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elmondják A Reggei-nek a párisi kölcsön*  
tárgyalások küzdelmeit és eredményeit

Két jegyzőkönyvet föníartás nélkül elfo
gadtak. — A bizottsági jelentéssel szemben 
Bethlen is. a kisántánt is kifogással élt

Január S-ésa összeül a jóvátétel bizottság 
Londonban, jaguár hó 16-án Sesz a döntés

<./ Reggel tudósii ójától.} Hivatalos jelenté*  
-/.érint vasáruén délután 2 óra 50 nerckor kel
lett volna megérkeznie a párisi kölcsön tárgy a.- 
lásokról gróf Bethlen István miniszterelnök
nek és vele együtt kintjárf minisztertársainak, 
-f Reggel munkatársa Győrig a. miniszterelnök 
vonata elé utazott. hogy közvetlenül' a minisz
terelnök és a pénzügyminiszter szájából hídja 
meg a keu-csöntárg yalgsok eredményeit és ilyen 
m ódon- a leghitelesebben tájékoztathassa 
A Reggel olvasóit. Délben. 12 óra után futott be 
a győri állomásra a bécsi gyorsvonat. Legna
gyobb meglepetésre azonban a miniszterelnök 
és kisérésé nélkül. Az állornásfőnök adja meg 
a föl világosi Duó :

- A miniszterelnök lekéste a becsi gyors
vonat csatlakozását

Eléje küldt ük a nagy termes szalon kocsit cs 
minden bizonnyal a délutáni vonattal megér
kezik.

Este '/,7-ig várakoztunk Győrben. Közben a 
csontig ható hidegben valóságos hóvihar kez
dődött. amely szintén késleltette a. miniszter
elnök vonatának érkezését. Végre berobog az 
állomásra a bécsi gyors. Már messziről látjuk 
a fényesen kivilágított szalonkocsit. melynek 
csak >’en fülkéje sötét A vonat megáll. 
Ángyán Róla miniszteri tanácsos, sajtófőnököt 
üdvözölhetjük legelsőnek, aki bevezet bennün
ket saját fülkéjébe. A sajtófőnök informál 
legelőször a legutóbb történt eseményekről.

Bethlen a tíz párisi napról
— Én az egész kölcsöniígyrol véleményt most 

nem akarok mondani, tartózkodni akarok 
fg.preciációtól és ítélettől minden féle. formában. 
\zért jöttünk haza, hogy az alkotmányos fak
torokkal megbeszéljük a helyzetet., Azt akarom, 
alaposan tájékozódjék a közönség, hogy miről 
■an szó. Kőt, protokollumot szerkesztettünk 
meg, az ugynevezett I. és >1. -zárni) protokollu 
>in>t. Azt hiszem, hogy mihelyt c jegyzőkönyvek 
fordítása. elkészül, nyilvánosságra hozzuk azok
nak pontos szövegét.

Itt Ángyán Béla közbeszólt:
- Azt hiszem, holnap inár elkészül az I. 

számú fordítása!
A miniszterelnök fqjyvitla nyilatkozatát:

Ez a protokoll körii belül
megfelel az Ausztria esi ívben létesített 1. 

szn in u protokollnuk,
ah<»l az. Anschluss elten védekeztek azok, akik 
a kölcsönt adták, valamint, garantálták Ausz
tria területi integritáséi és függetlenségéi.. Ez 
természetesen módosult, miután nálunk 
Ansehlussról és hasonló dolgokról nem lehe
tett szó.

Az egyik oldalon területi integritásunkat, 
í'ÜKgetjenségünket, önállóságunkat biztosi*  

lottók.

A miniszterelnök ur 38 fokos latban fek
szik a szomszéd, fülkében — mondja Ángyán —, 
már Parisból betegen, indult el,

erős torokgyulladása vau,
ugy hogy kíméletre van szüksége.

És a sajtófőnök ismertetni kezdi előttünk a 
párisi kölcsöntárgyalások eredményét Rövid
del később azonban átmegy a másik fülkébe, 
ahol K állag Tibor pénzügyminiszter Walkó 
Lajos kereskedelmi miniszterrel vidám kedv
ben valami kártyajátékot játszott. Néhány 
perccel utóbb ismét visszatér és a következő
ket mondja:

— Jöjjenek át az urak!
A sajtófőnök vezetésével lepi.üuk be a mi

niszterek fülkéjébe, amelyben a. legnagyobb 
csodálkozásunkra már óit találtuk gróf Beth
len István miniszter elnököt. A miniszterelnök 
halvány, a szemei, beesettek és lázasan fény
lenek.

Az arca megsoványodott láthatóan meg
törte a betegsége és a hosszú utazás.

Mellette iil a pénzügyminiszter, akin szintén 
meglátszanak a tárgyalásokban eltöltött fá
rasztó éjszakák nyomai. A miniszterelnök ba
rátságosan üdvözöl bennünket, röviden érdek
lődik az itthoni viszonyok iránt, majd egye
nesen rátér a párisi tárgyalások eredményé
nek ismertetésére.

a másik oldalon mi. kijelentettük, hogy a tria
noni szerződés, különösen annak

katonai vonatkozású részei
fönnálló obligáeiók. amelyeket magunkra nézve 
kőtelezőknek elismerünk. Semmiféle olyan ki
jelentés. sem az egyik, sem a másik oldalon a 
pvol.okolhiniban nincs, amely bármi tekintet
ben meglepő vagy váratlan volna, ami bármi 
tekintetben uj obligáeiót, jelentene. Nem hi
szem. hogy ha a teljes t-zöveg rendelkezésre fog 
állani, további kommentárra volna még szük
ség.

— A második protokollum — folytatta a mi
niszterelnök —. tartalmazza a rekonstrukciós 
tervet és eszközeit és módjait.

250 millió aranykorona értékű kölcsönről 
vau szó, amelv segítségül szolgálna arra, 
hogy két és fél év alatt a pénzügyi egyen
súlyt hclyreállitak az államháztartásban. 
A kölcsön amortizációja 20 évre terjedne. 
Ugyanebben a protokollban szabályozva 

van még az ellenőrzés kérdése is.
Itt. Walkó Lajos kereskedelemügyi miniszter 

szólt közbe:
— Főleg az ellenőrzésről van még szó és a 

jegybankról egész röviden, az ellenőrzés tech-

Beszéd 
az uj gazdagokhoz

E csikorgó hideg éjszakán a város min 
den. részéből magam köré szeretném gyűj
teni az uj gazdagokat, és elmondani, nekik, 
ami régen nyomja a, szivemet. Megkérdez
ném először, hogy miért élnek. Az elet, 
ugyanis, amelyből senkinek sincs haszna, 
nem is élet. Megkérdezném, fndják-e azt. 
hogy a dusgazdagság nemcsak autóval, kí
méletlenséggel, rossz modorral, festett száj 
jal, csincsillabundával, patalógikus önzéssel 
jár, de kötelezettséggel is, hazával, társada
lommal, kultúrával és a szegénységgel szem
ben. Ó. előre tudnám a válaszukat, nem 
lepne meg a vakságuk, ostobaságuk es arro
ganciájuk. Azt mondanák, törődjék az ur a 
politikával, amely bennünket nem érdekek 
a kultúrával, amelyhez nincs közünk és a; 
szegénységgel, amely pukkad a mi gazdag
ságunktól. Különben is, csak irigység és el
fogultság beszél az űrből, most látszik, hogy 
a liberalizmusa, amit hétről-hétre prédikál, 
egy követ, fuj a fajvédőkkel. És már töb
ben ett is hagynának, a. japán, pincsiket föl*  
háborodva vinnék ölükben a fehérbóbitás 
nnrse-ok az uj gazdagság oly riadtan távo
lodna tőlem, mint egy bélpoklostól. Utánuk' 
kiáltanám: A ti lelketlen, műveletlen, rikító 
szereplésiek, mohón összekapott vagyonotok. 
amely nem expiál, nem szárit könnyeket, 
nem hokit sziveket, a magyar nyugtalanság, 
gyűlölködés, általánosítás egyik, főoka. A 
szabadelvüség és demokrácia nem lehet e 
néger társadalom spanyolfala. Jozanodja- 
nak. tanuljanak, eszméljenek. Ne vigyék a 
vágyukat, mulatni és élvezni vágyásukat, 
életörömüket és gondatlanságukat maguk 
előtt, mint a búcsusok a templomi zászló
kat. Az epedésüket, hogy minden gyönyört, 
amitől elkéstek férges ágyaikban, az elmu
lasztott éveket, napokai, pillanatokat egy
szerre fölliabzsoiják, kiürítsek és kellemesen 
megemésszék. Minek lazítanak fekete arcuk
kal, ami akkor is borostás, ha frissen van 
borotválva, vörös kezükkel, vadonul arany 
fogsoraikkal, rettenetesen fénylő körmeik
kel. indiánná ékszereikkel, egész sivár lv- 
nyűkkel. Amíg meg nem érzik, hogy mil
liárd jaik hoz mindnyájunk nyomorából,
könnyéből, szófroncsolt melléből tapad va
lami, addig ugyanolyan martalócok, mini 
akik kifosztják a csataterek halottait. A-nig 
a lelkiismeretűk nem dörömböl a szivük he
lyén, addig szánalmunk, megvetésünk kiséli 
őket a legszomornbb karácsony utolsó vasár
nap éjszakáján, ők persze fütyülnek min
den véleményre, annak a. pesti aniorihániz- 
musnak reprezentánsai, amelynek szemében 
a tolvaj is zseni, ha nem kapják rajta. Ez 
az a társadalom, amelynek se istene, se ha
zája, se szolidaritása, se elérzékenyülése, se 
részvéte, csak éhsége és szomjúsága. Uállom 
a csámcsogó sukat és utálatom irántuk izzik, 
mint a vas a ♦iizben.
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Hibájáról és a födözetlen jegykibocsdtás meg
szűnéséről.

A miniszterelnök ezután a következőket 
mondotta:

— Ennek a protokollnak a tárgyalásánál me
rültek föl azután olyan momentumok, melyek

bizonyos ellentétet váltottak ki a fölfogás
ban köztünk és a pénzügyi bizottság 

tagjai között.
Ezek az ellenietek két pontra vonatkoznak: 
Az egyik a reparáció kérdése, a másik a köl
csön amortizálására vonatkozik. Ugyanis a 
pénzügyi bizottság szükségesnek tartotta ki
mondani azt, hogy ugyanakkor, amikor a köl
csönadók a pénzüket, ilyen célra adják, bizo
nyos garanciát kell hogy kapjanak arra, hogy 
ez alatt az idő alatt Magyarország ne terhei
lessék a reparáció óimén, illetve a béke terhei 
elmén olyan mértékben, hogy ez a kölcsön
adók érdekeit, illetve a. kölcsön visszafizetését 
esetleg veszélyeztesse és az c cimcn való tel
jesítések értéket

19 millió aranykoronában
vélték évenként megállapíthatni. Ezt a pénz
ügyi bizottság mintegy védclmül tervezte 
eleinte részünkre az ellen, hogy reánk egy na
gyobb reparációs összeg rovassák ki. Azonban 

ez önmagában az egész reparációs kérdést 
mielőbb fölveti, mert nyilvánvaló, ha a 
pénzügyi bizottság ilyen határozatot. ki
mond, ez a reparációs bizottságra ilyen 
Összeg kirovását nemcsak lehetővé teszi, 

h a ne :n v a lószi a üsit i.
Ugyanakkor szükséircsnck tartották kimondani 
azt is. hogy a . kölcsön gyorsabb üdémben, 
amortizdLtassék és amennyiben a kölcsönadók 
kívánják,

azon időponttól kezdve, ahogy a szénszálli- 
nnek, azok ellenértékéből egy 

rendkívüli törie^ztési-jdap létesíti essék, 
ami évenként 7'4 millió aranykoronának 

felel meg.
Magátol értetődő, hogj a reparációs kérdésnek 
ilyen formában való fölvetése cilcn ml szói 
emeltünk, mert a réparációt mi a rekonstruk
ció gondolatával inkompatibilisnek tartjuk és 
tartottuk, és szót emeltünk azért is, mert u 
reparációs komissziónak 1923 október 17-én ho
zott határozata, amely az újabb akciónkat 
lehetővé tette, a roprlráció kérdésének egy 
olyan formájú megoldását látszott tervezni, 
hogy ezzel a kölcsönnel kapcsola tban semmi 
reyaráojót, azonban egy későbbi kölcsönből 
egy bizonyos részt, vagy egy később fölvehető 
kölcsönnek teljes összege lesz répa rációkra 
fordítható. Mi tékát ellentétben lévőnek tar
tottuk az itt tervezett megoldást azzal a meg- ■ 
■oldással, amelyet a jóvátédeli bizottság 1923 ' 
október 17-én hozott határozatában véltünk, | 
jölism'c’dietőnck. Ennek következménye lett.
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hogy a II. számú protokollumbúl. kimaradt 
minden allúzió, amely ezt a reparációs kérdést, 
és a gyorsított amortizáció kérdését érinti Ős 
áttét eleit a pénzügyi, bizottság úgynevezett 
„rapporl'-jába. jelentésébe és ez lehetővé tette 
a magyar delegátusok számára, hogy az I. és 
II. számú proto káliumot föntarlás nélkül elfo
gadják. Ellenben fönntartással éltünk termé
szetszerűen és ennek folyományaképpen ezzel 
a jeleuíéssel szemben, amely igaz, hogy csuk 
egy kiegészítő rósz és amely határozat tárgyát 
nem képezi, azonban természetszerűen szintén 
a jóvátételt bizottság ele kerül és a. protokol- 
lumok ratifikálásakor, mint melléklet és értel
mezője, a protokollumoknak, szintén döntés 
alá kerül.

— A helyzet tehát ma az, hogy cl van fo
gadra két protokollt!m és van egy jelenlés, 
amely azonban a, mi részünkről kifogás tár
gyát. képezi. Ezen jelentés ellen megjegyzem, 

kifogást emeltek a kisántánt államai is, 
Ők azonban az ellenkező szempontból, abból a 
szempontból, hogy az olt kon tompló ll 10 millió 
aranykorona éri. reparációs összeg nagyon cse
kély és rájuk nézve el nem fogadható. Tehát 
ez a jelenté^, mindkét oldal ól, agy « mi ré
szünkről, a kisántánt részéről kifogás aki 
esett.

A helyzet további kialakulása a jóvátétel! 
bizottság kezében van, amely előrelátható
lag janim- első napjaiban, .'.én vagy 6-án 
fog összeülni, hogy ezzel a kérdéssel foglal
kozzék és azután fog Londonban a Nép
szövetség magyar albizottsága január 16-án 
összeülni, amely ülésen a magyar kemény 

z megbízottai újból megfognak jelenni és olt 
fog végleges döntés hozatni a még függő

ben maradt kérdések Fölött is.
Megjegyzem, mondotta továbbá a mini.--Avr- 

elnök, i.o' y a 10 nrlllós rcparár'ó csal-, 1926 bán 
reveié, kezdetét, a re konstrukcióra szánt évi 
időtartam ülőn, /•#.:/ hogy voltaképen 17l.» év
ről van amely idő < lat! r-j. fizetni kellene.

Két és félév múlva azonban az eddig teljesí
tett bél-e.- zcrzcdc: heli tartozj-airjk irmgtszün- 
nek. Tukíjdunképeu tehát

KáHay a jóvátételről
— A reparáció kérdésében csupán o tények 

megvilágitásÚM. akarok szorítkozni. Előre k< II 
bocsátanorn azt, hogy népszövetség nem ál
lapítja, meg a. magyar reparációs terheket és 
ezzel a kérdéssel egészbenvéve < sünén abból a 
szórni iont hói foglalkozik és foglalkozott, hogy 
a. fölé tiltott program, végrehajtását és általá
ban MagyarorszC'g -pénzügyi rckonstrukclóját 
a Tcparáoió kérdése mennyiben érinti. Ausztria 
esetében se nem szüntetlek meg reparációs kö- 
iclezcltségeket, so nem halasztottad cl, sem pe
dig nem függesztettek fölt hanem oly értelem
ben határoztak csupán, hogy azok az osztrák 
jövedelmek és vagyonok, amelyek a békeszer
ződés értelmében a reparáció céljaira vannak 
záloggal terhelve, r-z alól a teher aiól liberói- 
tas.sanak a. kölcsön céljaira úgy, hogy ez a köl
csön kapja az első rangsort a szóbat.l'or ó jö
vedelmekből és vágyóitokból való kielégítésre.

Ausztria esetében azonban a helyzet az volt, 
hogy Ausztriának egyrészt nagyon jelentékeny 
segélyezési adósságai voltak és vannak, ame
lyek megelőzik a békeszerződés értelmében a 
reparációs terheket; másrészt pedig

Ausztria kölcsönéért az államok garanciát 
vállaltak.

Magyarországot illetőleg, a helyzet ettől el
térő t-s éppen azért tartotta szükségesnek a 
Népszövetség pénzügyi bizottsága, fixiiozni a 
maga nézetét altban a tekintetben, hogy milyen, 
teher hárítható Magyarországra onétkiil., hogy 
az általa fölállltai; pénzügyi rckontsrukció 
sikeréi re; zélyez:: .-;;c. Ennéll'ogvrt a Népszö
vetség pénzügyi bizottsága a. maga jeh nhisé-
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tíkbői külön 10% engedmény. 
Rendkívül kedvező bevásárlási alkalom! 

nem reparáció címén kel! fizetni az évi 
10 millió aranykoronát, hanem a béke

szerződésből folyó terhek címe alatt.
Ezután a megjeleni hírlapírók által hozza- 

intézett kérdésekre felelt a miniszterelnök. 
Arra a kérdésre, hogy a. szomszédos államok
kal va.ló megegyezések létesítése politikai meg 
egyezéseket, illetve a mi belső politikai 
ügyeinkre vonatkozó megállapodásokat jelcn- 
tenó-c, Bethlen, a. következőképen válaszolt:

— Tíz napig tárgyaltunk odakint Jelen vol
tak a miniszter urak, újságírók. Fölhívok 
mindenkit tanúul arra, hogy

szó sem volt semmiféle ilyen kérgesről.
Mindjárt az első napon, amint megérkeztünk 
és szembekerültünk a kisántánt képviselőivel, 
fölmerültek azok ;l függőkérdések, amelyeknek 
tárgyalása, a szomszéd államokkal már hosz 
szabb idő óta folyamatban van, 25—30-félc 
detail dolgokról. Ausztriával már lefolytattuk 
ezeket a tárgyalásokat. Cseh-Szlovákiával is 
nagyrészt in és most indultai' inog a tárgyaló 
sok Jugoszláviával és Romániával. Mindjárt, 
amikor fölvetettük a kérdést, hogy ezek a dol
gok is letárgyaltassanak, én fölállottam és azt 
kérdeztem, vájjon ezt is föltételnek tekintő- 
nék-c a, magyar kölcsön szempontjából, meri 
ha igen, ükkor rögtön kijelentem, hogy

lehetetlen ezeknek a tárgyalásoknak a le- 
i folytatása addig az időpontig, ameddig itt 

most t;;nacskozunk,
mert nem lehel például ez alatt az idő alatt 
kereskedelmi szerződéseket is megkötni. Tehát 
csak kölcsönös jóindulat kinyilvánításáról van 
szó, arról, hogy ezeket, a kérdéseket majd jó 
irdnki ital letárgyaljuk. Végeredményben mcv. 
állapították, hogy ennél tóvábbmenö líór<!<;.-< 
röí valóban nem is lehet szó.

Ezután kijelentet te, a miniszterelnök, bog? 
párisi tárgyalásainak eredményeiről a Házban 
is he fon szán ölni oz ind nii; ilás vitája során.

Kimerültén hullhatott cl a miniszterelnök, 
aki ől ;■ szót K állag Tibor pénzűgymlnisz cr 
vette át:

b-ii hangsúlyozta általánosságban nzt. hogy a 
békeszerződésből eredő terhek fizetésének nem 
szabad sem a, magyar l'öltség vetés egyensúlyát, 
sem pedig a korona elérendő stabilitását ve
szélyeztetni. Ebből a princípiumból kiindulva, 
olyképen iirirozta u maga, véleményét, hog?- 
a rekonstrukció végrehajtásának ideje, fehúi 
1926. évi junius 30-ig békeszerződésbeli teher 
ne háriitassák Magyarországra, mint az a szén 
szállítási köb ír zettség, amely a hékesze*  ződés 
értelmében 1926. év közepéig teljesítendő. A 

Magyarországi főlcrakata:

A eéejnek a köveftkezáíi vörösökben 
'tfa&w&k S © r a & a $ i c

Ik és Kor oua her ceg- u íca 9

vijondon, Liverpool,Párás.Zürich. 
Wien, New - York, Piiiiadelfia. 
Chicago, Toronto, Buenos-Ayres,

• Sidnoy etc.
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fölveendő kölcsön amortizáció,,iának előrelátott 
egész időtartamú alatt, húsz évig, a békeszer
ződésből eredő terhek állaga évente tíz, millió 
aranykoronánál ne legyen több. Megjegyezte 
továbbá azt is, hogy a békeszerződésből ero- 
dőleg megállapítandó fizetési kötelezettségnek 
Alagyarország olyképen tenne eleget, hogy az 
e célra .szüksége.'; összeg « fölállitanaó önálló 
Jegybankba fizettessék be és a Jegybank kor
mányzójának föladatát képezné az, hogy a. ma- 
íiyfir koronában befizetendő összeget beváltsa 
külföldi pénzre akkor és úgy, hogy ez a korona 
stabilitását ne. veszélyeztesse.

Egészben véve, ez az a nézet, amelyet a Nép- 
szövetség péuzügyi bizottsága a szóbanforgó 
kérdésben fixirozott, megjegyezvén, hogy a 
reparációs tériteknek, illetve általában a béke
szerződésből eredő te ebeknek megállapítása a 
jóvátételt bizottságnak a föladata, tehát

a jóvátétel í bizottságnak kell határozatot 
hozni arra nézve, hogy miképen állapítja 
meg a terheket, illetve, hogy ezen keretek 
szerint állapítja meg Magyarországnak a 

békeszerződésből folyó kötelezettségeit.
A roparációst bizottság a maga formális hatá
rozatát az eredeti októberi határozatának 
megfelelően csak akkor fogja meghozni, ha. a 
Népszövetség már formálisan is át cet le. hozzá, 
a Magyarország pénzügyi rekonstrukciójára 
vonatkozó aláirt protokollt mohot és az egész 
anyagot.

Fölhatalmazási javaslat — 
a Kölcsönről

Ezután a párisi tárgyalások folyarnáu szer
zett impresszióira vonatkozóan intézett.a mi
niszterelnökhöz kérdést A Begyei munkatársa.

— Állandó érintkezésben voltam — felelt a 
miniszterelnök — a többi delegátussal. Éjjel 
nappal dolga: lünk, az utohő pénzügyi, bizoit- 
sági tárgyalási éjszaka t óra után fejczl.ül: he. 
Mindenesetre nagy hálára köteleztek bennün
ket a. pénzügyi bizottság "Zakemberoi, akik 
szinte bámulatos munkál végeztek, ainclyet 
Pesten kezdtek, Londonban folytattuk és Pa
risban fejeztek be. Többször átvették az egész 
anyago1, amíg végre, azután egyetlen protokol- 
lumba töniöritetiék azt. össze. Visszaniaradás a 
program tekintetében nincs. Karácsonyra ter
veztük a megállapodások befejezését, ez meg 
is történi. A további elappe. a jóvátéteti bi
zottság döntése és a Népszó vetspo teGcs ha
talommal föl ruházott bizottságának ülésé. Lon
donban. Ha ez kedvezően intéződik el január 
köze]H>n, akkor már csak az

illetékes pénzügyi faktorokkal való tárgya
lások következnek a kölcsön technikai le

bonyolításáról
ÍÓa következik, a belügyi munka a mi részünkről.

Fölhatalmazást javaslatot kell beadnunk, 
amely magában foglalja az egész kölcsön- 

ügyet.
Most csak. tájékoztatni kívánom a nemzetgyű
lést, mert nemigen van időnk arra, hogy a. nem
zetgyűlés ezt a fölhatalmazás*  javaslatot letár
gyalhassa január 16-ig. Amennyiben a nemzet- 
g.'.iilés a kellő időpontban akar határozatot 
hozni ebben a kérdésben, ez

az iiKiemnitási vita során is sok tekintetben 
módjában áll,

mert a nemzetgyűlés azokból le lóg tudili 
vonni bizonyos következtetéseket, hogy helyes-e 
vagy nem helyes, hogy ilyen föltételekbe bele
megy a kormány. De m*m  tehetem hogy 
Londonba ki ne menjek, ha a nemzetgyűlés to
vább folytatná a vitát a tárgyalásra kitűzött 
időpontnál. Ismétlem, a. nemzetgyűlés áss in 
demnifási vita során a kölcsön ügyében is nyil
váníthatja véleményét.

Elbúcsúztunk a beteg miniszterelnöktől, aki 
Walkó La jós kereskedelmi miniszterrel együtt 
már a kelenföldi pályaudvaron kiszállott, mig 
Rállay Tibor pénzügy miniszter gróf Khuen- 
Héderváry Nándor követsógi tanácsos, fíosthy 
Ferenc követsógi titkár és Schober Béla, állam
titkár kíséretében a. keleti pályaudvaron érkéz
jók Budapestre, ahová a vonat este 9 óra után 
robogott ne. A minisztereket nagy tömeg várta 
és a szalonkocsiból kilépő pénzügyminisztert 
megéljenezte. Dr. Vásárhelyi Ferenc.

LEUEL
— Irta: KRRUSZ SimON —

Bethlen Istvánt nagy meglepetés érte. Azon, 
tárgyalások közepette, amelyekben úgy érezte, 
hogy lojális tárgyalófelekkel áll szemben, kor
mányával együttesen elkészítette teljes össze
állítását annak, hogy ez a kifosztott ország 
még mire képes. Hitte, hogy azzal a becsületes 
helytállással, amellyel vállaljuk kötelezettsé
geinket, megtalálja a. megértést különösen 
akkor, amikor ennek az országnak úgyszólván 
nincs veszíteni valója, viszont az egész világ 
beteg, súlyos konvulziókban szabadabb levegő 
után vágyódó és mindenki Örömmel ragadja 
meg a lehetőségét annak, hogy egy világrészt 
egészségessé tegyen. Végre is, Magyarország 
igazán megélhetne a maga lábán. Bírja azokat 
az eszközöket, amelyek a megélést biztosítják; 
de magasabb kultúra nélkül. A kulturéletnek 
anyagai nagy részét azok az államok nyújtják, 
akik győztek.

A pénzügyi és gazdasági élei egy körforgás. 
Ha a láncszemek kihullanak, megáll a gépezet. 
Ma már látják az angolok, hogy ha Közép- 
ourópának tízmilliói nem hordanak nyak
kendőt, nem használnak szappant, nem járnak 
autón, úgy az ő gyáraik megállanak.

zÍaÍ az ostoba fikciót, amely a pénzt úgy ke
zeli, mint önálló, önmagában élő értéket, meg
döntötte az élet. Ma már mindannyian látják, 
hogy utalvány, csereeszköz, megegyszerüsl- 
tése a forgalomnak s az, aki elvonja ezt az 
eszközt, megakasztja a. forgalmat, az életet. A 
miénket már megakasztotta Trianon. A győző 
államokon áll, hogy a maguk ugyneveztt nor
mális életerejét fönntartsák és ezért egészen 
természetes, hogy a maguk nyavalyáin okulva, 
megadják a kölcsönt. Hogy olcsóbban, vagy 
drágábban mérik, taktika.

Bethlen István, küzdelmeit taktikai, téren 
megnehezítette az a körülmény, hogy nem állt, 
egységes ország a háta mögött. Hogy amikor 
kifelé hadakozott, a befelé való politikára is 
néznie kellett. És mégis az a puritán iskola, 
amelyben egy Kállay nevelődött, megterem
tette a magú eredményét. A nagyántánt telje
sen mellénk, állott. A kisántánt próbálkozik.

Végeredményben még 10 millió aranykorona 
többszolgáltatást követelnek a szénszállításon 
fölül. Ha úgy akarjuk, megtagadhatjuk. Mi 
sem leszünk gondterhesebbek, mint mások, Wo 

akarjuk, megadhatjuk, mert fontosabb az

élet, mint a gond. És a gondokhoz hozzászok
tunk. Ha biztonságosan vesszük, ha erőnk tu
datában vállaljuk, wz/í/ az egész világ mellet
tünk áll. Mindenki vágyik a kibontakozás 
után. Mindenki örömmel üdvözli az égboltoza
ton a kéket s a pénzügyi életben szükséges 
hangulat az a fikció, amely erővé váltja a for
mákat, eszközöket és erőt bocsát rendelkezé
sünkre. Nekünk pedig egyébre, nincs szüksé
günk, mint arra az erőre, amely velünk tart, 
meg nem akaszt és amely megengedi kibonta
kozásunkat. Még talán azt is bírjuk, hogy 10 
millióval többet vállalunk egy esztendőben, ha 
ezzel a világ hangulata felénk fordul és ha a 
gondterhes világ úgy köszönt bennünket, mint 
egyik tényezőjét a megértésnek és haladásnak. 
És ha végleges helyzetet teremtünk, ha meg
szűnik a bizonytalanság s tudjuk, mivel szá
molunk. Semmi rossz sem olyan rossz, mint a 
b izo nytalanság.

Egytől azonban óvakodjunk: Hogy súlyos vi
ták és harcok után vállaljuk, azt, amit vállalni 
fogunk. Hogy a gazdasági világ tényezőivel 
azt hitessük el, hogy úgyszólván erőink fogy
tán vagyunk. Semmi sem borzasztóbb és hát
rányosabb a gazdasági életben, mint ha saj
nálnak bennünket. Semmi sem előnyösebb, 
mint ha teljes erőnknek látszatában, mini ér
téket keresnek bennünket.

A magam részéről őszinte szívből köszöntőm 
Bethlen Istvánt a munkáért, amelyet, elvég
zett és arra kérném őt, hogy vállalja, még azt 
a terhet is, amelyet reánk rónak, amely igaz
ságtalan, jogtalan, de amellyel még megbirkó
zunk. ha bízunk és összetartunk.

Rendszerváltozást és teljes 
demoKráciát KövetelneK a 

szociáldemoKratáK
Peye? Károly <£s Esztergályos János 

győri beszedte
Győr, december 23.

(A Reggel tudósitójának telefon jelentésed 
Vasárnap délelőtt a szociáldemokrata párt a 
Lloyd nagytermében igen népes gyűlést tar
tott, amelyen a párt parlamenti frakciója ré
széről Peuer Károly és Esztergályos János 
nemzetgyűlési képviselők vettek részt.

Peyer Károly
beszédében az ox-lexért a. kormányt tette fele
lőssé. Demokráciát látunk az egész világon 
— mondotta --, de Magyarországon oly tör
vényjavaslattal jön a kormány a parlament 
elé, moly a választójogot korlátozza. A tör
vényhatósági választójogról szóló javaslat a 
választhatóságot adócenzushoz köti, még pedig 
ahhoz, ki mennyit fizet állami egyenes adóban. 
Igazságtalan adópolitika ez, amely fogyasz
tási odókon alapszik és nem az adórendszer 
fokozatosságán. Ezért követeli a fogyasztási 
adók helyébe a progresszív jövedelmi és va
gyonadózás behozatalát. Beszéde végén fölszó
lítja a választókat, hogy lankadatlanul küzdje
nek tovább az általános, titkos választójogért.

Esztergályos János
foglalkozott a kölcsön föltételeivel. Teljes rend
szerváltozásra van szükség, mert a demokrati
kus' állami berendezés a kölcsönadóknak is leg
főbb biztositéka.

ŐlTO’ílllMI friss, idényáru 
ILa 8 áW! 9 legjutányosabban

SEGALL N.-nál Telefon: József 63-01 I

Nagy. Mr. udvari szállító

SEMLER NEVE nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon 
közismert, amennyiben

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

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB LERAKATA
eredeti angol férfi és női szövetküiönlegességekbon

Leltárelőtti occaslo
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 

Ajándékoknak alkalmas maradéKOK és plaidxendők

Főüzlet: Fióküzlet:
Bécss-utca 7» sz. Koronaherceg-u. 9 

(Deák FereiM -iitca sarok) wi.r. ír
alakíttatott 1050
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Akik kiábrándultak a kurzusbél
Ha újra kezdhetném ? ...

(A Reggel tudósítójától.) Egészen bizonyos, 
ha mindenki előre látta volna, hogy Magyar
országon mire vezet az úgynevezett kurzus
uralom, ha sejtették volna, hogy /ríA*  és mik 
kelnek életre, lapulnak, fogódznak a bolseviz- 
nius bukását követő rezsimbe, sokan, nagyon 
sokan, már születésekor menekültek volna e 
kietlen, tehetetlen, alkotásra képtelen irányzat
tól. xí Reggel érdekesnek vélte megkérdezni a 
kurzus néhány életrekeltőjét, hogy mit szól a 
fölcseperedett gyermekhez és ha újra kezd
hetné politikai pályáját a kurzus születésekor, 
az elmúlt évek tapasztalatai, után hogyan gon
dolkodna és mint cselekedne"

A rendkívül érdekes és fölötte tanulságos 
válaszok itt következnek:

Beniczky Ödön.

— Hogy én mit csinálnék, ha 1919 augusztu
sát a mai eszemmel újraélném? Minden bi
zonnyal csakis dollárt vásárolnék.

Ereky Károly:
— 1519-ben az lett volna a leghelyesebb politika, ha 
azonnal n közgazdasági konszolidáció terórn léptünk

volna ós nem a gyűlölködés politikájára.
Ezt azonban nem lehetett keresztülvinni. A hanglilat 
olyan volt, hogy bosszúért kiáltott és aki evl a hangulatot 
Mm követte, azt elsodorták az események. A Jóvátétel 
réme, a háboríts r.ientnlitás. a pénzügyi viszonyok teljes 
ziláltsága iniuft akkor k<‘/gazdasági konszolidációról iitíg 
álmodni sem lelietott.

— TTu 1919 megismétlődnék, most is épp ugy kötött 
pályán haladnák, mint akkor. Xem az történik ilyenkor, 
amit akarunk, hanem' amibe az események belevisznek 
bennünket. Politikai pályafutásom alatt az volt a logfon- 
fosabb és legnagyobb horderejű megfigyelésem, hogy a 
közgazdasági visszaéléseket és általában « gazdasági erők 
mindenkori egyensúlyát politikai. szónoklatokkal és kri
tikával megváltoztatni nem lehet. Az igazi politikusnak 
arra kell törekednie, hogy helyes közgazdasági elvek 
alapján alkosson. A modc-rn politikában mindazok, akik 
kizáróan közjoggal és az állami és társadalmi rend kri- 
tizálásával foglalkoznak, csak ellenzéki szerepre vállal
kozhatnak vagy lemaradnak teljesen a politikában. Az 
Utóbbi évek politikájában az a legnagyobb baj. hogy

a közgazdasági élethez nem értő demagóg politika 
kerekedett fölül

<ís jóllehet, örökösen azt hangoztatta, hogy a nép sgrvdn 
segít, még rém tudott semmit iem elérni, mert a nép 
sorsán csak alkotó munkával lehet segíteni. Ellenére 

annak, hogy a naptömegek fanatikus bizalommal az 
egész politikai hatalmat odaadták azoknak a kezébe, akik 
a kommunizmus után keresztény politikát hirdettok, 
mégsem értünk el semmit csen a téren, mert kritikában 
és meddő vitatkozásban merült ki minden erőnk, mialatt 
— és minden oda tendál — a közgazdasági viszonyok a 
dolog természete szerint a politikai hatóimat ismét vissza
adják űzőknek, akik a modern társadalmi életet előbbre
vinni hivatottak, Amikor én láttam, hogy

IVolff cs társat. OelUér.v, etc. alkotni nem tudnak '/*  
nem akarnak, ridegen elfordultam tőlük

és most azoknak a támogatását keresem, akik a modern 
közgazdasági életet megértőn tudják azt, hogy miképen 
lehet a mai állapotokat megjavítani.

Szabó Dezső:
— Ha újból elém állana 1919 augusztusa és 

megint, magyar volnék Magyarországon, a két 
dolog közül az egyiket csinálnám: Elsősorban 
kérvényt adnék be a keresztények Istenéhez, 
hogy vonja, vissza születésemet. Ha ez a kérés 
ridegen visszaüti sitta tnék — amihez egyébként 
én hozzá vagyok szokva akkor belekapasz
kodnék valamelyik idegen missziós frakkjába, 
hogy vigyen el innen, vigyen el bárhova, bár
minek, mennél messzebbre, hogy ne kelljen új
ból kezdenem a, falra-borsóthdnyás tragikus 
szerepét.

Én megveri ember vagyok.
Soha még politikus oly csúnyán nem páholta- 
toft el, mint én. Engem már csak az érdekel a 
világból, hogy meg lesz-e holnap a reggelim, 
ebédem és vacsorám. És ha még így is bántani 
fognak, négykézláhra ereszkedem, röfögni fo
gok és stréberül mosolyogni fogok minden fe
lém rázott kukoricának. Talán igy megbízható 
tagja leszek a társadalomnak, konr.truktivsá- 
gorn nem fogja gyanúsítani többé senki és 
mint, e különös kor kongcniális tagját, nem 
fognak többé bántani.

Llngauer Albiu:
— Ha a mostani eszemmel ós a mni tapaszd aitságom- 

mal hezdhetném újra 1920-tól a politikát, először is gon
dosan óvakodnék az újonc vezérektől. És még jobban

a vezérjelölt újoncoktól.
Soha többé nem. mondanám, hogy télre at öregekkel, elő 
az uj emberekkel. Politikai ífiuságomat nem tölt móin 
azzal, hogy trójai falovakkal, játszadozzam. De vjezont 
nem lennék olyan jó gyerek so, hogy pajkosabb pajtásaim 
faliörökososdit játszanak, velem. Azt hiszem, sok energia

pazarlástól, sok fölösleges eélfín-tulJltvé.r.töl. sok ünmeg. 
ütéstől kíméltük volna meg politikánkat it. 02 országot 
U. ha mindjárt eleinte elővettük volna tapasztaltabb po 
laikusainkat és nem. vesztegettünk volna oly sok drága 
időt az újakkal való kísérletezőire. A hosszú hahoru alatt 
& magyar férfiak legtöbbje ki volt kancmlódva a nieg- 
szokott mindennapos politizálásból. Amikor aztán hossza 
pihenés utón megint politizálni kezdett, csoda-o, ha 
egyik-másik ponton elragadta a Stallfeuer? Hn ma kezd-, 
hetném, ott kezdeném, ahol ma vagyok, a jogegyenlősé
get hirdut.ü, a l.özszabadságokat, megvédelmeeö konzer
válta irány jogosa1 fstigának a propagáldrdná’.

Szmrecsányl György:
— Erre a kérdésro részemről a felelet iulaj- 

donképon nagyon egyszerű: Azt a magatar
tást tanúsítanám és azt 11. politikát követném, 
amit eddig. Utalok arra, hogy úgyis mint po
litikus, úgyis mint az Ébredő Magyarok volt 
elnöke, egy alkalmat sem mulasztottam cl 
unnak a hangsúlyozására, hogy vigyázzunk, 
s a szenvedélyek és hangulatok befolyása alatt 
ne ragadtassuk el magunkat. A komraün rém
uralma utáni jogos i’ölháborodás nem képez
heti egyedül egy állandó és eredményes kor
mányzás alapjait. Az általános fölfordulós 
sok részben fiatal, részben eddig ismeretlen, 
sőt néhány gyanús óriást zavart a. fölsziiire. 
Ezek közül többen csaptak föl vezéreknek, az 
erre való minden hivatotlság, tudás és reáter- 
metlség nélkül; a régiek, a. tapsz tulajokkal 
bírók túlnyomórészben szóhoz sem jutottak —■ 
félretaszi iattalí.

— Mielőtt 1919 őszén Szombathelyen meg
teremtettük a nemzeti hadsereget és leraktuk 
a konszolidáció alapjait,

a további fejleményeket másképen kép
zeltük el magunknak.

Látva a tülekedést és pusztulást, a. magam ré
széről a következtetéseket levontam és sokak 
néldáját követve, egyelőre visszavonultam.

V. Gy.
.■MH -XíMi WJ

Venlzalosz csak a katonai szervezőtök 
lőloszlatása után tér vissza Görögországba

Paris, december 23.
A Petit Párisién szerint Venizelosz tegnap 

délután megkapta a Plasztirasg ezredes aláirt 
sával ellátott táviratot, amely fölszólítja, hogy 
Görögországba térjen vissza. A lap szerint Ve
ri izei ősz még nem hozott határozatot. Hívei re
mélik, hogy most, minthogy legfőbb követelése^ 
amely a katonai szervezetek feloszlatásában 
állott, teljesül, hajlandó lesz Plaszt-irasz ezre
des fölhívásának eleget tenni.

I

Nagy karácsonyi occaslo meghossza
1
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Elfogták Rassay Károly 
és Miklós Andor bombamerénylölt 
Újabb eredményes nyomozás a bombaügyekben. — Őri
zetbe vették a letartóztatott Mátrfíy József helyettesét, 
Marosi Karoly gyógyszerészt és társait Marosi beis 

merte, hogy ö adta út a bombát a hordárnak
(A Heggel, tudósítójától.) \ bomba ügyekben 

nyomozó rendőrség újra eredményt ért el. Ez 
is bizony sága annak, hogy ha hűn ügyeket 
őszintén és komolyan nyomoznak, ngy a. siker 
sem lehet kétséges.

Kiderítették a Itassa.v Károlynak és Miklós 
\ndornak küldött bombák eddig rejtélyes 
históriáját és kinyomozták a tetteseket. 
Őrizetbe vetlek Marosi Károly vámőrt. aki 
főszerepet játszott a már letartóztatott 
Márífy József mellett r bőm lm ügyek ben. 
előálliíotíák tef íestársail és már beismerő 
vallomásról szóló jegyzőkönyveket ÍR vettek 

föl velük.
Már ily József és társainak lel art ózta iá sa mán 

meg azzal, hogy 
a Koháry-ufeai 

csak erről a

amelyek azt hí
ré szí ik van az el köve 

eddig meg nem nte 
a megfigyelése érlelte a ina 
Megtudta a rendőrség, hogy 
főnöke*  támadt. Kinyomozták, 
már

VI, Kévay-’i. IS KIS KOMÉDIA Telefon; M-Jt 

'ÍAÍ1.01? b’llvpf'bel „C15K0STÁH8ÁK" *-
ILLA ADOLFÉ", Kcajcte R erőkor

régohhről feljhat almit

a rendőri- 
tisztázták a lleviczky-uleai és 
bombák ügyét. A lelaríóz.ta tol lak 
l.cí. bebizonyítható bűncselekményről akarlak 
tudni, esek ezt. a kél merényletet ismerték be. 
\ rendőrség mar akkor kétségtelenül inegálla- 

T’ií.otta, Img'- Al.'iITy és pirsai egyéb bűneselek- 
meuyekjöJ is tudnak. Ezekben az ügyekben a 
nyomozási las-an és tervszerűen folytlilták. 
He. a dolog termeszeiénél fogva nagyon nelie- 
<eu haladt előre a rendőri munka, mert «.? a 
társaság, amely </ bombamert'nylelékben egyiill 
működött, az el ö rendőri rajtaütés után nirlc- 
hn. szel rebbeni. Kgyikről-másikról tudták, I 
hogy hol tartózkodik. Ezeket természetesen 

ulin.mlh hogy alkalomadtán. amikor meg
vannak ellenék a biz.onv itékok, hamarosan 
előállíthassák őket. A titokzatos bunda rövid 
ideig- marad; csöndben. Eddigi vezérük Márffy 
József voll. az ő uta-ilásaia és az. ő parancsára 
cselekedtek. Most, hogy Márffy az ügyészség 
lakója lett, kíváncsian ügyelte a rendőrség, ki 
lesz Márffy utóda, ki irányítja a banda tagjait. 
V. a meghitt társaság ugyanis, amely Buda

pesten a l.\. kerület, kis kocsmáiban .szokott 
■találkozni, olyanokból is állóit, akikről az első 
nyomozás csuk azl tudta megállapítani, hogy 
tagjai rnllak Márffyék sziik.tbb körttyezclrnek, 
de ellenük szóló olyan adatok. 
zoiiy.itofták volna, hogy 
lett hüncselek nényekhen. 
riilf föl. Ezeknek 
sörük nyomozási, 
a tersaságnak uj 
hog.v MárlTynak 
hej vei tes«‘ eg\

Marosi
Ezt a Marosit 
nál is inkább, 
szerepelt azokban a listákban, amelyet, 
sairól megszerezni .sikerült. Marosi 
szerepelt a mit libán, a gyakrabban i 
lődn utcui csetepalókban. Láthatóan 
karhoz", i titokzatos esoport irányi lóihoz tar
tozott. Hosszú uyoniozás után minden személyi 
adatot megállapított ;k róla. Kideriilt: mosln- 
míbán ridéht >> lar<úzl.odil. de sürim küld leve 
leket Budapestre bizalmas 
levelezési szemmel la rí ol I a 
megállapi tol! á k. Img;- 
után Marosi Káról' lett 
\ további nyomozna Marosiról leimi több és 
több jelentős adatott gyűjtött össze. Polgári 
foglalkozása n:n>-i ■ s-( ,-é;.Legutóbb a Kirúly- 
wtcai Török miíikábau volt alkalmazásban. 
f)n’ian hirtelen lepeli ki es elutazóit Bmla- 
nestről. \yom;'l. követlek a d"tektivek. Marosi 
szinte szökve hagyta el Budapestet. Nem akart 
állandó bizonylalauságbau itt. maradni.

Jelentkezett t cseh határon a vámőrségnél, 
ahol szolgálatra alkalmasnak találták. 

ifcronult a rámörsegbet. Kis liatármeiiti falu
ban teljesített szolgálatot, inhil mimörségi ör- 
nie.der. Ebből a falucskából küldötte leveleit 
Budapestre azokhoz., akiket n rendőrség már 
korábban gyanusitoit azzal, hogy részük van a

k á rol.v
.soká ifi

nevű liatalember.
kereste a rendőrség, au 

mert az ö neve étidig nemigen 
a listákban, amelyet tár
sikerült. Marosi nemigen 

megismét
li „vezér-

barátainak. Ezt a 
a reudőrség. meri 

MrlT\ Ida rló'/.l a I ásu 
MáTffy helyettesítője.

Kanítz C. és Fial
Hndapirt •inuoll,i/a >t. '. .tifi/nlhiloll UH. óhen

Levélpapipok,
Msznavtáraíb 
iróasztaltárgyak 
n IcfjcCl"' riihb f i lef)ulr»óbb 

karácsonyt ajándékok 
yferst!licll drak! r.'lmcs kivitel! 

l’assuy Károlynak és Miklós Andornak kül
dött bombák elké.szitésébon. Amikor a hetekig 1 
tarló nyomozás összeállitóttá Marosi gárdájá
nak névsorát, illet re, akikről gyanították, 
hogy a két bombát ők készítették, vissza
menően it-nyomoztál'. minden, (égésit kel. Az 
adatokat azufáu kiilön-kiilön földolgozták. 
Előkéri tették azokat a nyomozási iratokat, 
amelyekben a merénylői után közvetlenül föl
merült adatok, vannak lerögzítve. A. nyomozati 
mostani és régi adatait összehasonlították. 
Ennek aztán szenzációs eredménye lett.

Kiderült, hogy a régi szemtanuk és nyomo
zások szeméiyleirásai nagyon is ráíllenek 

a most gyanúba keveredett emberekre.
Két nappal ezelőtt megkezdte a rendőrség a 

beszerzőit, alapos bizonyítékok után, előállítani 
a gyanúsítottakat. Először is dctcklleele elutaz
tak Marosi Károly éri. Nyílt, rendelettel mentek 
érte. Pénteken este érkeztek meg vele Buda
pestre. Szombaton ás vasárnap nyomoztak 
ügyében. Az egyenruhában leró Marosi Ká- 
roiyérl vasárnap jelentkezett egy főhadnagy. 
De Marosit nem adták ál neki, e<upán azt mon
dották:

Marosi itt marad, mert, beismerő vallomást 
tett.

Marosi első kihallgatásakor semmiről sefu 
akart tudni. De a. rendőrség már előre olyan 
bizonyítékokat gyűjtőit össze, amelyeket Ma
rosi elé tártak. Ezek hutotlak. Marosi nemso
kára. kijelentette:

— Beismerem, valóban együtt működtem 
Márffyvnl!
elmondotta, hogy együtt ke

llékig rúnátokból a 
Márffy József .«e- 

az.

Majd sorjában 
sziléit ék. töb b cd m ag ti lil.ul, 
bombákul. .1 gránátokat 
te.le. Egyiiíi (‘somagolták az. üres konzerv- 
dobozokba préselt kézigránátokul papírba, úgy 
előkészitie. hogy a fölbontáskor a két doboz 
szid búzása kor fölrobbaujon a kézigráuáí.

- A Hassay Károlynak széni bombát én 
vittem cl » Hungária-szálloda elé - val
lotta Marosi — és ott pénzzel együtt át

adtam egy hordárnak.
A rendőrség előállította Marosi több társát 

akiknek szerejiét csak később fogják tisz
tázni. A rendőrség nem elégedett meg az egy
szerű beismerő vallomásokkal. Még szombaton 
délelőtt hcitlézlek a Ifin, szánta hordárt, aki a 
Ilassav Karoly Eő-utcai lakására vitte a honi 
bát. 1 ...............
ral. Első pillanatban a hordár nem 
föl Marosit, aki őrmesteri 
előtte, 
a civilruhákal, amelyben Marosi 
föl voll öltözve. Ezeket, a 
öltötte és amikor ig\ 
nyomban így szóli:

Ez ar ember adta
A rendőri nyomozás 

vallomáson kívül a tárgyi bizonyítékok beszer
zésére. i'ordii gondol. \ következő napokon 
tisztázzák azt, hogy a Miklós .Ittdortml- szánt 
bombát ki inlte el s nyomoznak

tvt. összes többi részletek
út in is. V földerítőlleu bombaiigyek 
zol a nyomozási eredménnyel 
J rendőrség bízik abban, hogy 
ciájálól

Marosi Károlyt sze,mbesiletlék u hordár- 
Első pillanatban a hordár nem ismerte 

egyen ruhában állt 
A rendőrség azonban beszerezte azokat, 

an nak idejön 
ruhákat. Marosi fel

állói l a hordár elé. az

át nekem a bombát! 
mosi a többi beismerő

szama ez
i-méi csökkeni. 
minden restan-

rövidesen
sikerül majd megszab idulu'm.

Páll József.

kozma
LAJOS

Károly- 
körút.

3
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Karácsonyi occaslo
fcatopkijiHfnlegesraáígek' férfi- 
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L cikkekben

.”V

ur*c-

TTYV

A rnhak In-léi. uelkiil hazhuí f>zdl)ibitnak. Braun

Újabb távíró- és telefon
sztrájk fenyeget Ausztriában

Hécs, december 23.
(J Heggel Imlósiló.nilól.) A Teclmisehe l.'uiun 

elnöksége teguu(> értekezletet lartoít. amelyen 
megállapitotlák. Imgj u ptH’.iigyniinis.hr nem 
ulall'i lii n. lámró- és telefontnunl.ásol, részéve 
azokat a járandóságokul, amelyek ti aiibizuk*  
iiiunkásokut a lá'iió- és I 'de fon iga zga lósággal 
kötött megállapadosok szerint incgdletnel. \v. 
elnökség elhatározta, hogy, amennyiben de
cember 3l-ig nem tcljwitik a munkások köve
teléseit.

összehívják a bizalmii'érhakaí. hogy azok 
döntsenek a további teendők fölött.

stíuteren
Kossuth Lajos-ubm .0

Karácsonyt 
vásár

Mélyen íesiáUitott ávakt
Divalós köpeny 

livóía gí’flpj UsZÖVCtből. 1>éb:!vt .,

Délutáni ruhák
gyapjúszövetből. legújabb di\at .

I léi utáni selyem ruhák
elsőrendű tiszta *elycntból

I ’ongyolák príma Hanoi 1 bői...... .
Kötött kosztümök

tj«ztw gyapjúból, különféle spinekben
Kötötl mellények 

legújabb dlvnf..

Blúzok
opál batrsztbol ........ ••
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'A löntí arak ezer kort mában értendők
Jh

Leírhatatlan mély 
telítjük, 
testvérünk. sógornőnk

fájdalommal ,p- 
hogy kedves jó gyermekünk, 

és nagynénink

Kú.n Jolánka

lS*

ifjú életének csodálatos energiájával 
> angyali Híreimével hosszasait küzdve 
a reá támadt gyilkos betegséggel, el
hunyt.

Drága hatolniuk földi maradványait 
f, évi december hó 21-eli, délután ' el 
órakor Te.metjlik a rákoskeresztúri izr. 
temető haJotlasházából.

Emléke örök ke élni fog bennünk, 
Budapest, 1923 december hó 23.
Kán Lajos és neje Éried Jozefíii,

szülők.
Kán .Sándor, László. István tSzuí-uiárt, 
Margit féri. Fried Józsvfné (Szatmári, 
Ferenc, 
Gyula es 
dorne sz.
Istvánná
József, sógornői es sógora: Kim Magda, 
fiva es Bandi. Fried Kató és- .Ági. 

iinokídiligai és unokaöccse,
Keszvél!átognlasok mcllöz<ését kórjuk.

1 ’Ai 
.. - ’it

Erzsiké. Pál i Hamburgi, 
Endre, testvérei: Kun Síin- 

Éried maiin Mariska. Kun 
sz. Wertheimer Gizi. Éried

■I

Karácsonyi I® ipo -occasio!L

IJsormdii. rámán varrott férfi hox ak 
*evró füaősciptí......................................

Elsőrendű üfli f»ntllop Mfclpfí.............

Eltörendő női ho.v fUwArcIptt .

92.000K

k 90,000 
k 85.000

Metál János VI,

iigyniinis.hr


aRegcel 1923 (l(,e(,inher 24.

Éjféli mise
.1 l,(nii<m)i gl éjféli misére nagy résiben az 

ünnepi áh ital r< lelgcti a magyarokul*  de a 
lábuk sikeres éli>i(l i tá-sához. a szabadle vegöre 
roló ki eánkozátihoz, a Mária-bai na éjszakában 
rii.lá mozgáshoz Itlízdilást ód az eledelekkel és 
italokkal lullcrhell gyemmé is.

mlnricn 
clpí- 

sslnben

Ifjú korúmban szerel lem kis templomok 
éjféli miséin megjelenni, már csal: azért is, 
hogy vőlegényénél:- lekiufscn falaméi)! I.iiea- 
Azcífí n ágaskodó leány zó. Másnap vagy har
madnap úgyis elutazom a városból Szlndbád 
hajóiéeal. De addig is szemű ffy re rétiem az 
éjféli misére közelgő kéz Hőin pakgk ol. um.el.ifek 
n Iáihul'.'llan hóesésben a sziveket az ájlolos- 
ság felé, kormányozzák.

így láttam jönni sok ara nypi ros arcul, 
amelyről több lépésnyiről meg lehetett álla- 
■pitani, hogy pírját már ama Tamás-nap óla 
tartja rend illetlen él. amely Tamáskor az ün
nepre való disznói leülni szokás. .1 fokhagy
más kolbászok', — bár a fokhagyma használó- 
Iái nem ajánlja a legújabb és legjobb szakáes- 
küeyrs-crkes-JÓ. M. Cisg Mária - nagy pá
rát fújtak a templom küszöbén. .1 citromosak 
ellenben, búr lilok módjára szerellek volna el
rejtőzni a hendőkben. (duón hangol adtak, 
amely az elhiniyl disznóra emlékeztetőit. Míg 
a sajtok oly mélyre szállnak, mini kő a víz
ben.

De lönliirögre jön a kasaié) kutya módjára 
fülelő házikókból az éjféli misére a szegények 
karácsonyi öröme: a mesemondó lágy diós
ás mákospatkó: asszonyok hozzál: öt a kendő
jük alatt, valamint a gyermekek, akik csodát 
várnak az éjféli misén.

Pechesebb leplekkel jönnél: ama jómódúak, 
akik a disznóhusi ellehetik az esztendő követ
kező évszakaira, nem kénytelenek az ünueptk- 
hni örökös disznótort rendezni, kenem meg
tartják az ételekben is a korát sunyi regulákul. 
A nyugodt leld ismeret derül annak az arcán, 
aki karácsony este bor/ei'csl. rántott hálát és 
‘inákosmelélld falatozott, meri nem vételi u 
törvények ellen. léteken az irigyelt embereken 
egyúttal az is meglátszik, hogy a szellő# 
ámbituson fagy már a piros ‘mc/icsonfu pulyka 
a másnapi ebedhez, mintán a hosszú lelet be
jelentette; ott himbálózik az északnyugati 
szélben a uyut is. amely szileeszlerig is kitart, 
ha az idő nem enyhül: utolsókat- álmodja a 
hízott koppon u ketrecben, szárnya alá dugult 
fejével, meri alig né!I.-Ülözhelö ő a hárma;- 
iinneu élei rendjéből.

...Nem, nem hiszem, akármennyire krá- 
kogsz oll a messziségben. ó kis kézilúmpás, 
hogy krákogásodnat: okozója a löllölt káposzta 
eolnu. Nem a Jézuska eledele a töltött káposzta, 
legfeljebb káposztás esiktcvesről lehel sző, ka 
ebben az érben torán jég alá kerültek o tiszai 
kiöntések'. A Icrákogósnul' okozója inkább az a 
sok idei bor. umelycl kar motozó agyagkancsó- 
ban hord fő! a pincéből a gazda. ómig a kará
csonyi rirraszlás aranydiói és poharai sűrűn 
összeköt.c-anmik. A híres bortól krákog agy a 
gége, amikor hirtelen kihörm'nii az elülső po
hara!. amidőn a harangozó) jeli ád az éjfél' mi
sére roló induláshoz.

Hői amoU a lumpiam sarkúban ázol: a 
génig k, akik az utolsó meleg subát a h llehc- 
mes öreg juhászon lállál': rajion mi-v<’l szun- 
dilollúk <1 az ünnep fi sztéléié re c/esebben csi
korgó gyomraikat? Törlek e mákot elegendői 
ama nagy fumorzsarukban, amelyeknek dóba- 
hj'tii bevezetői szoktak honi az ünnepek? Hu- 
poglatluk-e csörgő diói, amelynél: fc'uiból >r 
ncszlendt) koporsóját és az u-jé.c ’>ö!es>már 
jurában gyalulja az asztalos?... ('sál- némán 
állnak ők. a szegények, akik még karú<‘-auy 
isit sem lakkul pák jól és az éjféli mis'- gy'-y- 
Igáihoz jönnél; cl egy kis melegségért.

Krúdy Gyula.

— Berlin szomorw karáci-onyn. Berlinből je
lenti A Reggel iu<lófthó.ÍH: .4 ''uráesonyi iinne 
l>ck közeledése az élelmiszerpiacon .'Ki--ü:ő,<-i:s 
árugrások fi váltóit ki. \ rendőrség teljesei 
lehetetlenül szemléli ozí n szédületes i:z.->orat 
és még csuk kísérletet sem lesz a: úrul; lenyo- 
másiiru, meri ahol i'ddig erélyesen föllépt í. 
az áru olfiiní a pitiéről. Az éb-lmis. e: <’ -ak 
messze l'öl ifi múlják a világparitá--! és a beke- 
nivól. noha a termelés .X émeto. szagban ma Is 
lényegesen olcsóbb, min! más országokban. A 
legnagy obb móriéi beit a húsárak drágultak, 
úgy hogy Rerlin lakossága szomorú karácsony 
elé né..

ÁRION r.ng(il fogkrém sterilizál.
rn ine i twit«—w wr»wn*nrw>.ai/wwnr a

ARISNYA
Liikács és Pásztor
Ihuioprxl. II'. i.y y etem .ült I) 13 
bírót Kdrohii-r>ali>trfvt)i

• Magyarok » Semrucrlngen knrnc’nn.ván. BáOsbAI

irjn .4 Hepi/cl clkabnl Imlósiíó.in: A Senunerinn Ilin a 

világ h'ntlrtiu'ilih í.'li sport helye. A l'tifra m apón kő ni 

lOD.Otitl magyarból futja. Tirttl. IRí'.ihm miigyar. még a 
borravalókat iá beleértvo; Darut és 57. Mnurice imn-iovíil 
:!7n—Ooii.ioto magyar, ha átsnimitjnk a svájci francokat; a 

S'< hm,ci ó.yi n akár a J’anhanshnn, akar ;t Kulirhanshnti, 
akár a .lohaunbati, vsak a szoba Jtoii.iHiit nszfrák, a lég 

egyszerűbb clla.úa még tiHi.tmo, sport. Itorrasalók cs mi

egymás hozz..miásófiit <■</>/ Imrck utillh) i>$:fniKbn l;cr'U. 
Kzöri éfflekes, ifink miatt, akik e l fizetni tudják! Hiszmi 
igaz, nálunk fogalma nincs az embereknek, hogy Bócs 

mily mvrhei el lenül meggazdagodni I' ..iuff/in lilKilhthim ,'f - 
ht':-. évitibcK.", hogy ifi mily mérhetetlen vagyonok hal
mozódtuk föl. hogy a régi b"ke konwrválodoti ős az u.l 
töke hatnlrmtsabb, mint aminő »z egá*z  monnrebia kapi

talizmusa volt a Habsburgok fény korában, lizekucl- ma 
a Scnunering annyi, mim szegény jó ppalieknek, a béke 

boldog éveiben Budakeszi, Nagymaros, Siófok. Ne gon

dolják .f Hetinél olvasói, hogy fölnlazván a Scmnmringre. 
őrt a régi és nj pénzaria’z.lokriiciát találtam olt. A Kot- 

sehildokal é« Bos'drket! Xem. Ha ott is voltak, nem ke

rültek utamba, nem láttam ék nem hallottam őket. 

.4 ScinineriHfifit rUiitliille n-: tt nmeunr kUtöpn^u, tHi'nly- 
Iöl. jdH^schixii, jf.iilcsii, wiircll ftfsfl rntberm'k boi-mUril; 
n Itáht; élni nfiis lehel: ti: n htan/o*.  i.el'en,
íKithf’, riei-i h hh !>(irinlf>ni. nmein jutmxav h't-iti ki n 
kiillkril. rölínvalkodott, mohó parx enii-kai rikaturák ezek, 
a hangosságuk mogtili a, szép hegyei és zagyva hang
zavaruk elől ijedieu motmkiilnek az éttermekből és száilo- 

hnllokból. Hl látható, belép/klij nélkül, az. a népség, 

amellyel folyton <t rowo.' itjtik ti lihernhtuiKxl a szabad 

elviiség ellenségei, akikért <t bpcpilel.es )K<r<)i;ai •.üi'fnxfin- 
fi/tk x-.t i>ecfluh kell esztendők óta. bár semmi közössége 

sincs Tejük, ez n banda, aki « liizudeellenes imuiifilulnl 
kifi'kaszioila és szítja, mert oda is besurrant és demora

lizálni, bakkicrvmmv ziHJaszIntte ezt a fontos és nagy 

mullii kőzgazdaangi intézményt — agy ám. kevés kivétel
lel Pest alja telid és sportol a ScmnmrWigen. Kövér fló
rnak. akik sülét mellékutcák kifózóseilieu nevelkedtek, 

férjükkel, g-valh rjalkkal. akik a hóliori;l<au mini vet1- 
vág', koloisz.znirelrejtók kezdték karrierjüket, h°mpcrec 
lek a ródlipályákoii. A delnő betölti a ródlit. de a I*  le
nek még mind’iK sitiCK helye. A férjek persze, reggeltől 

reggelig knrt.yáziisik. Lényük, lolvajnyelviik. fcsziiden-é- 

giik. magalnzotfságiik. moráljuk nyomasztólag bal niiji- 

iJenkjrc, niég a Seinmerhigre is. amely valaha mégis jobb 

napokat látott. Hogy nem válik tűzhányóvá ez n hegy 

és i'.in okádja ki őkel! Legalább Pest is megszabadulna 

tőlük ... >H Ih 7. aJ

— KahJó asszony jgaráJMlálkodik a főváros
ban. A fövároslmit és köriiyéken többször jhpjí- 
löríént. az utóbbi időben, hogy kis jryerntpkp- 
k-pf eífy isinprp.tleit. 30 év körüli asszony inog- 
szólitiitt. fülbevalóikat kiszedte fülükből és ru- 
liáikát erőszakkal lehúzta. Legutóbb Neubauer 
Dezsiine. Lónyő,y-utca 3. szám a lati lakó tiszt- 
viselőné tetl panaszt, a f0kapi9i.nyHii.goii, hóm 
Miklós és Pál nevű (‘lemista fiait támadta, jneg 
a rejtélyes ru-blónsszoity n Lónyay- és Kn.- 
pisztráii-ntcii sarkán es kényszert tel t<*  őket, 
hogy a náluk levő tárcát, és pénzt adják át 
neki. A rablás után az asszony elmenekült. A 
rendőrség keresi.

l*la  Munka Anna, szusz, kirnly.1 hercegnő. .Iózs*f  

Ferenc főherceg jegyese, aki körülbelül egy hétig Buda

pesten hirtór.kixlr.f!. »:o>nbnl extr eixtrrmlfi'.ntl Xémef. 
nw.öfibo x.itlr.ih'Annii hercegnő elutazása előtt még 

réxzt'.idt a s/jg.'i (,'liih fényes estélyén, nmeivel a bet- 

c 'gnő I mztclel'Te rendeztek.

Vasárnap megnyíltak a pesti jégpályák. 
A váratlanul bekövetkezett zimankós időjárás 
folytán mára megnyíltak a budapesti jegpá- 
lyék. A városligeti tó jégtükrén,,// nagy jégen" 
már a kora délelőtti órákban emberek szazat 
korcsolyáztuk, ugyuiXsak nagy tömeg lapto cl 
n, állal kerti jégpályái és a budai pályákat. \ 
korcsolyázás sjiortja nagyon megdrágul!. de 
.ízért, ngylátszik, a téli sportol- kedvelői nem 
mondanak le róla. A legdrágább a ..nagy jég". 
a JludaiicsH Korcsolyázó pjgyle! jógpályájc. Ht 
az a. meglepetés érte a ingókat, bog’, az u.i jóg
idén.'re t'ruii)il;c>ronéban ollnp'loltál; meg a be
ié pH és egyéb dijukul. Ib’gi tágokimk 12 arany- 
KorotHt, vagyis 42OIX! moKtani korona a tagdíj, 
az tt.i tagok már 27 arany koronát, azaz 94.0110 
papirkoro’t.’ii ki’»ívl.teek fizetni. Meg a korcso
lyák őr/ésére -zíílgáló szekrényj(’gyek árát is 
•ira nyko.ódákban állapi tott". meg ti \ erdőség, 
ezért 1.5 aranykoronái, pon’osan 52.5110 papir- 
koroná*  kérm'k. Érdek-’'' megfigyelni a jégpá
lyákon. hogy míg régebben a legtöbb korcso
lyázónak meg volt a korcsolyázó d; '‘.ss/c és kü
lön jégdlvat volt, midig most örülm-k az ombe- 
'•ok. ha meg t udják vallani a lói béri és nem 
ióródiiek a divattai.

I , anff(>l, frauels. remei, oIhm. orosz, román, siianjo). 
licit;. c> !i<>z.dókii>*k,  hitlc.dokucK. .Mng:iuórák.
lo.-rc '’fdoltai ó» esti n '-1-. ok'Hta.-. a.’.-dilúvd . Linót\cro-i 
iovábbképző. l’»1l< M ;i... '-i;>. , 13. j'clcfou l’li -lb’..

Ht/erseH és (jyÖHyöril színválasztékban csak nagpban

Pamutfonál és Cérnaipar rl
I jhclif Uui/ó r’x Parsa

PPtdapcs! \’l[, 11 ársfa-ii/ea 1. — T<!< l'<ni: ,/ó:.scj' Ro—

— Szélhámos vizű ni szerző. Tegnap délolötl 
7Agány f'ercnv egyetemi hallgatói a Kun utcai 
cseh konzulátus előtt megszólította egy 30 év 
körüli jólöltözöíí nő. aki fölajánlotta, hogy 
iiHereiére jó összekötlclésci révén soron kiriil 
megszerzi u rizumol. A vizűm kijárásáéin 
50.0011 koronát kéri és kapott is az egyeiemi 
hallgatóiéi. A pénz úlcélele után nem jelen! 
kezelt. A rendőrségre az utóbbi időben több 
hasonló följelentés érkezett, miért a fökapi 
tányság fölhívja a közönség figyelmét hogy 
útlevél vagy vizűm ki járásúiért ajánlkozó 
egyéneket adják ú! u legközelebbi rendőrnél;.

— ÁRION ang'ol fogkrém illatosít.

linóleum

gummiáru és 
szőnyegüzletei
KWHWWWMWiRWBroir ■■ ■wirnnmvuwwwt

VII, Rákóczi-ut 24. SZ.Tel.: József 120 lf
VILErZSébet-kÖrilt 28Tel.: József 11K-7S 

V, Lipót-körut 24. SZ. Telefon: 121) -Síi
IX, Ferenc-könit 36.Tel.: József io-2!'

Viaszosvászon
1R.M0 K
Í9.8.M) Ix
22.900 Jx
29.400 lx
33.800 K

békebeli minőségben, barclieut háttal, fehér-kék. 
gvönyöriimozpikmiillákban át)em.széles 14.700 Jx

60 „ ,, ”
05 .,
78 .,

100 .,
115

KonsfttakészSeteks gyönyörű minták
bán. teljes keszlel, asztal-, kredenc- < s
szokta ka ró..................................  “00 K

Fadiókárgnt
különféle gyönyörű perzsa, virágos, mo

zaik és parkettmintákban 67 cm. széles 21.000 Jx
8i ., 27.100 K

100 .. ., 31.200 fx
Hő .. .. .;.».9<)<l K
I3n ., .. 42.11)0 lx
150 ., .. 50.000 K
200 „ „ 68.700 K

Fia ttösr*  z5n ye^ek
kitűnő minőségben, piros és zöld bordűr

rel . . . . ............................. 6Ü cm. széles 15.500 K
!H l „ 23.130 K

nag.' szőnyegnek összevarrható vagy 
egész .szobák bevonására használható, 
nehéz minőségbeli, gj önyör ii szinekbou 
es különféle mintákban . . 90 cm. sz,;l< s 39.059 |<

Ágy-_jés
2 ág.\-, I asztalterítő, nagy választék 

bari, gyönyörű színekben....................... 297.003 1<
írex'ciríiAiv2*í«.'?ta ; perzsa- és gobelin- 

mintákban. teljes nagyságban, rend
ív’ viil nag> \;ilasztókbaii.

Gumml^iruk
lli’> és sáreípők elsőrendű minőségben, 

(íummikabálok, vaieva ('s ragasztva, a leglim1- 
nmbh kivitelben. Pólyagunimik és pólyanadrá

gok rendkívül olcsó árban

•V< .5

bpcpilel.es


im.ö uecembei
WJ aReccel

* * szeretet kereszttűzéiben... t ukots József nemzetgyill&ii képviselő, 
aki embernek, politikusnak. Írónak és uisag- 
uronak egyaránt kiváló, az .Esti Kiirir‘- váaár- 
nani szamában nyilatkozott egy elmaradt napi 
rend >■ hiiti föl.-zolalúsáró) és ennek kei’eté.ben 
mcgeuilekpzo'ít A Reggel szerkeaztőjéröl is. Ét 
Zuondoít.i / akidx József, hogy csupán a Ház 
varul tan szünete mialf nem került, sor kérel- 
nn re, ainelx ct a kormányhoz, de különösen ac 
igazsa.gngymini^zfci-lmz iiitézclt volna, bárom 
t ihe'l író niegi<egyehnezése, iHeiőle.g iiöreiknet 
fc‘r érdekében. Szerénytehmség volmj. éppen 
'.J b<.ggel-\m\\ újra kinyomatni Pakots József 
■megtisztelő es elismerő kijelentéseit <> Jajicszer- 

^roi os piiblicjszl.ikai tevékenységé
ről. A lényég nem is az elitéltek síméivé, 
rianem /ulszigoru. szinte drákói ítéletek' 
erkölcsi cs közéleti következménye. Az újságok 
’> égiil kizárólag a napi események színes’ vagv 
^zjumién regisztrálásara szorítkoznak és a. kii.z- 

kérdésekben való bátor és önzetlen 
<all(isfoglalás kimegy a divatból. Lehetnek téve
dések. hollá.sijk, az ig’azbá.gkeresés szenvedélye 

u Izh sok.r;j. vezf• 11 ’ p I, h it) cl yp k h ii 711 p- 
tendoK. Addig azonban nincs megnyugvást 
'\vJto ifpJck HiTiig*  a. bii’óság*  a biuiusph^knipiiy 
>.n.(Rjkfnban nmn talál és nem Iái enyhítő kő
in íme nyakét. Más elbírálás alá kerül a. notó
rius rágalmazó, akit anyagi erdek, gyülöle.í, 
oosszui ;így, aljas col késztől, és ösztönöz, mini 
a hivatásának élő njságiró. aki egvedűl a 
koleicHFCífct. véli teljesíteni, n közérdeket véli 
szolgálni. Azok az iteletek. amelyekre Pakots 
eelzoít, nem a i 
tók. csupán azokra az 
akik a rot ációs papi rí 
papír fölé helyezik...

aljas cél késztet, cs ösztönöz, 
éh’í újságíró, aki 

éli tel.jesi 1 ejti, 
nz ítéletek. ______ _______

rnegrögzdlt rágalmazókra riasz- 
i rókra 
még

és újságírókra,
mindig nz. érlék-

— Vasárnap déllv brtköz.oapjn 
t• resk'.-dök vlt, a kiir.f..|<>s

nap d'lflőftjón 

. pc<ti ,-s
Utcáin r.rZ'idrift 

banrulnt'i \z utcákon 

rón-j-ír. unr.i a b>-! bnrin.-b ik 
tol’, a*  voltak vásárlókkal. M< tf 

R iíígal b< z,>uI■ ,tt l' l -fii ri:.
'iek.M. Sőt. tálán javára. , olt h. 

ti nv-nn v i ben rát/irolín a flgyelnK-t olym 

t.vf-k bevásárlásával ma« Aöriilu I, között 

tett volna. Tombnlri hoí».- kr rsltcrh-ll, /z 'a,
rödlikbai’, kbc» r't valósrtjron út közeink dúltak n aport- 
rikkekfit áruló üsír-lekben. Tegnapról mára elkelt a I’as- 

külföldről hozott korrsnlyák 

l.iO.utHi korona körül tendált.

I, h.-trtt »•« bátran ílzo’lipjofi.

SZ.«! fit 

nyifval urtol1 
viflókró! ril<c7rii 
legkovésbá ii 

épp oly

Iknfp pc-lnek 
alk <i loninm I 

üzletek várták n 

klihegd . A
vusárna p ünnoph&, 

>ÜTÍi rajok’un) járt 

n»:iv nap in ii. h. boltok 
.* knliudnrinnny i 

'ZioH.’i ' i*>za  a 

v<i *n  rnnpi
r.ikkp.k re.

t á m»

X 

ps vafiár- 
vásarulni 

l»<4 város 

fáradt 

a Ifö- 

w n-
ponto> 

«í »T'»k p(’> 

\ ágai nak, 

íi.np’ 
!chs

M» nirg oda is 

a bar’k", mintha 

Szabadvi? tár

v ele 

a köw5i5t,<ier>*>k  r« lövr 
államnak.

len található jobbmárkájn 

tegjava, bár nz áruk áá 

A Zscrbón.il mozogni -ni 

öt, ind’.inrr bel; , ti kotb.' mindenki. M- c a Kerrnc 3<»z..'óf
ind körüli fenyötáhor ffilélénkiih. padit a« mar napok 

óta c.*öndc.«  részvétlenfecírnek >>rvend. 
kftrült vásárló. Olyan g-az.dagon Imiit 

r*ak  txnnboló arilárdsaffot Jolentp.nénet
tudósítói. Okos hasznos gondolat tolt. a. mai. n-itadwAr 

engedólyezóso e szomorú karácsonybófen. Jól jár!. 
a kereskedő, kényelmére szolgált 

dplmczett néhány száz milliót az.

ABM>N angol fogkrciii ápol. üdít.
- Az lllipnrl lerhi-’t >u

njfobb nrtts.H ipar'Hal >11 
r.ntZ'inol'ihní'c "I, ntivl' ; ló
dolRozó flsórt> ■ ■. i k >i. mi)•; 
g.jp. kl.pl <-.lö;il11b»tl 2 • ári mán'-a 
l'.d ;< kid'öldi l-. ami k.-tl ;i y<-r-< n, ‘.

6 ic in 
j Or 
>7i k

V

U i b ő I IteszálIStottoK
fehérneműink árait!

Arak eior koronákban

J

F. 
•fi

J-

K

fehérnemOgyár^
VIIHg M’uzeMm"k$rMt 2

(volt K einzctt Színház-épület.) $

Zérfl hálóing príma, komplett 
Fcfir ingek.................................
Francia french-ingok.............
Selymes rayeingek . . . . . . - 
Frakk ingek príma minőség . 
Puha gallérok .......................

33—38
33—38
29 31
46-55
•16- -55
2-4

Selyem-, raye- és oxfordingck méret után 
is eredeti gyári árban.

Egyes darab női batfazt fehériiomüek ki
árusítása.

SzsbAszatto-M fenmaradí 2—5 mtres 
ze»ír-, slffnn- és rayemaradékok 
olcsó kiárusítása.

Méret utáni rendelések 24 órán belül, spe
ciális szabásban, gyönyörű kidolgozás
ban készülnek.

Fehérneiniivnrrás hozott anyaghói is.

Ulain Ferenc és
ma délben ^szabadulnak

ügyészség BobiiJátóI 250, IJ 8a in tói és SzeweréW-5
50—50 mWió biztosítékot kivén

f - 4 Regg‘'l l Udóxi lóját tói j \a>ármi|i délelőtt 
szenzációs fordulat törlént az f iain Verenv és 
társainál,- bünpörébeu. Ismeretes, hog.\ Élűinek 
ni indori törvényes rendelkezés igén.vhr>v él elég el 
foA vast szorgalmazták a szabadlábra helyezé
süket. Kérték ezt azon az alapon, hogy nem. 
terhelj őket, bűncselekmény, tehát a. kiszabható 
büntetés nagysága nőni indokolja 
j'og> itta ríűsf. Ha ngsul.vozták. hogy 
minősítés szerint különben is esők ál la rn fogház- 
bünleléx szobhatét ki ellenül,-, ilyen esetekben 
nincs in lye előzetes letartóztatásnak. .Ezeket az 
érveléseket, azonban a bírói fórumok elutasí
tották és ugy a. vizsga lobiró, mint a vádtanács 
és vegs<> fokon u kir. Ítélőtábla is további 
)ogvatarrás melleti döntölt. Azután óvadék 
nn-llolí való szabad Lábra helyezést kértek. Kö
zöltük annak idején, hogy Bobnla Titusz a vád
tanácshoz beiiynjfott folyaniodvariyá.ban ki
jelentette, hogy az óva,dók nagyságát bár- 
mügen összegben határozhat ja meg a. bíróság. 
Nem regi ben döntött c kérelem fölült a vád- 
tanács, mégpedig ugy, hogy semmifele összeg 
ellenében sem helyezi Bobulát szabadlábra, 
mert hiszen amerif ai állampolgár és a szökés 
■rí szedetm< szabadlábi-abelyezésc esetén való
színű. Szemere, dr., a harmadik terheltje az 
(. Iáin fele biiupörnek. a.Hilil.lHIÓ korona, óvadékul 
ajánlótf föl. de elutasil.ot.lál; fizzuk hogy ó‘ sem 
engedik semmi féle összeg ellenében szabad
lábra.

Most. hog\ az ügyészség kikézbesitet.fo a vád
iratot, f:látnék újra fölvették, a. szabad!ál.ra- 
lielyczés kérdéséi. Va-rárnat) délelőtt Rézler 
Kornél dr. é> H(Uehraudt János dr. védők föl
kereslek Szlruchc Gusztáv dr. f’öügvó-zi-, akivel 
hosszabb időn keresztül tanácskoztak a szylmd- 
lábraholyezés kérdésében. E tanácskozásokba 
bevonták Mész-ner Tivadar dr. ügyészt is. aki a 
hünpör előadója, lleli 12 órakor i-rf- véget, ez a 
megbeszélés, amelynek az, a szenzációs ered
ménye lett, hogj

3z, ügyészség most inár nem ellenzi az 
riani-féle biinpör letartóztatott terheltjei
nek megfelelő összegű biztosíték m‘,lkf< 

váló szab ad J á óra bel ?• ezésé f.
Szobakerült azután, hogy milyen összeget fart 
a. vádhatóság megfelelő nagynak és az ügyész
ség etekintetben ugy döntött, hogy

Bobnla 250 
t Iáin és

az előzetes 
az ügyészi

millió biztosítékot
Szemere pedig 

50 milliót.
Mészncr Tivadar < 

ituiéntek Budára 
fogházába, hogy tudtára adjál' l laln 
és a maxii két letartózlatott ler- 
ügyéxzség dlláxponljó!. .1

ezt köveiöleg érdeklődött
k ör iilmények közöt t.

tegyen le. 
kiilön-külön

•« cd<lk 1 
12 ina. után 
üg.-. chz -ég 
/•'« re.tcnck e 
keltnek a 
l udósitója 
hogy ilyen 
l'laiiiók a vádirat elleni kifogásukat 
mondanak erről a jogukról. A bűnvádi pör 
lendtartú' szerint ugyanis az ügy most olyan 
sládiumban vau, Imgy a vádfanács előtt az 
óvad/k mellett való szabadi ábra helyezés kér
dést csak a kifogások tárgyalásán .lönthcíö el. 
\z pedig nem valószínü. hogv ha mi reggel 

beadják a kifogásokat, hogji n vádtanács már 
ma délehíit mégha ríja az 1 lain-féle biuipörben 
a tárgyalást. .Lehetséges, hogy csuk [ormai, in
dokolás nélkül való, úgynevezett üres kifogást 
adnak e annak hangsnlyozá.sával, hogy a 
nyomban kitűzendő tárgyalásim az ügy érde

/üTíiy

I

Heggel 
nz iránt, 
beadják •<• 
vagy le-

Ruházat

K 460 e? er

K 750 ezer

•6)

Női bőrkabát sel.vcnt- 
vügy szöv otbéléssel...

Női bőrkabát 
szövetbelénscl

Férfi bőrkabát
szövefWlóseel .................

Férfi bőrkabát
i'Zövnf belessel........................

K. 380 gjer

K 500 ezer

fcfnrM testvérek óé 
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méi in ni érintik és csak a szubadlabraliéiyezév 
kérdését tárán jók letárgyalni. Ebben 
ben a, wldtanócx 
döntését. .
terhellek lemondanak a kifogásolási ,t
és ebben az ... ----  ~ . .......... —
nökséges azonnal íötárg/ialóxi tanácsot delegál 
az ügy számára. Ebben az esetben ez az ítélő 
tanács hivatott arra, hogy az óvadék mellett 
1 aló szahadláhrahelyezés kérdéséi eldöntse. A 
mai napon a liirói állampénztár csak 12 óráig; 
van nyitva és eddig Jeleibe, kell helyezni 
óvadékösszegeket, mert hiszen a főszempont a 
védelemnél az,

a védenceiket
az iinneppket

</*  «sc(- 
J. ■>• még ma délelőtt meghozza ff 
A másik eset pedig :>z lehel, hogy a 

___- iogwürób 
cselben a biiv! előtörvén yszék el-

hogy
még ma kiszabadítsák, bog; 
már családjuk körében tölt

hessék el.
kérelemben 

mint 
iuditvátiya. tartalmaz. 

akár ne-

A védők a sza had lábra helyezési 
kisebb összegű óvadékot ajánlanak föl. 
amennyit, az ügyészség 
és azt hiszik, hogy akár a vádíauúey 
dig az it.élőlanács dönt az ügyben, jelentéke
nyen mérsékelni fogja az óvadék összegéi. 
Mindenesetre az előkészületekéi, már megtették 
arra, hogy 12 óra előtt az állampénztárbande 
ponál.iák az óvadékot, nehogj ez a technikai, 
akadály meggátolja a szabadlábra helyezés fo 
ganaloai fását. Az óvadékot részben készpénz-' 
ben, részben pedig óvadékkéves érteknapirok- 
bán, illetve hadikölcsön-kötvé'nyekbeu teszik le.

1 uj .'gyarj-i*   ............................

\ texí i! behozatali engedélyek hamisítóit; 
úikisérték az iigyészígre. Vasárnap délelőtt 
Rerllui (iiiula dr. reiidőrtanáeso.-, lő kereskedői 
ha liga lőtt ki. K kihallgatásokkal kapcsolatban 
a Gyáriparosok 
őrség á tkéri e a 
nyilvánla rtásál. 
állapítják majd 
kik és milyen árukra 
hamisított behozatali 
h>tart<’)zta tótI Zfocácx Tibor 
Éried, Salamon *.!S  éves szállitási 
Evdös Dezső 22 éve. I’öldinixe'ésiigj i 
riumi dijnokot és Kiéin Gizella 24 éves 
uo.knöt vasárnap délután átkisérlék az 
ség Markó-utcai fogházába. 
öiödik szereplőjét, Alberti 
aki vyonitalan>'l elHivt és állítólag 
kött, körözik.

Lopás r Pannonja H»nkl»aif.
fí.| iej í>i> t >.,t *<-H
irodájából ő darab 

>,| bánt.

-za<oi«Má If.-zi az
r»’ az i

ÁRION angol fogkrém mindig a legolcsóbb.

Országos Szövetségétől n rend; 
legutóbb kiadott engedélyek 
a mely ne

üteg

kiadott
k átvizsgálása után 

teljes pontossággal, hogy 
kaplak és vettek igénybe 
engodélyekei. \z. ügyben 

24 éves tisztviselői, 
á llalkozói. 

: mtöiszte- 
hivatal- 
ügyész- 

\ hamisítási ügV 
./ózsef tisztviselői, 

Bécsbe szö-

A l’-tunonia 

íőkupitAnj ságon, hogy a bank 

Magyar <’ukor r. zvéoj eltűnt, 
senkit sem gy.musit. V iigyel 

> a köriílinény, bőgj « iopti ■ i'lcifn 
» '-ndn helyisen brr. fart-6 h'i'hii.

A

wtr.

!

8
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Bank Rt. 
egyik 

A Jöl- 
titok-
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Újdonság s 
Készei fesK^St leénykaruhék 

és fwkOények 
SzíFrmekabátok 

Leány-, féu-télikfttoátok és 
felöltők

Fiú-, leányka- és bakfisruhák 
Táncruhák 

Játszóruhák 
Pizsamák 

Bahy-ruhák, 
Gyermekffehérnemüek 

Bakfiskalapok 
Kötött- és mackó-garnitúrák 

o legfinomabb kivitelben
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kártérítés.

a in. kir.és kir. katonai kincstár, valamint

men
ti lázadókat

— A régi Ferenc József kaszárnyában lesz 
az uj Jegybank pénzverőmtihelye. Hosszabb 
idő óta tárgyalásokat folytatnak a honvédelmi 
és pénzügyminisztérium megbízottai az Üllői
ül i Ferenc József-laktanyu helyiségeinek az 
állami pénzverő céljaira való átengedéséről. 
A pénzügyminiszternek az a terve, hogy az 
egész épületet átalakíttatja, a Felvidékről me
nekült állami pénzverő műhely telepe számára 
és itt kezdik meg az önálló magyar Jegybank 
fölállításával kapcsolatos uj fémpénzek készí
tését. A honvédelmi mlnszter az épületnek 
csak cgyrészét akarja átengedni a pénzverő 
céljaira. Bár a két minisztérium között a harc 
még eldöntetlen, a pénzügyminisztérium máris 
bcliurcolkodott az épület egyik felébe és meg
kezdte annak átalakítását. A pénzügyminisz
ter tervei szerint a pénzverőüzem teljesen föl
szerelve legkésőbb a jövő évi augusztusában 
kezdi meg működését. Nemcsak a Körmöc
bányáról elhozott, gépeket szerelik föl, hanem a 
pénzverőüzemet a legmodernebb uj gépekkel 
is kiegészít ének.

— A pécsi katonai lázadásért. nem jár
Spitzcr Jakab pécsi kereskedő kártérítési pört indított a 
volt es.
katonai kincstár ellen, amelyben orra kérte a bíróságot, 
hogy a pécsi katonai lázadás alkalmával ai ott 
jelent katonai és honvédcsapatok, amidőn 
megfékezték és a lázadást leverték, neki jelentékeny kárt 
okoztak, ezt a kárát ítéljék mep számára. A pécsi tör
vényszék, valamint a pécsi ítélőtábla is helyt adott a 
keresetnek és a katonaság által okozott kárösszeg meg- 
líz.otésében el marasztalta u kincstárt. Fölkerült az ügy a 
Kúriára, ahol azonban az alsóbirőságok Ítéletét hatályon 
kívül helyezték és a pört megszüntették azzal az indo
kolással. hogy fönnálló és érvényben levő miniszteri ren
delet szerint az olyan vagyonjogi igényeket és követe
léseket, amelyek a honvédségnek hadicélokra történt, 
mozgósításából és hadi alkalmazásából erednek, sem a 
magyar állam, sem ennek szerre' és intézetni allén bírói 
utón érvényesíteni nem lehet. IJ18 május 20-án Pécsett 
<i közös hadseregbeli katonák föliá.adtai;, < zcknolc a 
megfékezése hadi érdek volt. Lehetséges, hogy n kivezé
nyelt honvédcsapatok a fölpercs birtokán a lázadás le
verése alkalmával károkat okoztak, do ez a hadi cél 
szolgálata közben keletkezett és így :i fönnálló rendelet 
értelmében a kártérítés bírói útra nem terelhető.

l'jságirók Szilveszter-estélye. Az Újságírók Kórház
áé Szanatórium-Egyesülete Szilveszter estéjén a Vigadó- 
lián nagyszabású mflvószestélyt rendez. A nagyteremben 
10—11-ig a budapesti bonvédzenekar sétahangversenye. 
ójjel 11—12-ig hölgyválasz. Éjfélkor az nj esztendő kö
szöntése, utána látványos brillel, előadja az Operaház tel
jes balletkara. Ennek keretében föllép l’tasinszky Pepi 
prímaballerina >». Aztán táuo. A legmodernebb táncokat 
Rudapest előkelő társadalmának legkiválóbb tánorcprezeu 
ansal vezetik be. A rendezőség az éttermekből három 

kis mttintézstet csinál Szilveszter éjszakájára, amelyben 
/dobogó 

talom, 
piktora 
tatnL

nélkül, a közönség közé vegyülve, a magyar iro- 
hirlapirodalom, színművészet, zeneművészet <’s 
orssiúgOK nevei fogják a jelenlevőket szórakoz-
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használjanak n nők langyos vizet, amely
hez. kevés lysoformul öutscuck. így egy
szerre tisztító ét, fertőtlenítő szert ha"-.-, 
n álnak. A

LAPI0ES

megóv eziiintulau fertőző vagy ragályos 
betegségtől, megszünteti n izzadbágot és 
a néha föllépő kellemetlen szagokul.

Tegyen lysoformmal kísérleted
Kapható raindcus gyógyszertárban és drogériában.

MINDENNAPI
loilettejük kiegészítő részét képezze a 
lysoform alkalmazása. A kényesebb test
részek mosásához és öblítődéhez — azoval 
a diszkrét

I

I
MÍÍBUTOR

mOBRBERENBEZES

MEneEBES u

Fortuna" Ingatlanforqalmí Vállalat 
nz. Országos FöldbirtokrendczO Bíróság engedélyével

Budapest VI, Terés-körut 91. 271 Telefoni 7—36.
Nagyszámú birtokvétcll és eladási mogbizús. I'öldbérletek. 
budapesti és vidéki házak, villák es telkek l.özvetitéru. Jól 
bevall lakáskózvetitén, ilmmeirozáa stb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét lebonyohtus,

BAtRm
Kossuth Hajós-utca 6 fi

divatáruháxában, ¥86, Király-utca 53 (Akácfa-utca sarok)

e hó végéig nagv karácsonyi és occasio
num—■■*  mim i mif   w>rrmw—í>if inw n jui nTrnmwTw^iwiiyn^niwisfii u^uCTt^minwyMiMiwJLr - — — _t , _

amelyről a cég a tisztelt vevőit ezennel értesíti

Vásárlásba aiánlia a kővetkező clftkefceí:
Családja részére:

Ruhaszöveteket 
Ruhaselymeket 
Trikóselymeket 
Ruhabársonyokat
Szép kabátbéléseket 
Perzsa utánzatokat 
Vásznakat minden célra 
Kelengyesiffonokat 
Lepedővásznakat 
Ingzefireket, köppereket 

feltétlen szolid minőségben 
és jutányos árban

I A liberálisok tiltakozása Terstyánszky
Kormánybiztossága ellen

K aéHen keresik föl a mtnisztei*eln&k&t

és bizonyára nem fog emlékezni az 
ama jelentésére sem, amely 

: egy jiázrélrl körül kifejtett 
szól. Ám kétségtelen, hogy a 

Wolff liom- 
Ave Caesar,

f.t Heggel ludóxitőjától.) A haldokló "WollT— 
CsilJéry-rezsim utolsó óráit éli a városházán. 
Még egy zártkörű közgyűlést tartanak, ame
lyen bizonyára elmondják magukról, hogy 
micsoda nagy emberek és mennyi sok jót. tet
tek a város érdekében. Egyszer még megszólal 
Slpőcz, a párt polgármesterek e ritka, példánya, 
aki előrelát hatóan nem fogja érinteni nZilahi- 
Kiss-félc vásár csarnoki bódékijárást, sem 
CsHléryék cirkusznál.vázaiét, de még liaranski 
érzelmi viszonyát a pájeszos galíciaiakhoz sem, 
akiknek Magyarországon való letelepülését 
oly fontos közérdeknek tartott i. Néni fogja 
említeni a polgárok kis mestere azt sem, hogy 
mil’yen pártatlanul és példás önzetlenséggel 
intézték az egyes közszállilások és bérletek ki
adásúi 
árcaszéki elitök 
lrasek doktornak 
buzgolkodásáról ; 
polgárnm«.ter babérkoszornt fon 
loka köré-, ezzel a kiáltással: 
móri túri le salat ft.nl!

Pakkolásuk közben pedig megérkezik a kor
mánybiztos, akinek az volna a hivatása, hogy 
rendet teremt.sen abban a dzsjingelbim, ame
lyet mosi városi adininisztrációnak neveznek. 
Erre a föladatra, természetesen csalt pártatlan, 
erős kéz alkalmas, ulvan ember, aki ismeri a 
fiiváros dolgait és aki Ingadozás és félelem 
nélkül bolenynl az ügyvitel rejtelmeibe. Ezért 
tartják, különösen liberális törökben, képte
lenségnek Tcrslminszky Kálmán óllamlillár 
kormánybiztosi L int nézését és

a Jegeréiyesehb akció készül 'Terstyánszky

\ képviselők és a városi pártok vezetői vár
lak Bethlen, hazatéréisére és e héten keresik 
föl. hogy föMárják ••lőtt'*  azt a lehetetlen hely
zetet, amelyet Te,rsl gánszky kinevezéso terem
tene. A legnagyobb hibának tartják ugyanis 
Tér.. I gánszky nak a-J a baltégését, hogjj még 
h'nykges kinevezése előtt <tsö és legsürgősebb 
föládafáilak tartotta. a IVolff Karoltgal és 
szőkébb vezérkarával való tanácskozást. Ezzel 
a cs< bkcdeHel már programot is adott és poli
tikailag szinte lekötötte marját Terstyáuszky. 
akit különben is szélsőséges k.nrznscmbernek 
mondanak és akik ismerik gondolkodását, nem 
is csodálkoznak azon, hoffy első útja Wolffék- 
boz vezetett.

WWMl ■HI TT TW I H . .1 l UIM WlfJB

Kartonokat
Grenadmokat 
Barchetckat
Flanelleket
Kötényeket
Keztyűket, harisnyákat 
Olcsó ruhaszöveteket 
Kanavászr.akat 
Ágygarniturákat 
Kői és férfiingeket

Ezenkívül s©?< egyéb alkalmas 
és rmitat&s cikkeket

Egyébként, pedig' érdekes részhüekc1 per« 
fi'iiktiilmik arról, hogy miért borullak i’ö! azok 
a kombinációk, amelyek a Melly, Márkus Jenő 
és Percnyi Zsi.gmond hú ró komié nyhiztosi ki - 
uevozésévfj voltak kapcsolnihan. A legkomo
lyabb volt a Mclly Hála jelöltsége, de ezt épp 
úgy, mint a, többit elgáncsolták Wolfl'ók és 
Ernstók, akik „minden összeköt Intésüket" föl- 
haszmálták arra, hogy ezek közül egyed se u - 
vezzen ki a kormány. Sőt. a Ipgiiiag’isnbb körö
kig tudták embereiket fölhasználni és a kor
mányt kissé nehéz helyzetbe juttatni.

Terstyánszky kinevezésének i'-rdeke-. báltere 
van. A helyettes államtitkár ugyanis sógora 
IVenhardt János kórházigazgatónak, aki egyik 
kartársa, illetve annak magasállásu \ eje. ré
vén protezsálta ezt. a kinevezést, azzal érvelve, 
hogy az kielégíti majd az összes pártokat, mi
után Terstyánszky politikailag sehol sincs 
aiigazsúlva. A Wolffal való tanácskozás nem. 
azt mutatja és homlokegyenest ellünk‘zik ezzr' 
a megállapítással.

- • L>r. Lösz. Samu: „Tudományos Problémák.*'  i)r. bmw 
Kamu uj könyve értékes kis lexikon, Untatoknak ó:> öregek
nek írott m’r-zi rii köziemén? rk gyűjteménye, amelyben a 
föld ríj/. sok érdekessége mellett ott találjuk az ő- ember 
megdöbbentő titkait, de néhány lappal odébb már a tnode t. 
héroszok, slmekleton. Xnnsen é- Amtindsen kutatá-iinal- 
megkapó részleteit. Mindent. ö-.-zevóve, dr. I.r. ■ Suliin rí 
könyve, a „Tudományon Problémák", érdekes, értéke ol
vasmány és lucgérdeníli, hogy a közönség szeretettel in
gád.'',.

— Ilenny Portén — Ásta Nielscii - Werner 
Kraus — az. ,,INEI“ főszereplői az Urániában. 
Előadások karácsony mindkét napján 3. ’áő, ’i7, 
: iá és 10 órakor.

NŐKNEK
;i lugezogényebb konyhaiulu. iuint a Ing. 
fényesebb palotában egyaránt vjgynzuiok 
kell az egészségükre, mert n fele^eg, 
az anya

I
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NELKÜLÖZHETETLEN
a család ogyeojsiilysiiek fönt art ás áru. A 

nők ti /.tuséira S7,orcvg-ö.s>>/.(*fi1ggé-.beD  van 

egészségükkel é« föltétlenül szükséges, 

hogy

KOMPRESSOmS

Nagy magadéfateusMás
rendJtivül ölesei árakkal
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— önA'yiluos bankluvatalnok. A Rákóczi-uti 
Park-szubóban tegnap e&tc elegáns fiatalember 
jeleni meg, szobát bérelt, majd kevés idő múlva 
eltávozott a szállóból és csak reggel lért 
vissza, holment szobájába, csöngetett a szoba-

< s.ail)'kor í'z belépett, szemeláttára 
főbelottc maflát. A szobaasszony azonnal elkül- 
decett a szálló orvouáórí, dr. S transz Tiborért, 
aki azonban segíteni már non tudott, mert 
az ongyitk.os fleit ölembe r pár perc múlva ■meg- 
. f' 4 kiszállott rendőri bizottság megállapí
totta. hogy Aemea Lászlónak hívják, 22 éves és 
*’<■ Hermcs-bank tisztviselője. Három levelet ha
gyott hatra, egyet, az édesanyjának, de ebben 
nem említi öngyilkossági szándékát, csak üz
leti ügyekről ír. Hozzátartozói szerint a fiatal
ember lelkileg meghasonlott volt és ez késztet
hette az öngyilkosságra.

— A francia lözalkalir.uzottak drágaság! pótléka. Párifc- 
i! táviratozzak: A francia kamara a közalkalmazott ík

őrá ági pótlékáról ngy döntött, hogy bizottságot alakit 
a fizet-'sok mcgvizag.-llására, addig is föle.moli a
családi pótlekot ós Ifi—83 v-kuli a tartózkodási pótlékot.

—; Már szaladnak a kis autótaxik. Az autó- 
axl-vu italai vasárnap hozta. forgalomba a már 
hon♦pokkti! czeiőtt .beharangozott ós régóta 
várt kis, két személyes magyar gyártmányú 
Magomobtl-arJ ótaxikat. vasár finn eg>előre 15 
gépkocsit, helyeztek üzembe. Az Egyelom-térin, 
a Pannonic^szálló előtt, az Alkotmány-utca >;;r- 
kán és az Operánál van ezokuek a kis autó- 
' uxikniik íiz állomáshely ük. Az nutótaxi-válla- 
lat vezetősége elhatározta, hogy havonta mini
málisait 15-—2ö kis autótaxit helyez üzembe.

zt akarjak elérni, hogy június végére már 
t'O ilyen kis autótaxi legyen forgalomban. N 

budapesti közlekedés az uj autótaxik üzem be
helyezésével sokkal könnyebben ős elevenebben 
lesz lebonyolítható. Aránylag ugyanis elég ol
csók ezek a. kis automobilok, míg a nagy autó- 
íaxinál 25W-szoros a viteldij, addig itt csak 
/>()/}-:■ :oros. Körülbelül auuyibu keríti ezeknek 
az automobiloknak a használata, mint a két- 
lovas liaf'kcreké. 1 kilométer 2-llüJ korona.

Szabó Dezső: „Jaj." rE/beszé/óv-fc.) s.-a/nt Dezsőnek 
uj könyve jelent meg a karáé onyl könyvpiacon, a alma: 
.Jai" ,’s nyol- <>)l>,-szélesét l'ogl;iiln niogáb;:'l. A r(-liJ- 
l.iviil frrtek-’s k<">!»-lr- A fl. ag.A logkö- í. bhi számiban 
••■riiitk vi- <;i. add:rr is az o-ercJü Jc-’-itó c'íiszx)vúiink né
hány sorát adjuk:

— Ilallutlam o viegv ilclc jajgalfarft ós niegldltani azok 
.■ajfít, ar Ifi győznek. Minek >t vólemóny, a cdl, u hatot 
Uiárt ir.ije • fjyik jaj a ne?'Ital? Ez az örvgysúg, rz

• ■ b ■ Az c.nbc.'knek egyetlen arca van a vég
telen ' Hitt: Jaj. Itt álluk a vittél folyású fűlött. Már nem 
tagok többó elocgyiilni habjaiban. A kiirt vem hl. a kilz- 
l'ödés nem vonz, 'é-em az clpatakzó cicokat <> lefordí
tom jaj-meséjüket. Oh. < zcrfcAA futó emberek, int vezetlek 
az egyetlen jaj felé, hogy kevesebb legyen a harapás 
és több legyen a szánalom.

P könyvében jelenti bo egyébként Szabó. hog-r a tavasz 
folyamán uj nagy miivo jnlonik meg. Címe: Öt*fpt>4To,ok,  
\ modora magyar szellomi világ regénye.

— ÁRION angol fogkrém ma is olcsó.
• - A Giitmaiin J. és T-a e.é.g (Rúkóczl-nt l-<» tólikabúijal. 

rngláuJai, öltönyei a k-gelvg Lisabbuk. Szórmobundá:, bőr- 
bekccsol és koc !• delntniiyaj szintén a legjobbak.

aRecgel______________________9
Januárban megkezdik 

a közélelmezési minisztérium likvidálását
A kormány visszaállítja a gazdasági élet szabadforgalmát

(A Reggel tudósit ójától.) A külföldi kölcsön
nel kapcsolatosan az államháztartás kiadási 
tételeinek nagymérvű redukálása fog követ
kezni. Ezek között igen jelentékeny kiadási 
többletet akar elérni a kormány a nélkülöz
hető intézmények megszüntetése révén. Már 
teljesen befejezett tény, hogy a. kiadási tételek 
redukálása során legelső lesz

a közélelmezési minisztérium megszünte
tése.

Mint teljesen illetékes helyről értesülünk, a 
közélelmezési minisztérium likvidálását már 
januárban megkezdik és a még folyamatban 
levő ügyek elintézéséig Búd János miniszter 
megmarad tárcája élén. Hogy azután Búd to
vábbra is a. kabinet tagja marad-e vagy pedig 
egyelőre nyugalomba, vonul, még nincs el
döntve. Egyelőre mindazok a kombinációk, 
amelyek Rúd személyét a pénzűayminiszteri 
tárca átvételével hozzák kapcsolatba, logulább 
is időszerűtlenek. A közélelmezési miniszté
rium megszüntet ősé vei kapcsolatosan minisz
tertanácsi napirendre kerül

a teljes szabadforgalomra való vissza
térés.

Erre vonatkozóan a szükséges átmeneti intéz
kedések megtételén már dolgoznak az arra ille
tékes szakreferensek. A teljes szabadforga
lomra való áttérést a kormány az

állatkivitel fölszabadításával
fonja, megindítani. Mint ismeretes, a mezőgaz
dák az elmúlt héten memorandummal fordul
tak a kormányhoz és ebbeu azt. kérik, hogy

— A párisi klorofornios ékszerrabié bűn- 
lajstroma. A budapesti rendőrség és b'uitefő- 
biróság hónapok óta foglalkozik Faragó 
András és Sólymos Jenő bünlajstromának 
összeállításával. Faragót és Sólymost a párisi 
rendőr.'ég körözöievele alapján tartóztatták lo 
Budit pesten. A pár isi rendőrség nyomós bizo
nyítékokat szerzett arra nézve, hogy Faragó 
András kloroformmal elaltatta., aztán kirabolta 
Dorris Camn kisasszonyt, akivel meghitt barát
ságban éli. Faragó ezt. a cselekedetét, beismerte 
a budapesti törvényszék vizsgálóbírója előtt, 
aki most francia megkeresést küldött Parisba 
a rendőrigazgatósághoz, közölte a tényállást, 
niegkfildötte Faragó fényképét és ujjlenyoma
tét és arra kéri a francia hatóságot, hogy sür
gősen küldjék meg annak a bünpörnek a.ó 
iratait, amelyet állHőleta Márkus ellen a kloro- 
formos ékszer tolva ilás ügyében hoztak. A meg
keresés még arra is kiterjedt, hogv puhatolják 
ki Faragónak Parisban viselt dolgait, mert 
gyanú támadt arra, hogy még sok más bűn
cselekményt követett el ottani tartózkodása 
alatt. Nagy üzérkedést folytatott Faragó Pd- 
risban IFocle la ^laia-részvények és hamis csek
kek forgalombahnzatalával, de. ezenkívül, mint 
notórius hamiskártyás is eredményesen műkö
dött a. francia fővárosban. A komnanistóia, 
Sólymos Jenő is részes a bűncselekményekben, 
aki viszont, mint gyakorlott zsebtolvaj tevő- 
Jcenukedc.lt. f)r. Medvős-Medico Tstván vizsgáló
bíró még arra is kéri a francia bíróságot, hogy 
Doris Campot eskü alatt hallgassák ki a bűn
cselekményekre vonatkozóan és vallomési 
jegyzőkönyveit haladéktalanul küldjék Pestre. 
Hasonló megkeresés ment a berlini rendőr- 
ígnzgatósághoz, m°rt Faragó vallomása szerint. 
oU is (gu naayobb szélhámosságot követe*!  el 
Kazmes Lajos nevű argentiniai kereskedő ká
rára. Beismert m 'g egyéb bűncselekményeket 
is, de ezeknek földerítéséhez szükségessé vált, 
hogy a. vizsgálóbíró megkeresést intézzen a 
wiesbadeni, nsimbrücki. lipcsei, drezdai, ham
burgi, frankfurti, hannoveri és kölni rendőr
igazgatóságokhoz is.

— ÁRION angol fogkrém a legjobb.
-r Sárcipöt és hócipőt javít, bőrcipőt gumival 

talpal „Unió“ cipőgyár. Budapest. VII, Dohány
utca 16.

t,.ív.m c.irna-ii.as. tciponttndus, a hóitokéin
nól ín Jobb tulnösóghcu tó.szülő kiváló ttsz-
Ülő ás kour.cn váló hatással bíró cipokróni <21
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a kormány szabadítsa, meg az állatkivitel f. 
mindazon korlátozásoktól, amelyek jelenleff 
fönnállónak és amelyek a gazdák szerint, nuz 
egyedüli gátjai a magyar állat külföldi, elhe
lyezésének. Az állatkivitel fölszabadítása 
ügyében a kormány véglegesen a pénzügymi
niszter hazaérkezése után fog dönteni. A tel
jesen szabad gazdasági rendszerre való átté
résnek igen jelentékeny részlete a liszt- és ga
bonakivitel ügye, amely a kormányban jelen
leg szintén napirenden van. A nagymalmok' 
régebb idő óta. sürgetik a, devizamegkötöttség 
megszüntetését és ezáltal

a lisztkivitel teljes fölszabadítását.
ügy tudjuk, hogy a kormánynak e tekintetben, 
szintén az az álláspontja, hogy fokozatosait 
vissza kell állítani a szábadkivitelt, vagyis 
■meg kell engedni a, belső közfogyasztás födö- 
zése után a teljesen illetékmentes kiviteli. A 
malmok szerint a lisztkivitel teljes föl szabadi - 
tása. már csak azért sem járhat a belső fogyasz
tásra veszedelemmel, mert a hazai gabona- és 
lisztárak, immár elérték a. világparitási árakat s 
ilyen árak mellett már amúgy is alig lehet 
magyar termékeket a külföldön elhelyezni.

Értesülésünk szerint a kormány, mielőtt át
térne a teljes szabadforgalomra, még legalább 
3000 vagon búzát, akar elhelyezni a külföldi 
piacon, lehetőleg Svájcban. Szó lesz ugyan
csak egyidőbeu a nagyobb mennyiségű rozs
készletek export járót, is, mely a múlt alkalom
mal nem sikerült, miután a hazai kereskedők 
az igen súlyos föltételekkel vásárolt készlete
ket néni tudták a külföldön elhelyezni.

— .. .... ■■

Retörósek. Bróth .Józsci’ué ui.igiinzóníl főijeiénté»i. 
lett a rendőrségen, hogy Gyulai l’úl-utca 14. szánni lu?’ 
lem lev/í InkíSsnlm ismeretlen tettesek heliatoltnk óh h 
nyitott szekrényből egy ft.niio.fioo korona A.rtAki) női bun
dát loptál: <1. — Gálfl.u Hiún Kazinczy-nien ". szám nlnti; 
levő lakásába alkuié^ segítségével ismeretlen tette,. > ■< be
törtek és onran ukiO.WO korona drtdkii czilstncniut c'-' 
tok cl. ~ /{ri“:tiri.'-’ József Margit-kürtit. 41. szám alatt 
levő tánohelyiségóbe betörlek és onnan ifi.noo.uoo korona 
crtókü ruhaneműt lopta): cl. — Lcipnik Ödön Damjanich 
utca 33. szám alatt, lövő üzletébe botörtek, ahol a /.cp 
tdrt fölfeszitcttók és 800.01)0 korona készpénzt raboltak 
el. A rendőrség nyomoz a tettesek ntán.

— Jubileum. Kertész Gyula, a ..Köztelek" kiadóhiva
talának igazgatója, e hó 81-én ünnepli a ..Köztelek" lap 
ná.1 eltöltött 30 éves szolgálatának Jubileumát.

— Egy újságíró második temetése. Vasárnap délelőtt. 
11 órakor nagy pompával helyeztek vúgM'í nyugalomra 
IVindisch Károly újságíró holttestét a Kerepesi temető 
ben, a fővaros által adományozott díszsírhelyen. Windisch 
Károly végigkiizdötte a világháborút, majd a vörös rém 
uralom alatt részt vett A Jnninsi ellenforradalomban. \ 
ellenforradalom leverése utón a vörösök fog«ágáb.-’ jutni). 
.' kommün után ismét az újságírás terén működött, be tg 
sége ózonban egy re jobban megtámadta szerve.-.ef ■( < « 
20 éves koréban utolérte a halál. Ideiglenes sírjából tno?: 
exhumálták. Budapestre ezállltolták As véglegesen cihán 
tolták holttestét a KorepeM-tometőben. Temetésén szít 
lóin és rokonain kívül nagyszámban jelelitek meg egy
kori bajtársai és tisztelői.
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Király-utca és Nagymező-utca sarok 
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i • Mennyit mutat a villanyóra? Hetek óta 
egy 30 35 éves alacsony, sovány, barna férfi 
csönfrel be a pc-ii lakásokba, ahol mini, fiz 
jploktromoxmiirck alkalmazottja mutatkozik be 

a villanyórái kezdi vizsgálni. Ez az ernher 
minden lakásban kixcbb-nagyobb lopásokat 
.szokott elkövetni. Ma az Almássy-tér I. számú 
házba látogatott el. beesöngotett Pem Gézádé
hoz és miközben a villanyóra vizsgálatához 
fogott, a mull havi \ illan.,', sza miéi kérte. 
Peroné bement a szomszéd szobába, ezalatt az 
<'delllcii:yór<i Vizsgáló fi konyhában fekvő ridi- 
küljét. amelyben korona roll, ellopta és
síelfe távozott. A rendőrség kéri a közönséget, 

‘.liogj lm a tömi külne.jii tolvaj látogatást törnie, 
•.bahidéktalap.nl adják át a legközelebbi őr
szemnek.

Sebe.s/.ta Kolos az nj Nemzeti Hitel Intézetről. A 

Nemzeti Hit dititéze! részvénymajoritasát, amint isme- 

/etes. a kall us:u> í iiix-.teriinui ea'tiix- és l.iinuhnthii/i nini), 
.tó;sc[ h'iheecep r's <i l'iu.'ra föiiis csopor/jn vette öt. 

. Hosszas tárgyalások utiiit a Nemzeti Hit elintézel ul 

' czórigm'.íratójáiil Xihes.ln Kolost. a Hitelbank volt ügy- 

vezető ign/gat óját. majd ;<z 1 pnrbaulf vezérigazgatóját,
kértél;- föl. Sehcpzln Kolos a napokban már át. is vette 

.liivnialái. < ílcrnifl munkatársa megkérdezte Sehe.-zhi 
Kolost. bőgj ml les; a .\enncli Hileil,ilé;et uj programja, 
vs kővel kezű választ kapta;

— Azt akarjuk elérni, hogy a Nemzeti Hi- 
iclintézei beleilleszkedjék a magyar gazdasági 
életbe é< annak koniolj laktora legyen. Az eii 
hoz szükséges előföltétolekkel rendelkezünk, 
meri az intézetnek ma már kellő töke áll ren
delkezésére’ < a jövőben az a lóke állandóan 
szaporodni lóg. Az intézet progrumj.'i röviden 
csak annyi: koröltre fh.tgozpi az ország gaz
dasági megerősítésére a többi pénzintézettel és 
méltó szer*  orr emelkedni e-ek sorában.

í'óuri gyiijtcinénjhöl eredeti antik, tnii- 
’vésxi értékű, ritka szép kámeák, gemmák: gyű
rűnek. lüclítűnek. násí’ánnk befoglalva stílusos 
modern l'oglalalhun: ngyszintén elefántcsonl- 
ineíszelek arany és ezüst cigareílaszeleiice- 
kiiiötilege akiiek földolgozva, mi.hészi kivi
telben. valamint egyél) drágakő, hrilliáns és 
igazgyöngy, ékszer(•’•:. arany- és eziislrotiküiök, 
ez ii s; 11 vő kész I r te k. i pa r iu ii vé szct i ez ii s tg y ii r ii k 
és fűk olcsó árban és az átlagon fölüli kivitel 
ben, karácsonyi és újévi ajándékoknak, Singer 
ékszerésznél. Teréz-körnt 8. Telefon: .5—80.

A mexikói komi ánycsapatok vezére csat
lakozott a fölkelőkhöz. Hamburgból táviratoz
zak: A mexikói főkonzuJátusnak jelentik Vera- 
cruzból: fíclmal tábornok, az istmosi kormány- 
csapatok vezére. Almai za tábornok, az Obregon- 
féle haderők utóvédjének parancsnoka, csat
lakozott a fölkelőkhöz. Figucira tábornok kél 
jelentős győzelmet aratott n kormánycsapatok 
fölött.

„A Szellem." .Scd.v; 'óollán Írásaiból ineginí 
egy kötetre valót kaptunk. Csupa, harcias írás, 
de a harciasság nem a hangban, hanem a. gon
dolatok merészségében nyilatkozik meg. Ko
moly tanulmányt találunk a könyvben a demo
kráciáról, amely mindazokat a kérdéseket, 
melyek a mai európai emberiséget gyötrik, 
széles távlatú szempontból vizsgálja meg. Ezt 
a csillogóan megírt esszét minden magyar 
politikusnak el kell olvasnia. Minden nőnek, 
de férfiaknak is el kel! viszont olvasniuk Szász 
Zoltán fejtegetéseit a nőről és a szerelemről 
is, nemkülönben irodalmi tanulmányait. Szép 
Ei nőről s az Ady-problémáról s finom portré
jói Titkos Ilonáról. Az aktualitásokhoz 
való hozzászólások frissek és ötletesek. 
Minden sorukban megkapjuk azt a.z egyéni 
ízt. amely Szász Zoltán Írásait oly markánsan 
jellemzi. A könyv ára 4Ó()() korona és minden 
dohánytőzsdében és lapelárusitónál kapható.

I jjiÍHlnklfják a iórcaktizl bizottságokat. Most, hogy 

n rendőrség kinyomoztii a le.vliibrhozatali rfiffmlélyck 
hamlritólt. a kereskedelmi <-rdokel1ség elhnlározta. hogy 

beadványt intéz « pénzfifl!imli>ls'.terl>e:. amelyben 
kéri, hogy .-i tárcaközi bizottságokat, amelyek a behoza
tali kontingens fölosztására vonatkozóan intézkednek. 

afnl. il. ök leljcacn ujja. Maga a Kcrefkerlehtii és Ipar 
/.(imai'ii is magáévá telte ezt a szándékot és i óróZo., ■?> 

kovkrét jaraxlaflat lóriiul < - ágybcn a pép:úgf/»,h.l 
terhez. Itt említjük meg, hogy a Kereskedelmi Kamara 
azt is kérni fogja, bogv a jövőben ne az, egyes gyár
ipari éritekcltsógeknél ülésezzenek a tárcaközi nlbizottsá 

gok. hanem a Kereskedelmi Iparkamara székbázábnn. 

Remélik, hogy ha a kereskedelemnek ezeket a kéréseit 

teljesítik, ngy a jövőben nem fordulhat elő majd olyan 
nagyarányú visszaélés, mint aminöt most lelepleztek a 

TexUtgn'irosol: Orsnigos i:g!lr>>iilrh'l>rn.

„INTtl" a teljes film mindkét része egy 
előadásban az Urániában karácsony minőkéi 
napján 3, ’45. *s7.  ’<!> és Ki órakor.

— Barcelonában l.ifr percent fel olcsóbb az élet, 
mint Budapesten. órabér Ernő budapesti mér
nök a napokban érkezén yneg Barcelonából, 
ahol hosszabb idői löltött és a következőkig 
mondotta nekünk:

Spanyolországnak ez a kikötő' nrosa I örül belül há.-» 

rontfizor akkora t-rületen fekszik, mint Budapest. Az 

első benyomás. amit a közt-peurópni emb.-r érez, rendkí
vül fájdalmai-: összehasonlít v,n a mi életünkkel, Barreléi 
ntibnn 1.">0 pcrccnttel olcsóbb és jobb minden. A legkitű

nőbb botol, fürdőszobával, bőség.•. reggelivel, nyolcfoga- 

sm- ebeddel és vacsorával 100.00(1 magyar koronába kerül 

naponta. A kiszolgálás mintaszerű, a szállóban >i világ 
minden nyelven beszélnek, magyarul a mi szakácsunk: 

magyar ember volt, aki kivárn-tra pörköltei es gulyás*!  

főzött. A nagy revü-’.iiibázakbti egy p zetn ■< belépő

jegy ara és ezért. a földszinten nemcsak helyet kap azt 

ember, da néhány deci ürmöt! vagy to.il is. A nv. 
pénzünkre átszámítva, 4f)t>u koronab;< kerül leim, egy
negyed-félóráig tartó ]• 1enyo- sa-- megtekintési-, bele 

számítva egy kis fogyasztást i.-. Zsarolásnak sehol semmi 
nyoma. Az arak teljesen békebeliek. A hivatalnokok át

lagos tlzotésu -'Ott pezeta havonként. Kétszáz pezotáéri 
magányos ember teljesen kielégítő ellátási kap. Egy 

rend rulm 100 pezeta, vagyis j-ajtoo magyar korona. 
Amikor visszajöttem Budape«frc. szinte rosszul leltem 
azoktól az áraktól, amelyek : i. fnvolletem out, kifejlőd 

lek. Parisban is voltam, de íz élet aránylag oK »<V't 

olyan drága, mint niináliink.

Párold LIn.vd óm (Jeorg Arllss. A ,.A_o<7//nm»t>; 
flaexkö ja“ és ,.Pr. .lack" cimü ll'nol‘1 i.híjSll fi heeket, a 
1‘injcetoarap'i í'iln> Hl. hozta forgalomba. Mc.’fct ugyanez, 
a Ilim rt. boiiii;tatja legközelebb a ..Teaetrl « cimü
legújabb ..<i '• k-.-pe', amely fölülmúlja Párold í,lo>d min 
den eddigi alakítását. ’> nép zerii burl-szkkomikits jnini 
matróz fogja ezúttal a humort loLlíJalni. Hogy hogyaji? 

Annak maga a Ilim a megmondhatója. A „Tanueri mrih)A 
bizonyára épn oly meleg forradintásban fog részi-siiln' 

mint a többi Párold Időid filmek. (Icáin sIiI'ks, a nálunk, 
még ismeretlen nevű lllm.-.'i' • m m-<>kt«>a i<mmrt,té fog.i-i 
lenni nea -l ,..1z örilön ' '-in:szerepe által, nmei' Ilimé'. 
ugyn; Prajt ‘tngraph fagin l»emutalni. Voimfr Ke-
r'-ne nicgfllmcsilet' lilági-irá darabjában • eorg Arliss 
játéka fölülmúlja r.r ..Az ördög* ’ brli címszerep
löket.

I rónia „INRI" az entherisér flítnje 
- <uiuilké'! rész oka ült az l ráitiáliau kat ácsnuv 
minőkéi napján 3. ViS. '*7.  '<ifl és órakor.

F ? M E M 0 E K
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Foiizlet:
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Selyem, szövet, csipke,
szalag, mosoaru
divatúidonságok

korona*
herceg u. 10
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Mait' Ünnep után...

Hí voK és mi lesz a tőzsdén
’A tli'fiiirl munkalánátil.) \ tÖHldén már 

ctrY hct előtt megkezdték az ünneplést A fór- 
ízy,'H?’ sztnic ti. minimumra csappant s az Hz- 
telicien piachelyek mozgalmas képét, a csönde- 

Járkálná csoportok váltották föl. A jelszót 
k i adtak:

majd az ünnepek után...
f>e Iliit vájjon mi lesz az ünnepek után. Annyi 

vikkal, mint ahogy az ünnepek előtt bizonyos 
f/.a: n.\ aszogcttHí’g vett erőt a piacon, iinnep 
.<l'y.ii is lekonyulhat a szárnya ennek a tőzsdé
nek. amely egv év változékony és tarka eso- 

.meuyc! plán most, a bizalmatlanság stó- 
i ili,-llii i 1 'ipl°tt. így karácsony előtt, amikor 
f* ’1 kükben is ^magunkba széliünk s lelkiisme
retűnk bi láncát. készítjük az uj évre, nem árt 
yegigpillantanunk az elmúlt éven. Víssznpil 
miit ván pedig, rövidesen megállapíthatjuk, 
hogy .•imitól a tőzsde mai marasmusába esett, 
nem hangulat csupán. hanem olyas valami, 
íirniriPh ok<i, kezdető ós vc/f kifejlete van. 
Kezdték azon, hogy belülről próbáltak úgy
nevezett rendet csinálni. Maga a tőzsde veze
tősége feledte el azt a megdönthetetlen igaz 
sagot. amelyet Matlekovics Sándor a minap a 
'ozsdekJuh vacsoráján mondott ki. hogy az

• urópoi tőzsdék tanulmávyozá^áiból jött rá,
7 vsak a tőzsde szabadsága az. ome'y 

mellel l ' : r/r intézmény jót teljesítheti funkció
id! s hogy valahol valahányszor úgynevezett 
reformokat próbáltál.' az okosok, abból mindig 
/'■ mindenütt baj Lett. Nos hát, tőzsdénket is. 
oiocj^ eleinte kitünően végezte a nagy európai 
fölfordulás áltat rádiktált átértékelés funkció
ja!. eg\ik hiiimíí tőzsdetanácsot. vad reform
láza billentette ki először a helyes funkcioná
lis utjabol. A. reformokból szerencsére nem 
■’ * , s"tnmi, de a kísérletek káros hatásait 
.innál jobban érezzük, mert hisz.cn kiváltódat! 
az a índal, bogii az árfolyaptok alakulása iicm- 
esab a gazdasági élet diktálta motívumoktól.
" bizonyos előre nem látható, váratlan intéz- 

l: -(lésektől is függ. Első ok a tőzsdei élet meg- 
' i/lmtlausag.i mellett. A második a giró- 
pénztár ellátása körül fölmerült nehézségek 
•voltak. Ezeket a kétségtelen nehézségeket, sok
kal egyszerűbben és könnyebben lehetett volna 
kiküszöbölni, mint ahogy történt. Igaz, bizo
nyos indokolt személyi és emberi szemponto
kat. kellett figyelembe vonni n. kérdés rendezé
sénél. de kétségtelen, hogy a girópénztár 
ügyének rendbehozatala, nem járult hozzá 
mindig a tőzsde nyugodt üzletmenetének biz
tosifásához. Xlig jutotlnnk aztán túl ezen a 
kérdésen, igaz, bőgj ezen is e«ak ngy, hogy a 
inai vezetőség is csak úgy tudott rendet, csi
nálni. hogy teljesen önkényben elzárta és még 
ina is elzárja a. tőzsdetagok elől kapuit 
máris újabb akadályokat dobállak a tőzsde 
Htjába.

★

X pénzűryminiszter ny Halk'*xa<ai.  n foly- 
íonoti adófenyegelések. a Devizaközponf 
béklyói elriasztották a külföldet tőzsdénk
ről. bizalmatlanságot kellettek a közönség
ben s megindították azt a nagyarányú 
kőid remii.-spekulációt, amelynek átkát 

nyögi a piac még ma is.
Nagyjában íme, ez az óv története s egyúttal a 
inai helyzet magyarázata is. Ismerjük he és 
konstatáljuk, hogy itt bizony súlyos hibák 
•íörténtek. Súlyos hibák, amelyeket nem aka
runk mással magyarázni, mint egyfelől azzal a 
tóz-decllenes hangulattal, amelyet bizonyos 
polHikai körök politikai okokból élesztettek, 
násfolől azonban bizonyos balfogásokból, ame

lyek alól a tőzsde vezető férüalt bajos fölmmi- 
l< ni. Az az agitáció, amely a birtokban ülők 
részéről folyton folyik a tőzsde niabh elemei 

« ilen s amelynek egyik tünete a Giro mai el-
• í'i’i és jogtalanul alkalmazott nunu rm.

• ■laiisiisa is, mindez kacérkodás azokkal r. 
politikai jelszavakkal, amelyeket uton-utfélen 
h« llnnk, kedvezés bizonyos rétegeknek a másik 
rovására — végeredményben pedig a tőzsde 
szabadságának meggondolatlan mertámadásn. 
\z ilyen dolgoknak-soha sincs jó végük. És hogy 
nincs, azt látjuk abból a marasmud/ól. amelybe 
beleestünk, abból a bizíilrnntlansáerból. amely 
orrá lett a közönségen s abból n tanácstalanság- 
bd.!, amely a tőzsdén uralkodik, ahol ma ijedten 
látják, hogy mialatt az átértékelés folyamata 
megakadt, senki fin nem kenés ezt a folyamatot 
megimlilani. Pedig, és itt ismét a Tőzsdeklub 
minapi vacsoráján mondott elnöki beszédre kell 
hivatkoznunk, amelyben Polipéra azt mondta:

az átértékelés folyamatát végző tőzsde nél
kül Németország sorsa fenyeget bennünket

★
A tőzsde közönsége, és a nagyközönség, amely 

még szeptemberben vásárolta meg papírjait, s 
azóta folyton tartogatja, mert néni érti, hogy 
az akkor még komolyan 0.03-mal j' vyz1' t ko
rona melletti árak miért zuhantak la, holott 

azóta minden ötszörösen lett drágább, elkesere
detten néz a. tőzsdére és azt várja, hogy az ün
nepek után mégis csak meg kell indulnia az 
átértékelésnek. A közvéleményben ez a fölfogás 
s c.z a remény. Vájjon beteljesedik-e — senki 
sem tudja, A józan ész igennel szavaz. A bizal
matlanság nemet diktál. A tőzsde vezetőinek 
és a pénzügyminiszter urnák föladata, hogy a. 
józan ész mellé álljon, mert amit mondott, 
hogy a tőzsde ügyeibe nem avatkozik, akkor 
sem volt érvényes, amikor az uj adókkal való 
fenyegetéssel igenis beleavatkozott a tőzsde 
életébe.

Ha n bizalmatlanság okait megszüntetik, ha 
uj reformtréfákkal nem állnak elő, ha az em
bereket. az iparjog és Giro numerus clausus- 
sával nem ütik el jogos munkakörüktől — 
vagyis lépten-nyomon nem verik fejbe a tőzsde 
szabadságát., vissza fog térni a. bizalom s vele 
a tőzsde egészséges funkciója. S’ akkor újév 
ulón — hausse lesz.

A bécsi szilárd ulas az iinnep utáni tőzsdék 
irányzatának első biztató jele.

Addig azonban a nagy veszteségekért azokat 
okolják, akik tőzsdééi lenes agitáe,iájukkal, os
toba gyűlölködésükkel éppen azokat károsítják 
meg. akik legjobb híveik: a középosztály fix 
jövedelm ü rét egét.

Ma uj periódus Indul meg n tőzsdén, amelynek 
r/ határnapjai: január in. A hivatalom tőzsdeidő ma ki
vételesen IC,-tőt 11-ig tart. A karácsonyi szünidő után. 
csiitörtöktiu fejeződik be ez a csonka tőzsdei hét. A leg
közelebbi flzetőnap kivételesen pénteken lesz. A pénz
piacon ’.'X a promt pénzt n jövő heti pénteken való 
esedékességgel. A december 29—január * periódusra nr'-g 
nem alakul*  ki az üzlet,

X Vasárnapi jelentés a szilárduló bécsi tőzs
déről. Mécsből jelenti telefonon ,f Heggel tudó
si tója; Végre minden föntartás nélkül azt je
lentbe,feni a bécsi tőzsdéről, hogy ;i régen visz- 
szafojtott, szilárdság úrrá tett a. piac legtöbb 
kategóriájában. Beszámoltam a megindult, épít
kezési hosszról, amely lassan, nem pesti mohó
sággal, de szisztematikusan átterjedt a sör-, 
elektromos és texíilértékekre is. A korlatban 
már e. héten igen nagy üzletet bonyolítottak le 
és ma. a kulisz is reagál a hosszra, A közönség 
pedig', az annyiszor kiábrándult komitens, újra, 
ninlt annyiszoE nagy és kis tételekben, mini 
vásárló lépett föl az egész vonalon.

Magyar papírok iráni egyelőre nines ér
deklődés.

A spekuláció nem látja tisztán a magyar ko
rona helyzetét. Vasárnap Bécsben a magyar ko
rona kissé lanyhán feküdt, sok áru jelentkezett. 
Zürichi paritásban: 1.76. Bécsben is érdeklődnek 
a. Jelzálog Hitelbank után, amely 250.000 — áru 
nélkül. Ebben az évekig dermedten fekvő rész- 
> enyhén nagy a. kontremln. amely most részben 
födöz is. Az igazi kurzusát a kölesön periek 
múlása iitán látjuk, amikor kiderül, hogy a 
kölcsönből levonják-e a külföld' adósságokat, 
igen vagy sem. Érdekes, hogy' a Jelzálog Hitel
bank mellett, talán névcseréből kifolyóan a, — 
Központi Jelzálogbank is szilárd. Jól fekszik a 
Salgó és rosszul a Magyar Ifitel es a. Koszén. 
A Magyar Hitelt, állandóan adja a Rosenfeld 
und Co. cég. Egyenesek mint eladó szerepel 
nagyobb tételekben is a Rokotitz és Winkler 
bankárcég, amely pedig különben építkezési 
értékekkel foglalkozik. Szilárd az Osztrák 
Hitei, amelyet a nagystílű spekuláció favorizál. 
Az Izzót a Feiugold cég veszi Bécsben és az ő 
utasítására veszik Budapesten.

X Két párisi bank megvette a Jelzáloghitel- 
bank részvény!öbbségét. A Magyar Jelzálog- 
Hitelbank francia frankadósságaina,k rendé 
zése négy esztendő óta folyik. Néhány hónap
pal ezelőtt a francia külügyminisztérium ha
táskörébe tartozó „Office des bieus et intéréts 
nrives" vette kezébe az ügyet. Ez a bizottság 
tárgyalt mindazokkal a pénzintézetekkel, vál
lalatokkal és magáncégekkel, amelyeknek a 
háborút megelőző időből franktartozásaik ma
radtak fönn. A bizottság igazgatója, de Tascher 
gróf Parisban tartózkodik, mig Faulgue de

,4i-

crepe saten, crepc de chffne, crepe 

charmeuse minden elképzelhető színben. 
— Eredeti angol cyapju köper.jg és 
ruhaszövetek nagy választékban, 
meglf‘pő olcsó árban! I

Szöllösi és Kálmán 
selyem- i’s szövotárnhő- 
zábaii. Budapest, Hajó
utca 16 (Sütő-utca «nrok)

Jonquiércs gróf, a bizottság aligazgatója Bu
dapesten tárgyal az adósokkal. Legsúlyosabb 
probléma a Jelzáloghitelbank ügyének rende
zése volt. Ennek a pénzintézetnek ugy anis sok
oldalú összeköttetései voltak a francia piac
cal, amelyek a háború kitörésével megszakad
tak. Dr. Madargssy-Beck Gyula, báró, a bank 
elnöke, ismételten tárgyalt párisi bankárokkal 
és de Jonquiércs gróffal, többször Francia- 
országba utazott s jelenleg is olt vau. Az el
múlt bét végül eredményi hozott: az ..Office 
des biens privés“ aligazgatója december 18-án 
aláírta az egyezséget, amely a. Jelzáloghitel
bank érdekkörébe két. nagy párisi bankot von 
be: a Sociélé (fcr.érafr-t a Jla.nque de Paris 
et des Pays-Bas-\. \ pénteki tőzsdén viharos 
keresletre, 35 százalékkal javította meg árfo
lyamúi a Jelzálogliitelbank. Beavatottak tud
ták csak, hogy a párisi és budapesti párhuza
mos tárgyalások befejeződtek. A hét elején 
még 75 ezerrel jegyezték a bank részvényeit és 
pénteken 110 ezer volt a záróárfolyama. Ezt a 
tőzsdei lanyhaság mellett föltűnő áremelke
dést az a, tranzakció magyarázza meg, amely 
a Jclzáloghitelbank és a ionternlitett párisi, 
nagybankok közt, jött létre. Eszerint. ■ amint 
kitűnő helyről értesül A Heggel. — a Jelzálog
hitelbank részvényeinek 55 százaléka a. két pá
risi bank birtokába, került.
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Egyesült Újpest ős ..Monfalccr.e" wagyésjot! gyárak

Ksfcürós és Breltner
mlbsaki osxttáCya

Baidapesty VB, 28. sz.
Telefon 12—54. Telefon 93— 54.

Fedést árajánlattal és szakszerű fölvilágosí
tania! díjmentesen szolgálunk.

Eredeti csomagolásban kapható
Tea- és fcgívénGVfyd&ufviíz

Budapest VI. Teréz-körut 7. Telefon 25—

Karácsonyig l.vye kai olcsóbban a napi árnál 
hái«SSk efc',ád?ök — ur

Andrássy-ut -l. (bejárat az Eötvüs-utcából)

rurv ,«v.

cipőkülönlegességek ..p®"®i*ánái
„Kézi varrott, angol szisztém“ VI, Szondj’-u.

Vzl.áfí ’•!: fiUanáó rt ISxs.
detrrtnnmcl, mfáltu'. t. a. bdmúkori
tíítarlnhclyselrál n Inypontosabban 6ri9aith«tjük.

Ö, LEBLAh'G és ABT
BANK- ÉS VÁLTÓÜZLET __ _

(Rcnaissance-palota) Nagymező-utca 22-24
Telefon: 1M-26, 190-37 és 75-87.
Fiókok: Hódmezővásárhely, János-tér 
és Orosháza, Táncsics Mih:;ly-uten 3.

HHíHFÍíícöasötorgíí^
^♦Xhirsch és társa

Budapest V, AU.ol,mány-u'ca 10. W.

A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK ES ÁLLAMI 
ALKALMAZOTTAK TAKARÉKPÉNZTÁRA RT, 

BUDAPEST, VII. RÁKÓOZbUT 78
Telefon; Józeof 60-40. lőzscf 180-33

létesített innatlanforgalmi főosztálya "®b 
föltételek melleit ház- és hirtnkcladásáf, vállalja és 

xételét közvetíti.
Legjobb összeköttetések a megszállt területen.

hisz.cn
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X Üzletiden volt a vasárnapi magánforga- 
m. A vasárnapi magánforgalom teljesen üz- 

letfelen volt, igy még a szokásos, oly gyakran
f_om. _A vasárnapi magánforgalom
megtévesztő vóloményárfolyamok sem alakul
hattak ki.
lentkeztek. __ ____  _ „____________
része, továbbá a bankok tőzsdei igazgatói el
utaztak a fővárosból. így valószínűen a mai 
tőzsde, amely különben is csak egy órahosszat 
tart majd, az üzlettelenség jegyében fog le
folyni és nem hoz változást A nagy fordulatot 
a spekuláció is, a közönség is az ünnep utáni 
tőzsdéktől várja, ügy legyen.

Árut sem kínáltak, vevők sem je- 
A tőzsde látogatóinak legnagyobb a o a

Z’l 1
f

Paris, december 22.
(A Reggel párisi tudósítójától.) A gazdaság! 

életet kizárólag az a kérdés foglalkoztatja, 
hogy a kölcsönnel kapcsolatban milyen alakit' 
lás várható. Mi a magunk részéről megállapít
juk, hogy

a kölcsön megkötése adott tényként veendő.
Hogy könnyebbek vagy sulyosabbak-e a fölté
telek, azok bánják, akik rövidlátásukban saját 
hazájuknak vélnek szolgálatot tehetni akkor, 
amikor belőlünk milliókat kiszorítanak. -Vi 
azt mondjuk, hogy súlyos minden teher, ame
lyet még ez a megtépázott ország vállal, de el
viselhető minden teher, ha lüktető életből, go 
daságl fejlődésből, alkotások közepette vállal
juk. Az egész világ munka, tisztaság és szabad
ság utón vágyik. Abba az irányba megy, 
amely irányba a munka, az alkotás és szabad
ság int. felé. Xg egész világ, még a győzők is 
legjjöngültek. Megszűnt az önálló , ítéletük. 
Csak biztosnak látszó ulon mernek járni.

A 250 millió aranykorona nem jelenti a köl
csönt. de igenis jelenti az egész világ bclekap- 
csolódását a magyar imtnkába és haladasba. 
Parlagon heverő, elgy.árult tőkéi vágyódnak 
biztonságosnak látszó kereset után. A 250 mil
lió aranykorona nyomában jönnek magánva
gyonok, ne riasszuk el őket teljesen. Rajiunk 
áll, hogy gyerekes fővel ne engedjük őket át

egészen Ausztriának és majd a kibontakozó 
német és orosz területeknek. Bűnt vagy áru
lást követ el az, aki most gyöngíti esélyeinket. 
Nagy gazdasági perspektíva előtt állunk, a 
munkának, többtermolésnck, a gazdasági élet 
körforgása az összesúg részére való teremtő 
erejének minden lehetőségét bírjuk. Nincsen 
olyan ország, amely, ha Önmagában összefog 
és egységes, gyöngébb lenne a legnagyobb ala
kulásoknak széthúzó erejénél.

Milliárdokra mennek azok az összegek, 
amelyek várják, hogy' Magyarországon ér

dekeltséget vállaljanak.
Ne riasszuk el őket azzal, hogy magunk kicsi
nyeljük le eredményeinket. Ausztriában lát-’ 
juh, hogy most, amikor átértékelés előtt álla-*  
nők, hirtelen milyen emelkedés állott be a jó 
értékekben. Nekünk ezer lemaradt, értékünk, 
van. Ne kívánjuk mindenáron olcsóbban adni 
őket, mint ahogy vonnék azokat. A külföld 
várta a kölcsönt, mert kiinduló pontnak veszi 
nálunk való angazsálódúsát. Hagyjunk föl rö
vid időre azzal, hogy magunk kicsinyeijük le 
egymásnak dolgait. Minden szép és jó és érté
kes, ami nálunk terem. Ez az a fogalom, amely 
a mások bizalmát is föntartja éa élénkíti.

Most az értékek zömében rendkívüli ás 
állandó értékemelkedést 

gunk nem tesszük
várunk, ha ma> 

lehetetlenné.

Rendkívül ftollamas viselet és emellett 
cZfz.sdi.es.ssxgjcts, mert oics^&b és licit*-  
'tí&saSb&s im.íínÉ a. KitBes és n&fí- 

cíEesi vtéel!
fgtjpésze sxtc.kszGJ*tíen  fölsrüsQíi!

JjJOOX’®*̂ ***********^************  gg
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Magyar Mezőgazdasági 
Hitelintézet Részvénytársaság 

Budapest V, S abid 13
Telefonszániok: 81—64, 109-31, 193—89, 18$—54 
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AlaptőKs
és tartaléKoK 15 miüiűrd Korona

Fi»K:
Budapest Vili, üllő’-ut 56 

Telefon: József 42—96
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X Magyar-Olasz Bank Rt. rendkívüli közgyűlésén el
határozta alaptőkéjének 1.750.080 uj részvény ktboasátasa 
által 700.008.009 K-ról 1.050,000.000 K ra való iőlemeléset. 
Minden két régi ré-zvény .ilapjun egy uj vehető át. Elő
vételi ár 10.0>i K. Elővét.Ii jog e hó 29-ig délután 4—6 óra 
között az intézet központi éríélipnpirpónztáranul. A köz
gyűlés a Bonca Comriier<*ial<>.  Tt.alfn.na Igazgatóját, Ootn- 
mendatoro Dott. Enrico Righi urat a fölügyelőblzoltsag 
tagjává választotta.

X C'oneordia gőzmalom rt. elhatározta, henry a forgalom- 
bán Jevn ri'-z ví né' dl*!*  ) “t ^00 K-ról 2ou0 J\-ra cincii
és e célból a tnrialekalapból 390 milliói az alaptőkébe/, 
utal. ElhatúTcztn, bogy 32ö ám db uj zouit K _ nóvér;'ki: 
részvény kiboc.súlása állil n ii50 milliós alaptököt 1300 mil
lióra. emeli. Minden régi részvény egy darab u.1 részvény
nek 15.000 K kibocsátási ár és 500 K költség P ’lzelé-c clle 
nébe.i.i átvételére jogo t. A művelet, keresztülvitik't és « 
kibocsátás időpontjának meghatározását az igazgató-égru 
bízta.

X Brassói cellulosegyér rf. elhatározta, hogy a részvé
nyek 26. számú szelvénye e hó 22-ét 4 kezdve 50ü K-val 
váltassák be a Hitelbanknál és a véllolnt alaptőkéje 15 
millióról 300 millióra emeltessék. 73.000 2W0 K névértékű 
ni részvény bocaáttatik ki. amelyek 1:1 arányban a régi 
részvényeseknek njánitatnak. Elővétel 8’03 K ellenében 
1924 január 7. és 17. között a Hitelbanknál.

X Magyar-Amerikai Bank részvényeit mu vezeti be n 
tőzsdére. Bevezetési árfolyama körülbelül 10.000 K lesz. 
Az eddigi eredmények alnnjáu az elnv’lt év nycretjr/éb'4 
előreláthatólag legalább 500' K osztalékot fog fizetni az 
intézet. A bank Berlini-téri központi palotája januárban 
nyílik meg. A fővárosban öt fiókja van. Aíliiiúlt intézetei: 
a Szegedi Magyar-Amerikai Bank Rt., a Menői Ernő 
Bankház Rt.. Debrecen, az Erzsébct/alvai Takarékpénztár 
és Kereskedelmi Rt., az Általános k ágóallnt és Élelmiszer 
Rt., az Általános Húsipari és Tíuskoreskedelnn Rt., a 
Mekka Keleti Szőnyeg-zövö Rt. Xainrobb érdekeltséggel 
rendelkezik o Szt. :■ rrgitsziget Gyógyfürdő Rt.-nál. a 
Stephaneuni-nyomdánál é3 a Dunalmrasztí-l Faipari Rt.- 
nál. Erz.ébetralváu 26.000 négyszögöl területtel rendelke
zik az intézet, továbbá a most, épülő kereskedelmi kikötő
vel szemben öt nagy épülettel.

x Bárót! szeszfinomitó és likőrgyár rí. elővételi jogát o 
héten, még december 24-én, 27-óa, 28-áu é3 20-én lehet gya
korolni.
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Uf. Emil
Tolefom 192-27 V, Bülodny-utca 13
Postaiak, számla 52117 tálemelet

—tanyan IMI—11 r IMjnrawr-.«■j ygj-Buwu,

NÍP&ÁZDASAGI
(A pénzintézeti tisztviselők alapításit.)

V, Akadémia-utca 6. •*** Telefonszáin 30-13
Foglalkozik mindennemű bankszerit üzletekkel 
Tőzsdei megbízásokat lcgolőnyösobbon teljeait

ZS®EdO£">^t3ÍlEffi£&g@t
legjobban kísiK etfl tnnaán- 
vizsgákra VII, Boltáimjr-uSca o>4

x Közgazdasági hírek. Újra 
lanyhán zárult a tőzsde mérlege. Dacára a sok dacárának. 
Miért, kérdi az olvasó, aki joggal, okkal, a közgazda
sági okok egész arzenáljával várta a szilárdulástf Rövid 
a válasz: mert a vásárlók nagyon gyéren jelentkeztek ér. 
a tőzsdei üzlet lanyhaaága és szilárdsága, mint minden 
más adáe-vovÓ6, a vásárlók éa eladók jelentkezésének hő 
tükre. Becs pedig, ez a döntő tényező, amely a hót elején 
szilárdan indult, a hót végére cllunyhult és adfa a ma
gyar arbitrázsért ■kéke 
bölcsnek, 
állapította 
többség csak 
végre a 
va lőr ük k iboc sát ása ina k 
sdrOiza 
saik. — 
angcdi'-lyea a tözsdetarMcs, mintha egészen 
voinu ennék a vérszegény tőzsdének, hogy eggyel több 
vagy kövesebb piócát raknak rá- — A múlt héten például 
Kohtmréknek volt sürgős a Hungária Jaguard bevezetése. 
Régi, finom húz a Bócsi-utrai Kohuor-cúg, de a tőzsdei 
szereplésük kritikán aluli. Befektették a közönséget a» 
t'Mio-öe».jdbiz. Cseruerhagytak. \-z L'ulo->zinhd-.ha. Nya
kán kagylók. Meot a II ingái-in Jaquard is a. legkedvezőt
lenebb auspiciumok közölt kezdte meg tőzsdei karrier
jét, Akár egy versenyló, amelyik föl vág — a rtartnál 
.$<? pia.yi, t - l-tizönscgc. — É» a Licht>g milliós részvény- 
özöne, amely a tökec-i-eléssii kapcsolatosan zudul majd 
a piacra, szinten nem nevezhető áldíb’hozó e.-őnek. Ti
pikus példája annak a részvényünk, amelyen a kistőke 

a — zongoráját. — Krausz Simon, az Angol- 
a’,elnöke, nagyon fontos és eredményes 

után vasárnap reggel haza
érkezett. — A lanyhanág ellenére a kisebb papírok közül 
jól tartotta magút oz Égisz, Ingatlanbank, Glóbus, Trant- 
dunubla, L’cröti, Tvrnfr, Hitelfa. — Az 1928-as oeítoudő 
bon közéj 50 nj részvényt vezettek be n tőzsdére és így 
erősen eltolódott az egyes vezető pénzintézetek érdek
körébe tartózó ii>ei vá’.'nl.t’-'k -zámnrányn. Jelenleg « 

o tőzsdén jegyzett iparvállalatok számú
olyan vállalat részvényeit jegyzik ugyanis a ön
tözőién, amelyek a Hitelbank érdekkörébe tat\ 

llilclba -.a ntún nem a Kereskedelmi Bank, 
25 váll, latiul.

Bank 23, n negyedik n L<t- 
A Magyar-Olarz Bank ér- 

-■’r.reinhcz 13, a Hazai Bank - 
6. a .Wcrcwr Bankhoz ée r

-íiMyol-Osrfrdfc Bank 
tartozik.

elmúlt, egy hét és újra

amely
íjére cllunyhult 6a adta a nta- 
Igaza leltet annak a tőzsdei 

aki a tőzsdeterem egyik .‘■árkában luélabusan 
tneg: addig itt ><< in lesz ssildrdsdg, amíg a 

azért várja a hosszt, hogy — túladhasson 
papírjain. És aztán a részvdngözöm a uotii 

zuha-taga, amely elönti én br
it piacot. A Török patikák, Kiid.lyau.t6k éa tár. 

A uj bevezetések, umelyoket oly fcrttlfcdHanul 
a tö.'.sdeiaraics, mintha egészen mindogy 
a vérszegény tőzsdének.

elveszti
Magyar Bank 
londoni ás párisi túigyalúsai

cpolódot'. 
tnríozo i 

Hitelbank. vezet 
val. 10 
(lapost i 
tóznak, 
hanem

A
az Angol-Magyar Bank következik 

A harmadik a
Bank. 14 válluinital
13, a Wiener Banii-
J el zálog ti itel bank Ito z 
Általános Takarékhoz 

az

Kér . ’ ni
sxámilolö 
dekkörébe.
hoz 12, a 
a Magyar 
Bank. és 
vúllui lt

X A valuták rehaumsan 
bán. Párisból táviratozna A 
A külföldi devizák piacán 
kanul tovább tart. . 
dollár 19.45— 
svájci franc

, a .Wcrcwr Bankhoz 
—5, n Moktár, a Lloy) 
érdekkörébe pedig 4 — 1

Á llatnilag ólotnzárolt, arankamentes, föl- 
-k*-  fótion cbiraképes tökéletes tisztaságú

ryiagfiiznafó ntiiyen ff p, 
v e t ii in a <g r <a iá a t o

fi

LUCERNA- &S Löt
legjHiányosabban kapható:

PYRAMiS“ Magyar Földbirtokosok és Fö'dbéríők Keresk. Rt. | 
1 V«t6magosztfily&nA9, 9

Budapest, VI, Teréz-körut 26, szám. Telefouszám: 63—19, 65 -50, 53 -17,
_____  VaifimegtiEztitóiaícp.

a ííi H

drágulunk Pátis. 
Rcygel tudósítója: 

piacán ;t bausso változat- 
A délelőtti forgalom bán a 

19.80-ra, a font 84.78—85.93-ra, a 
. & iiriiir, 339—349.25-ro emelkedett. Délután 

fontért. 87.18. dollárért már
y Első Budapesti Gőznialm! Rt 

alaptőkéjét. :-iu indítóról 
régi részvény alapján egy 
mátokért 10i)0 K, i. kibocsátási árral, 
névértr'ke 20:0 K-.ó! .’i.'l.'O K-rr. bélyegeztetik. 
Kire A; ilcl'iii J’. • • • k óll ii. péi>zt;'i rúnái ' ■1 i, jg. ‘ “ ■•••--•
táriiP'ii Imlii) nem tudják teljesíteni 
l.edojmi 1‘ ..
bon, ha az illető részvény 
szegeket, évi is'.' kamui ml c 
b-lg a banknak vissza zc'ik, 
nycliot az eredeti föltételei.

20 franc-t űzettek.
% renkiviill közgyűlésén 

■1.2 mllliúrdra emelte. Mludcn 
iij vi hető át 20.0(10 K ért. Km 

A rviri részvények 
. Elővétel ti 

. .. , ........ •• hó 81 óig, délutánArik sz idő r<iv n tnitili n bt Hz dóst fönti ha 
....... J..á i« 1 tesiteni, « hó 31-én a Keres-
iJui k ylole^líi.i r u leijein a befizetői.t óh az. eset

inek ez.isn, lielyniiúk fizetett őr®- 
z.'.ilii legkésőbb 1924 Január 
az őket megillető u| részx rí
meli "II ott átvehetik.

A gyermeki szervezet fejlődésére, 
táplálására a legideálisabb 
LLzsomia az Ovouialíine.

reggeli és



1923 december 24. aReccel

Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

hát úrról mert nem, beszél cg?/ szót sem. hogy: 
hogy áll a bál a Belvárosi Színházban? Kibá- 
hűltek a karácson?/ tiszteletére vagy tovább 
hadakoznak!

— Pardon r.s- grácia szegény fejemnek!,
—■ Hát: kibékültek. De csak részint.
■— 17 Z az, hogy részint?
—: Titkos — (', sor lassul. Tudniillik, Csorlos 

valami olyasfélét, emlegetett — ez vall, amint 
halja, az egész nagy belvárosi világháború 
oka ■ hogy dilettánsok, ésatöbbi. Titkos erre 
ut/?/ megmosta a Csorlos fejét, hogy a színé
szeknek látva maradt a szájuk. „Pegye tudo
másul — mondta Titkos Ilona Csortosna.k —, 
hogy éu egyáltalán nem. vagyok magától 'meg
hatva. maga itt ne hencegjen, mert senkinek, 
sem imponál." Csorlos erre otthagyta a próbát 
és rohant az Unió központjába, a Király-Szin- 
liázhoz. Hogy itt mi történt, azt senki sem 
tudja, de Csorlos másnap megjelent a Belvárosi 
próbáján, elövell egy nagy csomag Gcrbeaud-t 
és megkínálta vele Titkos Ilonát. „Parancsol?" 

kérdezte a világ legudvariasabb hangján, 
mintha semmi sem történi volna; amire Titkos 
röviden igy felelt: „Köszönöm, utódom az édes
ségei!" Csorlos; „Ejha, de rátarlinak latszik 
lenni.'*  Titkos: „Vágyói; is. Akinek nem tetszik, 
legyen róla?*  Ettől Csorlos végleg elvesztette 
a konlcmmszol. Hogyisne, egy ilyen, inci linói 
I ilkosilona, vele, (’SORTOS GYVh.L-vat, ilyen 
hangon mer beszélni, mégis csak hallatlan. Ugy 
ráorditott Titkosra, hogy a súgó idegsokkot 
kapóit ijed lében. „Ha. szereti, ha nem, azonnal 
egyék. bdö!c, mert röglön megölöm!" Titkos 
mosolygott. (‘vett x ezzel széni volt a béke. Né
meth jidiskárul, az angyallá!, azonban tovább 
tart a harag, éulázul, kcg?/( llen Hl.

— óríássi.
— Nagy harag roll a bárónővel is, a Heggel 

mull heti pletykája miatt, A bárónővel a Váci- 
utcán lalálkoztam. azt, hittem, hogy rögtön, 
megesz, mert kisült, hogy nem egészen ugy tör
tén! a dolog, ahogy nekem elmondtál;... Dekát 
azért dég könnyen megúsztam az affuirc-t, 
meri a, bárónő csuk ennyit mondott:

_ Kedves Kimaradt ur, máskor ha lovagolni 
akar, kérjen bölcsön lőlcm egy irlandert, de ne 
üljön föl ilyen — kacsáknak...

— Óríássi!
— Nem ez az óriást, édes gyermekem, hanem 

az, hogy Bíllcr Irén — menyasszony.
— Áld beszél!
— Azt. Csakhogy ez a. menyasszony súg határ

időre köttetett. Kezdődön szombaton délben a 
keleti pályaudvaron és végződik szombathoz 
ttégy hétre ugyancsak a. f eleli pályaudvaron, 
A művésznő ugyanis négy heti üdülésre Tátra- 
fiiredre utazott s a tátrai séjour lattal mára 
szt rzŐdfetlc magának vőlegényül azt a szim
patikus, nagyon elegáns, szőke l’uldlember, aki 
már régebben a „színházi vőlegényéi;" köze tar
tozik. Ö megmarad örök vőlegénynek, csak a 
'menyasszony változik..,

— Óríássi.
— A mcgállupüdás szerint, menyasszony és 

vőlegény a legjobb barátságban élnek a négy 
hét alatt, de ahogy Budapestre visszaérkeznek, 
többe nem is ismerik egymást. Hiszi!

— ...nem!
-- Én sem. Azt hiszem, ez a parti nem egy

könnyen megy vissza. Pedig az utóbbi időben 
■jó néhány párti visszament...

— Például 1 . „ ,
_ Például a gyönyörű mitológiai, istennő cs 

ii> mesél;. csörgösipkás bohóca közölt,
-- Kik ezek! a.
— Aki szinázba jár. úgyis tudja. Nem megy

vissza ellenben a vezérigazgató pártija a bel
városi hősnővel, aki kijelentette nekem, hogy 
végleg visszavonul a. színpadtól, mert ez a foly
tonos hecc és izgalom nem való úri embernek. 
Siratja: B. Fekete László.

— Miért éppen ö!
-- Mert a művésznőnek kellett volna játszania, 

a, darabjában. Hú és Somlayra osztották ki 
szombat délben, a két főszerepet. Apropos, 
Somlay. Somlai/ szombaton, este hirtelen, rósz- 
szül lett — hallotta ezt! — „A vörös malom**  
előadása közben xzivgyöngeség lepte meg, ugy 
hogy kél ízben is ájulás környékezte, már a 
függönyt is le. akarták, bocsátani, autón, rohan
ta!: a kis Dávidért, aki vasárnap délutánonként 
különben is játsza már Somlay szerepéi, közbeni 
a kulisszák mögött állott a színházi orvos x 
ahogy Somlay egy pillanatra kijöhetett, c.söp- 
pékét és injekciókat adott neki, ugy hogy nagy- 
nehezen végigjátszotta az előadást, gyönyörű 
he.roizmv.s: a publikum, semmit sem vett 
észre...

— Óríássi!
— Az hát. Még nagyobb licroizmux lesz Csor

los Gyulának, végignézni Bussermannt, aki 
Renaissunce-beli vendégjátékai során el fogja 
játszani híres szerepét: „A. nagy bariton"-!, 
ugyanazt a szerepet, amely el a Belvárosi Szín
házban Csorlos Gyula játszott. A Rcnaissunce 
egyébként legközelebb Móricz "Asigmond „Buza- 
kalász" cimü darabját hozza színre. Az uj 
Móric z darab rgy család, történetének kereté- 
len a paraszt, és a dzsentri összecsapása. Fő
szerepeit Simányi Mária, Tőkés Anna, Bérez?/ 
Ernő. Áfa kiár y Zoltán, ebben a darabban lép föl 
először Taraj/ Ferenc is, akit a Nemzeti Szín
ház orra elöl szerződtettél; el. Elsimult a ven- 
dczőválság a Blaha Uujza-Szinháznál is; Vágó 
marad, miután kibékült — elsősorban önmagá
val; de a rendezők között mégis csak legbol
dogabb Tihanyi Vili, mert a „Mézeskalács" 
minden este premiert hangulatban „megy", a 
szerzőket eddig még — niindi n szokás ellenére 
— minden este kihívták a lámpák elé..,

— Óríássi! Na. és a pletyka*!
— Karácson?/ van: békesség az embereknek. 

Ehelyett egy érdekes hirt: Fedők elhatározta, 
bog?/ egyelőre nem megy Amerikába... és egy 
jó lanácsol: ha részt akar venni egy igazi 
békebeli, finom és valóban előkelő mulatságon, 
akkor kérjen egy szabadjegyet az újságírók 
szilveszteri báljára, a Vigadóba! Boldog ün- 
m pékét.

— ■>

* Szilvesztert kabaró-est a Vlgszinházbuti. Kendkivül 
gazdag niüsoiii, vidám és érdekes kabaréval végzi az 
esztendőt a \ igszinhuz. A kabarét nyugdíjintézet Ja
vára rendezik, amelyhez a Fővárosi Operettsziuház. is 
tartó, ik. A l.et szinliáz legkiválóbb művészei lépnek főt 
az éjjeli lo' órakor kezdődő kabaré keretében, amely- 
m k során kel u.i kis színdarab és egész tömeg n.i dal. 
lám, költemény, kacagtató apróság és tréfa kerül beniu- 
t;<f oa. A közreműködőknek féuyes névsora a következő: 
Biller Irén. l'edák Sári. Fenyvesi Emil. Ferenezy Károly, 
limit Franciska. Gúzst Mariska. Gonibaszögi Frida, 
Gomlmszögi Eliii. Góthué Kertész Ella, Góflt Sándor, 
ritilmay Tibor. Hegedős Gynlu, Kertész. Dezső, Lukacs 
Pál, Makity Margit, Mcdgyasszay Vilma. Pártos Gusztáv. 
I’h.iiikí Gábor. Fzerémy Zoltán, Tanay Frigyes, Varsányi 
Irén, Vemiroy Ferenc. A zenés számukat Stephaiiides 
Károly és Vincze Zsigntond karmesterek kísérik. Gótb 
Sándor, aki legutóbb a Kékinudár-kabaré estéin kedves. 
< Imés kontúrom,/okkal muhillu'tu a közönségét. ezúttal 
is véllajta a couferaneior föladatát. A szilveszteri kabará
csi jegyeit régi szokás szerint Külön pénztár arusitja a 
Vigszirhaz Lipót-köruii clőesamókában: hétfőn, decem
ber 21-én, délelőtt !• I ómig.

* A ,,1’mnpadcur'' hete lesz a Fővárosi Operettsziidiáz. <; 
heti- is. Mindéi' este l .itl Leó viiághirii operettjét adi.ik. 
A d' lutáni előadások műsorát ,,A három grácia" tölti bo.

* A. Rózsahegyi-Iskola. Föntíártunk Rózsahegyi Kál» 
indnualt, a Nemzeti S'-.Iii/kí-, nagy művészének azinész.- 
képzö iskolájában. Ennek n szincsziskolának olyan tra
díciói vannak, amelyek kivi-tele- helyzetet biztosítanak 
mesterének és tanítványainak egyaránt. publikum sze
mében. A ez.o nemes értelmében nevelU: itt azokai a Há
tai leányokat és ifjakat, akikben u szent tűz lobog. mciX 
azok tunitfisát, akik nem valók u pályára, Rózsii hegyi nem 
is vállalja. A llúzsahegyi-iskola tehetsege-, gárdájából is 
kimagaslik egy Untai leány, Jtérósic Vera, akt mur 
ina is, növendék korában, legszebb reményekre jogosítja 
föl mesterét.

•*  Originel estélyi ruha Berkovitsnál.
* A Vígszínház kurácsonyliet! műsora :t Icgsik. rí sebb és 

legkedveltebb színdarabokat öleli föl a köve kező sor
rendben: Hétfő délután: „Hübelo Báláz." Kedd este: 
„Át. orvos dilemmáju"; délután: ..Első csönget,'Szerdn 
este: „A. király"; délután: „John Gábriel Borkinan.“ 
Csütörlökön este: ..I viiiiov": délután „Jliibeli Buli.zs.’' 
J’éntek: „A király." Szomlmt este: „Az orvos dilemmája", 
délután: „Jlübolc Balázs." Vasárnap este: ,.A király", 
délután: „Az Í r szőllcje." Hétfőn 7 órakor; „A király"? 
in’-.' órakor: Szilveszteri kabaré. Kedd este: ,. \z orvon 
diiénimájn"; délután: „Ivanov."

* A Városi Színház, karácsonyheti miisorán kr ld’ ii dél
után ..llofi'iiin.iin meséi". Aquíla Adl- r Adeliimval. e-te .<. 
..Menytisszonyl aboru". szerdán dóiutu ..Őri- .1.-7. u pokol 
ban“, este „Bánk bán", Sándor L..-ive! és Körr.ycj 
Bélával kerül színre. Szombaton Sándor Erzsivel ..lligo- 
lctto", vasárnap délután „Jancsi és Juliska" „A törpe 
gránátos" cirnii hallottét van műsoron. l’< nlelcen é.-, vasár
nap este a. „Menyasszopyháboru" folytatja diadalmas 
pályáját.
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Fekete, rámánvarrotf

Elaőrcndii

magas női cipők
fekete, amerikai

yiagatí, buyaria, antHop cs lack, francia

női cipő
h tan cici formájú.

- elfndul a föelvúwosba.

w mert n'i Ili /Í. hogy ha többet Uíot, .mblml kap.
< < v.j/ódp.u >n%- róla, hogy ugyanolyan joniinosógu °
> ' árut sukkul Jutányosabb arban vásárolhat r

s Grosz Et»nö s 
nöl divatáruhúzában ’*■
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KABARÉJA

Rákóczi-ut 90. Telefon: József 90-40

decemberi uj mUso
Kökény Ilona Sólyom Janka 

Qombaszögi Ella
Pethes Borosa

mókái uj kitpléj
Papp János 

uj Ady-dalai 
Nagy Mária, licitál. Mátrai, 
Császár Erzsiké stb.

Bókeffi 
jij kpttfciauszai

Somló Emma. 
Veér,
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■ H párisi
Pii> ’>, dvi < mber vegén.

■ 1 .í fíeuppl párisi h Az f>p<ia nemes kör
vonalai kibontakoznak fiz. esti1 homályból. fsak sejtjük 
formait és ez. még fenségesebbé, monunieuüil'snbbá les'-i 
ífarnier ás a francia műépítészet c remekét. Az A venne 
<le l’Opérávól nézve, gigantíkusnii fest i> söietsegbe l»u 
kőit óriás. A kontraszt pedig unnál nagyobb, Itmrl. körű- 
lőtte csillogunk a reklámok < * az. h lámpák Mikiin fény
kévéi. Az. erkély egyik oldalán Imlváuy lila, a másikon 

.»óxsasz.in mtigikus lény gyullad ki. llontmn jönnek e 
diszkrét, de rejtelmes színek es mi a •■óljuk- ezt nem 
lobét tudni. Talán elhunyt miiztükusokjmk .-z.anl kegye
let vagy csupán effektus? Lassúnként benépesülnek i<z 
Opera lépcsői. Az óra Vílil-et mutat é, íme. mintegy 
varázsütésre kigyulnuk a vakító lámptik és megnyílnak 
a kapuk. XcniHokára vidám, tomboló ze.ijal •■- a szivek 
szédítő szenzációjával telik" meg az. cg'-sz éviilel.

Ma hál vttn az Operában, az Idei párbl sabnn első 
bálja

Paris legelőkelőbb tur.->a.-uga ml ti egymásunk találko
zót. A belépőjegy ára személyi nként Ititt frank es a jöve
delmet jótékony célra fordítják. * mai bál a diákotthon 
fölsogi’ését. szolgálja. \ mull évi, utolsó bál. (íararui 
rajzoló korát (Lajos Eiilöp) örökítette nieir. A mostani 
hál a „direktórium" korabeli b'ranciaorx'.ápnt mulatta !>•'. 
visszavarázsolva egy régen feledésbe nfitlt i löt. amelyről 
annyi rosszat hallottunk, különösen u lönn-oiirl-fivérek 
nyilatkoznak becsmérlően: „sir. emberiség -ze: y ciié"-nek 
nevezve * kort. Pedig éleli<“lics, Rpr.-i ■ ■ilos idők! A fór 
radalom katonai győzedelmeskednek az. ellenségen. Páriá
ban egyniást követik a bálok. A mai gazdag burgeoig 
ősei nz akkori — ,.uj . Az Opera liiiidéri csil-

Operabál
tarainak lényé átitatja a termeket. A nézőtér székeire 
dobogói emeltek, amely a színpad magassagaval vízszin
tes; itt folyik n tánc, de azért nz, előcsarnokok, lépcsők, 
folyosók is megtelnek párokkal. Az erkélyről fenséges 
képet kapunk a korról. Iil-ott egy.egy „mtiseadin” — a 
direktórium-korabeli elegáns royalista jár karöltve
egy „lehetetlennel” alTckíált öltíizékn és beszédmódom 
fiatalemberek, <•! ne vezésit kel. onnan kapták, hogy min
denre nz.b felelték: „lehetetlen0. Egy délceg Kassaiéi hu 
szár a köztársaság legjobb lovas generálisa — egy 
marcona „ Angcrnu”-val híre- hadvezér vívódik egy 
„Merveillcnses” fiatal leány választékos eleganciája 
az öltözködésben és a beszédmodnrban —• kegyéért. A 
jellegzetes a nőknél ebben a korban az. averzió a fiiző 
ellen, a t<-stvonal kifejlődését elősegíteni, továbbá sze
reli a szép formákat, telt melleket. Sokat engednek 
sejtetni a látottakból a kosztümök! A férfiak nevetsé
gesen cifra színekben, testre szabott öltönyben jártak, 
hatul ITakkszerii lelógóval, amelynek se vége, se hossza 
nem volt, kis csizmákban, tricoriml a fejen. Majd egy
mást követik a. képek és föl vonulások: Angotné ■— kora- 
beli parvenii nétnber (asszonyság)- fecsegő kofaasszonyok 
tol körülvéve, korabeli katonák trombitaszóval, vidéki 
parasztviseletek, élükön egy dudással. Majd estélyen ta
láljuk magunkul Báróinál a Direktórium egyik
tagja. . ahol korabeli táncokban gyönyörködhetünk. A 
képeket bezárja díszes, katonaz.enekarral kísért, nagy föl- 
vonulás; Bonaparte visszatérése Egyiptomból. Bizarr lát- 
vány, amint ezek pz „ősanyák” és „ősapák” lejtik a 
sin minit, fos írottól, tangói és ma> modern szörnyűsé
get. Hajnalig tart a bál. Ekkor hazamennek a XVI (I. 
századbeli asszonyok, hogy másnap J923 bau ébredje
nek föl.

Pallós IsItóii.

’ Bársony -ff A Bélviiro'si Színház ebbej
hat: uj rendezői kapott: Ifrfrw./i a kitűnő sz"-
nés»t. Müveit, tehetséges, un ;n aló ember Bár->my. aki
nek pompád emberábrázoló keues*--uei,  rendezői kvalitá
sait Sfolnűr Fcrc.ua fedezh /ót, aki ezt kevesen tud
ják x’ii>h>i'.iii«-.riut>> coll az.- Andráss; úti
kabaré hely ’n alakult Uodvw > lupád direktora. Mid- 
Jiaf itt. ragyogó kiiplekat is irt, au Iveket sz-’v ity Ny a- 
rai «« Bársony István adtak elő. B<i - my ifi Re lett 
rendezni Molnár-. Ifeltr; . Szép Ernő darabokat, a le;;- 
zseniálisabb rendező. .Molu.-.-i ••■o,-c:.e fvlügy • ■!• .ilatí. 
ízlésben. ötletben, eredet i-.e; beit ma is azon ..;■ uhui jár 
és egészen biztos, hogy • •>■• •«!>• 'i-'inR•is'-i.tgut iij.tbb
*ík ■•vekkel telezi.

* Kettős hétmilliója lesz a .Sába király nője.'-nek ?
Várnál Színházban. < - ütői tsikör. •• l< • M;;i l.ns (>ez.«ó
vezetésével Nén'-clh Mór;.;, ’r, dti 't l> K. -7.i'gi t • " .
Pataky. Paszta... < k; • ■■» Szí”, eh lép »’<d; követ',,, zó 
szerda n. január '! nn. Ábrán,v -il -l J. Pala;
Mat-ild. Nomelby l'Ha. Kámiöii tíizi, Bov; György. 
Vérmes Jenő, Csóka Béla • -. •> szinl iz ■ p jövőt igéző 
vcndégbaritouislája, Po--z.rt Ixtjos árijuk < rösz'rerckil.

* A Magyar Színház ka.rácts<myl előadásai. \ l .irm-arny i 
nrim ;:<•<> nlat.i folylatóii !ak .Molnár I- i>.- ki. tele- -,í 
kérő .'zinjútékűimk. „A vörös nialom”-nal előardúsai a 
Mag var $7jjilllázb:in. A. kiliitm dariil ■•.. I" lfn kitételével, 
mindjén, este, lőva-hlm. as.-.re <t> >‘ iai.;ir. ..l.tmin; a két 
karácsonyi ünnepnap dclntáiijmi t-. p ■goméilik.

' A Belvárosi Színház karácsonyi ünnepi műsora. A 
Hehurosi Színház nagysikerű újdonsága, a „Nem e.saloxn 
me.g nz uranmt” című vígjáték kedden, csütörtökön, pén 
leken é, vasáepap szerepei a míKoron. Szerdán „A nagy 
bariton"-! adják, szombaton a. „Tavasz ébrt'dóse” kerül 
isme! lésre. Kedden, továbbá vasárimp délután „A jég- 
c*np “ ot. >•/•■ dán délután ..A buta eiober"-t játszók.

Az Apolló-Szlnpad karácson?n és szilvesztere. Hé'fóti 
délután 1 órakor nagy karácsonyi gyernteko.lőndás lesz. 
Sarkad! Aladár és nz Apolló művészeinek fölléptévei, 
rendkívül mcisékclf belváral.kXI. Hét lop este nincs elő
adás. Kedden és szbrd.'in két-kél előadás lesz. A délniatti 
• iőadáookon is a teljes esti műsor kerüli szilire, mérsékelt 
helyárnkkal. ( siitöríököu délután < ómkor megismétlik 
n nagysikerű gyermekelőadást. Szilveszterkor két elő 
adás lesz. Az első kivételben A órakor, a második 11 
órakor kezdő<lik. Az első előadáson az óriási sikert ara
tott rendes est i műsor kerül bemutatóra, míg az éjféli 
kabaré-előadnson u.i műsor kerül szilire és azon az Apolló 
mü észéin kívül, sok kiváló vendégművész is föl fog 
tépni, -legyek az összes előadásokra december al ig már 
kaphatók a. s’ iuháznál ee a jegyirodákban.

* Nagy Endre minden este konferál a TrarézkörJ11i Szín 
pádon, . Teréz.-körnt. 16, Kezdet/, g órakor.

’ Az Andrássy-iiti Szinhó.z karácsonyi hete. Az Andrascy 
úti Színházi’ in, hétfő kivételével, minden este megi>nnétllk 
a nagysikerű műsor darabjnit, tréfáit és magáuszámo-it. 
I gyumstnk ez a műsor kerül színre. < nsáriinp délutáu. 
továbbá a kél karácsonyi ünnepnap délutánján is.

A magyar női vonósnégyes sikere Svájcban. Svaiéi fu- 
tlrirőufi- S.urtm' ői/'■ < i'aus /. </ t lbl ‘< h 

művészi kórul jóit p i-
dósitórik ir.la: A
magyar női vonósnégyes bal bele., 
gyón szép sikereket aratott Svájc, különböző varosaiban. 
E héten érkéznek vissza Budapestre rövidesen uioniiuii 
betanult művekkel lépnek a hazai publikum eb.

* ..A rózHaláuy” 75-1k <>IAadásn <'-.iilörtököii 7á öd z.r 
kerül színre az idei ••vad lcu>tiolai>:>gi.-.ihb oi-er. ;.tje. 
..A. rózsalány”, aw'yei. hétfő kivételévé), minden c;.t. 
inegjs.T'iótclnek a Blrb.’i Lujza-Sziulm/b-iu a. nag. 'R« r■« 
együttesse). Szerdán, karácsony masnii e.i-ei délul.iu • 
va'sármip délután ..Szepu'-zony kev-i-. ' I. Ijcildi • ,
karácsony első impján, dóltituu a ,-I’i l i-- l ját'Z-ik.

inén ■'.wssiij.My.
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Max LiBídep
púJyadijjal kitüntetett builrszk.je:

Három
a 9

í I »

Alexander Dumas «,A három testőr” 
cimii regényének kacagtató Mt’.ródiűja 

ő fcilvonásban

Beírni í ja péntektől, deceniber 28-tól 
kezdve

WhíN A
CITSBGRAF-Farr*

I■

k*»nny-t. szerdán ilálntáu „A Imjadt I. ndjál ■ órakor, 
1 név.‘•"•kell helyéraI.kai.

* Karárr-onyi bél a KIrály-Srjnházhmt. A Kiruív-
Sainház karácsonya Et őd T imás Szirmúi \Iheft re; d
kívüli sikert ’i; '•ii;, .••> '■!. 1 ' ,1 M
kalács.” nuk jegyében V !■ i dyjp. tl 'i'. i kivételével
iiándtm <s-'- r mu.. ikcrii d-.i .-t.■•- - uitji .. '. usáritup
délután a ...Jnuo- :tt. 1 dd , d.-luté; az, ..Eil’ier

* A Ko.val-Apolló szilvesztere. Mint mimi-n évben, úgy 
az idén is nagyezebásu • jfrdi kah.it.’ !• / Itoyal
Xonllóban. a. Ápolló-Szinpml r ...... . ,,, ■ . Az Apó ló
'»>iitp;rd kiváló társuki f áii kiviil föllépnek mindazok n 
neves éa kedvone min “szele, ukik közönségét megtud 
.iák iioveltxil.nl, mert nz egó« i sor a hunioi . n 
tvg lefolyni. Az előmlás •!'■ örnkoi l /, ódik. JÓgyelt 
mar kaphatók p lfo‘ r;| \im|ln es .1’ A pi.l l‘i <z i i| ii.nl pénz 
tartom) és a “jegvirod khmi.

Szopogasson
köhögés

Szent István 
gyógymaláta

cukorkáit,
merte I tsz fa máié In ki von,. I hói kepziil I I. i váJét ny á lka 
oldószer lehetetlenné teszi a jtégehuriifol és köhö

gést. Kapható mindeii johli üzletben.

1

le vegyen 
arácsonyra

míg 
nem látta

A Mozgókép-Otthon naqy uj műsora:

Eliüla^ ftáma
Kurdi: R film • föivoimaliati

X szerelem éltet — a szerelem öl!
Amerikai l’aramoiiut tnestermu . fóliáim-bán

A szerelem nem
Klőíid.. ><»k I. G. S P*  nrakor

Jegyelővétel fontos ! gí

—
3■

<1— Sí g — -m B— bizományba es magas áron
s”.™ l^jjKft vásárolok bármilyen műtér-

nyakat, dísztárgyakat. (Por-

MüKeresKedés
(Lukács Gyula) VII. Erzsébet-körut
1.'. szám. - Telefon: József .

colián, kép, szőnyeg, antik huturduraboknt, vitrin, ezüst-

. „PYJRAMIS"
MACINAK 1'Öl.nilfRTOKObiOK fiS f’öl.IJHÍJHLÖK 

KERESKUH-.I.MI YTAHSANAGA
l’.l HM’EST. \ I. TEllf.Z Küi:i T2«. SZÁM 

|{e»/.vé;iy tőke : L6U!l.l!l)(t.üO() korona
Ha nkn-zl;i ly . Mezőgazdasági gép-, miiszak i .műtrágya, 
vrőlakiirmán.’. . liszt-, vetőmag éa g'n bon « oszt AI y.

ÉSCSZEílEKET INGYEN
be. sül meg! I.liido arany, brllliáns, czllstLerg.vnkért óriási 
arat fizet: Kkszerfvniház, Alsó erdősor 3 (Rókóczi-ut sarn k
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The Üessems
Vildgtrtensáció!

Prof JWax őiKvnéeKí
Chawpion de Dan^e

Ferenczy Károly
m. i:. 

és a szenz'ficiól keltő 
decemberi kísérő miisoi!

♦
Steiner Sírni 

miivésnenetiara
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kirakatát, Rákócsí-üí

Fcrc.ua
iioveltxil.nl
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A Mézeskalács „szivmotivuma"
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Évek óta megbukik minden külföldi darab — s a szín
házak mégsem hoznak magyar újdonságokat 

írók nyilatkozatai a szinh&zak magyarellenes pe^iikágár^l
(A Heggel Iudósitőjélól.) Az utóbbi, két esz- 

ípndőhpn színházaink nHÍ><»rán túlnyomó több
ségben idegén szerzők d;trabjai szerepeltek, 
amelyeknek WMt o bemutató ctiiél.gén ('Időit: 
alig t aduul: killiöldi darabról, amelg büüál- 
tolta, colaa az ígéreteket. melyeket n kommü
nikék oly spiemlifl jelzők kísérőiében Ígértek. 
A Heggel, munkatársit kikérte néhány színpadi 
szerző nyilatkozatát orról a kérdésről. Ifi ad 
juh őkel:

Holtai -Jenő
Z,' lfO,7VW/ i h pflfl í S 1*1  ‘Ük h I /' ■ •’ '' l'hl •'! ílci!.*'.

_  I n i).-)u h:-z.nk ■• *zin1iá/n)»  szándékosságában. 'agy 
Tosszakaralnban. nmeityei e'önyr adnak idegen darabok
nak magyar darabbal -■'■•niM. Szaininlan';or bebizonyo 
sodott. hogy ■< magyar darabnak hu sikere van min 
«lig «r<r-< bb > » tartó-'bh ■.iker > van. mint a kid' Minek.
\ vzinrázak fi-h.il rlwisorban vuitriikn.ik államinak. lm 

i-rrAI a iHrlósnbb silrv’-rői 1 nio’idaníumk a kevéebe jelen- 
léken.'' kedvéért. A'M<»ni igaz. hog; (alti;rékoawigi m’z.iíP'in- 
b'k ve.•i’i' ák a színházakat az. idegen darabok előadásaia. 
mert a klilfi bli flarab /></• mrii éppen r.l.von ttrúgn, min’ 
az. eredeti; vannak esetek. amikor n fordítás révén din

Tavaszi koSlekciő
január eiején

BERKOVflTS,
KrlstAf-tér 3

gusto al,|'erjob!>l|k
Ur w 'tl.'.iw E fi staM Gyári Rottanblllcr«utc«* *6.

gúbb. mint az eredeti. Mi mar.'1 t tehát.’ K< dolog. Xí 
egyik ii’. es ebben esnflakoz.n zni kell a magyar szerzőik
többségének áll-izo ontpilmz. . ilog? a szililmzakb -■ .1 nincs 
meg az inicinló erő. az elszántság i.rra. hogv i-mendleti 
,-zorzftkl ‘d kisáidetozzem k. Ili is azonban e-pliiiő körül
ménynek kell venni az. Iniuy a .színházak legtöbbje nm- 
.gáarAII:iHrozá.s es ma 11 iir egy darab ilóad.á'i o!>tin icl- 
l' iii'ii’x /.óPsí '.' />ti>6/« n'o. I’ogy erlbtlő a színházak óva
tossága. A másik: maga ;.z eredeti dr.imaícrno-., amolj 
lig’. I:it»zik', llogj rr. irl,n ■ <■ nhr.ull li fi, n‘ in!,
i'ni'.'t 'f'»' irtuk, ruftn /"'is inra <1 ilm/ibiui’
kai. rgy hogy a színházak nem nagyon számolhat mik 
veb>. Egi’-szeu bizonyos - és "Hói nem latrlt. k . hogy 
jí. iliiinl, •■liufii't u'iit'U iii'ufl' .xzirh'''.

Harkányi Zaolt.
« Mi'U'im l’iuti 'i'.írzül. /. </> í «»/• e'-./, i'i'i < 1.

Álláspontom vatósziniieii kiiíönl .zik ir’dát>;iim :í>‘>b. 
sógének allrisnon'jittól. Mert, először: '--igjon fioibe-nak 
tarlóm, hogy Halul szinmditok. akik nem iilnzj alnak Pá
risii:1. a drátimszerkes.’.li’s ház ijiilrt, i't ix nin/il ijijiH,' u 
nmiiuk xitikxi'iff's iskohijtll. Mert /.í>í<..o öó/ arai lehet 
rnl})itixt tanuhii, muk ».ö<in,rh öt. Másodszor: Nagyon sok 
olyan ivót ismerek ki'ztiik magamat -, akiknek ahlm.:. 
hog- c’melyiilly-si imk egy eredeti iii'.tukn kig ■m’oias‘tl>n 
es lö!épité-ébe, rí 1 iniitii!i fmrlihix l r',:iiti/rljb jiii ittc'lli • 

n‘C’1 «' un.’i'tui h Iftiin <icl. Harmadszor: ^z.inig.iz
guló koromból emlékszem a'i'n. hogy nmgy-ir d:rnt>. 
amelyek lanlvóérl a külföldieket vissza kellono inunini. 
voltiikópen nagyon kevés vnn Mi. Írók, saját ln«*-:isrtgiin-  
kat -/.éretjük leplezni azzal. hog> a kellő h< v .el >’s ’el 
kis- haraggal szállillik -ikra itolars i i n.. ,<!> ifnrubjtii fi' 
(IthilxH, hiihill urfcili, i’i>p kuh röicveaefr. dmitbjuik, nihil 
rrk'h'k: másrészt a 01.1I.an föllétJenül hil áztatnom kell a 
sziliImzigazgiltok'il . akii. i;ipir,i:;iif/b"l ,>t ir juhiuljiil. itl'.'l 
ii.:/h ti ti iiHtj/iiar xtii'iit ni) ntlahuuí, hogy üzleti érdekeik < 
korkáni tegyék egy kissé oü. „ahol egy érdekes és m1 
ró*,  nróhálkoefn- kockázatiul is jer.

Lakttltik l.áKziti.
• lm en sz.inlgazgató vagyok é« válasz innom kell Shftr 

«s lins Fekete, között, akkor i’ii is Shnw-i tolom Imhozáa 
r'élknl. (te lm vul.".szíhatok í:omor>/ és egy pártat roncs 
IMzíUt. akkor l>rhuu>it x.rimnrl S'.ninorjit választani.

Kzóklinz » it.riltt 1 közötökhöz ijr.-iziiu ltom kell 
k ''lumen tár. te.)
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Sándor Pál — a tőzsdéről
„Balkán fölfogás, protekció, baksis-rendszer* fi

(A fí^anel 1 Uiiósitújától.) Sándnr l'al a magyar közélet 
égyik legérdekesebb egyénisége. Kemény, szókimondó, 
bátor; akármelyik oldaláról nézzük, mint közéleti férfiul, 
politikust, kereskedők elnökit, gazdasági tényezői, muga.ii- 
cinéért: békebeli érlek, arauyérték. És minden kvalitá
sul! túl, előttünk, újságírók elölt, nagy érdeme: a meg. 
■u.-filatkü'.úvai egyénit I; i'» — érdekesek. A Rc.ygcl tnunkn- 
társa fölkereste Sthidor Pítll, hogy megkérdezze vélemé
nyei a tőzsdei helyzetről. Xöndvr l‘‘H az alábbi nyilát- 
ko'altal feleli:

Könnyű mondani utólag'. Iiogy valami, ami 
bekövetkezett, előrelátható és természetes volt 
és mégis konstatálni kell, hogy nem kellett sok 
jóslehel ég ahhoz. hogy a mostani tőzsdei hely
ét tel. az ember megsejtse. Részemről legalább 
élői-' indokoltam a. tőzsde fénykorában a. most 
bekövetkezett, szomorú szituációt. Abban a. pil
lanatban, amikor a nemzetgyűlés Kállu.v javas
latát elfogadta, hogy a jövedelem- és vagyon
adó öt és húszszorosára emeltei ik az J922-— 
19'23. évekre, amikor annak fizetési terminusa 
október végére és december végére, határozta- 
iotl, egyszersmind kimondatott, hogy minden 
hónapi késés 10%-ba kerül, abban a pillanatban 
minden világosan látó ember előtt tisztán ál
lott a kép. Az. (idő körülbelül 120—150 mU- 
llárdra becsüllelell. Mivel fizethetik ezt az adó
alanyok? Gazdasági lermékek, iparcikkek vagy 
értékpapírok eladásával, vagy más értékek mo
bilizálásával. Ezt az összegei a kormány ki
vonta tehát az általános forgalomból és eltart 
egyideig, amíg ez ismét: a. közszükség csator
náin forgalomba kerül. Ibiihez járult, hogy 
az értékpa pirforga! mi adó címén a tőzsde
közönségből a pénzügyminiszter hónaponként 
horribilis összeget vont ki. Nem kellett ahhoz 

sem éles látás, hogy a tömeges ré> rén.glök' - 
emelések, amelyek alapjául a hitelek teljes szil- 
netelcse és a vállal utók adópolitikája szolgál, 
nem eredményeznek pénzbőségei. A deviza
politika terén is láttunk ismert jelenségeket, 
amelyek az osztrákok magyar értékeinek el
adásúi vonták maguk után. Csoda-e ilyen kö
rülmények között, hogy visszaesés, letargia ál
lott. he az egész vonalon? Jöttek azután más 
jelenségek is, amelyeket a. nagy közönség nem
igen láthatott, igy iparunk pangása. a pénz
rí p y miniszter import- és export politikájának 
lehetetlen volta: ennek köretkezménye

a kereskedelem nullára való redukálása.
Alá bárkinek kifizetődik, hogy sziik.-églelvinek 
födözése miatt Becsbe rá.udidjon. ahol a leg
több árut feleáron kaphat ja meg. Hées teljesen, 
manóhoz ragadta a transitkeresked elmet. a 
Kelet és Nyugat gőe.ponl jóvá váll. Miért? Mert 
gyönge és tehet ellen emberek intézi te Magyar
ország gazdasági sorsát. Mindinkább nyilván
való lett, hogy

országunk is a Balkán fölfogásához iga
zodva.

a protekció- és ba ksisrendszerhez erősen köze
ledik. Akinek nyitva volt: a szeme, tisztán .fáj
hatta, mint züllünk le arrói a magas nívóról, 
amelyet rabi mikor még Káreset s-< mb'-n, is el
foglaltunk. Nem tagadom, hogy értékpapírjaink 
árfolyamai messze alatta vannak a tényleges 
értékeknek. egyes nouvalörök kiléteiével és 
ilyen viszonyok között, szinte lehelet! enm.fr 
tartom, hogy az értékemelkedés a véghez kö
zeledjék.

A szovjetkormány 
okirathamisitással vádolja 

az Egyesült Államokat
(A Heggel Indósilájának távirata.} Newyorki 

lapok .jelentése szerint a szenátus ülésén re, 
ptihlikánus szenátorok élesen támadták ffughes' 
kiiiiigyi államtitkári a kommunista puncsai 
kapcsolatban. Azt a vádat, emelték ellene, hogy 
az erre vonatkozó

adatokat megbízhatni lan kém jelentésekből 
meríti,

amelyeknek semmi komoly alapjuk nincs. Má-' 
sok véleménye szeriül.

közönséges hamisítványokról van szó, ame
lyek a moszkvai kormány kompromé tála

sára. készültek.
Csicserin ugyancsak nyilatkozik és kijelelni., 
hogy a washingtoni küliigym.iniszterinni ok
iratai. amelyekkel a. kommunista. összeesküvést 
akarja bizonyitaui. egytöl-egyi.g Ita ntisi leá
nyok. A szovjet, kiilügyminiszlerc nemzetközi 
bíróság vizsgálatéi követeli és azt mondja, 
hogy ha ezt Hughes elutasítaná, ugy öt tekinti 
a hamisítás értelmi szerzőjének. flughes kül
ügyi államtitkár mai nyilatkozatában az! vá
laszolja, hogy a, közzétett iratok hitelességébe. 
kétség sem fér és Amerika minden döntőbírói, 
t'izsgálatot nisszautusiI.

l’gy-e nem! Pedig ni; be,bizonyítjuk önnek, 
hogy ez is lehetséges.

"1 nagy palack valódi

DIA N A

Elhiszi Ön valakinek, hogy

8
5

sósborszesz 
tartalma körülbelül annyi, mint 

i kis palacké cs mégis ke,\esebb mint 
i kis palack áráért már vásárolhat 

I nagy palackot.

kis palack ára, . . 1.311 <s> korona, 
nagy ., .... cfW ®
Jelenlegi szorzószám: 3'?ü0

női sarelpfliiíur körömiért city pár 
(Kcitlioifei tryartnuini i

k 35.000 
. . . k 38.000 
k 118.000 
. .. K 24.0(1(1 
.. . K 28.080 
.. . K 32.ÜUSI 
. . . K 85.800 
. . . K 24.00’1

A és a legiolcsébb

karácsonyi ajándék: 
28

Férfi sárcipfi, Rcifhoffer..............
Férfi snrclpő. n.vcli es francia '.vni..
Női hócipők, 1-H in lUŐSeg . ................

Gyermek sárcipők '
szülni^

Gyermek liutípok U számig.............
Tcieszőr háziclpók. hürtalppul .....
Tnrnamnffk Teiu-r i s egyen színekben, laluili 
lutlluutpuk, |,i v.-i l.vlim I l < u nini lat I 

'l'i'lHliszeipók. feliét, ranuiiiv.n roii, r),-, >/. linóin 
uiiiiosi ,.. női .'iű.iino h. mrii.

fin ti y • es — .▼ v i »>■ * " •,<»■>. i” -. 
i.ilat.zlcl bún. ctmiyos arbuii 

Schafer céynél.
nycruick ’Hirelpitk. barna cs fckcie ,. inekbeu. 

’ > ci óta elismeri :

l.i.OHd 
nagy 

a ’ i ci óta elismeri szolid
!’,iir!..h<’5l. Pobrcnlci-1’-r ( -G. Tel. j. 
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Látogatás a fogházban Ulain Ferencnél,
Bobula Titusznál és Szemere

„Nem érftj&kj miért tartanak bennünket még fogva”
(A Heggel fűd ősi tóját ól.) Szombaton délután 

a pest,vidéki ügyészség fogházának IV. emeleti 
ecUáiba.y j/rs?wr ’/'ieudar dr. királyi ügyész 
engedélyével meglátogattuk dr. I Iáin Ferencet 
es társait, mert az utóbbi napokban már külö
nös birek keringtek róluk a fővárosban. Ulain- 
mii kapcsolatban például inár olyan birek ter
jedtek eí, hogy

öngyilkos lett a fogházban nagy elkesere
désében.

Ibz1 a Jiirl II olff Károly hozta a Házba és Kiss 
31. terjesztette. A Heggel munkatársa min
den kétséget elosztóim saját szemével állapi- 
tóttá meg <• hírek, teljes valótlanságát. Uhiinék 
cinek. •*' <’t igen jó sziliben vannak és erősen 
várják iig.viik főtárgyalását.

— .\e.m ön ez első újságíró nálam így 
fogad bennünket, dr. Ulain Ferenc —, bár csa
ládimon kiírni nemigen jön hozzám látogató.

jL'oghúzőr jelenlétében folyik le közöttünk a 
beszélgetés. Az őr megáit a kis cella vasajta
jánál cs feszes vigyázzl-ban vár.

Üljön le. kérem, maga is — mondja neki 
I tóin jókedv iieiri és az őrt leülteti egv székre. 
Kis asztalka iiiellett ülök a másik széken, míg 
I tóin a tábori ágy szer ii prieesre keveredik 
es mosolyogva, felel kérdéseinkre. Legelőször, 
is az öngyilkosságáról elterjedt híreket cáfolja 
meg cs kijelenti, hogy kielégitően érzi magát.

Űzi !< az ő>' hajszálak mutat rá a hnlau- 
h ka föjötl levő fehérségre - néni itt vegyül
tek a hajamba, meg voltak már előbb is. Ter- 
inószetes azonban, hogy a. legjobban szeret
ném, ha már nem volnék itt.

Kissé rapszodikusan beszéd Utóin és fejét 
bút rávetve, loly latja;

- Önöket az ■ i iigy< tn érdekli? Engem az, <ke!, inii 

csinál a v.1- r ndalciinn. Nem felek a főlárgynlti^lól — 

mondja las.-';.,. <'sak inódföjötfc fái. hogy egy olyan em

ber vnltomáf.3 alapján kerültem ide, min* Döhiuvl. aki-

calcikimos 
gyógyitokakao 

csecsemőkre ek, 
gyermekeknek, 

felnőtteknek.
Előnyeit 

nagy tápérték, 
jgyers BuJygyarapodás, 

uz dcslgár.ott tizervexet felfrisaftlíre,

Pa^acea (ávfóvszervetyészeti sí

Magyar 
Étalmiszerszállitő és 
Áruke^eskedelmi Rt

Központi irodát

Budapest, V, Fürdő-utca 2
Tol o fönn zó in: József 35-02. 25- 03. 55 -ót

HiHőház:
Budapest*  »M, Tűt?*  K6l*n£n>wtea  8—1t> 

nők a malijáról Renki win tud .semmit, .akinek a szívva- 
hihetőségéről maga a királyi ügyészség is azt állítja a 
vádiratban, hogy „szavait a legnagyobb frintrrrtással kell 
fogadni".

Most elhallgat Ulain és uehany pillanatig hibámul a 
cella kicsiny ablakon. Ezalatt ezemügyro vehetem a cel
lái, amelyben alig vau bútor. Egy priccs, pokróccal le
takarva, kis könyvespolc a faion néhány kötettel, a 
sarokban fékeié ernyő, egy mosdóiéi Üde vízzel és a cellii 
hátsó sarkában a földre dobva egy — aktatáska. Talár 
ugyanaz, amelyben tt-.f a bizonyos szerződést vitte Mün
chenbe.,., Egyszerű fekete aktatáska, olyan, mint egy 
kézi bőrönd.

Ulain rövid átmenettel folytatja:
— SzubadlábraimlyBzéscinot kérelmeztem és ha csak jogi 

szempontok. szerint bírálják <’l kérésemet, bizonyos vá
gyuk benne, hogy gyors és kedvező lesz a dönt.éx.

— Es ac a bizonyos szerződés-tervezet — vetettük közbe.
— Nincn abban, kérem, semmi — feleli Ulain. Csak át 

kell olvasni azt a tervezetet.
Különben is, ml közöm nekem az egész dologhoz? 

fstne.rfern már régebbről Jjudcndnrfíoi ős Hitlert, és barát- 
sáabőt vállalkoztam rá, hogy kiviszem Münchenbe ezt a 
naiv Írást, aminek még a tarlalmát se igen ismertem.

Többet nem is beszél Ulain a saját ügyéről. Politikára 
tere' iülí a beszélgetés és Vitrin most jnár elemében érzi 
magái.

-- Bármilyen kellemetlenül is erin*  a magam sorsa — 
mondja sokkal kisebb baj az, mint a mi az országot 
anyagi téren a jövőben fenyegetni hitszik.

Eure«;in, különösen huiigzik a pénzügyi ]>olüika bírá
lata a fogoly Ulain szájából.

Gömbös Gyulára terelődik n. beszélgetés, áld a Házban 
tudx .'ilevőm a germán orientáció ellen nyilatkozott.

— l'n nem tudom, hogy Gömbös hogyun gondolkozik 
ebben a kérdésben — mondotta Ulain —, a magam részé
ről azt tartom, hogy a politikában nem lehet, elméleti 
igazságok szerint, eljárni. El tudom kúpzojni azt az álla
potot, amikor csakugyan a germán orientációval szemlxt 
kell helyezkoduio Magyar országnak, ha az, ország érdekéi 
ugy kívánják.

Lelkileg én mindenesetre közelebb állok a germán 
néphez

és Ita a nemzet érdeke megengedné, a germán orientációt 
tartanám kívánatosnak. De mondom, a politika az gya
korlati tudomány és itt, elméleteknek, érzelmeknek csak 
mellékes szerep juthat.

Szinte önmagának mondja mindezt Ulain Ferenc. El
gondolkodva, lassan beszél, nagyon meg akarja gondolni 
amit mond. Végetér a beszélgetés és sajat iigyero vissza
térve csak annyit mond még Ulain, hogy

nem volt se,nnn!féle védői értekezlet, amely a vádirat 
ellen kifogóink beadását határozta volna eh

Gyors főtárgyalást akarnak és ha est kilátásba helyezik 
nekik, elállnak « kifogásoktól.

Bobula Titusz
cellája Ulainétól nincs nagyon messze. Ez már 
sok Kai szebb, csinosabb, mint az előbbi, Bo
bula szőnyegeket, bársony karosszéket hozatott 
be. magának a meleg cellába. és igy nem csoda, 
ha ö is friss és egészséges. Bohula azzal kezdi, 
hogy nem érdeke az országnak, hogy minden 
kijöjjön, „amit ők tudnak a dologban*.

— Nekem teljes tudomásom volr arról — mondotta. 
hogy Dölimel beszélt DaruváryvaJ, Kányával és Ba-
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kovRzkyval) és ezt annak voltéin, hogy a hatóságok hall*,  
gátéin," tudomásul vették az egész dolgot.

— Nem értein, miért tartanak bentiünket még fogva?
— kiált fői Bobula. Három élt óta ón mindig csak adtam 
és adtain «: országnak. (Ti Szereztem egy kölcsüut két; 
évvel ezelőtt, amelyet Kállay visszadobott, pedig JŐ mil
lió dollárról volt szó, amelyet két hónapon belül meg
kaptunk volna.

Ilyeneket mesélt Bobnla és mindezt komolyan mondta, 
meggyőződóAsol. Az ügyéről ó sem sziveden beszél.

— A vádirat valósággal védőbeszéd a ml számunkra ~J 
mondja.

— Pogromról, meg ilyen őrültségekről soha nem volt
szó részünkről.

Bobula csodálkozását fejezte ki még azon, hogy tetszess 
szerinti, óvadékot ajánlott föl és még sem bocsátották!, 
szabadon.

Szemere Béta
semmin se csodálkozik. Mogorva ember, akh 
ugy mondják, méLy hallgatásba burkolódzik. 
Amikor a cellájához értünk, már őreivel, sé
tára indult.

A szentendrei személyvonat 
összeütközött egy tehervonattaí 
Ai utasok köaXM t#5Eafceo megsebesültek

(A Heggel tudósítójától.) Ma délután 
J.44 órakor az óbudai hajógyár közelében, 
a szentendrei személyvonat összeütközött ct 
Leipziger-szcszgyár felől, vele szembejövő le- 
hervoHuttid. Bosnyák István (S? (Ithi Lajos vo-; 
•űatvezetők látták, hogy a két. vonat egymás
sal szembejön, teljes erővel fékeztek is, do 
a csúszós pályán a vonatokat megállítani már 
nem tudták Az összeütközés követlwrztéhen 
a személyconat kislkloft és a bezuzódó ablakok 
üvegszilánkjai főbbeket az utasok közül köny- 
nyen niegsebesitettck. A vasúti szerencsétlen
ség okát nyomban kutatni kezdték és megálla- 
pitást nyeri, hogy Welter Márton forgalmi, 
tisztet terheli a felelősség, aki a császártür(löt 
állomásról a személyvonatot kibocsájtotta, 
anélkül, hogy a tchervondt megérkezését l>C' 
várta volna.
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(mig a készlet tart)
magas I iizos
box fél, kivágott és pántos 
barna fel . « • • • • • • • • • • • 
lakk és antilop, kivágott . »
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65.000
85.000
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Női
Női
Női
Férfi magas és fűi. .
GyermaEk-y fi€.Éíínjy- és fiucip&k 

vái^sztékEsan

LÁNG ÉS WERTHEIMER
Budapest, W3I, Aisúcta-utca 13. sxám

i MN$ SS
a fs <■ >i

•,«4 tóul

ssHERMESM
MAGYAR ÁLTALÁNOS VÁLTÓ- 

O3ELET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Bu&apest HV, Petőfi Sándor-utca 5. sz.
Alaptőke és tartalékalapok i kl>. K- 360.003.000

János
természetes keserüviz 7>

hatása f^&HmuShatatBan
• ., - . i

FlóKPíiNZTÁRAK Bl DAPESTEN: V, Nádor-utca 20 
(Tőzsdopalota) — VII, Baross tor 16 — 
VII, Rákóczi-ut 20

FIÓK WIENBEN: T. Stock iin Eisenplatr. 3 (azelőtt 
Félix Epsteiu)

Foglalkozik a banküzlet minden ágával

))

MIRE JÓK A

NIRA«
VIZEK?

t A „MIRA“ glaubersós gyógyvíz
2. A „MIRAU keserüviz

Elhízottak, gyomor- és bélbetgek, 
in á j-, epek Ő-, cukorbajosok és 
székrekedésben szenvedők kérdez
zék meg- orvosukat

3. A „Báby“ gyermek-keserüviz
az egyetlen kellemes ízű és biztos 
hatású gyerrnek-liasha jtó'.

Központi iroda:
Budapest V, Hold-utca 1. Telefon 147-03 
Vezérképviselő:
Pátria rt., IX. Mester-u. 53. Telefon: J.6-34 
Főraktár:
Édeskuty L., V, Erzsébet-tér 8. Telefon 16-32

WIENER BANKVEREIN
Wí£M 1, SCHOTTENBASSE 3t

AÍ.APITTATOTT 1869
Rcszvónylökc ős tartalékok 330 milliárd osztrák korona 

Mugyarorszagi fióktelep:
BUDAPEST V, NÁOOn*UTCA  4

Telefon: 71-52. 71- .'>3, 71—54, ir,2—C>9. József 134—«0, l> 
Belvárosi osztályt IV, Váci-nL'a 9. szám. Telefon: 74 
Terézvárosi oxzíAty: VI, Deák Ferenc-tér ti.
Potimaniczky-u. osxtáiy: VI, Pori maii iczk.v-u. 1. Te!.51-7i<

Elfogad tőzsdei aicgl/r.ásokal és heteiéin I /o/. o, lóri
könyvecskékre. Leszámítol váltókat. Amerikai osztálya 
vállalja d.oll(ir-csi:Kl;< k, dolltir-áliilaldsok, meg li H elezé.cl, 
stb. eliv'éésit Amerikából. 1/a;/yaroi zágia es eiseoal. 
Engedélyez föl yószibnlahitelid:< I. Lniilwrd' re. t i pa p> ló

kat, átensz letéteket kezelés céljából

2d

Tel. hl «2

^0<TPÖK
MÚZEUM-KORÚT 33. 

■1L** (A MÚZEUMMAL. 5ZtM0tiKl) 
Gumitalpú cipő valódi baga

ria, kivaló minőség............... 167.000 K
Estélyi- és tánecipőkUlOnlegességek:
Lakk kivágott női.................... 108.000 K
Lakk divatpántos női............... 114.000 K

Nagy karácsonyi vásár 
női-, férfi- és gyermekharlsnyákban. 

Leszállított árak!
■TfW 
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Magyar
Agrár- és Járadékbank 

Vető magosztálya
Budapest
V, Nádor-utca

16

Rt

Telefon: 72-01
Sürgönyeim: Agrár Budapest

Schlick-Nicholson Gép-, Waggon- és 
Hajógyár Rt.
Központi tőlep:

B u d apust, VJ, Váci- u t 45. szám

Villányi Pezsgőgyár és Borpince Rt.
Budapest. V, Nádor-utca 16. szám

i clefonszúm: 72—41

Gyártelep: VILLÁNY

g

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG !

BUDAPEST
KÖZPONT: VII. KÉR., RÁKÓCZI -UT 18. SZÁM
FIÓK : V. KERÜLET, NÁDOR - UTCA 24. SZÁM

ALAP- ÉS TARTALÉKTŐKE 1.3 MILLIÁRD KOR.

SÜRGÖNYÖM: „GERMANBANK“

TELEFONSZÁMOK:
József 81-06. J. 112-18, J. 131-34, J. 141-48, J. 141-57 

Fiók: 164-07
Tőzsde : 134-36

A DEVIZAKÖZPONT TAGJA

ÉRDEKKÖRÉBE TARTOZÓ VÁLLALATOK.
„Árpád” Gőzmalom éa Mezőgazdasági Ipát Rt., Ráckeve 
Fővárosi Fasor Szanatórium Rt.
„ökonómia" Mezőgazdasági és Kereskedelmi Rt.

(Export-import)
„Titánia” Fém- és Késárugyár Rt.
Demecscri Ipartelepek Rt., (Mezőgazdasági tparűzemek) 
„Chemia” Magyar Vegyipari Rt.. (Gyógyszervegyészeti 

gyár)

Állandó kirendeltség a Lipcsei vásáron;

Leipzig, Marki 16, Magyar Vasárház

Mindennemű bankszerii ügyletek lebonyolítása.

I

Folyószámlák.
Váltóleszámítolás.

Tőzsdei megbízások.

Cjekkek, váltók, hitellevelek kiállítása. 
Takarékbetétek legkedvezőbb kamatozás nieliett.

1 MAGYAR
ÉRTŐ SPARBANK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BUDÖMEST V. KCR., FERKNC JÓZSEF ▼£M 5. SZAn 
(GRESHAM-PALOTA). TELEFON 157 03, 14H 69

„J O G O 81 T O T T D E V I S A B f Z O M A N Y O S O K“

BANKOSZTÁLY:
Takarókbclótok. Folyószámlák. Értékpapírok 
vétóié os oladása. Előtagok éttákpapirokra és 
más értékekre. I ri o g o u pénzneme I; 
vétele és o I a cl á s a. Átutalások.

HITELOSZTALY:
Jolzálogkölcsoiiök. Kövolelósok loszáuiiiolásn. 
flpltkezósok, valamiül üzemelt flnancirozása. 
Kölcsönök vállalati ossz- vagy részmunkákra, 

anyagokra. M u n k a h .'t o I.
VÁLLALATI- ES ANYAGOSZTALY:

Epitkozések elvállalása. Építkezési nnyngok 
vétele os eladása.

^‘qfflmirT.rnirnijiJTiiiiiiiiiiiiHM inni in imi
A

t'ZLETl ÓUAK: D. E. t-'J—I oRAIG. D. I . 4 -6 GRATG.
AZ ORSZÁGOS lnl.DBIKTOKRIADEZó BIlUiSAi. 
\J.TAL I GEDi; 1,YI:zETT LVGATI.ANFt;YNOKsF;g.

s
Pesíi Hazai Első Talkarék 

pénztár Egyesület 
Budapest

Flr<t Natlonal Savings-Bank Corgoration of Pást
KÖZPONT:

év, űeák Fcrenc-utca 5 és fiókja
i

A la pitin tót t: pq<l Sürgönyeim: TRÉSOR
Alnptükc i 2,509.000.009 

Tartalék’.tfke i 27,229.009.000
Amerikaj ÖHHZcköltetán:

A túl a la sok eszközöl he. tők a z. ólmzá ba a The .\ a t to 
ital ( Ity Butik of Newyork Imiik utján

AFFIL1ALT INTÉZETEK:
Bujái Takarékpénztár, Baja
Bckösmegy ni AlLilímox Tnknrékpónzt.ir, Békó.c«nb,i
Dunántúli Bank Itt., p<e,,
Debreceni Első Takarékpénztár, Debrecen 
Fejér megyei Takarék pénztár. Székesfehérvár 
Halasi Takarék pénztár. Kiskunhalas 
Iliivé megyei Takarékpénztár. I.ger
Ifodinezővásárhelyi Tnkptár. Hodmezővrisárhclv
K oliánya i T.ikarékpénztá r. Budapest
K ii őszen tmiklós Dnliiis-Sziibftdsz.il hí si Tn karók pénz

tár, Kn nszentmiklós
Miskolci Tiikarekpénztiir, Miskolc
Mosoiiincgyei Takarék pénzfa r. .Magi nróvúr 
N agy k á 11 ói Taka rékpénztár, Nngykn Iló 
V' iregybázi Takarék pénztár. X viregyházn 
Orosházi Általános Takarékpénztár, órostiázn 
isz.atinnrvarnicgyei Gazdasági Bank. Mátészalka 
bzentcsyidóki é;. Központi Takarék pénztár. Szentes 
Szombathelyi I akarékpónzt ár, Szombat boly

Sziibftdsz.il
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A kormány szakit 
a beviteli és kiviteli enge- 

dé’yek rendszerével
SxK’jrcsí'! ^8?aFyj?ií^ár n^Matkozata

Szeged, december 23.
Reggel, tudásitójának talcfonjelenlése.) Schandl. 

K<»ol.v államtitkár a következőkot mondotta a Heggel 
szegedi tudósítója előtt:

.77, nmiiyur Hcl' hiegclheléso erősen függ 
ni tol. hogy tolosleges. terményeinket el tudjuk 
ut.iyi z/iií, ji. kiilwhli piíieokon os hogy miliő 
;iron timjiik beszerezni azokat az iparcikkeket, 
nmeitekből idehaza eleget nem gvártunk. A 
kérdés megoldása nagyon nehéz, mert a világ 
gpooiialermesv 10 millió nieterniázsu, több 
Tónit Hniennyit az emberiség elfogyasztani 
képes, i. a a termelők nem tudják terményei*  
két értékesíteni, akkor hiába minden ipari el
zárkózás. mert nem lesz, aki vásároljon a 
súlyos áldozatok árán fejlesztett és föntartott 
nagyipartól. Es természetesen odavezet, hogy 

mielőbb szakítsunk minden korátozással, 
amely termelési fölöslegeink külföldre való 
kivitele ele czidő szerint még nehézségeket 
gördii. Nem bíbelődhetünk közélelmezési 
politikával, amikor termelésünket, egész 
megélhet esünk forrását feuyegetí vesze

delem.
Bizonyára megérti tehát minden józan 

ember, hogy
a magy:::; kormány szakítani akar a be
hozatali es kiviteli engedélyek rendszerével

és arra törekszik, hogy a ím zőgazűaság siker
rel versenyezhessen a többi termelési ágakkal.

Uj öj’i'ió vámtarifát készítünk, 
pán okszerű vámok védjék a 

mer'' t
hogy csii- 
hazai ter

es ez alapon
mielőbb kiiIforgalmi szerződéseket köthes

sünk a külföldi államokkal.
A jövő esztendő törvényhozásának egyik fő

föladata le«z, hogy ezt a munkát kimélyitse és 
vámpolitikánk alapjait helyesen lefektesse.

S

ALAPTŐKE 1j.MO.SOO KOROSA

Részvénytársaság
Ügyvezető igazgató; 

GRUNDf BÉLA 
Telepe:

X, MÁZSA-TÉR 5-« 
Telefon.: József hű—95

* Foglnlkoz'iv Sert, -vófr'. ,u nl.idnc-n! nagyban és ■ 
B de t altban. Snját telepére I küldött sertéseit hizlald- ■■ colt n ösobb kondid .. m< Heti "

-ar,s,.isi-ST;«u-:»3«ir«nu,aaMPsm»aB!fi!

Magyar Országos Központi 
Takarékpénztár 

Budapest, IV, Deák Ferenc-utca 7 
Telefon: 11-17. 11-18, 11-90, 91—15

FI Ó KO K :
I. Fehérvári-ut 1? b V5, Tcréz-körnt 2
II. Fő-ti tea ?8
IV, Kígyó-tér 1
V, Szabadság-tér 3

X I, Podmaniczky-u. 2
VI, Andrássy-nt 83
VII. Rákóczi-ut 28

IN, Ráday-utca 2

xro:*'/. ’ -rYX>3rxxzxxxXM*x

8

K

ős JWez&fíf&zdastóffi JtT*
Gyártelep: . Vyirbátor

Központi igazgatóság;
Budapest V, Vörösmarty-tér i 

Telefon: 53—87 és 20—255 
Sürgönyeim: Bont' ’ Budapest

§

x5;
g8

ír, lőgazdasátil és‘ipart <zc< gyár -- Központi szesz- 
fii de - Szesztinamitó és szahadrakliir — Stesttácna- 
turáló iri,p — Napraförgóolaj-OlJár — K«pceolaJ- 
gyár >'■ finomító — Olojcxtruklió -- Vdmolajütö — 

Kereskedelmi- és rammalom — Szoppanuyár 
liUanytclcp Itéxzhomoktéfllagydr 

óh.ága dusdg — Szőlőgazdasúti£ -............ W-----------------
n;x»x>oocraxrxx.oKOJOOOO>->úkXK«>xxxxxxw«>rx»rjXo.rű®

aPegcel __________

Szterényi a kölcsön gazdasági 
és társadalmi hatásairól

(A Heggel tudósítójától.) Báró Szterényi Jó
zsef e külföldi kölcsön utáni uj gazdasági hely
zetről a következőkben volt szives nyilatkozni 
A Reggel munkatársa előtt:

— A külföldi kölcsön uj helyzetet fog teremteni a ml 
gazdasági életünkben, mert módot fog nynjtaui annak 
stabilizálására. Meg fonnak sziotul a. konjunkturális nye
reségek, ismét a normálig gazdasági élet fog előrelátha
tóan bekövet-úzzui, amelyben a komoly munka ós a w.or- 
mulis kereset lesznek a jellegzetes tünetek. Ahhoz azon
ban, hogy ezekre a normállá gazdasági viszonyokra ke
rülhessen a sor, szükséges, hogy az állam és társadalom 
karöltve oldják meg az előttünk álló nagy feladatot; az 
állam a legmesszebbmenő vissza szorításával mindeu fölös
leges kiadásoknak, a logives-zcbbinenő fölszabadításával a 
gazdasági tevékenységnek, a társadalom gazdasági tevé
kenységben fölszabadítva. a legmesszebbmenő áldozatkész- 
seggel és maga Is nagy takarékossággal. A külföldi köl
csön egymagában még nem nyújt alapot; addig, amíg 
az megkapható lesz, belföldi kölcsönre is van szükség. 
A belföld’ kölcsönt >)teg kell előzni') azonban, a. gazdasági

élet megnyugvásának. és elsősorban a tőzsde Idegessége 
ntegszűnáeétmk, mert hiába, belső kölcsön sikerrel csak 
rendesen funkcionáló, fő'feló mutató irányzatú tőzsde ne! 
lett, lehetséges. A műit, tapasztalataiból tudjuk, hogy nagy 
eredményt kölcsönökkel csak azoknál a köröknél érhet 
el az állam, amely körök a tőzsdével kapcsolatosak, a 
városi lakosságnál, s hitelügy. az ipar és a kereskede
lemmel kapcsolatban. A kölcsön nyomán stabilizálódni fog 
a korouaérték, a. koronaérték stabilizálódásával megszű
nik a gazdasági élet mesterséges fluktuációja, az ipar
ban és kereskedelemben n normált*  élet helyreáll vált, a 
kalkuláció Tehetőre válván, normális áralakulások fog 
uak beállani, a tőzsdén pedig az értékpapírok rendesen 
fölértékcltctváu, az osztalék fogja megszabni az érték- 
papírok árfolyamát; normális élet fog tehát. beállani a 
gazdasági élet ezen torén is. Egy társadalmi osztály két
ségkívül rosszul fog járni a gazdasági konszolidálás ezen 
következményében: azok az uj gazdagok, akik ma köny- 
nyen gazdálkodnak, munka nélkül jutnak nagy vagyo
nokhoz; ennek az osztálynak háttérb-'.czorulása azonbni 
az ország összérdeke.

i! némst lajréde'sii képviselők panaszt emel
tek mentelmi jogai! magsértése miatt 

Berlin, december 23.
A német fajvédelmi képviselők helyiségének 

bezárása alkalmából Henning képviselő tegnap 
kérte Locbe, a birodalmi gyűlés elnökének in
tervencióját. mert a német fajvédők nézete sze
rint a helyiség bezárásával megsértették men
telmi jogukat. A lapok jelentése szerint Loebe 
elnök kijelentette, hogy az ügyet a birodalmi 
gyűlés házszabálybizottsága ele terjeszti, amely 
karácsony és újév között ös-zciil.

a ie$jobB>, 
jóságban a szemeskávéval is 

versenyez!

Udvari hőséget 
vagy üzletrészt 

keretek albérlőibe a IV., V. és VI. kerületben kisehl, 
üzeni részére. Ajánlatok J. 3! 4J. szám alatt telefonon

Csokis nwM cíhóriögydkóröől Ml!

r-nrjre^ rrvinr-u.ir»r-;,rr M«>* -oKrtrwuv’Mwr-^ x.4Ksm»< s

BAKÓT! SZESZEINŐM ’TíT, 
LIKŐR- ÉS RCMGYÁK KT.

,, BARONET* 6
Ii IK Ó R J EI
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A LEGJOBBAK! i

Budafoki
Zománcozott Sdénysajtoló 

és Jémárugyár

Telefon: Budafok 33
MMMNHWMaHNDU ,vr»z • *VW».WW  4WWW .VWWTWERPWOBWWW ■

Há8ó, ebédlő', uriszoba 
berendezéseket öv verétől hiheteilnn olcsón árusí
tunk. Erdrts ót, Társa, llultóczi-ul 35. Eojárat Vas-ttlca 1.

A Tabarinban esténként óriási sikert arat

R5! MANCI
a kiváló táncosnő * •—>

Fclncaré vasárnapi beszéde 
„£<36$ fncm vagyuwk a végjén .. »M

Paris, december 23.
Poincaré miniszterelnök ma La Courneuve- 

ben (Seinemegye) beszédet mondott. — A bajok, 
amelyek alatt Franciaország szenved, nem 
egyedül öt sújtják, hanem következményei a 
háborúval együttjáró általános változásoknak, 
a javak pusztulásának cs a termelőmunka 
lassú súgónak. Ha Franciaország ölhetett 
kézzel, tétienni állt volna meg és nem 
tette volna kezét a Ruhr - vidék zálog
jogaira, akkor ezzel még fokozta volna a 'ba
jokat. Még nem vágj unk a végén, de közele
dünk hozzá minden nap. A fődolog az, hogy 
semmiféle uj koncessziót ne tegyünk sem a 
jóvátétel, sem Franciaország biztonsága kérdé
sében. Ott vagyunk a Rxihr-vidéken — mon
dotta végül Poincaré — és onnan csak akkor 
megyünk el. ha megfizették nekünk azt, ami
vel tartoznak.

A férfidivat forradalma Londonban. Londonból írják 
A Ileggcl-'nc'ü'. VII. Ednárd óta a mindenkori walesi her
ceg csinálja a divatot Ahogy Ő öltözködik, ezt követi 
ez angol arisztokrácia és az ö exkluzív körükből ki
indulva, az nj divat, bejárja a kontinoast A mostani 
szezon eseménye, hogy a walesi herceg a főúri körök 
Iunchein fekete, kabátban, mellényben és csikós szürke 
nadrágban Jelent meg. Maud battenbergi hercegnő es
küvőjén az angol király fekete selyeniéz-gélyü és jc- 
lyemkihajtúsu s-Mlankahátban vett részt, a walesi herceg 
testvérei szegélyes zsakettet, viseltek, amelyet egyetlen 
gomb tartott össfié. Általános föltiinést keltett a herceg 
dupla gallór.Ui, mert eddig kihajtott, levasal tszél ü álló 
gallér volt zsakethrz a divat. A hosszú hegyben végződő 
dupla gallért már nem hordják, az uj gallér 5 cm. ma
gas < ■' k'-alakú kivágása ran. l 'tcai ruhához sem fushio- 
nabo! már a. tarka inggallérból készült puha gallér, 
amelynek helyét, ugyancsak az alacsony fehér kemény 
dupla, gallér foglalta el. Színes galléri, vékony diszkrét 
csíkokkal, csak sportrnhához viselnek. A ezürkenadrágas, 
kétsoros fekete zakó divatja rohamosan hódit Londonban, 
hozzá kömény kp'npot viselnek, amelynek formája tet
szésszerinti lehet, A leggyakoribb forma négyszögletű, 
felsőrész és keskeny, nem túlságosan fölhajló karima.

f gynökök üx fizetéssel és j'ftnlákkal délután 1—8 óra 
között fölvétetnek

87-ik karácsonyi kiáiiiíás
RIPI’EL játékboltjában. Deák Ferrnc-utra 12. sz.---------------------------------   —, . I ■ ■■■  ................... I . . ■!  J

ZSOLNA! HERMANN 
kőszén-, koksz- és tüzifanagykereskedő

Központi iroda:
V. kerület, TTonvéd-utca 1. sz. (Szabadság-tér sarok) 

Telefon IC- TI.
Ra ktárak: 

Deli 5ásni, I. kerület. Enycdl-ilfoa8. sz. (gőzfavAgó) 
Telefon 45- 93

Esznkf teherpályaudvar, VI. Szent Lászlő-ut 
felcfor 39 - til

nzonnal szállít

FRIMA
KŐSZENET 

iííMfaKCKSZOrés

IMPORT-SZENET
mf-iden mennyiségben, waggoii- és fnvartéte- 
lekbc-s ni;ir 2 q-tól fölfelé házhoz szállitva és 
háznál mérlegelve, kivánntra a harmadik 
emeletig Is föthordva. továbbá elsőrendű ro» 

mán import, aprított
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A boxolö sport „elbetyárosodása"
Tatics Péter kir. ítéííHábíai bíró nyilatkozata 

Carpentier tréningle
(A Reggel tudósítójától.) Az „önvédelem 

nemes sportja**,  a boxolás, mint ahogyan 
az angolok nemzeti sportjukat, nagyon he
lyesen, értelmezik. Angliában, Amerikában 
és mindenütt a világon arra nevelik az 
.ifjúságot, hogy soha senkit ne bántsanak, 
de ha. kell, kegyetlenül tudjanak védekezni. 
Jgy lett az ökölvívásnak nagy nemzetnevelő 
szerepe és igy érthető meg az, hogy a boxo- 
Jás első szabályait 1740-ben az angol törvény
könyvbe iktatták be. Bár az egész világon nagy 
a becsülete a hoxolásnak, nálunk éppen az el
lenkező a helyzet.

Csodálatos, hogy ez a magyar emberhez pom
pásan illő sport — amelynek közel félszázados 
múltja van —- miért nem tud itt megerősödni. 
Alapos tanulmányozás után rá kellett jön
nünk arra, hogy a boxolás uj korszakában

nemcsak a sokat szidott szövetség, a 
MBBOSz, hanem a boxsportf.al aktive fog

lalkozók is hibát hibára halmoznak.
Nem ütközhetünk meg ezután azon a ke

mény nyilatkozaton, amelyet dr. Tatics Péter, 
kir. Ítélőtáblái bíró, a MBBOSz társelnöke, 
egyenesen azért tett munkatársunk előtt, hogy 
akiket illet, gondolkozzanak fölötte.

— Elbetyárosodott, a magyar boxoló sport — 
jelentette ki a legrégibb boxoló - , mert, ennek 
a sportnak a legfőbb célja nz önf egy címezés, 
az emberi rosszindulatok visszafejlesztése és 
ehelyett azt látjuk, hogy gyűlölködés, botrány
okozás és verekedés eszköze lett. A helyzet 
ma már annyira tűrhetetlen, hogy ha rövide
sen gyökeres változás nem áll be,

a nyilvános amatőr- és professzionista box- 
versenyeket egy esztendőre betiltatom a 

a belügyminiszter ur által,
mert ugy látom, hogy nálunk nem az a, fon
tos, hogy a jobb győzzön, hanem a klub.

*

Amilyen szomorú nálunk a boxolósport hely
zete, annyira szenzációsan érdekesek azok az 
események, amelyek a külföldi nagy matado
rok táborában folynak. A jövő esztendő leg
nagyobb boxeseménye kétségtelenül a

Carpentier—Dempsey- 
revánsmeecs lesz, amely újra a világbajnoki 
rímért fog „lezajlani*.  Ezt a hatalmas küzdel
met újból Tex Richard, a legnagyobb verseny
rendező manazsálja, amelyen legalább .100.000 
boxrajongó fog izgulni. A nagy ütközetre 
mindkét shampion lelkiismeretesen készülődik.

A Nemzeti Sport Club Klub- 
bajnoKságai

(A. Reggel tudósítójától.) Uszósportunknak 
mindenkor egyik kiemelkedő eseményét képe
zik az NSC által kiirt és minden éviién eldön
tésre kerülő klubbajnokságok. Az NSC évek 
óta óriási áldozatokat hoz a nagy tömegeknek 
az uszósportba, leendő bevonása érdekében és a 
mai versenyen is olyan tömegek indullak, 
amelyre még nem volt példa házi jellegű úszó
versenyen. A versenyzők által elért idők ki
tűnőek és különösen Gáborfíynak, a 400 méteres 
gyorsuszóbajnpksá.gban elért ő.JG'/j mp.-es 
klubrekordja érdemel említést. A klubbajnoki 
címet egyébként Gábor ff y Antal (2), Dénes 
Irén, Barta Károly, Steiner Lili, Schlenker An
tal és Komáromig Márta nyerték el.

Itfsilelcs í red menyek:
Klvbbajnoksáfiok: T. 100 méteres gyorsusxóbajnnkság:

1. Gáborffy Antal 1 p. 3.03 inp. 2. dr. Lajta Béla. 3. Fá
két?. Ede.

TI. 100 méteres hölnyoynrsusAó bajnokság: 1. Dénes 
Irén 1 p 41.1 mp. 2. Kucs Olga. 3. Krnsznnr Vilma.

III. ion méteres brit úszóbaíjnoksdg: 1. Barta Károly
1 p. 14.1 mn. 2. Mnrfonífy. 3. Perlaki.

IV. 100 méteres hölgy mellíMzóbajnoksdg: 1. Steiner 
Lili 1 p. 48 mp. 2. Koráuyi Ilonka.

V. 100 méteres oldal úszó bajnoknőn: 1. Schlenker Antal 
1 p. 17 mp. 2. Pogány Llpól.

VI. 100 méteres mellusxó bajnokság: 1. Farkas Imre 
1 p. 26 mp. 2. Csillag Oszkár.

VII. ion méteres liötgy-hátuxiő bajnok ráfi: 1. Komé- 
romy Márta 1 p. 48 mp. 2. Wagner .Tózm. 3. Sípos Manci 
(versenyen kívül).

\ 111. 40(t méteres gyasusid bajngksd.p: 1. Gáborffy
Antal 3 p. 37 mp. (klubrekord)). 2. Mátrai.

HOCIPO KERTÉSZ II.
An<lt>AB»y-ut 36. sit&rn. Telefoni 32-20

Amig Dempsey nagy titokban trenirozik, ad
dig Carpentier készülődése a. legnagyobb nyil
vánosság előtt folyik. Ezért módunkban van 
erről pontos hirt adni. Eszerint

Carpentier napi tréningje
a következő:
Délelőtt 5 órakor: Fölkelés, 3—4 km.-es séta. 
Délelőtt 6 órakor: Másságé alkohollal, 1 po

hár bor.
Délelőtt 7—8 óráig: Pihenés.
Délelőtt 8 órakor: De jönne r.
Délelőtt 9—10 óráig: Torna zás kézi szerekkel 

és másságé.
Délelőtt 11 órakor: 5 km.-es futás és gyaloglás. 
Délután 1 órakor: Másságé.
Délután 1.30 órakor: Diner, 1 pohár bor vagy 

sör.
Délután 2.30 órákor: Félórai szieszta zás után 

egyórás kemény tréning.
Délután i.30 órakor: ;i km.-es gyaloglás vagy 

könnyű torna gyakorlatok.
Délután 6 órakor: Másságé.
Délután 7 órakor: Soupev. x
Délután 8 órakor: 2 km.-es séta, másságé. 
Délután 9 órakor: Lefekvés, 8 órai alvás.

Nem is olyan rossz élet, ez, de bizonyára 
unalmas lehet, ezért Carpentier sokszor tesz 
kísérletet arra, hogy valamit „elblicceljen", de 
trénere, Descamps, sohasem enged semmiféle 
„kilengést". Gerhárd Lajos.

Eldöntetlenül mérkőzött a magyar bajnok
csapat Zürichben a Joung Fellou-s ellen 1:1 
(1:0) arányban. A válogatottakkal megerősített 
legjobb svájci csapat ellen a vezetőgólf a mie
ink rúgták.

Bécsi eredmények. (A Seggel bécsi tudósítójának tele 
fonjcleutésc.) Sparta—Rudolfsliügel 3:2 (2:1); Bcwcgungs- 
spieler—Ostmark 2:2; Wackcr—-Siportfreunde 3:2; Slovan— 
Neuba.ii 2:2 (2:1).

Hol játszanak csapataink karácsonykor? 
Nagy, egyesületeink a karácsonyi ünnepeken 
külföldön a következő helyeken mérkőznek: 
December 25-én, kedden: Strasshurg: Str.iss- 
burg—MTK. Saarbriicken: Saarbriicken—ÉTÉ. 
Cremona: TJS Cremona—BTC. Firenze: CS Fi
renze—UTSE. Róma: BAK. Cremona: Cre
mona—„33" FC. Genova: Genova—Törekvés. — 
December 26-án, szerdán: Saarbriicken: Saar- 
bríicken—MTK. Lndwigshafen: UTE. Modena: 
Modena—BTC. Turin: Ju ven tus—Törekvés. 
Cremona: Cremona .,33**  FC. Foato: ÜTSE. 
Róma: Róma—BAK. San-Sebastlan: San-
Sebastian—Vasas.

Dr. Varga Béla világbajnoK 
a MAC KlubhajnoKa

A Magyar Atlétikai Club most, rendezte másodízben a 
birkózó Klubbajnokságot, amelynek védője V.-.rga Béla dr. 
volt. Amig az elmúlt évben a jól ismert világbajnok 
könnyen jutott a bajnoki címhez, ezúttal erős konknr- 
rensei akadtak tanítványaiban. A két napon át húzódó 
versenyben vasárnap este voltak a döntő küzdelmek, 
amelyeket szépszámú birkózórajonq;ó nézett, végig és lel 
késén tapsolt a győzteseknek. A viadal legszebb küzdelme 
Varga cs Keresztes között folyt le. amelyben az első 
15 percben nem volt döntés, mert jelenleg szenzációs for
mában levő Keresztes nemcsak briillAnsun védekezz-1, de 
többször támadólag lépett föl. Vérre n 26 pc-r-bm- V-n-ga 
egy félmagas rcbonrrnl váratlanul dobta kiváló ellen
felét és ezzel másodszor nyerte el a klubbnjnoki címet. 
Ha Varga jövőre is győz, akkor a MAC örökös bajnoka 
lesz.

A BBTE födött pályave-rsenye
(A Reggel tudósitójától.) Alig 30 ember ke

reste, föl n BBTE Attila-utcai tornacsarnokát, 
hogy tanúja Jegyen tíz idei első komolyabb jel
legű fődülII,pályán tartott atlétikai versenynek. 
Csupán négy száma volt a programnak, magas
ugrat, magasugrás helyből, helyből lávolugrás 
és helyből hármasugrás; ezek közül azonban 
csak a legutóbbi keltett, némi érdeklődést, míg 
a. többi számok lebonyolításai a kisszámú né
zők unottan szemlélték.

Spirct és Beregi^
Kossuth Lajos-utca 15. -- Telefonszám: 199—70.

Angol és francia

fehérnemű különlcgt sségek-

Küzdelem az „Arany öv“-ért
A karácsonyi ünnepeken dónk élet, lesz a már sok vb 

bárt, látott régi kép viselbhúzban. ahol Európa mcstrsrbir- 
kozói nz ...drnny ör-“ért. fognak küzdeni. V birkózósport: 
rn.iongói ezúttal olyan chainplonokat is fognak látni, akik 
súlyban, nagyságban cs erő dolgában egyformán íitltcsz- 
nck Jaogon és Sehtrorizon, mert hiszen utóbbit :>z orosz 
Sralan (115 kg.) ni.i.slV lói; nehéz küzdelemben legyőzte, 
amíg a cseh Procliazka Ilié lg) eldönt ellenül mérkőzött 
vele. A két nagy kvalitású matadort. fogjuk ti porondon 
látni, akik melleit az osztrák l,i»rhun>i' r (llf kg.l <« a 
közönség kedvenc,'?. Sir/.-. limi ehainpion mar jó isme 
rőhiink. Sirknck az ellenfele < zaja (Ilii kg.) lesz.
Kettőjük harca olyan grandiózusnak Ígérkezik, hogy 
< miatt már sokan előre biztosi'ot Iák n helyüket annál is 
inkább, mert ugy ez a n i rkőzés.' mint a többiek is 
dfivl./;»ig folynak, mert a közönségei, nem elégítik ’:i az 
eldöntollenck. A magyar szilieket, még Czdja .lóztef világ
bajnok fogja képviselni, aki mostani küzdelmei után új
ból indul a világbajnoki címért Konstantinápolyban 
öccsével. Csaja Jánossal együtt.

Az első nnp Ikcrld) programja a kővetkező:
/. Lindmayer—Svaton.

11. Síik—Czríja Guszhic.
111. Ctdja Józscl—I’rocha'.ka.
A második ünnepen (sirrdán'i a győzto-ek fognak egy

más ellen mérkőzni. A küzdelmek mindkét napon eeto 
'.'•fi ómkor kezdődnek. .1 r<lgi l.rpnisi liiha fiilve lesz.

A Pénzintézeti Sport egyesületok Szövetsége 
vasárnap rendezte kizárásos vlvóversenyét a 
Santolli-féle vívóteremben. A versenyt dr. 
Szűcs Géza. (Merkur-Bank) nyerte Tánczos 
előtt.. A győztes különben a beavatott körök tit
kos favoritja volt.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós.

az elpusztíthatatlan amerikai fékbetét
Eladás cs beépítés:

VI. DessewfTy-utca 29. Telefon 89-86

Dénes és Friedmann Rt.

autőkűlönlegességei:

..Világosság‘‘-l£önyvnyomda rt. Budapest. VIII. Conti-u. 4.
Miiszaki igazgató: Deiitsch IJ.

PESTI KABARÉ
VII, Erzsébobkörut 49. Royal-szálló épületei
----------------------------------- ---------------------------------------------------------w

Igazgató’: ÚJVÁRI FERENC

UJ MŰSOR
SZOLLÖSY RÓZSI 

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 
a Nemzeti Színház tapja 

BÁNHIDY ILONA 
DÉNES GYÖRGY 

a Viaszinház tapja 
venuégszereplép.a 

Föllépnek:
Haraszthy Mict 
Antal Erzsi 
Botegh Béby 
Ferenczy 
Radó

Lukács Sári 
Kondor Ibolya 
Horthi Holla
Kőváry 
Virág
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