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KáGÉay Tsfoor pénzügy miniszter nyilatkozata
1.4 fíi'/lf/cl l"dósilójiitól.) A külföldi kölcsönnel' kapcso

latosan — amint ismeretes —• a jóvátételi bizottság Pú- 
risban január uléxt hírt amelyen dönteni fog a Nép- 
szőve 1 f tai ácsának ama Jelentési ügyében, amelyet a 
m« yay kölcsön d'Jgaban fölvett két jegyzőkönyvhöz 
csatoltak. .4 llcgoei munkatársa, vasárnap il-dboit föl
kereste

KáRay Tibor p,;nziigyminisztert.
akihez kedést intéztünk arra vonatkozóan, vájjon bc.’-ő 
politikai helyzetünk wdyen halassal lehel, a kölesöntár- 
fjyalásohra.

A pénzügyminiszter e kérdésre a következőkéi en vá
laszolt:

— Ez olyan kérdés, amelyre nem adhatok
nyilatkozatni az ügy érdekében.

Hzután a jóvátétel! bizottság' jövő heti ülé
séről n pénzügyminiszter a következőket mon
dotta :

— A jővátételi bizottság a maga formaszerii 
határozatát csak a Népszövetség tervezeté
nek a finalizálása, lehűt a .jegyzőkönyvek
nek kölcsönös aláírása után lógja meghozni,

azaz akkor, amikor az egész népszövetségi ter
vezet az, eredeti megállapodásoknak megfele
lően áíküldc'..ik :t jó'.'átét'di hízott-ághoz,

u Népszövetség magyar albizottság Gmk 
január 17-iki ülése után.

(el II1 iigel tudósítójától.) A csongrádi bomba
merénylet tetteseinek nyomozása során a. leg
szenzációsabb lelet — tudvalevőén az a le
vél. amelyet az egyik gyanúsítottnál találtak 
és amelyből! Héjjas Iván sajátkezű aláírásával 
az alföldi brigád csongrádi zászlóaljának pa
rancsnokává, illetve szolgálatvezetőjévé nevezi 
ki Sági Jánost. E lényre vonatkozóan

a legillefékesebb helyen
n következőket, mondották J Béggel munka
társának:

— A kormány nyomban Héjjas Iván levelé
nek fölfedez e mán uta.dioíta a, szegedi rend
őri kerület vezetőségét, hogy terjessze ki nyo
mozását a levélben megjelölt ténykörülmé
nyekre vonatkozóan is.

Arra a kérdésünkre, hogy az alföldi brigád 
ügyében, folyik-e Budapesten is nyomozás, ille-

Csongrád, december Só.
(Este II óra )

<M Béggel kiküldött munkatársának i- ’rfnn- 
jelentése.) A sebesültek állapotában ,i- eipos 
változás nem állott be, azonban a sebesülte <en 
kívül számos olyan beteg van.

akik a merénylet okozta izgalmak követ
keztében napok óta sirógörcsbcn szen

vednek.
A gyanúsítottak jegyzőkönyvi kíh:iPgntá->a 
esti 1(1 órakor meg tart. Háromszor is Kihall
gatták a merényletre vonatkozóan a szálloda 
személyzetét, és v pénztáros kisasszonyt.

A kilmllgatottak terhelő vallomásukat a 
gyanúsító! I ak előtt minden tagadással

szemben fönntartották.
J Heggel tudósítójának n nyomozó hatóságok 
a vasárnap esti eredményről a kivetkezőket 
mondották: Beisnr-rő vallomás még mindig 
nincs,
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— Most arról van szó — folytatta a pénz
ügyminiszter —, hogy

a .jóvátétel! bizottság a véleményét nyílva- 
nit-sn, illetve állást foglaljon a népszövet

ségi tervezettel szemben,
amire szüksége van az összes érdekelt államok
nak abból a célból, hogy

a jegyzőkönyvek végleges aláírása előtt 
tájékozást szerezzenek a jóvátétel! bizott

ság álláspontjáról.
— Ennélfogva lehetséges, hogy a jővátételi 

bizottság csali egy elvi deklarációra fog szo
rítkozni. de lehel az is, hogy <z legprecízebben, 
a részleteket illetően is megjelöli fi maga állás
pontját az összes kérdésekre nézve. Meg
jegyezte végül a pénzügyminiszter, hogy a 
jóvátételi bizottság végleges döntése, a zálog
jogok tényleges fölfiiggesztéséről es a béke
szerződés alapján fizetendő összegről

egy későbbi időnontbar, de mindenesetre 
r’vtő idővel a i épszöveiség magyar al
bizottságának január 17-iki ülése után fog 

megtörténni.

tékcs informátorunk kijelentette, hogy ebben az 
ügyben

a fővárosban nyomozni teljesen szükségte
len, amennyiben a jelek arra mutatnak, 
hogy az ébredőknek ez a brigádszerü szer
vezkedése a vidék különböző helyein tör

tént meg.
A legszigorúbb nyomozás indult meg arra 
nézve, hogy kik és hogyan irányították ezt a 
szervezkedést, amely minden valószínűség sze
rint. csak a nevében mutat, katonai formákat, 
lényegében azonban nem lehet egyébről szó, 
mint az Ébredő Magyarok Egyesületének vi
déki formációiról, amelyeknek csupán az elne
vezésük ilyen katonás. A nyomozás egyébként 
a legerélyesebben folyik és

kiterjesztetett Kecskemétre is.
ahol jelenleg Héjjas Iván tartózkodik.

g# assisit©!® nem tud 
jatwJm

de reméljük, Imgy már a következő órák
ban dljntő fn dnlat áll be ebben a tekin

tetben is.
S/.ámos újabb Lmn kihallgatása elkerülhetet
lenül szükségessé vált, akiket az éj folyamán 
nem lehet be’dézni s így kihallgatásuk hol
napi u marad. A holnapi napot teljesen igénybe 
veszi a 30 sérült i'<,'U főkönyvi kihallgatása. 
A nyomozás előrclálluifóan újév utánig is el
tart. Ami Bölönyi Miklós alibijét illeti, erre 
vonatkozóan annyit közölhetünk,

hogy Böiönji igyekezett ugyan alibit iga
zolni. de faun vallomások az ő vallomásá
nak ellentmondanak és art meghazudtol

ják.
A nyomozó hatóságok előtt Bölönyi minden 
tagadása ellenére. tisztázottnak látszik az ügy.

Minden kétsége*  kizáróan őt tartják a 
merénylet elkövetőjének. Letartóztatása 

holnapra várható.
(Teljes tudósítás a 3-dik oldalon.)
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Quo usque tandem III.
Mikor a bomba füstje eloszlik és a vért 

fölmossák a padlóról, sápadtan néznek egy
másra a becsületes magyarok. Ezeresztendös 
történetünkben sokfélekép rontottuk egy
mást, de az orgyilkosság, a lesből dobott ha
lál, ez nem volt a mi stílusunk, ez olyan 
erkölcs nyilatkozása volt, amit mi mindig a 
fölényes civilizáció és az Európához tartozó
súg öntudatával bélyegeztünk balkanizmus- 
nak. Már nem tartozunk Európához, már be
teljesült ellenségeink kaján jóslata. és a né
met államiság fegyelméből szabadultán, ön
álló országként izgága, komi i ácsi Fészekké let 
tünk, a magunk fegyelmezésére képtelen 
balkánisták? A becsületes magyarok arcán 
ez a kérdés sápadozik minden alávalóság 
első megdöbbenéséből; és a miniszterek, akik 
szintén becsületesei-: és magyarok, hangos 
szóval hirdetik a megtorlást, a rendet, az 
anarchia végét és az ország megváltáséi n 
müveit világ botra nkozn sáliak szégyenétől, 
ha véletlenül nem a Seiumeringen üdülnek 
éppen. A hazafiak sápadt és elszánt a reá vaj 
szembe vigyorog azonban egy másik arc, egy 
titokzatos, egy elbizakodott, egy könyörtele
nül gúnyos vigyorgásba, fordult arc és vala
hol a. mélységben hallani egy láthat a tlah 
kapu tompa csukódúsát, aztán a vigyorgó arc’ 
eltűnt és beszeljünk másról a következő 
bomba robbanásáig. Kik ülnek a bűvös kapu 
mögött és kiknek a parancsa több, mini a 
minisztereké, annyira, hogy az alantas 
közeg egy pillanatig sem habozik, hogy 
melyik parancsnak engedelmeskedjék t 
Mondjuk megint, hogy ez Balkán, ez 
katasztrófa, ez halál? Hisz mindenki tudja, 
hogy nem a magyar nemzet cselekszi őzt, 
hanem egy törpe kisebbség, tegnap Kun 
Béla terrorbrigádja, ma egy másik Kun 
Béláé, egy’ ismeretlen hatalomé, amely' a 
bűvös kapu mögött trónol homályban. Mi 
hát az ö hatalmuk s mi a miniszteri rangot 
viselő integer gentlenienck gyengesége, hogy 
Macedóniává rondíthatják amazok az orszá
got, hogy az elszakadt részek népének kívá
natossá tehetik az oláh és a szerb civilizá
ciót, hogy megölhetik a magyar jövőt s 
emezek csak a honfibú meddő sirámaival 
szállhatnak vélük szembe? Fegyver kellene 
ellenük a bizonyára kifogástalan erkölcsű 
kormánynak s ez a fegyver adva, van, csak 
el kellene vetni a tompa, életlen és visszafele 
sülő mostani fegyvereket. Nem állainbizton 
sági spiclik serege, nem a cenzúra, nem a 
kulcslyukon hallgatózás, nem az a reakció 
a hatásos fegyver, amit letagadnak vagy tán 
komolyan cl is akarnak dobni, de amit mégis 
görcsösen szorongatnak forradalmat vizio
náló hisztériájukban. Minden brigádok, sző 
vétségek, parancsnokságok es székek ellen 
egy biztos fegyver van: a nyilvánosság. 
Tessék fölszabadítani a sajt ii és huszonnégy, 
óra alatt föltárul a bűvös kapu. Keni hisz; 
szűk, hogy c kapu mögött a mostani kor
mány titkai is rejlenének, de ha igen, akkor 
is szalváhiá őket régi hibáikért az a mindmit 
elfeledtctő tettük, hogy önmagukat seiu kí
mélve kiszolgáltatták a magyar közvélemény’! 
ítéletének a banditákat, akik mérget főznek 
n magyar jövő niegmérgezésérc egy; bűvös 
kaputól hozzá tűrhetetlenül.
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Beszélgetés
az „eltűnt**  Adorján Gézával

Rendőri föl ügyelet alá helyezték, a teloncliázból végzéssel 
bocsátották szabadon. — Antikor országosan körözték, ott

hon ült a budai lakásán
(A Regijei tudósítójától.) Megírták a lapok, hogy Ador

ján Gézát, az állandó bombamerényletek állandó gyanúsí
tottját mdról»holnapra hirtelen elbocsátották a tolonchdból, 
ahová az intornálási eljárás lefolytatása céljából kísérték 
át a rendőrségről. Ez a váratlan szabadlábrahölyezés 
különféle találgatásokra adott okot és ezért

A Reggel munkatársa vasárnap fölkereste Adorján 
Gézát,

Hogy tóle magától kérdezze meg az igazságot. Zimankós 
időben, éles hófúvásban igyekszem a Gellért hegyen levő 
{bel Jcnö-utca 0. számú ház fele: ott lakik Adorján Géza. 

Csinos, kortes villa elé érek. A kapu be van zárva.. Kere
sem a csengőt, de bevakolták még a helyéi is; csak a 
drótok vége leng a szélben. Végre is harsány: „Tlulló!**-  
kjáltással segítek magamon. Erre meglebbenik az egyik 
ablak függönye, mögötte hnlovány női arcot látok a fél
homályban. Néhány másodpere múlva pedig kinyitják a 
kaput. Fölmegyek a villa tornácára, ahol

zömök, kcniényarcu férfiú fogad: Adorján Géza.
Beljebb tessékel. A szobában már v„lt valaki. Be

mutat az ott tartózkodó urnák és mosolyogva hozzáteszi:
— Bomélem, nem zavarja, hogy 
beszélgetésünk tanúja lesz Fodor József 
mérnök barátom, aki az erzsébetvárosi

bombamerénylet főgyanusitottja volt.
Megnyugtattam őket, hogy társaságukban teljes bizton

ságban érzem magamat.
Adorján Géza beszélni kezd. Komolyan, nyu

godtan beszél; látszik, hogy minden szavát 
meggondolja.

— Mikor foglalkoztak velem elsőizben a 
rendőrségen? „4 jászkarajenői bombamerénylet 
alkalmával. Annakidején kézigránátot adtam 
át Gyalaynak, aki azonban azt

egészen más célra használta föl, mint amire 
tőlem kapta.

A vizsgálóbíró be is látta jóhiszeműségemet és 
azonnal szabadlábra helyezett

— Másodszor a. Fővárosi Opcrettszinházhan 
történt lövöldözés után keresett a réndőísóg.

Azt mondták, hogy én voltam a merénylet 
értelmi szerzője és vidéken bujkálok, pedig 
itt laktam ebben a lakásban és végeztem a 

dolgomat az ÉME-ben.
Fodor József láthatólag többször közbe akart szólni. 

Adorján Géza azonban megelőzi és amint egy-egy szót 
kiejt Fodor, Adorján gyorsan oduszólt hozzá: „Ez nem 
tortozik ide. Majd én tovább mondom.**  Eszembe jut. 
hogy a

Rózsa
szűcs 

szűnne 
kabátj a a 

legszebb 
ünnepi aj ánáck

TV, Váci-utca 6, szám 
Kristóf-tór sarkán

Fővárosi Operottszlnliáz elleni merénylet után a rend
őrség nyomtatott kOrözőlovoiet adott ki a Pwston tar

tózkodó Adorján ellen.
— Hariuadizben a Döhmol—Ulain-ügybe ke

vertek bele és amikor ezután bolygatni kezd
ték a különböző bombamerényletek ügyét is, 
szenzációs „tényekkel4' álltak dóm. Elsősorban 
szembesítettek egy idősebb hölggyel, aki két 
alkalommal is kijelentette, hogy énbennem ha
tározottan fölismeri az „illetőt". Azt azonban 
senki sem akarta megmondani, hogy miről is 
van hilajdonképen szó és jóval később tudtam 
csak meg. hogy őnagys.iga énbennem véli föl
ismerni azt a fiatalembert, aki az erzsébet
városi bombamerénylet utáni napon eyy ét- 
teremben azt a kijelentést tette, hoay „ez a 
bomba merénylet csak a kezdet volt, de lesz 
majd, itt méa más is!" Képzelhető, milyen ke
serves csalódást okoztam úgy őnagysngának, 
mint a buzgó nyomozó közegeknek, amikor az 
említett illőre vonatkozóan pontos alibit iga
zoltam! Meg kell jegyeznem, hogy soha nem 
jártam és ma sem járok sem kávéházba, seni 
pedig élterembe. Hosszadalmas kihallgatások
ban volt részem arra nézve is, hogy

mit tudok arról a méregről, amit Márffy 
adott át nekem megőrzésre?

Mórffyva! soha nem álltam barátságban, hanem 
mint az Érne nemzetvédelmi osztályának főtit
kára, csakis hivatalos minőségben érintkeztem 
vele, mint az Érne IX. kerületi szervezetének 
vezetőjével. Lakásomon talán kétszer volt 
mindössze és az egyik alkalommal valóban át
adod nekem lezárt fekete üveget, amelyet én 
beraktam a saját üvegeim közé. A nálam foga
natosított házkutatás alkalmával kikeresték 
ezt az üveget a többi közül, mert ebben akarta 
a rendőrség a. tetanuszos tüszurások mérgét 
megtalálni. Valamilyen barna nort találtak is 
benne, de nem hiszem, hogy méreg volt, azóta 
hallgatnak róla.

— Magáról az Fiain-ügyről kár Js beszél
nünk. Mindenki India, hogy a jelenlegi kor
mány hozta létre az egész dolgot agent pro- 
vocaiourök segítségével. Engem utoljára no
vember 25-én vittek be a főkapitányságra és 
ott tartottak december 7-ig. Számtalanszor ki
hallgattak mindenfélére vonatkozólag, mert 
— amint említettem — az összes bombamerény
letek értelmi szerzőjét sejtették bennem, de 
nem tudtak semmit sem reámbizonyitani, mert 
tisztáztam magamat minden vád alól. Decem
ber 7-én. amikor gyanúsított. társaimat, átszál
lították az ügyészség fogházába, minden előze
tes értesítés nélkül bedugtak egy rendőrségi 
autóba és elvittek a toloncházha. Ott megnyir 
tak, megfürdettek, fertőtlenítették mindene
met és úgy hántak velem, mintha gyilkossal 
vagy gonosztevővel volna dolguk. Tizenötödi
kén azonban váratlanul kezembe nyomtak egy 
papírlapot, amelyen az áll, hogy

rendőri fölügyelot alá helyeznek, azután 
pedig szabadon engedtek.

Hetenként egyszer jelentkeznem kell náluk, 
este 9 órától reggel 6-ig nem mozdulha
tok ki a lakásomból, a postát, távírót vagy te
lefont nem vehetem igénybe, Budapestről pe
dig el nem távozhatom. Én bírom ezt az életet, 
pedig lassan-lasEíin mindenemet eladogattam 
már, csak attól félek, hogy a családom nem 
bírja. Azt írták rólam az újságok, hogy én pén
zeltem a bombamerénylőket. Nevetséges. Jöve
delmem nem más, mint az a havi háromezer 
korona, amit az Émében viselt állásomnál 
fogva tiszleletdijként kapok!

<0® B1ISTOCyöp» Kelter.VSMec-utci*  46.

Tél élet vasárnap a budai hegyekben
(A Reggel tudósítójától.) A hideg, havas tol. amel.v 

máig mindonkinok: szegénynek, gazdagnak csak bosszú 
eágot, kellemetlenséget jelentett, rnost végre némi léc
örömet hozott. A csonttáfagyott körutakon szánkók jelen 
tek meg, a budai hegyek liavus lejtői ródlizók ós ektolók 
kacagásától hangosak. A Rózsadomb, a Zugliget és «. 
Svábhegy megannyi tátrai vagy 6etnmeringi sportteleppé 
változott, egy csapással. Többszázan ródüztak vasárnap 
délelőtt a Svábhegyen. A fogaskerekűre mar a kora reg 
gcli órákban hatalmas tömeg várakozott A tiutal lúuyok 
és fiuk között éltesebb asszonyok és férfiak is tűntek föl. 
Es csodálatos dolog: a nagy tömegben nincsenek reklám 
sportolók, a hölgyek som azért jöttek, hogy sportruhái- 
kat mutogassák; komolyan a skiről, ródiiról, bravúrokról 
folyik a szó. A Kkiekct vizsgálgittják, mindenki azt ma
gyarázza. hogy mennyivel jobb, erősebb, biztosabban sikló 
az övé, mint ii másiké. A fogaskerekű vasútjegy uOliO 
korona, ennyit kell fizetni a ródBért és a sklért is, amit 
a vonat tetejébe raknak föl. A végállomásnál már csatol 
ják a aktokét Az Anna-kápolnánál kezdődik az első 
let épét. Gyors egymásutánban rohannak alá, leányok, 
fiuk, asszouyok hangos Hurrú!-val hullnak a mélységbe- 
A Zugllgeti-uton kevés a skiolő. Vakmerőn, félelem nél
kül ródliztak egynéhányan. A késő délelőtti órákban szn 
rencsétlenság is történt: Rédcy Győr un és Hirschlcr Ivói 
eszeveszettül rohanó ródlija nekiütődött egy fatörzsnek. 
Rédcy és Hirschlcr fölbuktak, beleestek az árokba. Mind, 
a kot fiatalember eltörte a lábát. Mentőautó jött értük 
A Rózsadombon leginkább 8—10 éves gyermekek szóra 
koznak. Egymás mellett, öten-hatan futnak föl a Zárda 
utcán. Az utcasarkokon rendőr áll, vigyáz, hogy esni 
a Rózsadomb túlsó részen fúrnának le a Ida foalkotm. 
nyok ...

KATSINKA KORNÉL
UTÓDAI

GYERMEKRUHA - KÜLÖNLEGESSÉGEK ÜZLETE

i
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Szörmekabátok
Leány-, ffiu-télikabátok és

felüttök
Fiú-, leányka- és bakfflsruhák

Táncruhák
JáísxÓB*  uhák
Baby-ruháka

Gyernr?ePíff«hérnemüek 
BakfískaBa^sok

KötötS- és mackó-garnitúrák 
a legfinomabb kivitelben

'i:

ÍRÓASZTALOK és teljes irodabe 
rendezések Lányi
nál, Vörösuiíirti ti 
58. Tel.: 61-43

& cégnek a következő városokban 
vannak ierakatafi:

LONDON, 14 GOLDEN SOMAIÉ
ajánlja világszerte ismert s z öve tk ü1 ön 1 ege s s ógo i t

UDAPEST,

London. Liverpool, Pária, Zűri eh, 
Wien, New-York, Philadelfia. 
Chicago, Toronto, Buenos-A y rés.
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£ 9J(anw5^<>ttlak telefonon kérték a pesti ébredők segítségét. 
BoBOiroyi és társai rendületlenül tagadnak. — Holtpontra jut 

a nyomozás >
Csongrád, december 30.

. Heggel kiküldött munkatársának telefon- 
jelentése.) Szombat éjszaka érkezett meg 
Csongradra dr.Diószeghy János miniszteri ta
nácsos, a bel ügy minisztérium Iközbiztonsági 
osztályának vezetője, aki Foss József minisz- 
*®r<4npkhelycttes kívánságára személyesen 
óhajtja ellenőrizni a nyomozást. Diószeghyt 
dr. Buttkay (jdön miniszteri titkár kisérte le. 
vasárnap korán reggel már referáltatta ma
gának a. gaztett, kinyomozásának eddigi ered
ményeit. Az „eredmény" rövid foglalata ennyi:

A. Ryan.usltottnk konokul tagadnak. — 
Tárgyi bizonyíték nincs bűnösségük mellett. -<
Vasárnap reggel 10 órakor Diószeghy taná

csos személyes ellenőrzése mellett
folytatták a gyanúsítottak kihallgatását.

A kihallgatásokat Borboly rendőrt anáesos és 
dr. 14 éber Árpád rendőrkapitány vezetik, de 
.jelen van dr. Szalay József, a szegedi rendőr
kerület főkapitánya is, aki állandóan Csongrá- 
<lon marad a nyomozás tartania alatt. A gya
núsítottakat az éjszaka áthozták a szólgabiró- 
sági épület tanácsterméből a. járásbíróságra, 
ahol a kihallgatások folynak. Újra

Bölönyi Miklóssal 
kezdték. mos! sem akar semmire emlé
kezni. rrndőrta náesos fölt ellen biztonsággal
benne. tállá. a bomba vető tömeggilkost. A nagy 
darab emberben meglepően kevés az értelmes- 
sév és tanultság. Nyilvánvaló, hogy évek óta 
erősen visszaél az alkohollal. Az állandó és 
nagymértékű pálinka és borfogyasztás az 
összes őrizetbe veit ébredők és fajvédő fint.il- 
fiá-r legjellegzetesebb tulajdonsága. Bölönyi az 
elébe tárt terhelő vallomásokkal szemben is 
konokul tagad. Annyit ismer be csupán, hogy

valóban kószált a tömeacgyilkosság estéjén 
a Cseni cg i -u < c á b au,

lakonikusan tagadó válaszokra szo- 
Ifárom olyan vallomás hangzott el 

ellene, amely indokolja a gvanut, amely benne 
látja a bombavetés végrehajtóját. Az első: 
Szőke János szíjgyártó, a merénylet előtt fél
órával

a Magyar Király előtt látta Bülönyit.
Föltűnő izgalommal. jobhra-balra. leselkedve, 

járt fö! és alá. Mán! befordult a Cscmegi- 
utcába. Bt is 
hány perc mii 
jé ben. A má 
tulajdonosú mik 
vallomása. 
lőtt a kávéházban 
vett társaság.

M ah! b c fo rdul t a 
kémlelni Iái-zott valamit. Né- 

azonban elHint az éi sotét- 
;: a Marig r Király-szálló 
s pén ztdroskisasszonyának 

i ot mula- 
ugyszólván az egész ő űzői be 

Ki be, jártak, összebújtak, sut-
A merénylet éjszakáján

H'ntlertnemiü

a tegju'íáí'iyos.aJstíar* 

EgycsUlt Újpest és „Monfelcone" vegyésze!! gyá-ak

Koíí®? M8k£ős ésBreltíisr
miisziaki os.táiyu 

Bu.dapef»ft# V3, Bajza^uftca S20* sz.
Telefon 12-54. Tclofen 93 -54.

Fedés! árajánlattól i s szakszerű fiilvlln zosl- 
lussai dijni ütésen szolgálunk.

AZ
Mnqy. Mr- utívazi szállító

ORSZÁG LEGNAGYOBBi LERAKATA 
eredeti angoi férfi és női szövetküiöíilegasségeííber. 

Főüzlet: Fióküzlet:
Bécsi - ta»sa 7. sz. Koronaheaxes-u.

(l)cíilí FcrvnceiUn fiiról) , - --------- -
| AI.APrrTATOTT 1SSO |

foglak. Bölönyi többször betért. Utoljára éjjel 
’/U2 órakor. Spricceli kért. Amig lehajtotta, a 
társaságnak néhány szóval referált valamit., 
aminek ezek láthatólag megörültek. Távozóban 
Bölönyi az ajtóból hangosan, bizonyos n.voma« 
tékkal visszaszólt:

— fíemélem, az éjszaka ide már nem jövök 
vissza!

A harmadik: Csenaey Ferencné, aki a Ma
gyar Király-szálló Cscm égi-utcai frontjával 
szemben lakik. Jegyzőkönyvbe mondta, hogy a 
robbanás zajára fölriadt, az ablakhoz ugrott és 
onnan, tisztán és világosan látta, mint fut

két pörgckalapos, csizmás, gazdászkülsejü
• fiatalember

végig az utcán. Ugy Bölönyi, mint Fülönp, de _ 
többiek is, valóban pörgeknlapban, csizmában, 
bet űrt csizmanadrágban, állnak, a. csendőrök 
között. Ez a három tanú egyenesen — Bölönyi 
ellen vall. Kivált Szőke szíjgyártó, akinek 
vallomására csak annyit jegyzett meg Bö
lönyi, hogy — régi haragosok.

a

Ma reggelre újra döntő jelentőségű kihall
gat árt várnak a nyomozók.

Mennyiben válnak be reményeik, nem tudjuk. 
és hasonló 

már négy 
tárgyi bizony'-

Annyi bizonyos, hogy gyakorlott 
ügyekben kipróbált nesti detektívek 
nap alatt előbbre volnának a 
lelök mt '/szerzése során. A nevezetes személy, 
akit vasárnan éjszakára vélnek előállítani, 
egy szentesi állítólagos volt főhadnagy, K. Gá
bor, aki az utóbbi időben gyakran fordult meg 
Csongrádon az őrizetbe vett ébredők kompá
niájában. Egyik tanu, Vinczéné. elmondotta, 
hogy a. robbanás után kifutott az utcára és a 
Magyar Király közvetlen kőzetéből hangokat 
hallott. Egy „pörgckalapos, csizmás**  elfutó 
alak kiáltotta:

— Gabi, erre fuss!

Tényként megállapittatott, hogy a. szentesi 
fiatalember a tragikus gyilkosságok estéjén 
járkált a Csemegi-utcán, de az eset után nyom
talanul eltűnt.. A szükséges intézkedéseket 
’npn-fptfék fölkutatására és előállítására. Bor
boly. tanácsos szerint az eddigi adatok elegen
dők annak a nem is vitatható ténynek nieg- 
ál lapít ásóra, hogy

a bombavetést előre megbeszélt, pontosan 
kitervezett plauum alapján követték el.

Bölöu'ii közvetlen bűnsegédei: Fülöp Andor 
volt főhadnagy cs Castelli Sándor. Az őrize
tesek tudtak a merényletről, erre vall, hogy a 
vasúti vendéglőben, almi az ébredők egy része 
bort szokott uzsonnázni, a merénylet délután
ján többen hallották, amikor kiáltozták:

— Ma lesz a zsidóbál, most kell bombát vágni 
közíbéjük!

Kohn. bádogosmester vasárnapi vallomása 
szerint karácsony első liánján déleiült találko
zott. Kókai Jánossal, az ébredők elnökével, a 
láthatólag virigos kedvében — felé könötf.

— Mi baja van velem? — kérdezte Kohn.

—- Ez még nem elég! Majd holnap éjszaka! 
Holnap jól fogok vacsorázni! — felelte Kókai.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a de
tektívek kihallgatták

Bölönyi háziasszonyát.
Ez eleinte semmiről sem akart, tudni, később 
azonban beismerte, hogy Bölönyi a kritikus 
éjszakán odahaza, járt.

Vasárnap délben az őrizetesek közül
13 egyént szabadon bocsátottak.

A
vasárnap déli 

kihallgatások alaposan gyanúsítják Zubek Mi
hály tanítót is, mint. aki. segédkezéül nyújtott 
a merénylethez. Zubeket garázda embernek is
merik az egész környéken. Ugyancsak a. biin- 
segédi minősítés látszik fönforogni Piroska. 
Györggyel és Kókai Jánossal szemben is. A föl
sorolt öt főgyanusitott a járásbirósági fogdá
ban ül, a többiek a szolgabiróságon. Tanuk 
azért jelentkeznek oly szórványosan, szinte 
őket, is ki kell nyomozni, mert, attól tartanak, 
hogy a különben is mindenre elszánt gyanúsí
tottak kiszabadulnak és folytatják 
kai. 
ről 
nos 
let,

kiszabadulnak és folytatják terror ju- 
Ilven szállongó és ellenőrizhetetlen hirek- 

hallottunk mi is a. városban. Zonibory Já- 
vizsgálóbiró kijelentette, hogy a merény- 

roinden kétséget kizáróan:
„előre megtervezett machináció**.

Karácsony első napját az egyik társaság vir
radatig együtt töltötte. Először a Kókai-tanván 
mulatlak, onnan Piroskáéihoz mentek és Sági 
Jánosnál (a, hriaadérosnál I végezték. A vizs
gálat vasárnap kora délidán azzal foglalkozott, 
hogy a gyanúsítottak előéletét, összeköttetéseit 
tisztázza. Délután 3 órakor néhány gyanúsított 

szembesítésére
került a sor, de ezek sem hozlak eredményt. 
Ellenkezően: Török (Bér) Mihály őrmesterben 
nem ismerték föl azt a katonát, aki a mltpyem 
ajtaját vizsgá l ga t fa. A Reggel kiküldött 
munkatársa későn délután fölkereste Diószegiig 
János miniszteri tanácsost, aki a következők
ben volt szives nyilatkozni:

— A nyomozás 
gyanuokok forognak 
mosást le is zárjuk.

Föltétlenül
mert a gyanuokok olyan súlyosak. hogy a főgyanusitol 
tak letartóztatása már az eddigi adatok szerint elkerül
hetetlen. Tárgyi bizonyítékokat eddig nem sikerült *ösz  
szegyüjteni, de miwrfrn pflíonaí mcglio-hatja a kivont 
eredményt.

Vasárnap délután érdekes vallomás hangzott 
el Piroska Jánosról. Pénteken, szabadonbocsá- 
tása után Kókai János tár saságában a postá
ról telefonon fölhivta az ébredők pesti szék
hazát és Dániel Sándort kérte a telefonhoz. 
Dániel nem volt ott és másvalakinek moudotta 
a következőket:

— Tudjátok, Csongrádon mi történt velünk? 
Negyven ébredőt, letartóztattak. Kínzásokkal 
akarják kikényszeríteni belőlük a. vallomás!. 
Sürgős intézkedést, kérek fölülről!

lcjrnagyobb erővel folyik. Alapos 
fönn. Remélem, holnapra a nyo

8

lesznek letartóztatások.

kabaréja, Rákócsl-Mt 90 
Teletöm József 90—40

Sok műsoron kívüli szám!

SENLER NEVE az egész világon közismert, amennyiben

J. SEMLER, LONDON, 
14 GOLDEN SQUARE 

a cég márkáit a világ minden részébe exportálja

alkalmai nyújt az uriosz• ály azon részének is, mely jelenleg talán sze- 
rénysbb viszonyok között el, azonban a bckebeli minőségekhez 
ragaszkodik, hogy szükségleteit a legjutányosabb árakban tedezze 
QfíF' Frnck- éf szmokln$szövetkültfnlegességek! 

Ajándékoknak alkalmas maradékok és plaidkendők
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Százesztendős jővendőmondő 
az Ur 1924-ik esztendejéről
.4 100 esztendős jövcndömondö, akit .4 Reggel munka*  

társa vasárnap éjszaka pont éjiéikor fölkeresett budai 
lakásán, nem égi, de földi jelekből jósolja meg a jöven
dőt. Asztalát rengeteg külföldi újság, folyóirat, könyv 
borítja, főleg tudományos munkák. Kérdéseinkre Így vá
laszolt:

— Az F’r 192í-ik esztendeje kritikus év az 
egész földkerekségre. Megszűnik az immár 
10-ik éve tartó világháború. A kiengesztelő és 
megértő, az európai egyensúlyt visszaállító 
szellem Angliából indul mindeneket meghódító 
útjára. Tavasszal megbukik a Poincaré-kor- 
mány. Németország néhány irtózatos megráz
kódtatás után, a szenvedések deli r in mából esz
méletre tér és visszanyeri életerejét és munka*  
képességét. Az egész világ kalandoráén?, ame
lyet a. háború tenyésztett ki és Közéneurőpa 
gazdasági katasztrófája szaporított uj félelmes 
hadsereggé, a normális idők beköszönfével a 
konjunktúrát Oroszországban keresi, amelyet 
úgy özönlenek majd el, mint egykor Amerikát. 
Ivari Napóleonok, siber Antoniusot- t>'madnak 
Oroszországban, amely az aranyásók világa, 
lesz, miután Lenint és a bolsevizmus mai rend
jét éppen úgy eltemeti, mint a cárizmust. 
Olaszországban Mussolini lever egy forradal
mat és megállja, a helyét. Német-Ausz' ria 
rilágheluzcte a béke Manaco-jáéhoz lesz l>nxt>;>- 
latos: Pécs a világ nemzetközi mulatóhelyévé 
gazdagszik és főként a zenei élet centruma h - z. 
Az uj államok közül Romániára, válságos idő-' 
kel hoz az uj esztendő, de Jugoszláviára is 
belpolitikailag nem épnen hizta'ó képet mutat. 
A csehek minden vonatkozásban Francia
országhoz kötik uj államisáaulc szekéré' és 
éppen ezért a franciák, elkerülhetetlen gazda
sági krízisében osztoznak. A szokol. dacára, 
hogy az uj fizetési, eszközök kö-ijtt a legmeg
alapozottabbnak látszik, együtt fog gyöngülni 
a francia frankkal. Az uj államok, folytatván, 
jelenteni gazdasági és külső bcl'ő noRtilAíu- 
kát, főkép belső, nemzetiségi problémáik foly
tán, csak akkor térnek éy^re. amikor az elmúlt 
monarchia, artéria, sclerosis-rtnak zavaró tüne
teit világosan konstatálják saját szerveze
tükön.

— És milyen sors vdr boldogtalan hazánkra, Magyar
országra, az uj esztendőben? — kérdezte munkatársunk 
a 100 esztendős jövendőmondót.

— Sok ború, kevés derű. Vannak biztató je
lek, viszont, sötét árnyékok is rajzanak a hori
zonton. Főleg az elbalkánizálódás riasztó tü
netei aggályosak. Megszűnik a müveit nyugat
tal való szellemi csereforgalom, megálltunk 
fejlődésünkben és a legnagyobb veszedelem^ 
hogy ebben a stagnációban meg is nyugszunk. 
Félő, hogy nagy Ictompultság, dcpraváeió kö
vetkezhet ik, a tisztességes értelmiség vissza
vonul a közszerepléstől és helyét átengedi a 
sötét butaságnak és sári a tan izmusnak. Ezek 
fekete, árnyékok a derengés fölött. Részié tclb-m 
az Ur 19'2í-ik esztendejének eseményeit Ma
gyarországon Így látom: A nemzet gyűlés leg
viharosabb időszaka az uj év első hónapjában 
köszönt be. Kora nyáron a kormány válasz
tatni kényszerül. Ha. a vj&iszt.ás nem a, jog
fosztás és terror jegyében folyik le, úgy óriás 
többséggel, győz a. szabadelvűbb irányzat. Még 
a, télen eltűnik a. Devizaközpont és akarva- 
nem akarva megszüntetni kénytelenek a keres
kedelem és szabad forgalom egyéb sorvasztó 
béklyóit. Kereskedelmünk bizonyos mértékű 
krízise mégis igy alig kerülhető el. Az év de
rekén, a. főváros mai. rezsimjéröl már úgy be
szélnek a városházán, mint 67 után a Bach- 
korszakról. 7Alahi-Kiss levelet ir liárczy Ist
vánnak. A válasz három szóból foa áltavi. Az 
országos főkapitányt állást megszüntetik. Sok 
más egyéb állást is. A Lloyd Bank alaptőkét 
emel. A Magyar-Amerikai Bank is. Miniszte
rek változnak, Nagyatádi marad. A tőzsde, ja
nuár vécére mégis megszilárdul, februárra ha
talmas hossz tör ki, amikor is mindenki eladja 
értékpapír jóit. A Reggel szerkesztőjére 12o évi 
összbüntetést szabnalc ki...

— Apponyi Alhert a kereszténység nevében 
elkövetett merényletekről és gyilkosságokról. 
A Szent István - Akadémia vasárnap délelőtt 
11 órakor ülte meg Ipolyi Arnold születésének 
100. évfordulóját. Az ünnepi gróf Apponyi 
Albert nyitotta me.g és mielőtt áttért volna a 
túrgysorozotra, meleg szavakban emlékezett 
meg Giesswein Sándorról. Ezután elmondotta 
elnöki megnyitóbeszédét, amelyben mindenek
előtt a világháború anyagi, szellemi és erkölcsi 
hatásaira mutatót} rá.

— Boldog-boldogtalan — mondotta Apponyi — följogo
sítva érzi magát kedvenc eszméi érdekében erőszakra, 
törvénytelenségre: ezért látjuk, miként válnak — nem
csak nálunk — gyilkosokká és merénylőkké olyan em- 
be.rek, akik rondos időkben nőm tartoztak a bűnözök 
közé és miként részesülnek ezek a bűnök, némely oldatról 
elnéző megítélésben, ha olyanok ellen irányulnak, akik 
nekik nc.m rokonszenvesek. A loyszomorttbb pedig az, 
hogy az erkölcsi rendnek ezt a főlfnrdulásdt és c föl- 
fordulás jelenségei iránt. tanúsított elnézést, nem kevesen, 
keresztény jelszavakkal mérés élik palástolni, úgy hogy 
szükségessé válik a hengos tiltakozás es ellen a ret
tentő blaszfémia ellen és szükségessé válik az is, hogy 
a katolikus tudomány, megőrizve a minden múló áram
lat. fölött álló tárgyilagossá got. segítségére siessen az 
egyház illetékes tényezőinek, a irílforatlan keresztény 
morál t’idatdmk és uratindn-ik helyredUUdsdra.

— Mentőtanuk. Márffy József és Chriaszti 
Litván a francia követség elleni booibamB- 
rényiet teti.esej, kihallgatásük alkalmával 
azzal mentegetőzitek a rendőrségen — amint azt 
a belügyminiszter a Házban elmondotta —, 
hogy a jobboldali sajtó izgatásai lerősen be
folyásolták őket elhatározásukban és ezeknek 
az izgatásoknak hatása alatt határozták el 
v.agukat a, bűnös cselekedetek elkövetésére. 
E vallomások után a kormány részéről oly 
értelmű nyilatkozatok hangzottak el, hogy nz 
illetékes körök mihamarabb gátat vetnek az 
ilyenfajta sajt óizgatásoknak. A Reggel most 
arról értesül, hogy a budapesti királui ügyész- 
séa sajlóoS'i'ályán összeszedték A Nép é^ a 
Szózat cimü. napilapoknak a bombamerényle
tek, idején megjeleli*  számait és hivatalos 
jelentés kíséretében fölt erjeszt éti ék azokat az 
igejzságügyminii-ztcriumh oz.

— Barna llcnrlkné. (Egy irö levele. .1 Rcggel-hez.) 
Élénkszemü, egészségesen pirosarcu. feketehaju vidéki 
uria.-.sznny, abból o szimpatikus társadalmi rétegből, 
amely a legmostohább viszonyok között is görcsösen ra
gaszkodik a kultúrához, a jó könyvhöz, a szép test- 
mémthez, a lanu'sdgos színjátékhoz, szóval ahhoz a kr>-

lelki élvezethez, ami az életet teszi. Barna Honrikné, 
a csongrádi patikus felesége, most bombaj-zilánkokknl a 
testében fekszik, mellette Pirosba leánya, alig 16 eszten
dős, akinek édesanyja oldslán kellett átesni az első bál- ' 
lat együtt, az első vértanusdgon. Barna Henrikné 1920-ban 
o sorok írójánál járt Budapesten és orra kérte, menjen 
le a csongrádi nőegylet decemberi báljára, amely bosszú 
idő ófa újra találkozóalkalma lesz n kis város egész 
társadalmának.

— Nem kell, kórom, nálunk semilyen agresszív beszéd, 
sem jobbról, sem balról. Talán az egész országban nincs > 
mén egy ilyen, csöndes leszek, mint a miénk. Ártatlan, 
kedves szavakat kérünk, olyanokét, amik minden em
ber szivéhez megtalálják az utat.

a balon, pontoson húrom évvel ezelőtt, n»m volt 
semmi zavaró dolog, még csak lovagi.-is ügy som tá
madt o táncos aranyifjak között. Teljes három eszten
dőnek kellett elmúlnia, a ..jogrend'*  és a „konszolidáció" 
gyönyörű epochájának, hogy a b6kc.szerető, nyugalmas 
Csőngródból — Orgováuy legyen. Barna Ilcnrikné és a 
többi csongrádi urinö most is szeretettel hívott vendé
geket n bálra és n hívottak bizalommal mentek a „esem- 
des, veszélytelen**  Csnngrádra. A jól célzott kézigránát 
azután meggyőzte a csongrádiakat in, a vendégeket is. 
mi minden lappang egy ilyen fölszinro nyugodt, városka 
búvóhelyein. Szegény, mosolygószcmii Barna Henrikné 
már húrom évvel ezelőtt hitt a lelkek egyensúlyában, a 
tisztességben, a józanságban. Mi akkor sem hittünk, ma 
sem hiszünk. 8 mindaddig nem hiszünk, amíg cgyetl-n 
tisztességes embert bántani, üldözni, gyilkolni lehet és 
amíg a merénylők földi vándorlását oly mesteri taktj- I 
kával tudják elleplezni. (—r —6.)

— UJ angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol, 
négyes csoportok kezdőknek, haladóknak, .iiagnnórnk, 
kereskedelmi és esti nyelvoktatás, fordítósok. Lipótvárosi 
továbbképző, Fáik Miksa-utea 1-1. Telefon 116—95.

— A kitagadott fln bosszúja. Kispesten a Hőfer-udva, 
12. szemű lakásban lakott Kiss Sándor 65 éves nyugalma
zott fővárosi altiszt és 27 éves Sándor fia, aki hentes. 
A flu könnyelmű élotmódjával sok kellemotlonsége.t szer 
zett apjának, aki végre megelégelte a. sok bajt cs ki 
tagrdta a fiat. A fiú vasárnap 03te beállított édesapjáuoz. 
és kérdőre vonta a kibagadás miatt. Az apa kiutasította 
fiát, amire ez kést, rántott és apját <1 karján és hasán öl. 
szúróssal megsebezte. Az npát a Szent István-kórházba 
szállították, a fiút őrizetba vették.

— Sárcípőf és hócipőt javít, bőrcipőt gumival 
talpal „Unió“ cipőgyár, Budapest, VII, Dohány
utca 16-

VIT, Rákócziul 21

■él

V, Lipót-körut 24
VII,£rzsébet-körut 28 ; IX, Ferenc-körut 36
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I Zéríi iiálóing príma, komplett
( Fefiringek.................................

Francia french-ingek.............
k Selymes rayeingek...............
| Frakk ingek príma minőség .
y Puha gallérok .......................
í Selyem-, raye- és oxfordingek méret után 

is eredeti gyári árban.
j Egyes darab női batiszt fehérneiniiek ki

árusítása.
; Szafrnswaífcől fetzem^radf 2—5 crnfcces 

zefir-, s 97on- és rjyernaraciéííok 
gScsó ki&irustfóxü).

’ Méret utáni rendelések 24 órán belül, spe
ciális szabásban, gyönyörű kidolgozás-

■ bán készülnek.
/ Fehérnemű varrás hozott anyagból is.

i

— amelyet szives örömmel ülne le a kassai, aradi vnr-y 
kolozsvári magyar kir. állatni fegyintézetek bármelyiké
ben ... x

— A hófúvás és a nagy hideg mint! órákat 
késnek a vonatok. A nagy hideg és főleg a. 
vidéki hófúvások miatt a vonalok, még n 
gyorsvonatok is, szinte kivétel nélkül vagy ké
séssel érkeztek vasárnap folyamán Budapestre. 
A bukaresti expressz 2 óra, a bécsi gyors 1 óra. 
az Eszék—Pécs-i gyors .30 perc, a szekszárdi 
személyvonat pedig közel 2 óra késéssel fölött 
he a keleti pályaudvarra. A legtöbb esetben az 
volt a késés oka. hogy a mozdony kondenzá
torában megfagyott a víz.

Meghalt a francia vezérkar főuöko. Páriából táviratoz
zék: Buat tábornok, n ucia vezérkor főnöke ma éjszaka 
meghalt. A tábornok - közvetlenül halála előtt tüntet- 
téli ki a becsületrend nagykeresőjével.

— Alt JÓN angol fogkrém a legjobb.

— ÁRION fingni fogkrém ma ’s olcsó.
j Legszebb ajáni'ék egy fényképezi kamara'

w

f elindul ol
a mert azt hiszi, hogy lm többet fizet, jobbat kap. 
< Győződjön m g r .l'i, hogy ngy: n<>i.vnn tómiimségii 
“ árut sokkal Jutányosabb arbau vásárolhat
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az Országos Földblrtokrcndező Bíróság engedélyével 
Buci pest Ví, reréx-kSrut 2 J. 274 Teletöm 7- 38. 
Nagyszámú blrlokx, teli zselad s| megbízás. Földbérletek 
biidaprsfi i-s vid \i Iri-z- k villák t-s lellek I. zvHHésc. .Jói 
bevált Ink isközvt ülés, ilnan irozás Mb, Mindennemű Ingat
lanügyben szolid, gyors és kivuuutra disz.krót lobouyoUtás. •

222.000
296 000

6 5’ 9 cm. Lrtnmt es pnlackfilmhcz spccial 11 
apinnátlnl, ] Icnzcttnvui............................... IIU.vW

9x12 cm. Lem< z és onckfllmhez, periskop
lencsével. 2 kazottavul.................................

9X12 crn. Lemez és rmclífllmhez, 1.6. 8 fény
erejű lenesével, 3 kuzettávul ...................

Felszerelési cikkek a kamarák
hoz legszolidabb árul melletti

4’5x6 cin. tok eres filmhez, achromú 1.1 énedével 204.000 
l'1, t*ü f,'rc3fllmhcz. f.'nycrőscbb len- J22 000 

L'enkiyiil kaphatók az összes ismert világ
hírű fényképezőgépek és anyagok. Vidékre 
P ,e , beküldése vagy utánvéttel 
küldünk. Árjegyzékkel nem szolgálhatunk, 
ellenben ajánlatot minden kívánt cikkről 

készséggel adunk
Herlanjo Magyar Fotóipar Rt., Budapest, 

BV. K?gyö-<u$ca 4
I'őüzlet: VII, Kifilly-ntca 69. s*.

!•



1923 december 31. aReccel
- Nádossy országos főkapitány Budapesten. 

A demokrata part szombat esti páriközi vacso
rája, az ou elhangzott politikailag is jelentős 
felszólalások az érdeklődén középpontjába állí
tották dr. Nádos.sy Imre országos főkapitány 
szemelhet. Már a múlt hetekben elhangzott a 
nemzetgyűlésen, Fábián Bélának a líovács- 
testverek kiszabadulása miatt elmondott inter- 
pellácio.ia alkalmából, baloldali közbe.vzólások 
formájában, hogy Nádossy nem mutat föl 
olyan erélyt a bombanyoniozások üayébcn, 
amely péld.aa,dósként hatna az összes hatósá
gokra. Pakots József képviselő pedig nevezetes 
és nagyon nagy hatást keltő beszédében egye
nesen nyilatkozattételre szólitotta föl Nádossy t 
Adorján szó búdon bocsátása ügyében. Az orszá
gos főkapitány mindez ügyekben eddiir nem 
nyilatkozhatott, mert a múlt hót szerdáján el
utazott a fővárosból Pécsre, a testvérhuga te
metésére és ma reggelig Pécsett tartózkodott. 
Vasárnap délután 2 órakor érkezett vissza 
Budapestre, dr. Sándor rendőrkapitány várta 
a keleti pályaudvaron, akivel együtt jött be 
automobilon a városba. Útközben Sándor ka
pitány fölolyasta az országos főkapitánynak 
azokat a, kijelentéseket, amelyek személyével 
kapcsolatban a szombat esti vacsorán elhang
zottak. Nádossy kijelentette, hogy egyelőre 
nem kivári nyilatkozni erről a kérdésről. Azon
nal a belügyminisztériumba hajtatott, ahol a 
folyó ügvek referálásán kívül í órakor Díő- 
szeghy János miniszteri tanácsos, aki a cson
grádi bombamerénylet ügyében a helyszínen 
vezeti a vizsgálatot, számolt he telefonon a 
nyomozásról.

— üzenet a fal ti hói. A- ntóbbi napokban számos föl
jelentés érkezett a főkapitányságra egy Tóth Anna nevű 
nő ellen, aki azzal az ürüggyel, hogy a vidéki cselé- 
* f’k nor.zií t«) **f  ozóit ól l’Gz • , ik
es a gyaniiflan háziasszonyoktól olcső /Mutter szrffjf- 
táxí iaéretelr. fiwén kisebb-nap ynbb összegekéi csalt ki. 
Legutóbb dr. Utr’iizt Drzsö ügyvéd lakásán fordult meg 
a szélhúmosnő, ahol ;>a 000 korona*  vett át, azután nyoma- 
veszett. A rendőr-ég fölhivia a közönség figyelmét, hogy 
amennyiben az áilitelagos Tóth Anna hasonló ürüggyel 
valahol megjelenik és pénzt akar kicsalni, juttassák 
rendőrkézre.

—- Milliárdos megkárosítás. Egy megszállt 
területen levő nagy gazdasági részvénytársa
ság budapesti fiókjának cégvezetője, miután 
intézetének egy milliárd koronát meghaladó 
kárt okozott, elutazott a fővárosból. A főkapi
tánysághoz ez ügyben mindezidelg följelentés 
nem érkezett

— Kirabolták egy budapesti ügyvéd lakását. 
Vasárnap este 8 órakor dr. László István ügy 
véd Teréz-korut 24. szám alatt levő lakásai 
ismeretlen tettes föltörte és kirabolt/i. Ebben 
az időtá.ibuu a bázfölügyelő a kapu előtt egy 
ogyfogatu kocsit látott és a kocsiba a házból 
kijövő magasteimetü, hosszú fekete kabátot 
viselő hutai ember csomagokat hordott. A Láz- 
.fölügyelő megszólította a fiatal embert, aki azt 
felelte, hogy ő az ügyvédnek a barátja és 
az ügyvéd megbízásából viszi cl a holmikat. 
Amikor az ügyvéd ’Áll órakor hazaméul, látta, 
hogy a lakása föl vau dúlva és kirabolták. 
Detektívek mentek ki a helyszínére, ahol aíiáz- 
íuesternétől, megtudták, hogy az egy fogatú 
kocsi száma 1200 volt. Hozzáláttak a kocsi, föl
keresésére, hogy a kocsistól megtudhassák an
nak a személyiéirását, aki a holmikat, a kócsiba 
behordta. yf kár 2 ií.000.000. \ nyomozás folyik.

Apponyi Albert nyilatkozik A Reggel
nek a bombamerénylet külpolitikai 

hatásáról
„A csongrádi merényletet nem lehet kapcsolatba hozni a köl

csön ügyével"
(AReyycl ludósUőjdtöt.) Ellenzéki körökben a csongrádi 

bombamerénylet hatását
külpolitikai ezcmpoutbó! Is súlyosan ítélik meg.

A szociáldemokraták fölfogása szerint « kormány kül
földi kölctántdroyáM-salnak sikerét, íz komolyan vassd- 
lyeztelik. a.s ilyen borzadályos jelan&i.gck, mint amilyen 
a csongrádi merénylet. A Reggel munkatársa éppen ez,élt 
legnagyobb külpolitikai szaktekintélyünkhöz,

Apponyi Albert grófhoz
fordult fölvilágositáséri, vájjon milyen hatása lehel a 
kölcsőnt.irgyalásokra a csongrádi véres bombarnorónyletnok. 
Apponyi a következő nyilatkozattal válaszolt kérdé
seinkre:

—- A verbum regens szerintem az, hogy két
séget sem szenved, hogy

a csongrádi merénylet —• mint szimptomája 
annak, hogy az úgynevezett konszolidáció 
terén nem haladtunk előre annyira, ameuy- 

nyire reméltük — nagyon komoly tény.
— Kétségtelen az is, hogy
most más vége kell, hogy legyen a békéssé*  
ges tűrésnek és hogy a legerőteljesebben 
kell követelni a kormánytól a sorozatos 

bűntények gyökeiének alapos kiirtását
— Amely kormány ezt vagy nem akarja, 

vagy nem tudja végrehajtani,
valóban nem érdemli meg azt hogy az or

szág ügyeit vezesse.
-- Óriási hibának tartanám azonban ennek az

— A tegnapi főváros ma üdvözli a kormányzót. Ma dél
ben Sipőcz Jenő polgármester vezérlésével küldöttség 
keresi töl Horthy Miklós kormányzót, hogy az uj esztendő 
alkalmából a főváros üdvözletét tolmácsolják. A küldött- 
bégben a polgármesteren kívül a. három alpolgármester és 
15 bizottsági tag vesz részt.

—■ A háztulajdonosok kosztba akarják adni 
magukat A Háztulajdonosok Országos Szövet
sége vasárnap délelőtt országos nagygyűlést 
tartott a regi képviselőházhan. Dr- Németh 
Béla elnök határozati javaslatot terjesztett, elő, 
mely 1021-re a lakások szobai forgalmát és a 
februári lakbérnegyedre, békebeli bérek meg
állapítását követeli. A Lakáshivatal megszün- 
teteudő, a fölszabaduló lakásokkal :> háztulaj
donosok szabadon rendelkezhetnek. E követelé
sek után az elnök fölszólította a kormányt, 
hogy vegye köztulajdonba a budapesti háza
kat, vbvzout szol gáláiul csak annyit követelnek 
a háztulajdonosok, hogy a kormány gondos
kodjék ellátásukról. Teles Béla követelte, hogy 
az albérlők ezután közvetlenül a háztulajdono
sokkal szerződjenek. Támadta a Lakáshivatalt, 
mire ilyen kiáltások hallatszottak: „Konjunk
turális iizlet! Baksis-rendszer! Színe kura!“ 
A percekig tartó ’árma után Kmetty Károly 
egyetemi tanár szólalt föl és dicsérte a berlini 
szocialista kormányt. amely béke paritásra 
emelte már a lakbéreket. Hogy a berlini kor
mány egyéb intézkedéseit is szívesen látná-e 
Budapesten, erről hallgatott a professzor ur. 
A határozati javaslatot elfogadták.

— Dr. Fényes Irén belorvos rendelését meg
kezdte II, Retek-utca fi9. II. 1. sz. alatt dél
után 3—4-ig. Telefon: 127—84.

— ÁRION angol fogkrém mindig a legolcsóbb.

MA Ml IS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK 
Gutmann. J, és Társa, Rákóczidat 16

Ion magúban álló és önmagában is életbevágó 
fontosságú ügynek összezavarását a kölcsön-

i üggyel es olyan módon való kezelését, hogy 
mi magunk hozzuk a kettőt Összeköttetésbe.

— A kölcsön ügyét —- folytatta nyilatkoza
tát Apponyi Albert — a legteljesebb tárgyila
gossággal, a maga érdeme szerint kell majd 
annakidején elbírálni, Áfa még ehhez a bírálat
hoz nem rendelkezünk az egész anyaggal.

Ámde meghiúsítani akarni a merényletek 
miatt a kormány kölcsöntárgyalásaif. több 

volna, mint hiba.
meri, ezzel az országot bünietncík — a kormány 
mulasztása miatt.. Azokkal a jelenségekkel, 
amelyek váratlanul újból fölbukkantak,

le lehet számolni és le kell számolni és ha 
ezt a leszámolást ez a kormány végre nem 
hajtja, úgyis tarthatatlanná válik a hely

zete,
de a kölcsön ügyét az ellenzéki akciónak esz
közéül fölhasználni szerintem a legmagasabb 
hazafias szempontból tiltott dolog volna.

Végül az ellenzéki biok megalakítására cs a: elletnék 
készülőben levő erőteljes akciójára vonatkozóan kérdez
tük Apponyi gróf véleményét.

— Előző nyilatkozatomban — felelt Apponyi 
— már erre a kérdésre is megadtam a választ. 
Az ellenzék szervezkedésével kapcsolatban 
egyébként a magam részéről meg nem látom 
elérkezettnek az időt, hogy nyilatkozzam.

— A berlini nyomdatulajdonosok fölmonda
nak valamennyi munkásnak. Berlinből távira
tozzak: A berlini nyomdatulajdonosok gyűlése 
elhatározta, hogy a. berlini könyv- és újság
nyomdaiparban dolgozó valamennyi munkás
nak a legközelebbi határidőre fölmond, mert a 
munkaügyi minisztérium az 54 órás munkaidő 
nek bevezetését nem kötelezőnek jelentette ki,

— ÁRION angol fogkrém sterilizál
— A Girtmann -T. és Tsa cég fRákóczi-ut 16) télikabátjai, 

raglánjai, öltönyei a tegelegaosabbak. Szőrmeburdái. bőr
bekecsei és kocsisdolmányni szintén a legjobbak.

gyári áron 
szerezhetők Champlcn cipőgyár VI, Király-utca 8. 

sz. az udvarban
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Felséges Nép, igazold magadat! Wolffék 
vasárnap délutánra, beimitálták a felséges né
pet a budai Katolikus Körbe. Nem szívesen 
Tették, minthogy azonban egy nópgyiilésre 
illik a népet is hívni, hát kiragasztották a bu
dai falakra a kis piáké tokai, amelyeken a nép
gyűlés kezdetét -1 órára hirdették, de előbb 
keresztéül/ választók megszervezése. A nép 
nemigen .sietett eleget tenni a meghívásnak: 
gyéren szállingóztak az emberek, mivelhogy 
cles fagya az időnek és a budai országúton 
oly magasan állnak ma is a hórakások, hogy 
az ember a Semmeringen képzeli magát. A 
gyűlés kezdetét négy órára hirdették, de előbb 
leigazol tuti ál: a felséges n< pel. Megkérdezték 
minden egyes vendég nevét, foglalkozását, la
kását. családi állapotát, gyermekei számút és 
logesiegvégiil. mintha ez lenne a legkavésbé 
fontos, a vallását. Hát persze, voltak olyanok, 
akiknek a vallása nem tetszett. az igazoltatók
nak. Ezeket kimélc'lcnül kizárták u teremből. 
De csak eleinte. 3.1 ért utóbb aggályaik támad
tak. hogy lesz-e elég nép, ha az igazoltatásokat 
folytatják. Így festett egy "Wolff-féló nópgyű- 
lés az urnák 1923-ik esztendejében, amikor a 
nép vagy barátai nyill szavazást és titkos nép- 
gyűlési kövételtck.

Miért nem internálták Adorján Gézát? 
A bombamerényletekkel kapcsolatosan n fő
kapitányság tudvalévőén Adorján (rézót. aki 
több bombamerényletben is szerepelt gyanúsí
tottként, internálásra ajánlotta, a belügy
miniszternek. Adorjánt ki is küldték a tolone- 
házba, az internálásra vonatkozó iratokat 
pedig fölküldlék a belügyminisztériumba. A 
belügyminisztériumban azonban ugy döntöt
tek, hogy Adorjánt nem internáljál:, hanem 
rendőri 1 ölügyelet aló helyezik. Az. erről szóló 
okmány december 14-én kelt, és 23.348/1923 h’. K. 
Tll. int. viseli. A. Béggel értesülései szerint 
ellenzéki, körökben érdeklődni óhajtanak a. par
lament nyilvánossága előtt is aziránt, hogy 
kinek a referádájo alapján nem akceptálta a 
belügyminiszter a főkapi.tá,nyság eJőterjeszlé- 
sét. Adorján egyébként, amióta rendőri föl- 
iigyclet alá 
jelentkezési 
és 26-án.

Betörések

amióta rendőri
helyezték. kél ízben már eleget tett 

kötelezet Ürgének. december 19-én

\ ;i6ui->i-.u « hajnali ó’-úkh: :i ismeretlen 
tettesek betfiriek n Vilmos esászór-tu ('•fí Fiirdő-utew sar
kún levő tíí.títzpt-s/i /'.'oíor-o.’ Kiinuv- én I Jsdeárut búd''- 
,ií>ba és onnan több >-.ú7.<-zor 1 -.>rona értékű különféle
köftyve.koi loplak el. S'ondo .Uuwi házi-irtásbóli Horthy 
Miklóa-nl 20. szánni házban lövő lakásának padlását is
meretlen tettes föltörte és a padláson száradó fehér 
neműi, oity ruhúskosrirhan elvitte, é fehérnemű kiirólboliil 
I millió kurtina értékű, 5. Jl. monogrammal van ellátva.

- Főúri, gyűjteményből eredeti antik, mű
vészi értékű, ritka szép kámeák, gemmák: gyű
rűnek, melltünek, násfának befoglalva stílusos 
modern foglalatban; úgyszintén elefántcsout- 
metszelek arany és ezüst cígarel taszelence- 
különlegességeknek földolgozva, művészi ki 
vitelben, valamint egyéb drágakő, brillin.ns és 
igazgyön^j' ékszerek, arany;és ezüstre!ikíilök, 
ezüst, evokés'zletek, iparművészeti ezüstgyürük 
és tűk olcsó árban és az átlagon fölüli Kivi tői
ben, karácsonyi és újévi ajándékoknak, Singer 
ékszerésznél, Teréz-körut, 8. Telefon: 5—

— AIUON angol fogkrém ápol, üdít.
‘rtir.wiL'U'

'.L'

rt

gní^w • 4*? H p
IH •

Robur
rámánwrott

(Goo'l-Jear Well)

s»

..

’.'.T-M
’l/lr1'' kó 
í?

az ügyészség
Kovács testvérek és

Katona? sSSktatura és pénzhamisítás. •— Czkgány S&ndor város 
atya W kilés e9crazltpyOftemény& csak kihégés 

ezt 1923 .júniusig. 
körüliéi.-.

Gl Reggel tudósi lójától.) Még a nyáron, 
junius vége felé leplezte le a rendőrség azt a 
.-zövet kezet et, a méh

nagymennyiségű ekrazitot és sok fegyvert 
halmozott össze

azzal a szándékkal. hogy gyilkoló szerszámo
kat niéa a nyár folyamán nagyobbfajta atroci
tásnál használják föl. A rendőrség akkor ennek 
a, bűnszövetkezetnek minden egyes tagját elő
zetes letartóztatásba, helyezte és elsősorban le
fogták a. három Kovács testvért: Kovács Kor
nél volt detektivet, valamint. Kovács Árpád és 
Kovács Tivadar foglalkozásnélküli egyéneket, 
akik korábban hosszabb Ideig ültek vizsgálati 
fogságban a Rinsmann zongoragyáros ellen el
követett gyilkos merénylet, gyanúja folytán. 
Ugyanekkor fogságba került Czigány Sándor 
volt Wol ff-párti. városatya is, akinek az ágya 
alatt. 18 kiló ekrazitot találtak és a robbanó- 
anyagok szakértőjének véleménye szerint ez az 
ekrazitmennyiség akár fél Budapest fölrob
bantásához is elég lett volna. Ehhez a társa
sághoz tartozott még Baker István, volt kato
nai nyomozó, ki a Lan dán-féle bünpörnek is 
vádlottja volt. Letartóztatta a rendőrség még 
Vas Titusz. Szalag János, Szobodeczky Aladár, 
lovag dr. Umlaut Sivgfr'ed. gya_nusitottakat is, 
továbbá. Tarnovszky Pál, 
Sztachó Szovcr és Láng Ede 
azonban ugy

n Kovács testvérek, mint a . . . .
debh-hoszabh fogság után szabadlábra ke

rültek.
Dr. Mann fingó táblablró. mint vizsgálóbíró, 
elengedte Czigány Sándort és még néhány gja- 
nnsitottat és a vádtanács is hozzájárult ezek
hez a szabadlábrahelyezé/sekhez. Augusztus 1-cn 
már valamennyien kikerültek a fogságból, 
ugy hogy .azóta ez az ügy megszűnt rahos 
bűnügy lenni. Az ügyészség, amint A Reggel 
már közölte, elkészítette ebben az ügyben a 
vádiratát, nmc\ye\, most, adtak ki kézbesitésro 

b ün te tő törve n yszék vi zsgá 1 ó b i rá j á d ak.
szerint az ügyé>zség Kovács Kornél, 
Árpád, Kovács Tivadar, Vas Titusz, 
István, Szalag János. Szobodeczky 
lovag dr. Umlaut SiegfrUd, Tar- 

Pál. Maycr Oszkár. Sztachó Szevér és 
évi FTf. te. 1. §-Anak

*1t urn wvvo ’v u i Jö,

Moiyet Oszkár,
gyanúsítottakat,

többiek, rövi

a
vádirat.
Kovács
Becker 
Aladár, 
novszky
Láng Ede ellen az 1921.
2. bekezdésébe ütköző

nz állam törvényes rendjének erőszakos 
fölforgatására

irányuló bűntett óimén emelt vádat. A vádirat 
ténymegállapítása szerint ezek a terheltek már 
1922 szeptemberében megkezdték szervezkedé-
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Udvari helyiségünköen
az árusítás állandó!

1. A g’auborsós gyógyvíz
2. A „MIRA“ keserüviz

Elhízottak, gyomor- és bélbetegek, 
ni á j», e p e k ő-, cukor bajosok és 
székrekedésben szenvedők kérdez
zék meg orvosukat

3. A 5,^áby“ gysrmek-keseriiviz
az egyetlen kellemes izii és biztos 
hatású gyermek-hashajtó!

Központi iroda:
Budapest V, Ilold-ntca 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

Jfe vegyen 
W újévre

«*<• 0

>
míg
nem látta
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kirakatát,

sejket és folytatták ezt 1923 .iijpiusig. ,-i.mig 
letartóztatásba nem kerühírA-. M lefolytatott 
nyomozás adatai szerint kétségtelenül beigazo 
lásl nyert, hogy a gyanusitoliak a magyur ál
lam törvényes rendjének erőszakos fölforgatú 
sóra irányuló szervezkedés! folytattak. Az volt 
a tervük és eltökéli szándékuk, hogy a nekik 
nem tetsző ellenzéki politikusokat és a kor 
mány egyik-másik tagját erőszakos módon ei- 
távoiitják. terrorcsapötokat állítanak föl, ka
tonai. diktatúrát létcsitenck és így veszik át az 
uralmat. Kiépítették amink a pokoli merény
letnek » tervezetéi is, amellyel a Dohány-utcai. 
zsidó temt,lomot akarták felrobbantani; ennek 
keresztülviteléhez ua/iyobőmt au uiségü fegyve/'i 
és sok ekrazitot és egyéb robban'>a,nyűgöt sze
reztek be. Ez a cselekmény megállapítja az ál 
lami és társadalmi rend erőszakos fölforgatá 
sóra irányuló büni/.rítef-. í>.- vádat emel az 
ügyészség Kovács Tivadar. Tarrovszky Pál és 
Szalag János ellen még

pénzhamisításra irányzott szövetség
vétsége címén is. mrr< a nyomozás soráu ki 
derült, hogy ezek a gyanusitollak nem. csak 
gyilkolni, templomokat fölrobbantani, koi’- 
mányt elcsapni és katonai diktaí.urát akartak 
szervezni, hanem eltökéllek azt is. hogy pénzt 
h; misitanak.

ÖtvenszokoloR hankj-gyekef akartak gyár
tani és az ennek előállításához szükséges 

kliséket már el is készítették.
Az ügyészség' vizsgálati indítványt terjesz 

tett elő a. föntebb megnevezőit gyanúsítottakon 
kívül C-.igány Sándor volt vörös katona, majd 
Wolff-párll városi képviselő ellen is a rend

ütköző bűncselekmények miatt, 
Mann vizsgálóid’ó és a ■’’,,i,Hanács 

és/zségnek

törvénybe 
azonban dr.
is elutasította az ügyészségnek erre vonatkozó 
indítványát, mert Czigány cselekményét csak 

egyszerű kihágást!ak
minöritettik. Vele szemben ugyan’ csak anv 
nyit, vettek bebizonyít,offnak. hogy a 18 kiló 
ekrazitot az ágya alatt őrizte anélkül, hogy 
tudta volna, tní van a csomagokban. Tekintet-- 
t< i arra, hogy az i’g;’észség áltál kiadott vád
irat oly súlyos bűncselekménnyel vádolja eze 
kel az ekrazitos bőm bumerén.'/lökéi. hogy arra 
.••. rendtörvény hos-.zn<artamu fegyh ízbüntx lést 
ír elő, nincs kizárva, hogy ebben az ekrazitos 
honi ha ügyben a legközelebbi napok újabb le
tartóztató sok a t c re rímén y e z nc\.

'TV'{l-é/7 eUő útja!

I a paplankirályhoz legyen l l'. Kertész-utca. 35 
in ■M'csívcMknr.B AJcrujrt^r
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i A világhírű orosz

n v. cári udvari ballct tagjai 
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szenzációs görkorcsolyázók 

JTAXSF Ml'JRKEL, klasszikus táncosnő 
VAI‘T, fogerőm iivész

MALY-PODZSÚK, szolótánoosnő 
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A tőzsde uj korszaka 
újév után csak a konszoli

dációval kezdődhetik
A s»^árdu06s k&fegfi&dését a esem- 

grátffi akasztatta meg
december 30.

1 A Reggel munlcatársától.) Uj év utánra 
mindenki várja a tőzsdei helyzet jobbraiőrdu- 
lásat. Mindenki tisztában van azzal, hogy az 
átértékelés folyamata. a, tőzsdén megakadt és 
hogy ez nern egyedül a tőzsdéből élőket sújtja 
erősen, de valóságos veszedelme az egész 
magyar közgazdaságnak, a. középosztálynak 
pedig egyenesen romlása. Múlt heti beszá
molónkban, amelyet, ajkaimul használtunk Föl 

év tőzsdéinek történetére vissza
pillantsunk, megállapítottuk riár, hogy azok 
a technikai zavarok, amelyek a tőzsde életét 
zavarták, megszűntek, hogy a tőzsdetanács 
meddő reformkísérletei okozta nyugtalanságok 
elültek) hogy a pénzügyi kormány adófenyege*  
lései sem bolygatják már a tőzsde életét és 
hogy e zavaró körülményeken kívül a gazda- 
sagi okok fölfelé utalnák az árfolyamokat. | 
Mindezek számbavételével |

jobb tőzsdéket vár úgy a spekuláció, mint 
a pénzét értékekbe elhelyező közönség,

n,.íwí.^ !s inkább, mert hiszen a. kölcsön Ugye 
körül terjengő fá.tyolt is föllebb ént ette már a 
!■ ormány által kiadott kel jegyzőkönyv, Ha 
ehhez még hozzávesszük azt, hogy a külföld 
irányunkban kialakult közhangulata is ked
vezőbbre vált s hogy végül az a kontreinin- 
ukció, amely a számára kedvező hangulatot, 
kihasználva, kimerült és egyenesen a másik 
táborba tért. át. — 'gazán nem maradt volna 
semmi, ami azt a marazmust indokolni. amely
ben a tőzsde hetek óta vonszolja magát. A leg
jobb auspiciumokkal indultunk neki az uj év
nek. Becsből nagyon kedvező hírek jöttél:. Off 
élénk és nagy üzlet van s itthon is megszűntek 
a zavaró momentumok. Már most így fölké
szülve, jó reményekkel vártuk a régi év utolsó 
tőzsdenapját. amikor hirtelen megint beledob
ták a bombát a. már-már megnyugodni, készülő 
eleibe. Semmi kétség, hogy ez a csongrádi gaz
tett nagyon nagy hatással van az egész bel
politikai életre, nagy hatással lesz a külpoliti
kai relációkra s mlndenképen hatással lehet az 
üzletre. Régóta nem láttunk a tőzsde köreiben 
olyan nyugtalanságot, mint aminőt ez az ügy 
előidézett, mert

a konszolidáció lehetőségébe vetett hitet 
ingatta meg

s mert napok múltak el már anélkül, hogy a 
komoly rendcsinálásnak igazi jelét láttuk 
volna. Ilyen viszonyok mellek el kell készülve 
lennünk arra, hogy ámbár minden ok meg lett 
volna, a. tőzsde i helyzet javulására, az elmúlt 
hetek sivár üzletielcnsége, tartózkodása, jolyta- 
tódhatik. K helyen nem csinálunk politikát, ha
nem szigorú objektivitással nézzük és vizsgál
juk az eseményeknek hatását az üzleti életre. 
E szigorú tárgyilagosság mondatja velünk, 
hogy végre tői hinnie kell valami mélyreható 
és gyökeres intézkedésnek, amely véget vet a 
gonoszlettek <• rendszerének. Nem szabad el
feledni, hogy a budapesti tőzsde, ma Kelct- 
európa legnagyobb piaca s hogy bármit mon
danak is a gazdasági reakció fanatikusai a 
tőzsde ellen s akármilyen tajtékzó gyűlöletet 
szitunak is a tömegekben ellene, a budapesti 
tőzsde hivatva van arra, hogy egész Kelet
en répa tőzsdéinek és üzleteinek középpontja 
legyen. Ne feledjék el azok, akik elvakult, po
litikai szenvedélyükben minden rossznak oko
zóját a. tőzsdében látják, hogy u mai Magyar
ország közgazdaságának éppen ez a lenézett, 
gúnyolt és utszéli szólamokkal ngyontámoga- 
fott tőzsdéje a legerősebb pillére. Az olyan 
események, mint a csongrádi-, megakasztják 
azt az üzletet, amelyből ma százezren élnek 
közvetlenül s amely további millióinak köz
vetve ad kenyeret.

A legközelebbi napokban fordulatnak kell 
heállani n jogbiztonság kérdésében. Vagy Bal- 
kánország akarunk lenni a külföld szemében 
és akkor nincs mit remélnünk a gazdasági élet 
lőrén sem, vagy ki akarunk jutni a forradal
mak légköréből és az egész világ előtt h( akar
juk igazolni, hogy a rend és békesség országa 
vagyunk és akkor az üzleti életben is éppen 
tőzsdénk réven, nagy szerep vár reánk. Som a 
prágai, sem a zágrábi, sem a bukaresti tőzsde*  
aem említhető egy napon a mienkkel. Ráter
mettség, tanullság, iirvcsség dolgában messze

< Kgy csésze tejre húrom kávóskniril Ovo- 
■iialtiné, Orvosilag ajánlva. 

fölötte állunk a környező országok tőzsdéinek 
és a budapesti gabonatőzsde, amely a. világ má
sodik tőzsdéje volt a háború előtt, olyan tra
díciókat, és olyan gárdát termelt ki, amelyek 
ma az értéktőzsdét hivatottá teszik a vezetésre. 
Nemzetgyilkosság tehát éppen ma gonosz és 
embertelen merényletekkel megbénítani az üz
letet és elzárni az utat a fejlődés elöl. Banká
raink a világot, járjak, hogy mialatt ellensé
geink elzárják előlünk a boldogulás útjait, a 
magyar gyáriparnak friss és jó tőkéket, s a 
magyar gazdasági életnek friss erőket szerez
zenek külföldről. Ezt a nagy üzleti buzgalmat, 
amely alapjában véve igazi nemzeti munka, 
letörni, lehetetlenné tenni mindennél gono
szabb, nemtelenebb hazaárulás, amelyre semmi 
mentség nincsen, hacsak a butaság mentsége 
nem.

Ma az uj cv meghozza, a rendet és a komoly 
konszolidációt, a tőzsdén is uj ke.rsz.ak 

kezdődik.
Ha nem, akkor tőzsdénkkel is ugyanaz törté
nik, mint kereskedelmünkkel. A tőzsdei üzlet 
is kicsúszik kezünkből és oda terelődik át, ahol 
mepéríették. hogy a nemzeti politika elsősor
ban. közgazdasági politika.

X Vasé ma n» jelentés a bécsi tőzsdéről. Bécs- 
ből jelenti telefonon A Reggel tudósítója: A 
hév-i tőzsde szilárdnlása a gasőrnem magán- 
forg'tlomban is folytatódott. Feltűnést kelte, 
hogy egé-y, délelőtt nagy érdeklődés nyilvá
nult meg a részvénypiac iránt és a vasárnapi 
ünnep ellenére számos kötés történt. A fő- 
ércOklődcs a Krupp, az sllpine és Féltén iránt 
nyíl ér.nlt. A korlátértékek közül elsősorban 
az építő, a villamossá! ü és a t^x'H vállal'dók. 
részvém óit keresték, tizekre dltablban jóval 
magasabb pénz jelentkezett, mint ahogy a. rész
vénnek áriolnarna a pénteki hivatalos forga
lomban zárult. Érdekes megfigyelni, hogy a 
bécsi szilárdulóiból csuk a bankpapírok és a 
magyar értékek maradtak eddia ki. Hogy a. 
mavyar részvények nem emelkedőik, annak 
elsősorban az az oka. hogy a bécsi iö‘,sdf’ a. bu
titanesti tőzsde árfolyamait veszi figyelembe. 
Általános vélemény azonban Becsben, hogy a 
magyar részvények nagyon alá vannak érté
kelve s hogy rövidesen ezek is mcri'zT/'rdul- 
nok Hogy a bécsi sztlárdulás nem ölt tomho- 
lóhh méretet. a.z elsősorban azzal magyaráz
ható, hogy a koszt vén z Becsben is tegnap óta 
drága és hogy J’A, sőt 2%-ot is fizetnek a 
pénzért.

X Közgazdasági hírek. Az elmúlt hét bá- 
gyadtsága. az értékek minden kategóriájúban 
éreztette hatását. A pesti tőzsde nem lanyha, 
csupán kedvetlen, bizalmatlan és iiztettelcn. 
A spekuláció legnagyobb része fölépítette hossz- 
an g a ZS Plánjait, de ti megkezdett pozíciók ki
égi lőrében megállóit, szünete l tart. Etry kis 
ösztönzés és megszilárdulhat piac, elsősorban 
a kul'sz, amelynek fölfelé törekvését Becs is 
szívesen látná és támogatná. Ez az ösztönzés 
azonban mindig a másik irányban robban, 
így legutóbb a csőn mád’ bomba, amely a kon
szolidációba vetett hitet, ingatta meg. Jogrend 
nélkül pedig. — mint azt tőzsdei beszámoló 
cikkünkben kifejtettük —nincs közgazdasági 
él d., nincs üzlet. - A nyomdapiac slagnáció
jában is élénk piaca volt, a Franklinnak, amely 
emelkedést ugyan alig mutatott, de mégis szá
mos vevője akadt. A vállalat megtartotta tel
jes függetlenségét és semmiféle bank érdek
körébe nem tartozik. — A Kőszén, a tőzsde 
egyik legfinomabb értéke, A Reggel értesülése 
szerint ezidő szerint, nem szándékozik tőkét 
emelni, nehogy az amúgy is túlterhelt piacot 
igénybe vegye. Ez nagyon okos és becsületes 
eljárás, példát vehetne sok színtelenebb, túl
értékelt részvény. — Valóban, hetek óta írja 
A Reggel, a tőzsdét megfekszi, elnyomja a 
tőkeemelések Niagarája. Ezek a tőkeemelések, 
szindikátusi tol raji ások, lőokoz.ói a közönség 
kedvetlenségének. Hogy az újabb bevezetések
ről ne is szóljunk! A komolyabb intézetek 
nem részcényszaporltás^al, de részvényössze
vonással szolgálják a piac és a közönség érde
keit — A korona stabilizációjáról folytak bi
zalmas beszélgetések a pónzügymini«ztórium
ban. A Reggel értesülése szerint, arról szó sem, 
volt, hogy a koronát mai zürichi jegyzésén 
stabilizálják. Ez a látszat-stabilizáció nem 
változtatna a mai sivár helyzeten, ellenkezően, 
khnélyitené ;i bel- és külföldi koronák közötti 
diszparitást. A koronái valódi nemzetközi ér
téken fogják, stabilizálni, tehát körülbelül 
bécsi jegyzésén.

KE VEGYEN

e
inig meg ne in néz la

HWmTZKA
■ dSrj&a W . raktárát a kirnkntnit

Karácsonyi vásárunkon SSAmM; SSSvI'Km külön 10% engedmény.
Rendkívül kedvező bevásárlási sikálom!

X Üzletfélén a vasárnapi magánforgalom. A 
vasárnapi magánforgalom a teljes üzlettelem 
ség jegyében folyt le. Még ez úgynevezett tár 
jékoztató árfolyamok sem alakultak ki, & spe
kuláció az arbitrázs iránt mulatott némi ém 
deklődést, de a helyi piacot teljesen elhanya
golta, Becs nem adott, nem, is veti.

NA
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öráSsg nyitva
Kolozsvári Balogh Jancsi és öreg Csikar
Gyuri minden este együtt muzsikálnak

Skt-jm Úna a la üaa

I
Hsa 5 i&r&lg nyitva
Zongoránál: Erdélyi Dolly

KE.OT3LD-KÁVÉHÁZ
Minden délután 

OZSONNA-KOiaCERT 
Este miskolci Pertis Pali muzsikál &

KÖLLŐ,LEBLANGésABT
— BANK- ÉS VÁLTÓÜZLET ---^7- 

(Renaissance-palota) Nagymező-utca 22-24 
Telefon: 1fW-2fe, 190—27 cs 75-87,
Fiókok: Hódmezővásárhely, .Tános-tér 
éa Orosháza, Táncsics Mihály-utea 3.

nOaniió ng.n a fScn.
mtóltal t. ilf/yfelrinkat a bartniknri 
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Vili, Rákóci-ut 63 — Telefon: J. 21—16
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X At átmeneti pénzszűke oka: a drágarúg nincs Cnan- 
MirosTa. A drágaság napról-napra nő. Ezt a tényt senki
je meg nem cáfolhatja. Pontosan ez év eléje óta a drá
gulót amelkodéte tieennyolcttoros. Ezzel szemben 900 mil
liárd a bankjegyforgalom. Bécsbcm hétszer annyi. Igaz 
viazoné hogy Ausztriában az infláció teremtett: rendbe
hozták az összes állami utakat. Bécset és a többi nagy
városokat békenivóra rendbehozták. És a hétszeres bank
jegyforgalmuk ellenére távolról som olyan általános ét 
kétségbeejtő a drágaság, mint nálunk. Ausztriában a p5nz 
olcsó és bőven áll iparnak, kereskedelemnek, mezőgazda
hágnak, vállalkozási kedvnek rendelkezésére. Nálunk egy 
tojás 900 K. — Bécsben: 13.000 K. Egy jó nyakkendő Lőcs
ben 70.000 o. K. — nálunk 70.000 K. Ott kereseti lekötő- 
bégek, munkaalkalmak, itt Hegedűs pénzügyi diktaturá- 
,Iának rossz kópiája, kedvetlenség, bizonytalanság, pénz
szűke. péntussordtkodás. Stagnáló tőzsdén az elmúlt hé
ten 5—5%% dg drágult a hetipénz, Bécsben erős hossz
ban 1—1’4 a legmagasabb ár. A konklúziót minden laikus 
levonhatja, ha a józan eszére hallgat...

Rendkívül St-eiíauzszn viselet és emellett 
&gtzátci^ii£gi&s» mert o.cs b>n és 
túsabbr mini a»&&, Witíegi e'.u ned- 
rjerség etXen véd 2
tSípé^ze szaí-szievGen $&!<&&&siti!

Alkalmi butorvétel!
Karácsonyig 25S’o-kal olcsóbban a nap! árnál 
hátök — ebctíJöft — uriszebáta

Fcfpfosndf
Andrássy-ut 52. sz. (bejárat az Eőtvöa-u teából)

Koszw&nzt
legelőnyösebb kihelyezésre elfogad és 

tőzsdei meg nztnonat 
pontosan eszközöl

Magyar Köztisztviselők és Állami Alkalma
zottak Takarékpénztára Részvénytársaság

Budapest VII. Rdkócii-ut 7« Telefon: J so m és J. 130-32 
Sürgönyeim: Cobdenbank Budapest

NÉPGAZDASÁG! BANK RT
(A pénzintézet! tisztviselők alapitasa.)

V, Akadémia-utca 6. **>  Telefonszám 30-13
Foglalkozik mindennemű bankszerii üzletekkel 
Tőzsdét megbízásokat legelőnyösebben teljesít

5,-%ht»

Hegegyezett a Székesfővárosi Közlekedési HL 
a Városi Villamos Vasúttal

Aranykorona ©ssiaSékoí és aranykorona névértéScct fizet ® Közeke*  
dési Rt> a Városi Vasútnak

X3 ’ra"r

(A Reggel tudósítójától.} Amint ismeretes a 
Budapest-Székesfővárosi Közlekedési Rt egyez
séget kötött annakidején a. Közúti Vaspálya 
Részvénytársasággal, amelynek alapján a B. 
Sz. K. R. megkapta a Közúti vasutat, a Bur- 
vasut részvénytöbhségót és a Földalatti vasút 
részvényeinek egyik felét Ennek ellenében a 
B. Sz. K. R. a Közuti-részvenyek helyeit 1924- 
bsn 200 korona névértékű kötvényeket ad, ame
lyek után 12 aranykorona osztalékot fizet 1940 
végéig. Ha a kötvényeket kisorsolják, azokat 
a B. Sz. K. R. valorizáltan váltja be. Függő
ben maradt azonban a Városi Villamos Vas
úttal való megegyezés, amely A Reggel érte
sülése szerint tegna nelőtt hosszú ideig tartott 
tárgyalások után létrejött és véglegesen per- 
fektuáltatott. Eszerint

a Városi átadja u TJ. Sz. 1L Rt.-nak a Szent
lőrinci vasút összes részvényeit, a Földalatti 
részvényeinek másik felét, a Kertész-utca 
19. számú igazgatósági épületet és a kis

pesti világítási üzemet
Ennek ©Hetiében a fí. Sz. K. R. 192i-ben a Vá
rosi Villamos Vasút részvényei helyett

200 korona névértékű kötvényt ad, 1923-tól
1919-ig évi 12
és 1924 január

aranykorona osztalékot fizet
J5’én 659,609.090 korona kész-

pénzt fizet a városi Villamos Vasat pénz
tárába.

ki sorsolásuk eseten a B. Sz. K. 
Rt. valorizálva váltja, be. Az egyezségi tárgya
lásokon a fővárost, mint 51%-os főiösz'. cnyest, 
dr. Kossalka János, a Pesti Magyar Kereslte 
dél.ni Bankot pedig, amely a maga és ko- 
mitensei révén 49% erejéig érdekelve van. or. 
Halászy László ny. min. tanácsos képviselték. 
A létrejött eg-yezség alapján úgy a Közúti, 
mint a Városi Villamos Vas ut-resz vények 
valóban komoly valörökkó váltak, mert valo
rizált. osztalékot, fizetnek és ki sorsoláskor va
lorizált névértékben váltatnak be. Azonban 
még megközélitheiőleg sem lehet megbecsülni 
a Bur-vasut részvényeinek belső értékát, főleg 
azért, mert azokra a. valorizáció nem áll.

Meg kell jegyeznünk, hogy a B. Sz. K. Rt. 
és a Bur-vasut igazgatósága számviteli szer
ződést kötött, amelyet cvről-évre újítanak meg. 
Úgy a Közútival, mint a Városival megkötött 
egyezségek bizonytalan kimenetelű nöröknek 
vették elejét. Ezentúl tehát az egész helyi vil
lamosvasúti közlekedés a B. Sz. K. Rt. kezében 
összpontosul, ami örvendetes volna akkor, ha 
a vasutat komoly szakértelemmel vezetnék és 
ha ott nem a Buday-féle szellem uralkodna. 
Ennek a szellemnek eredménye a mostani ma
gas tarifa ős a kritikán aluli forgalom, ame
lyért még a régi lóvasut korszakában is kicse
rélték volna az igazgatóságot

X Újabb e/cr 
adnak engedélyi. 
Központja sürgetésére _ ___
©11 atározta, hogy a, mintegy nyolcmillió 
métermdzsát kitevő idei rozstermé*  itthon el 
nem fogyasztható mennyiségér© kiviteli enge
délyeket ad az exportérdekeltségeknek. A kor
mány a magánkezekben levő fölös rozské-ide
iek kivitelét oly föltételekhez kötötte, hogy az 
exportban résztvevők kötelesek az ál’atn tul-ij- 
donábart leve rozskészletet is átvenni és a kül
földön elhelyezni. A múltkori kombinált rozs
export lebonyoíitésára a hazai gabonakivitelt 
és kereskedelmi érdekeltségek részvételével és 
Frejf Kálmán vezetésével szindikátus alakult. 
Az érdekeltek az ezer vagon állami rozské—let 
m.£;gvásá.rlása ellenében ezer vagon magánfor
galomban levő rozskészlet kivitelér1 kaptak 
engedélyt Uoy értesülünk, hogy az ilyen ala
pon kombinált rozskivitel az érdekeltek részé
ről nem járt kellő eredménnyel, mert a magán
kezekben levő 
zottan fölcsi fázott árakat kertek, 
mellett a külföldön igen nehéz volt 
elhelyezni. Ezt 
niszterium egy 
vagon rozsot 
kormány most 
levő harmadik 
helyezését is elhatározta 
sonló kiviteli fölté'ek'k mellet*.
rési minisztérium, amely a rozskiviteli ügyeket 
intézi, fölsmlitást intéz© t a hazai exoort- 
erdekeltségekhez. hogy adjanak be árajánlatot 
az újabb ezer va^on állami rozsra. Természe
tesen az árak tekintetében ma más a he’yzet, 
mint volt a múltkori exportnál. Azóta az árak 
lényeaesen emelkedtek é > igv a kivitel re szánt 
rozskészletrk külföldi elhelyezés© is valószínű
leg mos! még nagyobb nehézségekkel fór járni. 
A kozé’elmezési nnniszto”iumhnz beérkezett 
a léniátok fölött a hét elején fog dönteni Búd 
János közélelmezési miniszter.

x Magyar Enlőbtr*okosok  Fc^rtőkoslfő Rt. réssvőnycl 
Stux Gyula ős Hugó bankház által o hó ?7-cn kerüllek 
tőzsde! bevezetőí-to. A vállalat 1920-ban alakult, és 150 
millió alaptőkéje 150.000 drb 1000 koroua névértékű rész
vényre oszlik.

vagon állami rozs k’vitelére
A Mezőgazdasági Kamarák 

a kormány nemrégen 
mintegy

r'izskészletekéri a gazdák tul- 
amelyek 

a rozsot 
megelőzően a közélelmezési mi
bécsi exnortcétr útién már ezer 
adóit el a külföld részére. A 
az államkincstár tűin‘Honában 
ezer vagon rozs külföldi et

il múltkorihoz ha- 
A kö'éleirác

K A no IP ö KAPHATÓ, 
J A V I T ÍKJ «& T Ó

VI. Nagymező-utca t i. sz.

ZsolcSos-ftairegintézctó
logjohban kősóit n!8 magán- 
viKsg&kra Vil, Dohány-uVa 84

r „ „ , ,, , . ... d&saft föifét cnik me«r»izftafö fteiyen Q
A llamilag ólomzárolt, arankamentes, föl- Ijt*  uiistki*oífuitft  vetömegvakűt i 

fétlen csiraképes tökéletes tisztaságú

LUCERNA- ÉS LÓHEREMAG
legjutányosabban kapható;

PYRAMIS" Magyar Földbirtokosok és Fö’dbérlök Keresk. Rt.
Vetőmagosxtályánál.

Budapest, VI, Teréz-körut 26. szám- Telcfonszam: 65—49, 65—50, 53-17.
V e t ú •» n g A i « at t i ii 6 ft e J q p>.

n

msí^wsenö^^
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>" „FTcrmcs" Magyar Általános VSIíőilzlet. Itt. az 1922/2”. 
fizletóvre részvényenként 400 K (t.0%) osztalék fizetését ha
tározta. Az igazgatóság fölbefnlmaztatort, hogy az alap
tőkének 250 millióról egyinilliárdra 500.000 uj 1OO0 K 
n. é. részvény kibocsátása és a régi 500.000 500 K n. <■. 
részvény nóvertékének 1000 K-ru vaió föliilbélyegzése ál
tal leendő fölemelését később megállapítandó időpontban 
oly módon vigye kereszt ál, hogy az összes uj ré-.vények 
1:1 ahányban legalább 500*)  K árfolyamon a régi részvo- 
íveseknek ajánltassr.nak. Az igazgatóság uj t.-jg.iai: Szíva 
Géza, az intézet vezérigazgatója, van <len Eynde ITector, 
3 Magyar-belga elnöke, Zerkowitz Oszkár nagykereskedő.

X Törekvés Takarékpénztár tők nem elése. 
Takarékpénztár Rt., amely az j.........
vetkezet és a munkásság szakszervezeteinek 
alaptőkéjét 50 millióról 5tA millió’a e .,cai.va- 
nyes.ek igényeinek kielégítése után főn maradó, részvény- 

Féí 
. Kia- 

leKiíoreoe —, dnrab'snkőnt 
körében hozza forgalomba. 
I a Törekvés Takarék pénz- 

Rákóczi-ut 43), erzsóbet- 
................................ Ál-

x Törekvés Takarékpénztár tőkeemelése. A Törekvőd 
Takarékpénztár Rt., amely az Általános Fogyasztási Szö
vetkezet ós a rcnnkáí’tóg szakszervezeteinek alapítása, 
alaptőkéiét 50 millióról őiA millió’a emelte. Régi részvé- 
v * * _ ____ Z*  . ’_
mer.nyisóííet’ a takarékpénztár — amely legutóbb a TÖ- 
zelőszer és Építőanyag Részvónytárrasagot (telepek: 
renc József-laktanya. Rákospalota. Erzsébetülva, 
pest-Pcstszentlőrino) vonta érdekkörébe 
SOOO K-ás árban a közönsáff —
Részvényeket előjegyezni lehet 
tár központi irodájában (VJ I. ----- __ — ..... ...
falvai fiókintózetében (Kossuth Lajos-utca 41) és az 
talános Fogyasztási Szövetkezet fióküzleteiben.

X Mór! Szénbánya Rt. rég! részvényeseinek 8000 K 
lenében 1:1 arányban 1923. évi osztalékra Joirosi’lt 
részvényeket ad. Elővételi jog e hó 81-ig a társaság 
pénztáránál (V. Vilmos császár-ut 72) vagy Halász l___
háznál (V, Tiikör-utca 4). Akik o hó 31 az elővételi jo
got uem gyakorolhatják, a befizetendő összeg elővételez- 
tctnl fog, amely előleg azonban eredeti föltételek mellett 
1924 január 10-ig visszafizetendő.

cL
1>j 

_ fő*  
bank-

■
'J A tudomány szerint nem igaz, hogy

JS V í 4 AK /•
ÖEJKZSZZ5

pedig néha mégi© igy van, mert 
középnagyságú palack valódi

Í3 i I M
kis palack tartalmának felel meg és 

“ az ára mégis alig éri el
kis palack sósborszeszét

1 kis palack ára............... 130 ® korona
1 közép palack ára.......... 3.70 © korona

Jelenlegi szorzószám: 37C0.
%J

Dr. Gr»Mnwald Emil
t/anKtlzldd

Tcltfon:
Postaiak. tioinla 52117 767 F, Bdlvdny utca 13 

féli melót
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

V ilyen lesz a. ma cM 'Újságíróbál?
•— Monaja el inkább maga; jobban is tudja.

A bálnak tömérdek szenzációja, lesz. Az 
első nagy •dnib'ikum"~szenzációja, hogy éjfél
kor már olt lesznek Budapest összes primadon
nái élő nagy ság bán. Éjfél után érkezik a főher- 
e.gi pár és a Hatul főherceg, akiket, harsona
rí, v alig ássál fogadnak. A bál két részre oszlik: 
miisori a és láncra. A műsor szenzációi: Kör- 
i>yei, i\cmelh Mária és Fedák együttes hang
versenye a Fcdúk-t eremben, Kall Leó eldiri- 
í iái ja a „Dér süsse Kavalllcr" két slágerét a ka- 
ionazenckarnak, továbbá az ivók szereplése. 
Harminc híres magyar Író fog szerepelni elő
adással az „írók szilveszteré"-)!. Rajtuk kívül 
föllépnek az összes primadonnák a. bárokká át
alakított ét termekben, ahol minden zongoránál 
egy neves zeneszerző a tappőr. „A Reggel" In
tim Pistája szócsövön fogja közölni mindazt,, 
ami a; l./iim Pistából igazán kimaradt, az éj
féli. láncrcvii pedig, amelyet az Operaház bal- 
letkara ad elő, a. kis Szabolcs szerint szokat
lan >d. szép attrakció lesz. A táncot dr. Rácz 
i Uniós és Fodor Pisla, a. kél hires párbajozó) 
és többszörös vívóbajnok intézi, jaj tehát un
na/,• a láncosnak, aki nem fog roskadásig tán
colni.

— Akkor én cl. sem megyek. Rácz Vilivel szé
pen akarok kikezdeni.

Nem is tanácsiam magának, Intimek korcs 
sarjadéka. Beszéljen valamit legalább a Szó
rna rj/ darabról.

— Hiszen annak csak 5-én lesz a premierje.
— Először is nem 5-én lesz, hanem csak ja

nuár második hetében. Hogy pontosan mikor 
lesz, azt ma. délelőtt meg Jőb Dániel sem tudta-, 
mert a premier napja még nincs meghatározva. 
A tartod mából röviden a következőket: Szabóky 
Zsignwnd Ráfáéit (Fenyvessi), a hires bank
vezért az éjjel letartóztatták valami suskus 
miatt, egész éjjel virrasztónak és sopánkodnak, 
sírnak emiatt a pazar hűvösvölgyi villában 
a felesége (Varsányi Irén) és a feleségének első 
házasságából született kislánya: Gadl Fran
ciska. A föl vonás közepén megérkezik azonban 
Szabóky vezérigazgató) a rendőrségről, ahonnét 
kieresztenék s most indul cl az a hatalmas 
színpadi akció, amelynek részesei Varsányi 
nővére: Gombaszögi Frida, a két testvér anyja, 
akit (iyöngyössy Erzsi játszik. Szabóky szülei: 
Szcrémy és Gazsi Mariska, és Szabóky régi sze
retője, Medgyaszay Vilma: Mcdgyaszaynak 
Szabóky tói van egy Ha, ezt Lukács Pál játszó. 
A végén egy nagy lelki kataklizma, eredmény c- 
képe.n Szabóky elhagyja a családját és 
Kaliforniába uj életet kezdeni...

— jla ugyan kap vízumot...
— .1 szinhúznál szerzett értesüléseim 

- . miután a szerzőnek idioszinkráziája 
újságíróktól, a minap is formálisan 
h it, amikor egy újságíró a Vígszínházban meg 
akarta interjúvolni és mereven elutasította a 
szegény párát —, Fenyvessi grandiózus lesz. A 
darab egyébként egy modern köntösbe, öltöz
tetett „Gábriel Borkmann", akiről Lengyel 
Menyhért a „NyugaT’-ba egy kritikájában azt 
irta, hogy problémája ma is élő probléma, nagy 
l:ár, hogy a hangszerelésén megérzik, hogy har
minc évvel ezelőtt íródott... Ez a megjegyzés 
iitötl. szegei Szomory szép homlokába, így irta 
meg az uj „John Gábriel Borkmann"-t — a 
„Szabóky ’Asigp/ond Rafael"A.

— Óriási... Kérem, igaz az operaházi vál
ság?

... Bár IFlassies báró megcáfolta, de azért 
nem zörög a haraszt, hu nem fújja Ábrányi 
Emil. Ábrányi ugyanis nagyon szerelné a Vá
rosi Színház igazgatói állását főicseréi ni az 
(Iperahúzéval, ilyen értelmű beadványt is inté
zett. a kultuszminiszterhez, innét a kombiná
ciók.

•— Na és mi lenne akkor Mederrel?
— Ildi _ örökös tag lenne. Az egészhez csak 

az a megjegyzésünk, hogy az állam első zenés 
színházának az étere — modern, egészen ki
váló ember kell. Mégis aggályos állapotok

: - - ,
‘ A Vígszínházban n segélyalap javára megismétlik * 

szilveszteri kabaréi. Színre kerül a program u V igazin- 
ház és*  a Fővárosi Oneretlszinház legkiválóbb müvészoi- 
nők és vendégeinek fölléptével. A hét játékrendjét „A. 
király" dominálja, amelynek inai*  előadása kivételesen 
már 7 órakor kezdődik. Kedden este „Az orvos dilem- 
májá"-t, délután az „1vnnov"-ot játszók. Szombaton 
után rendkívül mérsékelt belyúrakknl u „Műbele 
lázs"-t adják gyeriuekelőadásnl. Vasárnap délután 
orvos dilemmája" kerül színre.

* Őriéinél estélyi ruha Berkovitsnál.
’ A bét magyar és német előadásai a Renalssnnce-bzin- 

házban. Jtittncr komédiája, a „Farkasok az éjbon", domi
nálja a hét műsorát; ebben n nagysikerű vígjátékban 
ezentúl is Simonyi '.Maria, Törzs Jenő, Tőkés Anna. Jíar- 
sányi és Sugár létszák a főszerepeket. A „Farkasok az 
éjben" hétfőn (Szilveszterkor), pénteken és vasárnap 
este, „Az első hajnal" kedden és szombaton kerti! színre. 
A vendégjáték utolsó hetének műsora a következő: Hét
főn (Szilveszterkor) 1411 órakor „Vöm andern Lif-.vr". Félix 
Sálion három egy föl vonó sós vigjátéka, kedden (újévkor) 
’411 órakor „Dió Wildento", szerdán és csütörtökön esti 
’.ik órás előadásban a „Dér grosso. Bariton".

* A „Sába királynője" második bemutatóját jannáe 
2-án, szerdán tartja meg a Városi Színház. Ebben a sze 
rcposztásbau mutatkozik mc Pogány György, a kjváló 
magyar hőstenor Ássad szerepében. Salamont a szén 
hangú Posszert Lajos énekli.,akinek e.z lesz első föllé 
pése. Az előadást. Ábrányi igazgató vezényli és dr. Dal- 
noky rendezi. Kedden délután a „Pillangókisasszony"-!: 
adják. Szombaton Aou>la-Ad!er Adelinával ..Mignon", 
vasárnap délután dr. Nastu Mihállyal az „Álarcosbál" 
kerül színre.

* A Fővárosi Opcrettszlnházban a „Pompadour" a táb
lás házak sorozatával hnlad a második jubileum felé. 
Minden este Fali Leó szenzációs operettjét adják. Vasár 
nap délután és kedden délután a „Három gracia" szeri 
pel a műsoron.

dél.
Ha 
„Ar

cl m cf/y

szerint 
van az 
rosszul

cl ne töltsön a 
mindenre sze-

lesz a „Balga 
,Monna 

A premier után megy 
fiatal primadonnája,

HARMATH 3MRE
KONFERÁL

SZILVESZTER ESTE

PESTI KABARÉBAN
ELŐADÁS 9 ÓKAKOR

UTÁNA TÁNC ZÁRÓRÁIG

a „Mályvácska", vagy legutóbb az „Afrodisia", 
amelyet egyszerűéi többször nem lehetett elő
adni, mert a. függöny lehullta után egyetlen 
agy tenyér sem 'Verődött össze.

— Igaz kérem, igaz!
— Nem kérdeztem! Miért nem akkor beszél, 

amikor kérdezem. Például: Kinek mit hozott a 
színházi Jézuska?

— Hát van ember, aki. azt föl tudná, sorolni?
— Van. A leggazdagabb az Unió Jézuskája 

volt, ahol még mindenki mámoros a „Mézes
kalács" sikerétől. A boldog Bcöthyböl még ma 
»s úgy hull az elismerés, mint egy böségszaru- 
hói. Fölemelte a gázsiját mindenekelőtt Ti
hanyi Vilinek, a „Mézeskalács" rendezőjének, 
Honthy Hannának és Latabárnak, rendkívüli 
föltételek mellett, újította meg a szerződését 
Rátkaynak, aki bár agy nyilatkozott, hogy 
ezentúl csak — szerepekre szerződik, az újévtől 
■mégis csak ujból leszerződött a. Király-Szin- 
házhoz. Egy másik negativ újság: nem egész 
biztos, hogy a Király-Színházat az idén lerom
bolják, ez attól függ, hogy a. „Mézeskalács" csi
nál-e táblát majd tavasszal is. Beöthy egyéb
ként. borzasztó szorgalmas, minden este autón 
járja végig a színházait és eddig még nem for
dult elő, hogy legalább egy órát 
„Mézeskalács" színpadán, ahol 
mély csen ügyel...

— Öriássi.
— .1 Blahában a. jövő heten

szűz" premierje, amely tudvalévőén a 
Vanna" megzenésítése, 
szabadságra a. színház 
Vaály Ilona, aki Billcr után a rekordot tartja- 
az anszvitt föllépésekben, mert „A rózsalány" 
századik előadásával kétszázszor játszott 
anszvitt a Blahában. A balga szűz egyébként 
igazi Somogyi-szerep, Husival madarat is lehet 
fogatni, amióta próbál...

— Hírek?
— A Békeffy—Boross-kabaré január 10-cn köl

tözik be a Mascottc helyiségeibe, amely telje
sen színház szerű lesz: széksorok lesznek, nem 
asztalok. A régi, helyiséget cakkumpakk ott
hagyják, úgy ahogy van. Péchy Erzsi átvette 
a Fővárosi Operettszinhdzfól a „Dér süsse 
Kavallier" címszerepét, ő fogja ezt a szerepet 
játszani. Pallós Tivadar Január 10-én nyitja 
meg az Emke-kabarét...

— Érkezések, elutazások?
— Billcr Irén szombaton éjjel '/ill órákor 

megérkezett a. Tátrából, egy köpcös, fekete úri
ember vitte a csomagjait utána. Ilosvay Rózsi 
pedig nászúira utazott Olaszországba. Nem
sokára nászúira utazik a. kis Vaszary Piroska 
is. az idei Rákosi-dij nyertese, a magyar szín
pad egyik legnagyobb reménysége, aki tegnap 
váltott jegyet Féld Antal úrral.

— Uj tehetségek?
— Kassán, hallom, van egy fiatal hölgy, aki

nek a hire már a pesti direktorokhoz is élj utóit, 
mert mór kelten is lellek neki ajánlatot, aki 
Varsányi és Gombaszögi szerepkörén arat szép 
sikereket, a neve: Balázs Mária. Másik uj te
hetség, akinek nevét jól ismeri a pesti publi
kum, a szép Papp Joly, aki Miskolcon vendég
szerepelt a. héten szép sikerrel.

— Óriássi! És mit kivim nekem az (ijesztendő 
alkalmából?

— Magának, fiam? Jobb, ha azt az olvasók 
nem tudják. Mindenesetre — híreket és: jobb 
erkölcsöket! Magamat, ajánlom!

\ ----- -. —. _,

MA ÉJJEL
Ül-’ órakor próbát tart a közönség előtt

Keidre
az uj műsorból a rendes előadás keretében, azonkívül

SaSeamomí
kot szenzációs bohózatban lép fel n

Teréz&örati Ssinpaeíon
Tcréz-köriit Ifi- szilm. Telefon <>•'» -54.

A K & M A R A
SZILVESZTERI TARKA ESTJEIM FÖLLÉPHESS, 

7412 órakor
Boross Gcza 
Kökény Ilona 
Márkus Emília 
Pethes—Dénes

és a legkitűnőbb művészek

Jegyek a Kamara pénxtApánáf

9 órakor 
Márkus Emil in 
Gófh-pár 
Kökény Ilona 
Kadó Sándor

i

ROYAL ORFEUM
Jaguár

a világhírű kínai művész vendégjátéka

Budaoesten először!
fe

*

Ma már csak ázsió <?feMg£fl fft kilenc és tizenegy 
va) kaphat jegyet az órakor k e z, d őd ő

SZILVESZTERI TARKA ESTÉLYEIRE
fellépnek: Ptasinszky Pepi. dr. SzékelyhHy Fe- 
renr. Kolbn.v Ildikó, Kökény Ilona. Nagy Iza
bella, liadó Sándor, Környez Paula, Sándor Stefi, 
Somló Emma. Pártos Gusztáv, Palló Imre, Kor- 

nay Rezső, Toronyi Gyula stb.
Még néhány jogy kapható az OMNIA pénztáránál

Újévkor áj
az Apo^&banS

mozgókép-otthon
Max Lincler és Fatty nagy víg játékai 

„3 a Scjstiír**  „Fatty a vügécM
Ujj ^íM-Fox-bMrlesxk 

Híradó
Előadások: 4. 6, R, 10.

t
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Hogyan lesz a görbe orr nyílegyenes
25-30 perces műtéttel teljesen megtudják változtatni az orr formáját

Bulgária a kőtelező katonai 
szolgálat visszaállítását köve

teli a nagyhatalmaktól
fj Reggel tudósító- 

iától.) Az utóbbi esz
tendők folyamán az 
orvosi tudomány ösz- 
szes ágai közül a leg
nagyobb fejlődést a 
koz ni éti ka i sebészet 
érte el. A sebészetnek 
ezt. az ágát már év
századok óta művelik, 
igazi fejlődést azon
ban csak most az 
utóbbi tiz esztendőben 
ért el. Régebben a 
< ozmetikai sebészetnek 
a pótló, illetőleg a

'plasztikai sikerei! ismerték. A plasztikai sebé
szét első nyomait az indusoknál fedezték föl. 
Az indusoknál ugyanis a súlyosabb bűnöket 
csonkit ássál, elsősorban az orr lerágásával 
bíinielték. Akadtak persze olyanok, akik c meg
szégyenítő büntetésnek nyomaitól szabadulni 
igyekeztek és megkísérelték pótoltatni a el
vágóit 1 (‘sírészt. A plasztikai sebészet ma már 
a legnagyobb tökélyt érte el. Kétféleképen pó
tolják az elveszett testrészt: vagy imy. hogy 
a. hondokbőrből metszenek ki kisebb darabot 
és azt alkalmazzák a csonka orr bellién, vagy 
a legújabb olasz módszer szerint: a felső kar 
bőrére! helyettesítik, a hiányzó orrt. A kozme
tikai sebészet alkalmazásánál azonban sok eset
ben nem pótló vagy plasztikai eljárásra van 
szükség, hanem csak javításra, korrektúrára.

Az orvosinüveszet ma már azon a fokon 
van. hogy a leggörbéhh orrból is képes 
nyílegyenes orrt képezni, a vastag orrt ineg 
tudja vékonyítani, anélkül, hogy a kiMső 

bőrön ennek nyoma meglátszana.
’A művészies orroperációk terén hosszú éveken 
át. a németek •ezettek, három-négy év óta. azon
ban a néniéi sebészet sikerei! is elhomályosítja 
egy magyar orvos ügyessége. Körülbelül négy 
esztendő óla a világ legelső kozmetikai sebé;

’ (Jévl előadások a Magyar Színházban. Kcddon dél 
utáni es c«tí előadásban megismétlik Molnár l'e.rcnc ritka 
HÍkerii sván játékának, ..Ai vörös inn.lom"-unk előadását. 
Szerdán iOtt ik előadásának kivételes jubileumát ünnepli a 
darab, amely azon. túl is minden este, valamint vasárnap 
délután is műsoron van.

ÉKSZEREKET INGYEN
becsül meg: (áladé arany, brlllláns, ezüsttárgyakért óriás, 
árat fizet: Ekszerfémház, Alsó erdősor 3 (Rákóczi-ut. sarok!

-------.----------------------------------------------- .---------------------------------------- ,k

B^tnoz
Kossuth Hajós-utca 6

MERCEDES

'US

FEHÉRMEMÜEK
xti-_IV, Kammermnyor Károly-utca azeKeby Jenonei 2. szám. (Szervitn-tér sarok) 877

w Rába-
személy- és teherautók

REIMJINN
V. hevülűi, Vörösmarty-tér*  3. szám

VI, Kéval-u. ÍR KIS KOMÉDIA Telefon: 14-32
Rótt és Melnbardt föl léptével az, uj januári tnUaor: ..Az éj
jeli portás" és „Dér Spltzer uud sein Kiad". Kezdete 8 órakor

Hálá ebédlő, utószoba 
bormidezvseket r-r. stoqőln hihetetlen oleaoti árusí
tunk. Erdőn és Társa, Knkóczl-ul 25. Bójára! Vas-utca 1.

szének fiatal magyar orvosi: dr. llétlii Aurélt 
tartanuk. A. magyar orvos 12 év óta kísérlete
zik az orroperációk kiilör.' 
került külön eljárást 
tővé teszi

25—30 percig tartó 
fülűiét megsértése

’ »z,ő fajtáival és si- 
ulkalmfiznia, amely Iche-

mütéftcl, a külső hőr- 
nélkiil. tisztán belső 

operációval megváltoztatni bármely orr 
formáját.

A műtét ulán. amelyet pusztán 
leienitéssel hajtanak végre. I. .. 
héttel, már beforr a belső seb és 
veszi kívánt uj formáját. Érdekes, hogy 
a iiut-al magyar sebész 
annyira ismert, hogy 
országból, sőt a 
és Amerikából is 
Budapesten még nem 
ahogy sikerei ulán gondolnák.

Évenként körülbelül 1000 görbe orrhói ké
szít egyenes orrt lléthi doktor.

Az utóbbi esztendőben már oly 
sen keresik föl és annyira növekszik 
metikai sebészei iránt 
hogy Rélhy doktor külön 
termet rendezeti be 
grófi palotában levő 
lakásán. A legkülön
bözőbb társadalmi osz
tályú emberek, első
sorban persze színész
nők és színészek ope
ráltatják orrukat, ho
zatják rendbe azokat 
a hibákat, amelyeket 
rajtuk a természet, kö
vetett el. Görbe, haj
lott orral lépnek be az 
o r rsza n a töri u mba és
nyílegyenes, fitos, gö
rög, római orral 1á- 
v óznak...

Korda Tibor.

t helyi órzék- 
körülbclül két 

az, orr föl- 
/ amíg 

neve külföldön már 
Angliából, Francia- 

tengercD túlról, Egyiptomból 
fölkeresik páciensek, addig 

ismerik annyira, mint

érd (>kl ód ők 
orroperáló

Pllői-uti

lömege- 
a koz- 
s zárna, 
in iitő- 
N á k ó

11a*-7.naIaI alán

” A Belvárosi Színház újéve.
Színházban cst-c a ..Néni csalom meg az, uramat**  kerül 
t’zinrc, délután 3 órakor, íuérsókelt helyárakkal a „Kók- 
sznkál) nyolcadik felesége" vau műsoron. A kitűnő l'ey 
dcu.ii-vígjátékot meg szerdán. péntekén és vrisirn.'ip i#in« 
lik. Ma ós> szómba Ion a „Tavasz. <bre<l ■-<-"l. e.siil őri őkőn 
..A iixks bariton"-! ját-zák. Va-arnap délután ..A buta 
ember" szerepel n játék rémién.

* „A színész, nem ember". Harsányt Zsolt kitűnő énekes 
bohózata az Omnia szilveszteri Tarka Estéin úgy a !•, mijit. 
a Jt órakor k'oxiődő műsor keret ében sz.iure fog kerülni. 
A mnlnls'Lgns bohózaton kivid lesz hőven ének, tánc és 
tréfa, utry hogy a/, év utolsó < stéjét igazán kedély<«eil 
tölt,hali el a közönség az, Omn'álmn. A gazdag ÓS nívós 
műsort a főváros legnevesebb színészei, elükön l’lasinszky 
Pepi, dr. SzZ-kelvhidy Eereuc, Kolbay Ildikó, 
Ilona, lladó Sándor. Palló Jmr<>. Sándor Síeli. 
Emma, Pártos Gusztáv, Nagy Izabella. Toronyi 
Kornay Ilez.ső. satöbbivel játszók cl. Jegyek 
korlátolt számban kaphatok az Omnia p<nzt;.ra mid.

* Okító. Hal nemzedék büszke őse Okito. a kimii 
szári család házi színművésze. Az. előző í»l mnizedék 
mozdult ki Pekingből, meri egé-sz <-l< t;-t a ., 
családja inulaltatásának szcnlelte. Mo-t 
kínai íal éa Okító átkeli az óceánon és eljött 
hogy itt is bemutassa szédületes miivé-zetét. 
Páris után most jauuár 1-én Budapestre crk< zik 
Orfeumban kezdi meg vendégjátékát. Az angol 
sajtéi a legnagyobb elragadtatás hangján ir Okilorol. 
RoyaJ-Orfeum pénz tárai - amint értesülünk 
előre áriisitják okito vr-ndégjálckan.-'k j zycit 
a budapesti közönség i- nagy megértéssé) és 
sál fogadja ti viliigliirii „sárga" miiv-zt.

I jóv napjan a Belvárosi 
n ..Nem csalom meg az, uramat.**  

mérsékelt helyárakkal a 
" van műsoron. A kitűnő

Kökény 
Somló 

Gyula, 
már csak

c-.i • 
nőm 

Nap fia" és 
kettéropedf .i 

Európiibn, 
London és 
s a Royal- 
é~ finnéin 

A 
— 10 napra 
s hihetőleg 
méltánylás-

.S'só/fcr, december .3(1.

fölötti vitát 
miniszterelnök hosszabb expozéval 
Beszédében részletesen ismertette, az 

kiil- és belpolitikai, valamini pénzügyi 
hogy Bulgária az egyet- 

hiven teljesíti *a  
kötelezeti -égéit, de 

ragaszkodni fog 
— is, ame- 

ki, ne- 
s zabad ki já
ródéi méhez. 

m/A a. kiván- 
Bul-

A trónbeszedre adandó válasz i 
fankor miniszterelnök hosszabb 
zárta be. Beszédében részletesen 
ország 
helyzetét. Kifejtei te, 
len legyőzött állam, amely 
békeszerződésből szá rninzó 
kijelentette, hogy mindig 
azoknak a jogoknak az elismeréséhez i 
lyeket ezek a szerződések nyújtanak, ue 
vezetésén az égéi tengerhez való 
rathoz és a nemzeti kisebbségek 
Beszéde végén a miniszterelnök 
ságál fejezte ki. hogy a nagyhatalmak a 
gáriára nehezedő terhek csökkentése érdekében

legalább részben megengedjék a kötelező 
katonai szolgálat visszaállítását.

Ezzel ugyanis elkerülhetővé válik 
zsohlosrondszer.

a terhes

' A ..Menj asszony bábom", a Városi Színház magyar lc> 
vegőjii, regényes, vidám daljiitéku. kedden, cs-iilőrlökön 
és vasárnap szerepel a műsoron. Ma Gábor József vendég- 
líiiléplével X denevér", kövnlkező hétfőn ..Orfeusz, a 
pokolban" tolytatja nagysikerű pályáját.

’ í jév ii Binhii Lujza Színházban Újév estéjén a har
madik jubilcumim Int is teljes nápszerüsegü „A rozsa 
lány" kerül színre a Itlalia l.njz.i Színházban, ahol a hét. 
mipilen estéjét is lefoglalják a ii iidkivlii címé-. <■- fülbe- 
mászó z.em-jn operett előadásai. I jóv d«-'ut.-inján .,1-i Eí"-t. 
mi űrnap dmután u „Széjmsszouy koeeis.i" ). ismétlik.

* Ötvenedszer Játszók tijév délután az. Andrássy-nli Szín
ház, kitűnő mÜNoránuk mimb-n < gyes darabjut. lref:iját es 
m.-igánszániát. I'gyam-zt a nagv-iki rű műsort ÍKinellik új
évkor. valamini a Int többi estéjén, l</vi'ibba pi-vrnati 
délután is.

Mozi-közlemények
-r A Kamarában ma es egész hé\e,n llarry 

Púd legújabb kalandorfilmje. .,Mi történt az 
éjjel?" és ..Az ötvenéves férfi". főszerepben 
André Noc. a párisi (leniedie Francaidé mű
vésze. Előadások *A5.  ’/<7, S és ’álO óra,kor. —- 
jfa nagy Szilveszter-est 9 és ’/d2 órai kezdettek

+ „Szombat éjjel" — Cecil de Miile mester
darabja — egyedül az Urániában 5, ViT. ’/s9 és 
1(1.10 órakor.

Steinach tanár tudományos filmje — a 
megifjitas problémájáról szombattól kezdve, az 
Urániában. A filmet külön nézhetik a nők és 
külön a férfiak.

Uránia — „Szombat éjjel" — Cecil de Millc 
inesterdarabja 5, s/«7. '/z9 és 10.10 órakor.

Steinach tanár tudományos filmje -- szom
battól kezdve az Urániában. Külön előadás n 
nőknek és külön előadás a férfiaknak.

-|- Cecil de Millc mesterin ii ve — „Szombat 
éjjel" — egyedül az Urániában látható 5, s/<7, 

és 10.Ili órakor.
4- „A megifjitás problémája" — Steinach 

professzor kísérletei filmen - szombattól 
kezdve az Urániában. A filmet külön nézhetik 
meg a nők és külön a férfiak.

MüvészffiSm. Játsza januáí1 4-éftí»8 egyedül a

t _. ..

FijsíeerepSöh i

Lóth fia, Muzsnay 3eíla és Vándory Gusztáv |
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Fölbomlik a Keresztény Gazdasági Párt

Zichy János gróf*  betegsége miatt visszavonul a politikától
(A fagyét tudósítójától) bz alicr két héttel 

megalakult Keresztény Gazdasáni Párt, a jelen 
pillanatban még a nemzetgyűlésnek számbeli
leg legnagyobb keresztény pártia, már v,gy- 
.szóhx/n megalakulása előtt magában, hordta'a 
bomlás csiráit. A legtökéletlenebb alakulása 
volt, a parlamentnek a Keresztény Gazdasági 
Párt, amelyben olyan ellentétek egyesültek, 
mint, gróf 7Á(.‘h.n János, íj. konzervatív béke po
litikusi ós If’o/J Károly, CAlléry-éV és a legiti
mista grófok. Most, mint A Heggel munka
társ;,

hiteles forrásból 
értesül, bekövetkezett a. kritikus időpont, ame
lyen túl nem terjedhet egy ilyen t érmé szít
ellenes párt élete. Zichy János közvetlen kör
nyezetétől ugyanis azt az értesülést kaptuk, hogy

a Keresztény Gazdasági Párt máris föl- 
bomlottnak tekinthető.

Maga gró) Zichy kezdettől fogva nem vett 
résit n párt életében és hosszú ideje tarló bete-

Márffynak és a vezető ébredőknek messzire 
elnyúlik a kezük.Erenka Béla beismerő vallomást tett 

a vizsgálóbíró előtt
Marosé Kőroiy íöeitartoifla n rendőrség 

C1ÖC5 t^tít! Kí2Í!©másíi8
C-f Reggel tudósítójától.) Drenka Bélát, akit 

a rendőrség' a Rassuy Károly és Miklós Andor 
elleni bombamerénylet ügyében letartóztatott., 
vasárnap hallgatta ki a vizsgálóbíró. Drenka 
a vizsgálóbíró előtt is beismerő vallomást telt. 
Kimondta, hogy három esztendő óta tagja az 
Tlbredö árok Kgy< sóletének. A háború
alu- (il' i''<! .>;la iskolai tanulmányait és vas
munkásnak csapott föl, vsak azért, hogy e ré
ven. ;; háborús katonai szolgálat alól megszaba
duljon. A Károlyi-forradalom idején otthagyta 
ezt a mesterségét és a. katonai rendőrség szol
gálatába lépett. Azután szininö vendek és 
Rákosi Szidi szinésziskolájúnak növendéke lett, 
ébredő társaival a kirőlypuccs idején került 
szorosabb barátságba és MárSyval és Szász 
Józseffel is akkor ismerkedett össze, amikor a 
budaörsi harcok alkalmával az Ébredő Magya
rok Egyesülete által kiadott riadófölhivásra 
jelentkezett és a király ellen fegyvert fogott. 
Elmondotta azt is, hogy utóbb szakítani akart 
az ébredőkkel, de vele szemben is olyan terrort 
alkalmaztak, hogy nem tudott véglegesen sza
kítani velük. Márffy folyvást olyan üzeneteket 
küldőit hozzá, hogy vigyázzon, mert hiszen 
nagyon jól tudja, hogy
0<3E>:

Kalmár Tibor. Lónárd Béla és számosán 
mások énekeinek, mókáznak, mulatnak

Nyitva 6 óra reggeliig
®:<3E>-ES

í PESTI KABARÉ
gl Vll, Erzsébet-körut 49 Royal-szállő épülete
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venttégfftfHépte
„rompiulour után" Hnrmath Imre tréfája 

flarasztliy "diri, Betcgh Béhy föl! .ptével „Brhlge 
partié", vígjáték. Irtn: Liptai Imre 

„TIaláltánc", daljáték. Irta: llarmath Imre, zonéjét: 
Buday Dános

\z. Ok faxon téren", du> tt. Irta: TTnrmnlli Imre 
BAnhfilt Ilona, Dénes György (a Vígszínház tagja) 
▼endégfiíllép’övrl „TüzlJAték", ejf Ii történet. Irta; 

Jávor József
„A Jelölt", komidia. Irta: Rózsahegyi László

Ül cálAPlr-jl. Lukács Sári, Fercnczy Károly, 
* • ur.r 41. Ántai Erzsi, Radó Sándor, Kon

dor Ibolya, Vlrágh Jenő. Faragó Sári, Krajnlk 
Álária, ilorth Hetin, Fehér Gizi
Zenei vezető: II llcldlbcrg A. 

Főrendező: Kövary Gyula
Előadás kezdete ’/já-kor. Vacsora S órától 

Cigányzene. francia konyha 
Előadás után tánc záróráig

geskedése miatt arra az elhatározásra jutott, 
ogy

a politikai élettől egyelőre visszavonul, 
mivel hosszú pihenésre van szüksége. Külön
ben is

gróf Zichy János egészen elkedvetlenedett 
és látva a megalakult Keresztény Gazdasági 
Párt teljes élctképtclenségct,

maga tanácsolta hívé nek, hogy a pártból 
lépjenek ki, illetve a fönnálló pári.keretet 

bontsák fül.
Az erre vonatkozó tanácskozások — értesülé
sünk szerint — már annyira előrehaladtak, 
hogy

most már csak a fölbomlás formális ki
mondása van bátra, a párt maga a jelen 
pillanatban voltakénpen már nem is áll 

fönn,
am&tnzftöen Zichy János és hívei annak mun
kájában kezdettől fogva nem vesznek részt és 
előreláthatóan még ezen a héten a pártból való 
formális kilépésüket is bejelentik.

Egy alkalommal össze is tűzött Márffyval, 
de ezt az ügyét, azután „lovagias utón" intéz
ték el az ébredő baj társak.

Amikor mindenből kikopott, a főváros kór
házi ügyosztályán kapott tisztviselői állást.
A bombamerényletre vonatkozóan fonta r- 

totta a rendőrség előtt tett beismerő vallomá
sát, ő irta Szász József kérésére a .JOl-es bi- 
zottság“ aláirásu fenyegető leveleket és az ő 
kezétől származnak azok a levelek is, amelyek
kel Rassaynak és Miklósnak a. bombát e kül
dőt ték. A vizsgálóbíró ifj. Drenka Béla ellen is 
gyilkosság bűntettének kísérlete elmén ren
delte el a további fogvatartóét, aki ugyancsak 
föl folyamodást jelentett be a végzés ellen.

Marosi Károly vámőrőrmestert a Margit- 
köruti katonai ügyészségen vasárnap délelőtt 
hallgatta ki dr. Dórt sók István százados had
bíró-ügyész. Marosi, aki már a rendőrség előtt 
13 teljes beismerésben volt, ezt a

vallomását teljes egészében fönntartotta,
csak egészen jelentéktelen és az ügy érdemét, 
egyáltalán nem érintő kisebb módosításokat 
tett. A katonai ügyészség még a mai napon 
nem fejezte be Marosi Károly kihallgatását., 
azonban már most kihirdették előtte, a Katonai 
ügyészségnek azt a végzését, amely jóváhagyta 
a rendőrségnek letartóztatást elrendelő intéz
kedését és az ő cselekményét is a katonai bün
tető törvénykönyv megfelelő paragrafusához 
képest gyilkosság bűntettének kísérlet? rímén 
minősíti. Január 4-én folytatják majd Maróéi 
Károly további érdemleges kihallgatását, mert 
közben n katonai ügyészség betekintést kivan 
szerezni a bombamerénylet bünpörónek többi 
irataiba is, amelyek nem kerültek még a kato
nai bírósághoz, mert a civil vádlottakra 
vonatkoznak.
ff!.

Corvin-Sxinfcáz
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Fatty misit vigéc '
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Ca-rvits«S£iE9lil9áz
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üdvsn helységet 
vagy üzletrészt

kereset- albérletbe a IV., V. és VI. kerülőiben kisebb 
üzem részére. Ajánlatok J. 31 42. 6?.ám ulntt telefonon

Beszéd az uj gazdagokul
A kQaöwség megjegyzései

(A Reggel tudósítójától.) A Reggel vezér
cikkeit a közönség általában érdeklődésé
vel tiszteli meg. Karácsonyi számunk első 
cikke, ugy látszik, az eddigieknél is nagyobb 
figyelmet keltett, mert, a posta egész héten 
tömegével hozta, az olvasók leveleit: reflexió
kat, ellenvéleményeket, egész szociológiai érte
kezéseket és legnagyobb számmal: elismerő, 
helyeslő nyilatkozatokat. Sajnos, A Reggel 
terjedelme eziclö szerint még nem engedi meg, 
hogy ebben a kérdésben ánkétot rendezzünk 
és a lap hasábjain szólaltassuk meg olvasóin
kat. Ezért csupán néhány legjellemzőbb levél 
kivonatát adjuk:

Kedves Lázár Miklós.' A melódia, amit Ón művészien 
játszik A Reggé1 első oldalán, fülbemászó, szivbemarkoló, 
de még sawt szolgálja az igazság éj elfogulatlanság 
elveit. A pénz századok óta forog. Társadalmi osztályok 
tünnok és nőnek. Az újak, konccdáloin, sohasem artíszti- 
kusak. A maiak legkové6bé. Fölülkerekedésük azonban 
nem mai keletű. Tart ez a háború óta. Először voltak 
parcellázok és a hadsercgszúllitók. Azután az áruelrej- 
tők. Majd a nemzeti és nemzetközi siberek. Később 
valuta csempészek. Végül a romló korona lejátszói. Néz
zen vissza: minden nagy háború után így volt, az egész 
világon. A vége: eljön a tél és a legyek elhullanak. Egy- 
kettő megmarad, ezekhez pedig hozzá szokunk... (Föld
birtokot.)

*
.,. Hálás vagyok azért a hangért, amit .4 Reg gcv-beza. 

megütött. Ha nézem- a hazadat célok, kulturális mozgal
mak, jótékonysági akciók, spontán felbuzdul ások részt
vevőinek névsorát, ezeket az újakat sehol sem találom. 
És ez a logeHenszenvesobb és legkihivóbb! (Egy bíró 
levőiéből.)

♦
Éppen A Reggel-ben olvastam a nyáron Krausz Simon 

egy nyilatkozatát, amelyben megemlíti, hogy a ávs- 
gazdegságot ex piálni kell és adni, adni, adui. Mi, aki
ket a sors évtizedek óta jóléttel áldott meg, legalább 
nz ón baráti köröm, régen magunkévá tettük Krausz 
Simon szép teóriáját az expiálásról. A most túlburján
zott uj milliárdos osztály önmagái károsítja, amikor 
ugy él. hogy rászolgál a szerkesztő ur kegyetlen, de 
igán kritikájára. Csak egy védelmem van számukra: 
Nem tudják szegény gazdagok, hogy mit cselekszenek... 
(Egy régi bankár.)

■is

Nem állhatom meg, hogy ezt a pár sort le nem fir. 
kantsam, bár ritkán követek el efélét, de hát A Reggel 
valósággal gyöngém és becéző gonddal téltem. Az „igazi**  
uj gazdag csakugyan csúnya fajtat és ugy mint senkit, 
őt se irigylem a pénzéért és a habzsolásáért. De ha ön 
minden föniartds nélkül nekiszalad az egész ..brans"-n«k 
karácsony ünnepén — akkor rosszul intézi el velük 
lovagias ügyét. Hiszen tudom, hogy kiket gondol, de 
ha igy általánosítva, sommásan végez velük mámoros 
igazsága ihletében, egészen biztos, hogy szívesen értik 
félre azok, akik örülnek az ilyen félreértésnek. (Ujságiró.)

★

... Bécsben az uj gazdagság a kultúra, áldozatkészség, 
lokálpatriotizmus, színházi, irodalmi, tudományos, peda
gógiai segítség buzgó forrása. A mi uj gazdagságunk 
— szent igaz A Reggel cikkének minden sora —, közö
nyös. önző, cinikus, szívtelen. Ha nem lenne közönyös, 
látná a középosztály nyomorát. Ha nein lenne önző, meg
szólalna a lelkiismercte. Ha nem lenne cinikus, ugy 
keresné nz alkalmat, hogy a szolidaritását, részvétét ki
mutassa. Ha nőm lenne szívtelen, ugy ma, dacára a 
daeáráknsk. népszerű is lehetne. (Eay tanár leveléből.)

*
Minden jóérzésü ember osztja A Reggel legutóbbi 

számában „Beszéd az u-i gazdagokhoz" cimü vezércikké
ben kifejezésre juttatott fölfogást. Nyugaton ki is ala
kult már a recept ellenük. Nem kell más. mint ezek
nek az uj gazdagoknak 1914-es státusát megállapítani. Aki 
hónapos szobából, egy-kétszobás szerény lakásból „ebben 
a 10 évben*'  palotába, 10 meg többszobás lakásba sibolta 
föl magát, arra 1—2 szobán fölül olyan hatalmas lakás
adót kivetni (természetesen sehol sem kímélve a zsidót, 
épp ugy, mint a keresztényt), hogy abból nj építkezé
sekkel egyedül is meg lőhet igazságosan a lakáskérdóst 
oldani. Aki maga is békében úgynevezett „senki" volt, 
a cipőjét (ha ugyan volt neki) is maga pucolta és most 
felsibolta magát oda, hogy fehérkesztyfis inasokat és 
még 10—20 más cselédet tart nagyságának szimbólumául, 
azokra egy cseléden fölül olyan adót kell húzni, hogy 
abból az összes ária (főleg hadi árva) gyermekeket, 
munkaképtelen középosztálybeli rokkant munkásembert 
és minden éhezőt födélhez, ruhához és emberi föntar- 
táahoz lehetne juttatni. Az úgynevezett nagy luxust, 
aminek természet esen főleg ezek a szilvafák a tő hab- 
zsolói — olyan adókkal b'hot és kell sújtani —. hogy 
ebből minden kórházat föl lehetne jól szerelni és még a 
szükségeseket meg is építeni. Ezeket az adókat, ha 
okosan cs igazságosan húznák ezekre, mind megfizetnék, 
mert inkább az életükről mondanak le. mint erről a 
talmi úrhatnám eszközökről, mert ezek nélkül olyan 
semmikké válnak, mint voltak azelőtt. (Gáspár Fülöp.)

Lukács és Pásztor
Budapest, IV. Egyetem-utca f! sz. 
(Gró) Károlyi-palotával szemben)

ARISMY^
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VL&4RNAPI APORT
Túrázó csapataink félsikerrel járják Európát

A túrázó magyar futballcsapatok „vegyes" 
eredményeket produkálnak s olasz, német, tör 
rök és spanyol földön fordulva meg, bizony 
nem a legkedvezőbb hatást hagyják vissza a 
magyar csapatoktól csodát váró idegen népek 
telkében. Az FTC Konstantinápolyban csak 
eldöntetlen, 1:1 arányú eredményt tudott ki
csikarni a Galata Scrail-lal szemben. A Vasa
sok csak az első napon tudták legyőzni 2:1 (0:0) 
arányban Takács góljaival Valencia bajnok
csapat át, a második napi reván smér kőzésen 
ugyanettől a csapattól 2:1 arányú vereséget 
szenvedtek. A Törekvés szerdán, Torinóban a 
Juventvs és a. Torlnese legénységéből kombi
nált csapat ellen 1:1 arányban eldöntetlenül 
végzett. A BTC karácsony mindkét napján ve
reséget szenvedett. így’ Cremonában kedden a 
Cremonésetöl 2:1 arányban, mig szerdán Mode
nában 4:1 (2:0) arányban kapott ki.

Az utolsó futballmérkőzés: A Tör. TE— 
ZASE-rnórkőzós a biró meg nem jelenése miatt 
elmaradt s igy a fővárosban csupán egyetlen 
futballmérkőzés volt az URAK és Kelenföld

A rendőrség igazoltatni akarta az „álarcos" birkózót 
S poirftsziíl veszter

A vasárnap esti birkózó versenyek szenzá
ciója az „Álarcos" újabb győzelme volt. Nyolc
perces heves küzdelem után két vállra fektette 
Llndmayer osztrák bajnokot. Érdekes, hogy 
győzelme pillanataiban a közönség Varga Be
lát éljenezte benne, ám az álarcos sehogysem 
volt hajlandó kilépni iukognitójából, bár a 
szolgálatlevő rendőrkapitány igazoltatni 
akarta, ami nem sikerült, mert pillanatok alatt 
eltűnt. Sirket csak nehéz és hosszú ideig tartó 
küzdelem után dobta Tomasevics jugoszláv 
bajnok, mig Czája .József állandó fölénnyel dol
gozva, végzett 24 pere után Gebaucrrel, Becs 
bajnokával.

A pincérek pályát építenek
A szilveszteri éjjel csaknem minden ember

nek szolgál kisebb-nagyobb örömmel, ám a 
legnagyobb szerencsével az Egyetértés Sport 
Clubját kecsegteti. Ugyanis a Budapesti Szál
lodások és Vendéglősök Ipartestülete elhatá
rozta az Árvizsgáló Bizottság hozzájárulásá
val, hogy az ételek és italok árát Szilveszter 
éjjelére 5%-kal fölemelik és pedig: 3%-ot az 
EiS'C-nck juttatnak, mig 2%-ot a mentők kap
nak. Az ESC „pályaalap“-jára fordítja az igy 
nyert összeget, amely alighanem eléri a száz
ötven milliót, mert ezzel egyidejűleg a pincé
rek gyűjtői veket köröznek maguk között és 
minden valószínűség szerint ők is tetemes 
öss,zeggel fognak hozzájárulni az ESC pályá
jának a fölépítéséhez, amelynek az „első kapa
vágása" már kora tavasszal lesz.

— A Berlin—Budapest boxviadal az MBDOSz 
rendezésében január első felében kerül eldön
tésre Budapesten, amelyen a magyar színeket 
bajnokaink fogják képviselni. Köztük Vörös 
l'ál biztos favorit.__________________________

Felelős kiadó: Ilóaa Ödön igazgató
„Világosság'-könvvnvomda rt Bu 1- ihs1 VUl. (Jouli-u 4. 

Műszaki igazgató: Deiitsch I).

hőcípC^T
An<trásgy-u*  3S stám. Telefon « aa»2O

bőven cnrnsubás, torpcntlndus, n uókoboti-
nu! is jobb intnüsógbon készülő kiváló 11 sz-
Utó cs konzerváló hatással bíró cipó króm 721

BENE3 TESTVÉREK VEGYÉSZETI GYÁR RT., GYŐR 

K:

csapatai között, melyet az előbbi nyert meg 
9:1 (4:1) óriási gólaránnyal. Kelenföld végig 
7 emberrel játszott.

Egyéb eredmény. Becsből jelenti A Reggel 
tudósitója: Barátságos mérkőzés folyt le ma 
délután Bécsbcn a Floridsdorf és Slovan 
között. Eredmény 4:2 a Floridsdorf javára.

BKE I.—BKE II. 5:2 (3:1). Biró: Mindcr Frlfjyes. Ponmús 
téli idő kedvezett a nagy föladatok megoldására készülődő 
Budapesti Korcsolyázó Egylet j'‘ghokkiosnpiita első mér- 
kőzéséiit'k. EHúU'tb unnak, hogy a kitűnő együttesnek 
csak saját, tartalékcsapata volt nz ellenfele, a mérkőzés 
mindvégig nívós volt s nagy nézőközönsége volt úgy ti 
keményre fagyott jégen nagy számban korcsolyázó, mint 
n hídról és a partról szemlélődök sorából. A csapatok föl
állítása a következő volt: BKE I.: Heitirich G. — Pásztor, 
Barna — Lator — Kehrliug, Kro.mpols Péter. Miunich. — 
BKE II.: Boros — Grnber, Krepuska — Weinor — Voj- 
nies, gr. Bethlen, Izsák. A csapatokról általában az a 
véleményünk, hogy Összjátékuk megfelelő, azonban 
korcsolyatechnikájuk nagyon sok kívánni valót hagy 
bátra, amely körülmény a.négy évi tróninghiány folt táu 
teljesen érthető. A gó’okat az I. csapatban Kehrliug Í3). 
Krempels Péter és Minnich, a JI. csapat góljait Izsák és 
gr. Bethlen lőtték. Az I- csapat legjobb embere Kehrliug 
volt, mig a II. csapatból főleg Boros kapus és a közvet
len védelem másik két tagja érdemelnek említést.

Ma este a régi képvisclőjiázban 9 órától éj- 
félutánig tartó, gazdagprogramu Szilveszter
est lesz a mesterbirkózók és a Fővárosi Cir
kusz legjobb artistáinak a közreműködésével, 
akik között Mosca, n népszerű bohóc, társai
val szerepel. A mcsterbirkózók ma (bél fő) esti 
párosítása a következő: 1. „Álarcos"—Gebauer,
2. Sirk—Lindmayer, 3. Czája—Tomasevics. 
Újév napján pedig a következő párok birkóz
nak: 1. „Álarcos"—Tomasevics, 2. Lindmayer— 
Gebauer, 3. Czája—Svafon.

Az első sportszll vesztei- iránt váratlanul 
nagy az érdeklődés, mert a rendezőség a régi 
képviselőház nagytermét fütteti.
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(Lukács Gyula) VI1, Erzsébet-kömt 
_________________________ Iá. szám. — Telefon: József 28— <>S.

Magyar Agrár- és JárazSékbenk Rt. 
v£!thm«3$osztáiya

Budapest. V, Nádor-utca 16. — Telefon: "2—01 
Sürgönyeim: Agrár Budapest

Vesz a legmagasabb napi áron tóhers- os luternamagot
és egyéb -’t .■•jiu3.."zl hat

Miulázott ajanlafokatkér
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♦♦♦Xhirscm és társa ♦♦♦<>♦♦«
BnJap' st V, Alkotnál.y-ntca 19,

„PYSÍAMIS"
MAGYAR FÖLDBIRTOKOSOK ES FÖLDBÉRLOK 

KERESKEDELMI RÉSZVENYTÁRSASÁGA
BUDAPEST, VJ. TEREZ- .ÖKUT26. SZÁM 

Részvénytőke; 1.600,1 OO.UOO korona
Bunknszhily. Mezőgazdasági gép-, műszaki-, műtrágya-, 
erőtakurmány-, liszt-, vetőmag- és gutfOiiuosztAly.
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Mübutoi*
MÜller A. 6ósa mUbutoroyóros bútor Áruháza, 
Budapest vi, Csennori-utca 29 (Király-utca sarok) 
Telefon 190-60
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Viktória Szalon
VII, Erzsébei-körut 6. szám alatt
— i. i

és beépítés:
VI, Dessewffy-utca Telefon 89-86
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Dénes és Friedmann Rt
autőkülfönta’tgességei
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fl januári orfeumi műsor 
szenzációja

Páni Síeiniiz
Németország legjobb 

improvizátora í

PRÍMA 

poroszig. 
mPSRT-SZEHET 
minden mennyiségben. waggon- és fuvíirtótc- 
lokbo'', már 2 g-tól fölfelé házhoz szállítva és 
háznál mérlegelve, kívánatra a harmadik 
emeletig is fölhordva, továbbá elsőrendű ro

mán Import, aprított

a

Casino
Révau-utoa 18

TŰZIFÁT
azonnal szállít

ZSOLNAI HERMANN
kőszén-, koksz- és tüzifanngykereskedő

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

Telefon 10 71.
, Raktárak:

Déli vasút, 1. kerület, Enyedl-utca 6. sz. (gőzfavágó) 
Telefon 45 93

Északi teherpálj audvar, VI, Szent László-ul
Tclcfor 30 64

Ügyntlfük fix fizetéssel és jutalékkal délután 1-6 őrá 
között fölvétetnek
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