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| csepeli Weiss Manfred báró
Csepcli Weiss Manfréd báró meg- : 

meghalt. Tegnap este a minden 
emberi végzete végét szakította 
Weisz Manfréd életének és a toll : 
tétovázva áll meg a papiroson, ; 
mert alig talál szavakat, ame
lyekkel hírül adván a sötét 
.újságot az olvasónak, ki tudná fe
jezni túl részvéten, egyéni fájdal- i 
mon, megdöbbenésen azt a csapást, 
amely nemcsak közgazdasági életün
ket érte ez igaz és jelentős ember 
halálával, hanem az egész országot, 
ezt a szegény, tépett, vérző, vergődő 
hazát, amelynek talán soha annyira 
szüksége nem volt a ‘Weiss Man- 
fréd-féle egész férfiakra, mint most.

A szorongó sejtés — hiszen közel
múlt betegsége alatt több Ízben is 
elterjedtek riasztó hírek — semmivel 
sem csökkenti a fájdalmas megdöb
benést. Hatalmas, tömör, erős, talán 
nélkülözhetetlen oszlopa dőlt ki vele 
közös épületünk struktúrájának és 
a biztos támasztó hiányát, sajnos, 
|meg fogjuk érezni mind: szerény 
téglák az épület falában, megterhelt 
traverzek, művészi díszítések, min
den, minden, aminek köze van a mi 
közös, mai szomorú életünkhöz.

Ha szabad ma, annyi mogkopott- 
sága után még használni ezt a szót: 
Weiss Manfréd konstruktív ember 
volt. Nem politikus és nem is fajtá
jából ama harsogóknak, akik a fó
rumon, hordó tetején, kocsmában 
tele szájjal tivöltik a konstrukciót, 
az építésiek még csak jóindulatú 
szándéka nélkül is, de fótfi, férfi 
aggyal, amely soha nem szünetelt 
egy percig sem, örök építőtervek 
munkájában és két erős férfikarral, 
mindig készen, mindig munkában, 
hogy a soha nem pihenő agy terveit, 
útasitásáit. valóra váltják. Lehet, 
hogy iibmcsak a rest üvöltők, de a 
inagukat komoly fajpolitikusoknak 
fievezők sem fogják Weiss Manfré- 
det a maguk halottjának tekinteni. 
De ki törődik velük a nagy gyász
nak e keserű napján? Magyar em
ber volt Weiss Manfréd, magyarabb 
minden melldöngetőnél, mert ahová 
tiyult, ahová keze elér.t*  ott élet fő
tant, munka serkent, gyümölcs ter- 
{nett a magyar földön. Az építő
tervet ópttőmunka követte és az 
^pitőmunka nyomán kenyér került 
a munkáskezekbe,. meleg ruha cse-, 
jievész gyerektestekre, édes, tápláló, 
Írága tej csecsemőknek, a jövő, bol- 

ogabb ^fagyarország munkásai
nak. így epitője volt Weiss Manfréd 
az eljövendő szebb hazának és bár 
egy ember a nagy-nagy szerkezet
ben csak parányi kerék, vagy rugó, 
ha a mi szemünkben még oly hatal-1 
inas is: Weiss Manfréd sírjánál 
ÍUva, akik sírnak, nemcsak őt sl- 
atják, hanem siratják magukat is, 

siratják a lehetőségeket, amelyeket 
Weito Manfréd élete a kibontakozás 
útjának megépítésében mindnyá
junk számára jelentett volna.

A kusza, nehéz, verojtékes életut- 
nak közbenső és végső mutató-kövei 
6zeM5ély«» váratlanságban érnek 
mindenkit De bizonyos, hogy Weiss.

Manfréd alkotó láza siettette az 
utolsó óra elkövetkezését. Mondják, 
hogy a hatalmas ember, dús ur 
nemcsak hogy nem szürcsölte mohón 
az örömöket, amelyeket a megfeszí
tett munka nyomán áradó bőség 
nyújtott, vagy nyújthatott, de meg
vonta magától még a szürke ember 
szürke szórakozásait és megvonta 
magától a fáradt, meggyötört ember 
legprimitívebb pihenését: az alvást 
is. Néhány — kevés —• óráját szánta 
mindössze a napnak alvásra és az 
építés soha nem hunyó, serkentő 
lángja még ennek a néhány órának 
jórészét is megemésztette, Fel-fel-

riadt, felriasztotta a még álomban 
sem pihenő agy és felneszelvé: keze 
mán nyúlt a villanykapcsoló, a ce
ruza és a notesz után: az éjjeli, szű
kös pihenő percek ötletei papírra 
kerültek és a hajnal már hallotta az 
ötleteket parancs, utasítás formájá
ban végigrezegni egy óriási hálózat 
számtalan telefondrótján.

És ama sírfelirat nyomán, amely 
a Városligetben elkövetkező korok
nak csak annyit ad tudtára a tövé
ben porladó emberről: „Fűit", hogy 
tudják ki volt, Weiss Manfréd, sír
kövére csak ennyit kellene vésetni: 

Dolgozott és alkotott.

Weiss Manfred élete
Weiss Manfréd 1857-ben született, régi eéfft reform befolyásolja a vállalatul 

tekintélyes pesti kereskedőcsalúdból. | amely megkezdi a tüzérségi lövedékok 
Maga is kereskedőnek indult és tanuf- • ... ...
mányai elvégzése után, egészen fiatalon, 
Hamburgba került, liol egy nagy kivi
teli cégnél három évet töltött, 19 éves 
korában o cég prokuristája volt. Húsz
éves korában hazajött Magyarországba 
s fivérével, Weiss Bcrth')lddúl együtt — • 
aki néhány évvel 'cíélőtt halt meg — 
előbb egy boszniai szállítási és építke
zési vállalkozásban vett részt, majd 
1882-ben ugyancsak Berthold bátyjával 
együtt megalakította az „Első Magyar 
Konzervgyár" at, mai hatalmas telepei- 
nek tulajdonképpeni kozdetét. A gyár 
szerény keretek között, alig száz alkal
mazottal indult. A hadsereg számára 
1885-ben kezdett dolgozni a konzervgyár 
s amint a nyolcvanas évek közepén egy
re erősebben fonyegetett egy orosz tá
madás veszedelme, úgy fejlődött a vál
lalat hadsoregellátó jelentőség© is.

Az eredeti konzervgyár már a kilenc
venes évek legelején nem volt elegendő 
a gyalogsági hüvelygyártás és lövedék
gyártás egyre fejlődő ágainak befogadá
sára. Olyan uj telephely után kellett 
nézni, amely a lognagyobbszabásu fejlő
dés szántóra is terat enged. Azzal, hogy 
Csepel szigetét választotta ki Weiss 
Manfréd, már tanúságát adta rendkívüli 

-előrelátásának; ez tetto lehetővé, hogy a 
gyár a háború alatt az óriási módon 
mognövekedett követelményekhez azon
nal tudott alkalmazkodni. Alig öt-hat 
lóerőt használt föl eredetileg a telep s 
ma harmincezer lóerős óriási energia
szükség dolgozik. Az alkalmazottak szá
ma az eredeti százról a háború alatt 
harmlncezerre növekedett s bár a bolse- 
vizinus után lezuhant ezerre, mpst is
mét kilencezer munkást foglalkoztat 
Csepel, <tehát sokkal többet, mVnt béké
ben, a háborút megelőzően.

A csepeli gyár
Közbon maga a konzervgyár is erő- 

- sen kiterjeszti üzemét, úgy hogy 1894- 
' bon már napi 200.000 adag különböző

katonai konzorvet, tud előállítani. A, .............. - —
szakadatlanul fejlődő vállalattól ! újjáépítés és az átalakítás mulmkájával
bán vált mog Weiss Bortliold s azóta1 csak Weiss JWan/réd.energiája birkóz-

vállalatot, 

gyártását is. A fémmüveket kiegészí
tik acéihengnrmüvel, berendezik acél
lemez és acélszalagok clőállitására Is, 
niiúltjil a kézifegyver töltényeinek 
gyártásához szükséges összes anyago
kat magában az üzemben tudják elő
áll jíaui, ,, . .. - ■ ' -

Weí»s Manfréd előrelátás^ ga7,da- 
ménveaitUZ‘í3íl ÓS oncríriáia követkoz- 
ménye gyanánt az 1914-ben kitört há- 
ui?1 ™í7árat te,jos készenlétben ta
lálta. Teljesítőképessége azonban a há- 
& Tkítóíf ^omszorosdra. emelkedett. 
vatakinnt v6ff a,i* Jelenthetett

, b ? , lraKikusabb csapást, mint
Mdr a ^^b’i-korszak 

SOVetkozctv VÍ8Z°nyok tevékeny- 
x*'xLJ  lje80n “^bénították, az egyéni- 

mus f0lé0VTo^táv°l áUÓ pesszimiz
mus felé hajtottak. A holsevizmus kitö
rése azután szinte úgy látszott, hogy 
a végső csapást adja meg. Egyéni mű
vének vezetését kiragadták a kezéből, 
neve vörös posztó volt, üldöztetést kel
lett elszenvednie, n jövőt sötétnek és 
kilátastalannak Vélte, az ogész társadul-, 
mát látta összebmlanl, a kétségbeesés 
napjaiban úgy vélte, hogy családjának, 
hozzátartozóinak s talán művének sor
sát enyhíti, ha kitér a meddő küzdelem 
elől s önmagát dobja áldozatul. A kom- 
mün kltöréso után öngyilkossági kísér
letet követett el. Még halálos bátráén is 
tdroya volt az üldöztetésnek. Hosszú, 
súlyos betegség után épült csak fél, las
sanként visszanyeri egészségét s a kom- 
mün bukása, utón Visszatér energiája és 
inunkakedvo is. Fiatalos erővol látott 
hozzá annak a nagy célnak megvalósí
tásához, hogy hatalmas és négy óv alatt 
teljesen a háború szolgálatába állított 
■telepét a békegyártmányök készítésére 
alakítsa át. Életének legnehezebb müvét 
hajtotta vógre ekkor. Közben azonban át 
kellett szenvednie' a román hmgszállán 
ugyancsak katasztrófális csapását. A ro
mánok 1600 gépet, 200 vagon rezet, 150 
vagon vasat, 500 vagon lőszert hurcol- 

j lak cl, úgy, hogy kivonulásuk utón, 1919 
I telén, színi© puszta volt a telop s az

,w.v ..vő™ .-.u.tuv.u o csak Weiss Manfréd enprgiája birkóz-
Welse Manfréd az egyedüli vezető, aki hatott meg. Évokkcl előbb a háhorti gaz- 
a fősnlyt a fótúinüvok fejlesztésére ve- .dasági követelményeihez való alkolmuz- 
tette. E fémmüvekot 1898-ban sikerült kodás fényes példáját produkálta s most 
függetleníteni© a külföldi ipartól. Hosz-' ügyen azt ismételte meg a hékegazdaság- 
ezadalmas, fáradságos és kölisé^s ki- ™ való Áttérésnél. Az acélmű, mely a 
eérlotezéa utón 1901—1908 között készül*  
tol nagyobb tömegekben Woise Manfréd 
gyárának egyik legnevezetesebb alko
tása, a tábori sütőkocsi, amelyet 1998- 
ban követ a főzőkonyha, ngy, amint 
azt. a háború alatt ngyexólván az egész 
világ mof?f«nr.p,rt0. Ugyanebben az óv- 

(bon, a nagy haÜjorejrcforni t> a tüzér

háború alatt gránátokat készített, moat 
rúdacélokat, profilokat ás hengereket 
Aliit elő. A fém feldolgozó mű a gyüezil- 
1ől kezdve az. tittóki*  a lelkűi ön bözóbb 
cikkeket kémiiti vörös rézből, sárgaréz
ből én ahiminlemból. A lőszergyártást tó 
speciális gének, teljen átépítésével ugy 
ezorvozték át, hogy ennek helyén tör-

ténik ma a posztógyártás és a mezőgaz
dasági gépek előállítása. Készülnek kü
lönböző faáruk, cipőszegek és sok más, 
mindenféle cikk, s Csepel ma csaknem 
kótszorannyi munkást foglalkoztat, mint 
békében.

Weiss Manfred jótékonysága
Élete főmüvének lankadatlan fejlesz

tése mellett Weiss Manfréd igen kiter
jedt társadalmi és gazdasági tevékeny
séget fejtett ki. Tagja volt az iparta
nácsnak, a közlekedési tanácsnak és a 
tarifabizottságnak. Alelnöko a Gyáripa
rosok Országos Szövetségének, részben 
elnöke, részben igazgatósági tagja kü
lönböző nagy vállalatoknak. A jótékony
ság torén végzett munkáját alig lehet 
számon tartani. Létesítette és fentartotta 
a Weiss Alice kórházat, mely mintaszerű 
berendezéssel áll a szülőunyák segítsé
gére. Csepelen népkonyhát és gyermek- 
menhelyet tart fenn, hatalmas alapítvá
nyokat tett a legkülönbözőbb jótékony 
intézmények számúra, s talán névtelenül 
még többet áldozott; senki nem távozott 
tőle üres kézzel azok közül, akik segít
ségét kérték.

Már n háború előtt számos kitüntetik 
étté .gazdasági és humánus mfiköáésóért. 
1896-ban magyar nemességet kapott 
„Csepel i“ élőn évvel. Különböző belföldi 
és külföldi rendjelekkel tüntették ki s 
1916-ban a király a förpndihtjz tagjává 
nevezte ki, majd 1913-ban Károly király 
a báróságot adományozta neki.

Weiss Manfréd utolsó órái
Weiss Manfréd bárót éppen hat 

hete döntötte ágyba a betegsége. 
Hat héttel ezelőtt suíj/os agyvérzést 
kapott, amely az idős urat nyomban 
tétlepségre kárhoztatta. Azótp. meg
szakítás nélkül ápolták az András- 
sy-ut 116. szám platt levő palotájá
ban s az érdeklődők- aggódó szere
tető vpUe körül a beteg ágyát.

Weiss Manfréd .állapotában néha 
javulás állott be. Közérzete jobb 
lét^, Ilyenkor bővebb táplálékot is 
vott magához és onpajn remélték, 
hogy a nagybeteg fel‘fog, gyógyulni. 
Az állapota azonban gyakran rosz- 
szábbodott. és ilyenkor h' közeli ka
tasztrófától tartottak.

Éppen ezért Weiss Manfréd beteg
sége körüiá llandóan ott tartózkod
tak kezelő orvosai, dr. Vas Frigyes 
és dr. Nddor Henrik, akik a nagy
beteg ur.at szjgoru kezelés alatt tar
tották.

Azonban dacára a legkörültekin
tőbb ápolásnak és orvosi kézeléiwiok, 
a katasztrófa Jiétfön este hat órakor 
váratlanul bökövelkezclt. A hétfői 
délutánt látható nyugalommal töl
tötte és senki sem hitte volna, hogy 
a halál már leselkedik Weiss Man
fréd betegágyánál.

Hat óra efőtt pár perccel a nagy
beteg hirtelen félig fö{p picikédéit az 
ágyon, a következő pillanatban szív
roham fogta él, amely pillanatok 
alatt végzett vele.. Szervezete mán 
nem tudott ellpntállni erősebb? ro*  
hómnak és Weiss Manfrédmindén 
faj szó nélkül meghalt. ' ' '

fa elhunytat csütörtökön délben 
12 órakor temetik el nz Andrásay-ftt 

' 118. szám alatt levő gyászházból és 
, a Kerepes’, úti izraelita Menetében 

levő családi sMifútban helyezik Örök 
ny.ugalpniia*

)
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Szilárd a magánforgalom
A tőzsdei spekuláció, mely nem ismer ünnepet nem tart pihenőt, 

— különösen bausse idején — nem respektálta a tőzsdetanács hivata
los szünetét és a szombattól keddig terjedő idő alatt méreteiben bár 
nem nagyarányú, de az alapirányzatban annál szilárdabb magánfor
galmat produkált. A tőzsdén jegyzett, sőt nem jegyzett értékpapírok 
valamennyi kategóriájához tartozó részvényre volt pénzajánlat, de 
áru csak kevésben mutatkozott.

Előfordult kötések: Rima 12,009—12.600 (maradt 12,500), Salguí 47%— 
50.000, (maradt 49.500), Kőszén 102 -110.090, (108.000), Áliamvasút 34%— 
36.000, (36.000), Trust 14.200-15.000, (14 809), Közúti 7600-7809 (7890), 
Gauz-Danubius 909.009-939.000 (925.009), .Fegyver 70.000, Láng 15.000, 
Sclilick 8609 -9000 (8900), Lipták 4200—1409, (4356), Ólom 5090-5200, Izzó 

Gschwindt 45.090-48.009 (48.000^ Cukor 190.000 
Bóni 10.500 (pénz), Spódium 6200— 
(5900), Maros-petr. 7800 (pénz), Iía- 
9609 (9509), Just-izzó 1690-1750, Fo- 
1700—1800.

Nagyvárad, Arad és Szatmár 
a megszállás ellen

*- A Hétfői Napló tudósítójától. —
Vasárnap délelőtt 11 órakor az 

Újvárosháza dísztermében a Sza
mos és a Kőrösök völgyének, va
lamint Szatmár, Nagyvárad és 
Arad városoknak kiűzött menekült
jei nagygyűlést tartottak, amelyen 
tiltakoztak az elszakított terület 
magyarságát elnyomó kisantant 
ténykedései ellen.

Gróf Károlyi József elnöki meg
nyitójában rámutatott a vesztett 
háború következményeire, melyek 
azonban mégis azokat sújtják r. 
legjobban, akiknek szülőföldjüket 
kellett elhagyniok, de ugyan úgy 
sújtják azokat, akik még ma is 
ott szenvednek az elnyomók terror
ja alatt. A Tisza és a Maros, a 
trianoni határ és a Királyhágó 
között elterülő vidék, a Szamos és 
a Kőrös völgyének, továbbá Szal
mái4, Nagyvárad és Arad városok
nak egy milliónyi magyar lakos
sága kiált segítségért. A trianoni ____  ... ____
békeszerződésnek Millcrand francit', szági Szociáldemokrata Párt az idén tar
miniszterelnök által aláirt kisérő- tolta meg először országos púrtgyülését. 
levele értelmében arra számítottak, A kongresszus december 24., 25., 26-án 
hogy ezen a területen liatárkiigazi- 
tás lesz, a határkiigazitó bizottság 
azonban nem tolta vissza ezeket a 
határokat, hanem a hegygerincen 
innen! hagyta melyen belenyúlni a 
nagy magyar Alföldnek szinma- 
gyar területébe. Ez az embertelen 
határkiigazitás váltotta ki a ki
üldözött és az elnyomás alatt levő 
magyarságból azt az elhatározást, 
hogy Csonka-Magyarországnak tá
mogatásához folyamodjon és együt
tesen követeljék, hogy a természe
tes határ vonassák meg és az egy
millió lakos adaésék vissza az 
anyaországnak. Amennyiben ez 
nem történnék meg, semleges csa
patok jelenlétében és felügyelete 
alatt népszavazást követelnek,

A nagyhatású beszéd után dr. 
Nagy Mihály Ugocga. vármegye, 
Mihály Pétej4 Szatmár-Né.meti vá
ros, Komoróczy Péter Szatmár 
vármegye, dr. Lengyel Zoltán 
Szilé gyvármegye, dr. Szilágyi La
jos Bihar vármegye, dr. Krüger 
Aladár Nagyvárad város, Tarján 
Gábor Nagyiéta község, ~ 
Béla Arad vármegye*  dr. Bedő Sán
dor pedig a megszállott Erdély 
nevében mondott nagyhatású beszé
det és mindenikük egyöntetűen 
amellett foglalt állást, hogy ha, a 
nagyhatalmakhoz benyújtott me
morandumban kérelmezett határ
kiigazítás kérésének eleget nem 
tesznek, akkor számoljanak azzal a 
lehetőséggel, hogy a megszállott 
területek elnyomottat fegyverhez 
nyúlnak, ami újabb európai kom
plikációt fog maga után vonni.

I

Csátth

A Csongrádmegyei Cukorgyár 

R.-T. igazgatósága, folügyelőbl- 

zottsága és tisztviselői kara mé

lyen lesújtva jelenti, hogy a 

vállalat megalapítója, érdemek

ben gazdag igazgatósági elnöke

báró csepeli

51.000-52.500, (52.000),
—200 000, Klotild 8400-8600, (8690), 
6400 (6400), Atlantika 5700-6000
zai fa 14.500 15.000, Zabolni 9300 
resta 5700— 6009, Kontinental-fllin

Kilenc óvi szünet után a Magyaror-

zajlott le, befejező gyűlése pedig 27-ón, 
szerdán délelőtt lesz.

A kongresszus megnyitása
Pontosan 10 órakor a zsúfolt üléste

rem előtt Farkas István, a párt titkára 
előtorjcszté3t tett a kongresszus elnök
ségének megválasztására, amely szerint 
Peyer Károlyt elnökké választották

I

nap

be-

meg.
Ezután áttértek a napirend első pont

jára. Farkas István titkár tette meg je
lentését a pártvezetőség nevében a kom- 
mün bukásától máig terjedő időben le
zajlott eseményekre.

Farkas István jelentése közben érkez
tek meg a kongresszusra a külföldi ven
dégek.

A vendégeket éljenzéssel fogadták, 
majd a Farkas által előterjesztett jelen
téshez többen hozzászóltak. A jelentést 
végül elfogadták. Ezzel az első 
délután 8 órakor véget ért.

Vandervelde belga szocialista 
széde

Hétfőn délelőtt Peyer Károly .üdvö
zölte a külföldi szociáldemokrata ven
dégeket..

Vandervelde válaszolt olsőnek az üd
vözlésre. Bejelentette, hogy a bécsi 
munkaközösséggel megállapodott a má
sodik hágai kongresszuson, hogy

1923-ban pünkösdkor Hamburgban 
szoclálista értekezletet tartanak, a 
melyen megalakítják az uj inter- 

nacionalet.
Majd a magyarországi politikai hely

zettel foglalkozva, idézett Petőfi. „Já- 
I nos vitéziéből és azt mondotta, hogy 
mint János vitéznek, a magyarországi 

, szociáldemokrata pártnak is három 
’ akadállyal kell megküzdenie. Az első 
akadályt legyűrték 1818-ban, a másodi
kat 1918-ban, a harmadik még 
van.

hátra

Rendőri beavatkozás
Louls Pierard beszédo után

zés és felügyelet alá való helyezés meg. 
szüntetését. Általános amnesztiát, amely 
a bolsovizmus alatt elkövotott politikai 
cselekményekért való felelősségrevonúst 
a belföldön és külföldön tartózkodókra 
egyaránt megszünteti.

Bombamerénylet Lisszabonban
Lisszabon, december 24.

Az olasz konzulátus kapuja előtt 
borúba robbant fel, amely azonban, 
csak csekély anyagi kárt okozott*  
Megtaláltak egy levelet, amelynek 
tart;-Imából következtethető, hogy u 
merénylettel kifejezést akartak adni 

| a fascizmus elítélésének.

Weiss manfred
főrendiházi tag

Budapest -Szentes, 1922 decem. 
bér 26.

e hő 25-én elhunyt.

Egy nagy elme hagyta el vele 

az élők sorát, kínok feledhetet

len emlékét kegyelettel fogjuk 

megőrizni.

Nina 
Bang szólalt fel. Megemlékezett a So
mogyi-gyilkosságról, mire a kiküldött 
rendőrtisztvisclő tiltakozott az ellen, 
hogy ezt a kérdést feszegessék.

A rendőrtisztviselő beavatkozását a 
gyűlés nagy zajjal és tiltakozással fo
gadta. Amikor az elnöknek sikerült 
csendet teremteni, Nina Bang befejezto 
beszédét.

Ezután Braun német szoclálista 
szélt. Borovszky Géza szóvátette a 
vidéki munkásság elnyomatását.

A felvidéki munkásság felszabadítá
sát várja az anyaországtól, ez azon
ban addig nem következhetik be, 
míg a mostani viszonyok meg nem 

változnak.

he- 
fel-

A szabadságjogok és a rendtörvény
1 Vanczdk János a sajtó-, szólás-, gyü
lekezési szabadságról és a rendtör-

l vényről beszélt. A háború alatt a 
• kivételes hatalom alapján hozott rende- 
I letekkel béklyóba verték a sajtót. Fog- 
I lalkozott a rendtörvénnyel. Megállapí
totta, hogy

I ennek életbeléptetése megfojtja a
I sajtót Is

de ezenkívül ez a javaslat csak arra jó, 
hogy Magyarország népónok egyik 
felét börtönbe és dologházba zárja, 
másik feléből pedig fogy őröket 
náljon.

Kedden délelőtt folytatták a vitát, 
majd ennek berekesztése után elfogad
ták az előterjesztéseket és megejtették a 
választásokat.

Újabb incidens egy rendőri beavat
kozás miatt

Ezután Propper Sándor'' a falu és a 
város problémájával foglalkozott.

Demokráciát kell létesíteni az állam 
minden tagozódásában.

Majd igy foyltatta:
„Ma, amikor 22 trón omlott össze 

a háború után és az államformák 
96 százaléka köztársasági . ,

Propper o szavainál óriási éljenzés 
tört ki, rniro a rendőrtisztvisclő felszó
lította Proppert, hogy ne izgasson 
köztársasági államforma mellett.
A főváros vezetőségének bírálata
Propper ezután a főváros jelenlegi 

vezetőségének működését birálta éles 
hangon. Megállapította, hogy 1922 jú
lius 16-án a főváros vezetősége elvesz
tette jogosultságát az ügyek vitelére és 
arra, hogy továbbra is helyén marad
jon . . .

Propper e kijelentését nagy tapssal fo
gadták, a rendőrtisztvisclő pedig fölszó
lította, hogy magyarázza meg kijelen
tését.

Propper kijelentette, hogy a nemzet
gyűlési választások alatt a főváros la
kosságának 10 százaléka a szociáldemo
krata pártra, 10 százaléka pedig a libe
rális pártokra szavazott s ezzel megmu
tatták, hogy nincsenek bizalommal a ve
zetőség iránt.

Politikai amnesztia
Propper beszédo után Vandervelde 

belga szocialista vezér szólalt föl. ö egy
szer igazságügyminiszter korában a ma
gyar kormánynál is interveniált az 
emigránsok érdekében, fölszólitdst intéz 
a magyar kormányhoz, hogy tegye lehe
tővé a külföldre menekültek hazatérését 
és szüntesse meg a bosszú politikáját.

Magyarország csak akkor fejlődhetik, 
ha nemzetközi relációban kezet tud 
fogni a demokratikus országokkal, 
ez pedig csak akkor lehetséges, ha Itt 

is érvényesül a demokrácia.

Hosszas éljenzéssel fogadták Vandor- 
velde beszédét, amely után Mónus Illés 
határozati javaslatot terjesztett elő, a 
mely szerint a szociáldemokrata párt a 
kormánytól a politikai bűnösökre általá
nos amnesztiát leér. Ezt egyhangúlag el
fogadták.

Határozati javaslatok
A kongresszus ülésezéso alatt számos 

határozati javaslatot fogadtak el, me
lyek közül kiemeljük a következőket:

A párt tiltakozik a rendőrségnek mű
vészeti és irodalmi kérdésekbe való be
avatkozása ellen.

A pártgyülés követeli: Az, egyesülési 
és gyülekezési jog szabad gyakorlásé 
nak törvényes biztosítását. A szólássza
badság biztosítását. A sajtó teljes sza 
badságát, a kolportázsjog biztosítását u 
lapok indításának szabaddátótclével. Az 
internálást rendszer, a rendőri jelentke

csepeli

Mauthncr Alfrédné Weiss 
Elsa, Weiss Jenő báró, báró 
Kornfeíd Móricáé Weiss Mari- 
anno, Weiss All'ons báró, IfJ. 
Chorin Ferencné Weiss Daisy 
és Weiss Edith bárónő az egész 
rokonság nevében mélységes 
fájdalommal jelentik, hogy fór- 
rón imádott édosatyjuk

csopeli

Weiss manfred
nagylpuros, 

a főrendiház tagja

e hó 25-én, éloténok 66-ik évé
ben elhunyt.

Drága halottunkat folyó hó 
28-án déli 12 órakor fogjuk a 
VI., Andrássy-ut 116 szám alatti 
gyászházból utolsó útjára elkí
sérni és a Kerepesl-uti izraelita 
temetőben levő családi sírbolt
ban örök nyugalomra helyezni.

Pihenjen békében.

Mauthncr Alfréd, báró dr. Kom- 
féld Móric, ifj. dr. Chorin Fe

renc vejei

báró Weiss Alfonsné báró Hcr- 
zog Erzsébet menye

Mauthner Mária, Mauthncr Fe- 
renc, Mauthncr Anna, Mauth
ner Krisztina, Mauthner Jáuos, 
Mauthncr István, báró Korn- 
feld Mária, báró Kornfeíd Han
na, báró Kornfeíd György, Cho
rin Erzsébet, báró Weiss Gábor 

unokái.
özvegy Elslor Móricné, Weiss 

Jeny nővére.
özv. Weiss Bertholdné sógor

nője.
lovag Wahl Oszkár és neje, só

gora és sógornője.

Koszorúk mellőzését kérjük

Weiss Manfréd gyárainak 
igazgatói, tisztviselői és mun. 
kásái fájdalomtól megrendülve 
és lesújtva tudatják, hogy ősziu- 
tén szeretett és felejthetetlen 
vezérük, a munka és az emberi 
erények ritka megtestesítője

Weiss manfred
báró

nemzedékükre kiható nagysza
bású alkotó munkájának teljé
ben közülünk eltávozott.

Hatalmas egyénisége ki
törölhetetlen omlék marad 
mindnyájunk szivében, irányi, 
tónk és mintaképünk lesz nagy
szerű munkájának folytatásá
ban.

Rudapcst-Csepel. 1922. decem
ber hó 26-án.



flacapcst, 1522 december 27. HÉTFŐI NRPLÖ 3

HÍREK
Budapest 0G223A 

Berlin 0’073/4
Zürich, december 25.

Wiener Aaiílicke Nachrichten" 
stelle. (Devizazárlat.) Berlin 0.07%, 
Amsterdam 210/25, Newyork 527.75, 
London 24.43, Párizs 39.02, Milano 
27.03, Prága 16.31, Budapest 0.22%, 
Bukarest 3.15, Zágráb 1.45, Szófia 
2.75, Varsó 0.327b, Wien 0.0075, osz
trák bélyegzett 0.9076. (MTI.)

— Felolvasás Petőfiről a Sorbon - 
neon. Párisból jelentik: Strowszki 
Fortunátus. a francia irodalom ta- 
aára a Sorbonncon, készségének 
idolt kifejezést, hogy a párisi Pe- 
tőfi-ünepcly alkalmával felolvasást 
tart Petőfi életéről és müveiről. 
Strowszki tanárt az is indította 
előadásának megtartására, hogy 
ütyja mint lengyel tiszt a magya
rokkal harcolt a szabadságharcban 
Ucm hadseregében. A szabadság- 
harc leveretóse után halálra ítélték, 
mire Franciaországba menekült, 
ihol végleg letelepedett és francia 
illampolgátságot is kapott

-F- Magyar gyermekek karácsonya 
Svájcban. A zürichi magyar kolónia 
megható karácsonyi ünnepséget rende- 
tett. Közel kilencszáz magyar gyermek 
töltötte az idén a karácsonyt a vendég- 
Izerctő Svájcban és nagyrészük szívé
lyes meghívást kapott a We^jnann fő
konzul nejének vezetése alatt álló hölgy
bizottságtól, amely az idegenben levő 
gyermekeknek a karácsonyt örömiin- 
seppó varázsolta. Ápolószülcik kíséreté
ben a közelből és távolból cgybescreglet- 
lek a gyermekek a Hotel úu Paris pom
pásan földiszitett nagytermében és kö
rülállták a karácsonyfát övező hatalmas 
Asztalokat, amelyek roskadoztak az aján
dékoktól és édességektől. A magyar 
temzeti himnusz eléneklése után a 
Svájci Magyar Klub elnöko, Laskay 
Igazgató a gyermekekhez beszédet intő
iéit, amelyben olthatatlan hazaszoretet- 
to hívta fel őket.

— Karácsonyi ünnep a fogházban. 
Vasárnap délután megható ünne
pélyt rendeztek karácsony első esté
ién a Markó Jiceai fogházban. A 
lagyk. .nben gyűltek össze a fog
yok, akik előtt emelkedett hangú 
innepi beszedet tartott a fogház ka- 
lolíkus lelkésze. Ezután a foglyok 
Inek- és zenekara következett, majd 
aavalatok, énekszámok tarkították 
>' műsort, végül pedig az egyházi 
riisszió ajándékait osztották ki az 
ttra rászorult szegényebbsorsu fog
toknak. Az ajándékokhoz hozzájá- 
fult több olyan jómódú ember is, 
ikik valami ügyes-bajos dologért le 
toltak tartóztatva, de hálából az 
Bnberies bánásmódért, amiben fog
águk alatt részesültek, segítséget 
gyújtottak azoknak, akik arra leg- 
pbban rá voltak szorulva.

Halálos szerencsétlenség a rá- 
ídsi rendező-pályaudvaron. Vasár
lap délelőtt Bakos János huszonkét
les kocsirendező a rákost rendező- 
)«lyaudvaron két vágón ütközője 
iqfté került. A két kocsi halálralapl- 
buta a szerencsétlen embert, akit 
Iprzalmasan összeroncsolva húztak 
a )az ütközők közül. A vizsgálat 
megindult

| — Gázol a villamos. Vasárnap oste 8 
^ra tájban Újpesten a Rákóczl-ut és 

iross-utoa sarkán ifj. Kiss István 33 
os kocsis ogy villamosról akart le

prán 1. Elcsúszott, a kerekek alá kc- 
lilít, amelyok bal lábát teljesen össze- 
onesoltúk és testén különböző sérülé- 
fckot okoztak. Az újpesti mentők a szc- 
Bnosétlenül járt embert súlyos állapot
ba a gróf Károlyi-kórházba szálli- 
ítták.
— Kommunista szervezkedés. Dl- 

b'nban megnyílt azoknak a harcos 
Eociálistáknak és főképpen kom
munistáknak a kongresszusa, akiket 
pzártak pártjaikból, vagy akik a 
tártjaikból kilépni szándékoznak, 
lir szerint a kongresszusnak az a 
lélja, hogy uj pártot alakítson, a

Gyilkosság a Wahrmann uccában
Székely napszámosok agyonszúrtak egy katonát

— A Hétfői Napló tudósilójától. ■—
Karácsony éjszakáján n Wahr- 

niann uccábau meggyilkoltuk egy 
katonát, akit gyilkosa két év óta ke
resett halálra. Karácsony éjszaká
ján egy kültelki kocsmában mulato
zás közben fölismerte, társaival 
megleste az uccán, ahol rövid dula
kodás után agyonverték.

Elek György 27 éves tüzérszakasz- 
vezető hétfőn éjszaka a Wahrmann 
ucca 5. számú' házban lévő kocsmá
ban mulatott. A kocsmában tánevi- 
galoni volt, és Elek is elvegyült a 
táncolok közé.

Az egyik asztalnál ültek Kovács 
József, Lőrincz György és Simon 
János székely menekült, napszámo
sok, akik már hosszabb idő óta bo- 
rozgattak és duhajkodtak, 'Kovács 
József a táncolok között felismerte 
Elek Györgyöt, régi haragosát, aki 
két évvel ezelőtt megverte Kovács 
öccsét és Kovács azóta halálra ke
reste öccse bántalmazóját.

Kovács társainak elmondotta az 
esetet és megbeszélték, hogy amikor 
Elek elhagyja a kocsmát, utána 
mennek és véresre verik. Ettől kezd
ve állandóan szemmel tartották Ele
ket, aki gyanútlanul táncolt és mu
latott Amikor legjobban állt a mu
latság, Kovács hirtelen a táncoló 
Elek elé toppant és rákiáltott:

•— Elek György, megismersz-c en
gem?

Elek, amikor meglátta Kovácsot, 
elsápadt és elköszönt a táncosnőjé
től, gyorsan fizetett és eltávozott a 
kocsmából.

Kovácsék azonban utána mentek 
és a katona alig tett pár lépést a

n.,.

mely „szocialista szövetségi unió" I 
elnevezés alatt egyesítse a pártjaik
tól elszakadt szocialista és kommu
nista erőket.

~ Gyeriuekgyilkossággal vádolt 
anya. Császár Éva magánzónőnek 
Nógrádmegye, Vajta községben 1919 
november 29-ikcn gyermeke szüle
tett, aki azonban hamarosan meg
halt. Miután a holttesten külső sérü
lésnek nyoma látszott, megindítot
ták az eljárást az anya ellen és a ba
lassagyarmati törvényszék gyer
mekülés címén másfélévi börtönre 
ítélte Császár Évát. A budapesti 
tábla ma meghallgatva dr. Bárdos 
György védelmét, fölmentette a vád
lottnőt, mert nem látta beigazolt
unk, hogy Császár Éva lett volna az 
oka gyermeke halálának.

■— öngyilkosság. Ma reggel 7 óra utón 
néhány perccel az újpesti összekötő 
vasúti hídról egy ember ugrott bo a 
Dunába. A közelben tartózkodó hajósok 
kifogták és az újpesti rendőrkapitány
ságra szállították be. Megállapították, 
hogy Schlachta Ferencnek hívják, 18 
éves motorszerelő, aki szerelmi bánatá
ban akart öngyilkosságot elkövetni. Az 
újpesti rendőrségen elmondta még azt 
is, hogy nemcsak egyedül lett öngyil
kos, hanem egy nő is beugrott velő a 
Dunába, akit azonban nem mentettok 
ki. Természetesen a fiúnak ez a vallo
mása valószínűtlennek látszik a rendőr
ség előtt.

— Verekedések. Vasárnap déli 12 óra
kor Újpesten a Mária-uteában megtá
madták Neiger Dezső 24 éves cipő- 
folsörészkészitőt és megverték. A cipő-
felsőrészkószitő ittas állapotban volt, a 
kihívott mentők lakására szállították. 
Hétfőn este kilerc órakor Proz András 
22 éves kocsist egy rondŐr Újpesten a 
Rákóczi-uton a sárba fekve, eszméletlen 
állapotban találta. Elhívta a mentő
ket, akik megállapították, hogy Proz 
Andráson tompa tárgyaktól származó 
sérülések vannak. Eszméletre térítették 
és beszállították a gróf Károly {-kör

Fővárosi Szinház
életének legfontosabb mozzanatát, a 
megnyitást, az „Olivia hercegnő" 
premierjével. De meghozta az olső 
kellemetlenségeket is: Király Ernő 
összezördülését a kafniesterrel és 
Halmay Tibor bokarándulását. Hal
ma y balesete, hir szerint, olyan sú
lyos, hogy jó néhány napig nem lép
het föl és szerepét egyelőre K omlós 
Vilmos, a pécsi színház táncos ko
mikusa vette át, aki nagyszerűen 
megállta a helyét és ezt. a közönség 
sűrű tapsokkal honorálta.

A szomszéd várnak, a Renais- 
saucc-nak az elmúlt hét hozta meg

Bárdos Jirtár
igazgatói debút-jét és ez a debut vi
szont a színház első nagy sikerét. A 
Mandarin azóta egyfolytában táblás 
házak előtt megy, ami Bárdosén kí
vül természetesen érdeme Csortos 
nagyszerű rendezésének és a többi 
szereplők játékának. Külön megle
petése volt a Mandarin felújításá
nak egy fiatal színésznő:

Horváth Éva
bemutatkozása, aki Wü leányának, 

I Nang Fingnék szerepét játszotta.
_______ _____  _rij<iirf.....iri.j ,_jr* 1 Sajtó és közönség egyaránt ese- 
6a böszá'lHtöttók~'a gróf 'Károlyi-kór-1 menynek könyvelte cl Horváth Éva 
házba. Többen támadták meg ismeret-' első föllépését, a színbűz vezetősége 
len omborek, akik súlyosan összever- pedig — hir szerint — ágy érzi: egy 
lék. A rendőrség megindította a nyo- csapásra megszabadult a príma-

I

ien emberek, akik súlyosan t_____  r.....a ..... ....... ................ .
lék. A rendőrség megindította a nyo- csapásra megszabadult ..
mosást. Ugyancsak hétfőn esto ismer donna-gondoktól. Drámai szerepben 

mutatkozott bo a fiatal művésznő és 
[mestere, Goth Sándor szerint ugyan- 
I olyan jó, ha nem még jobb vígjátéki 
• szerepekben. Bárjns Artúr valóban 
| hu maradj önmagához: a színháznál,

Ferenc 25 éves cipészt, akit botokkal 
megvertük. Trimpel Forancet egy rend
őr kísérte bo nz újpesti montőkhöz, 
nkik bekötözték ós lakására szállitot- 
tákj Támadóit a rondőrsőjj keresi.

Wahrmann uccábau, a három nap
számos közrefogta.

— Most nem mer eh ülsz el, — kiál
totta Kovács — megbosszulom raj
tad az öcsémet.

A következő pillanatban Lőrincz, 
aki a háta mögött állt Eleknek, bi- 
kacsckkel fejbevágta. A hatalmas 
ütéstől Elek a földre esett, majd 
hirtelen talpraugrott és futásnak 
eredt. A támadók üldözőbe vették és 
elfogták Eleket.

Most már nem tudott menekülni 
előlük. A húrom napszámos 

körülfogta a tiizérkatónát, 
agyba-föbe verték, úgy hogy 
az arcát és a fejét pillanatok 

alalt elöntötte a vér.
Elek az ütésektől eszméletlenül te

rült el a. földön és fájdalmas jajve
székelésére figyelmessé fettek az uc
cán. Egy rendőr és több járókelő 
sietett a verekedő csoport, felé. Ami
kor, ezt Kovács József észrevette, 

a földön fetrengö Elek bajo
miét jót kirántotta és azt a szi
vébe döfte, úgy hogy a bajo

miét benne megállótt.
A bajonct keresztül fúrta a szeren

csétlen ember szivét, aki nyomban 
meghalt. Kovács és társai ezt látva, 
futásnak eredtek. Két rendőr és a 
járókelők utánuk vetették magukat. 
A sötét uccábau izgalmas hajsza ke
letkezett a. gyilkosok és a rendőrök 
között, miközben a rendőrök riasztó 
lövéseket adtak le. Végre hosszas 
hajsza után sikerült mind a hármat 

és a gyilkos legényeket meg
kötözve vitték be a főkapitányságra, 
ahol kihallgatásuk után valameny- 
nyiökot letartóztatták.

ó’xinliáz
•/? Nagymező ucca 

mozgalmas és izgalmas színházi 
események színhelye volt az elmúlt 
héten. Két színház kapui állnak 
szemben egymással: a Renaissanöe-é 
és a Fővárosi Színházé, mint 
szomszéd vár, versengésben a 
zönség kegyeiért. Az elmúlt 
hozta meg a

két 
kö
bét

töltött első napjai meghozták az első 
komoly sikert és az első komoly fel
fedezést.

De azért kellemetlenségek nélkül a 
Rennaissanco hete sem mull cl.

Díszletező-sztrájk
tört ki váratlanul néhány perccel a 
keddi előadás megkezdése előtt. A 
munkások béremelést követeltek, 
még pedig elég jelentősét. Megin
dultak a tárgyalások, de közben az 
idő múlt, a közönség odakint türel
metlenkedni kezdett. Mit volt mit 
tenni: maga Mr. Wu (Csortos 
Gyula), Mr. Gregory (Virányi Sán
dor), Bazil Gregory (Jávor Pál), a 
lobbi angol gentleman (Farna?, 
Ilittka) hajósi isztok, kínai kulik le
vetették kabátjukat, felgyűlték kar
jukon az inget és nekiálltak kulisz- 
szát tologatni. Szerencsére közben a 
díszletezők követeléseit is kielégítet
ték, úgy hogy ha egy kis késéssel is, 
de rendben meg lehetett kezdeni az 
előadást. Sajnos, a megegyezés azóta 
felborult, a díszlotekzők újra sztráj
kolnak és lehet, hogy a mai előadás 
díszleteit jvaiéban a Mandarin sze
replői és az igazgatóság állítják 
össze.

• A Kis cukrászda, Hullai Jenő nagy
hatású vígjátéka legközelebb szerdán ég 
pénteken félnyolckor, szombaton pedig 
hét órakor kerül ismétlésre n Vígszín
házban. Az összes eddigi előadások je
gyei elővételben keltek cl.

• Az Ocskay brlgadéros díszelőadásá
val ünnepeli meg a Vígszínház vasár
nap, Szilveszter éjjelén, Petőfi Sándor 
születésének századik évfordulóját. Az 
estét Góthné Kertész Ella szavalata ve
zeti bo és azután adják Herczeg Ferenc 
klasszikus szépségű színmüvét igazi ün 
népi szereposztásban. A címszerepet ez
által először Lukács Pál adja, V írsángi 
Irén személyesíti Tisza Honát,
szögi Frida Dili cigánylúnyt, >{e(ie,ig9 
Gyula Szörényit, Góth Sándor Taricsot, 
Szercniy a palócot. Kertész Jávorkát, 
Tanay Frigyes Dudást, Fcnd/'c.’/ Ferenc 
Hamzút, Búrcly Ödön a kamarást, Lii'/a 
Miklós Ozoróczyt adja. Játszanak to
vábbá Mikes Magda (Jutka), Balassa 
Jenő (Pyber), Szilágyi Vilmos (Czeglé- 
dy), Bcrczy Géza (Sándor), Dénes György 
(Palotás tiszt). Pártos Gusztáv (Kö- 
nigsogg). Győző Lajos (Krupics), Dózsa

■ István (Papos). Újonnan szervezett kar 
énekli az clsőfelvonásbcli kurucnótákat 
és művészi kvartett játssza a szerená
dot Az előadást egynegyed 11 órakor 
kezdik.

• Az Olivia hercegnő nagy sikere egy
szerre megalapozta a Fővárosi Színház 
jóliirét. Elragadtatással beszél mindenki 
Földes Imre elmésen kigondolt szövegé- 
rt’l, Bródy Miksa ötletes és pattogó ver
seiről és Duttykay Ákos melódiákkal 
telő zenéjéről, amely már egyszeri hal
lásra is befészkeli magát az emlékezetbe. 
Kosáry Ernmy és Király Ernő szebbnél- 
szebb kettősöket adnak elő, amelyek közt 
különösen kitűnik a japán! dal és a má
sodik felvonás nagy keringője. Frappán
san hat Kosáry Ernmy belépője, Király 
Ernő mulatós nótája: „Csapjunk egy la
komát", ariielynek refrénjét a szinház 
nyolc szépsége dalolja és táncolja. Vigh 
Manóinak, a kitűnő táncos szubrettnek 
minden egyes éneke, tánca után kijut az

Munkásokat 
színpadi munkára keres 
a VÍGSZÍNHÁZ és a FŐVÁROSI 
SZÍNHÁZ. Jelentkezés szerdán 
és csütörtökön délelőtt 10—12 és 
este 6—8 óráig a Vígszínház gaz

dasági hivatalában.

gummlsarok a cipSt tartóssá 
és olegansábbá teszi,
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& jMSátel
és a magyar államadóssági kötvények

A német kothnúny azf tervezi n jó
vátételt bizottság döntése alapján,
hogy a saját lebélyegző eljárásának 
keretében beveszi a német birtok
ban levő, do esetleg még Magynr- 
Jor szagon elfekvő óva lolt, nem biz
tosított magyar bábom előtti állam
adóssági kötvényeket. Ennek követ
keztében ezeknek a papirosoknak a 
bejelentését és lebélyegzését fogana-.

tösítnni akarja a jóvátétel! bizott
ságnak ez évi október, 27-iki és 2213. 
szánni határozatában foglalt előfel
tételek mellett. A bejelentéseket az 
értékpapírok beterjesztésével együtt 
legkésőbb 1923. január 15-ig a szoká
sos módon a budapesti német követ
ségen (Fer’enq Józ--'"'---- * 24.)
kell megtenni. -x-

ünneplésből. Sarkaiig Aladár végtelenül 
mulatságos udvarmester. Kórusban és 
zenekarban is igaz gyönyörűsége telik 
a közönségnek .amely minden dalt meg- 
ujráz, némelyiket többször is. Kétségte
lenül jelentős tényezőjo a sikernek a 
káprázatos kiállítás is, a plasztikus dísz
letek és a fényes öltözékek tömege. Az 
„Olivia hercegnő" sikerének Jiiro már 
nz Ország határain 1ul is elterjedt és 
több külföldi színházi ügynökség veze
tője jelentette bei látogatását. A Fővá
rosi Színház műsorát hosszú időre az 
„Olivia hercegnő" fogja kitölteni.

* Az a huncut kéményseprő! A Víg
színházban csütörtök délután megismét
lik Kamut' és Stcphanidesz népszerű 
gyermekdarabjáí. Az eddigi előadásokra 
a nézőtér az utolsó helyig megtelt.

* Gyerniekelőadris a Fővárosi Színház
ban. A vakációzó gyermeknél) kedvéért, 
amely a „Huncut kéményseprő" vig- 
hzinhézi előadásaira már nem kapott je
gyet, szombaton délután a Fővárosi 
Színházban is előadják a végtelenül mu
latságos látványosságot. Sarkady Ala
dár, Hajdú Etu, Sltkcy Irén, Mihályi 
Alisz, Mészáros Paula, Ballá Mariska, 
Balassa Jenő, Pártos Gusztáv, Bárdy 
Ödön, Győző Lajos és Szopcssy Kálmán 
játsszák a főszerepeket. Az előadást 
rendkívül mérsékelt helyárakkal tartják 
jneg.

* „Szép Heléna" 50-lk előadása. Jövő 
Szerdán, 27-én IW-cdszer kerül színre Of- 
l’enbaoh örökszép operettje, „Szép He
léna" a Blaha Lujzn-szinliúzban. A 
nagysikerű rcpiűz állandóan táblás hú
rak mellett jut cl e jubiláns számhoz. 
Az 50-ik előadáson a kiváló együttes 
tagjai n vendég: Péchy Erzsi, Vaály 
Ilona, Rozsnyói Hona. Dobrovits Márta, 
László, Szirmai. Tamás, Fiilöp, Borosa, 
Rótt és Verebes lépnek föl. Jövő vasár
nap délután a „Lili bárónő" kerül szín
re. 3 órakor mérsékelt helyárakkal. A 
Jövő vasárnap esti előadást megelőzőleg 
Pető fi-ünnep lesz. Január 1-én, hétfőn 
délután 3 órakor a „Vl-fl"-t adják mér
sékelt helyárakkal, Újév napján, hétfőn 
esto újból u „Szép Heléna" előadását is
métlik.

* A Vígszínház jövő heti műsorában a 
színház legnagyobb sikerei váltakoznak, 
amelyek közt természetesen a Kis cuk
rászda, licitál Jenő nagyszerű víg játéka 
dobinál. Csütörtök este a Három nővért, 
szombat éjjel a Csodagy erűi eket adják. 
Vasárnap. Szilveszter éjjelén a Pctőít- 
ünnepségek alkalmával az. Ocakay brigá
déról kerül szinro uj betanulással. Csü
törtök délután gyermekelőadúsul a Hun
cut kéményseprőt ismétlik.

A Bolond Istók, a Városi Színház 
nagysikerű újdonsága igazolta a vára- 
zást, amelyet a daljátékhoz fűztek. A 
nagysikerű újdonság a jövő hét mű
során szerdán és csütörtökön szcropel, 
y.'isárnap pedig ezzel ünnepli u Városi 
Színház Petőfi születése contennáriu- 
inát. A közönségnek állandóan alkalma 
Jcsz gyönyörködni Nagv Izabella tüzes 
magyar dalaiban. Abonyi Marianno 
poetikus alakításában és szép éneké
ben. Oseláuyi József pompás Bolond 
Istókjában, valamint Szikiid József 
nnókÚH jeleneteiben, amelyeket; állandó 
»«J<*  derültség kísér. Az előadásokat 
Fridi Frigyes karmester vezényli, aki 
a darab betanításával érdemes munkát 
.végzett.

* A Mandarin rendkívüli sikere meg
felelt a nagy várakozásnak amelyet mél
tán fűztek ehhez a gyönyörű kiállításit 
rxotikusan érdekes darabhoz. A kö
zönség lélrkzcf fojtva követte nyomon 
tíz izgalmas cselekmény mindon uiozza-

•natát, mely hatalmas tapsban robbant 
ki. Az eddigi összes előadásokra mindon 
rugóban megtolt a Renaissance Színház 
és felvonások végén ünnepelte a fősze
replő Csortos Gyulát, akinek ez clls- 
nmrten legbtJlliánsabb alakítása, vala
mint a többi szereplőket. A hét mindon 
napjára kitűzte nz leazpatőság A man
darint 7 egynegyed órás kezdettel.

*A Városi Színház jövő heti operai mű
során szombaton a Sovillai borbély sze
repel Aquila Adler Adelina vendégföl- 
léptével, pénteken a Tosca, vasárnap 
délután u Fra Diavolo van műsoron. 
Jövő hétfő délután Pctráss Sárival a 
Hamburgi menyasszony kerül színre.

* A páratlan síkerii „Kékszakáll nyol
cadik felesége", piclyro most is állandóan 
egy héttel elöro kelnek el az összes je
gyek, a jövő héten hétTőn, kedden dél
után 3 órakor rendes helyárakkal, szer
dán, csütörtökön, pénteken, vasárnap 
este és újév napján, hétfőn esto kerül 
színre. Szombaton n nagysikerű „Tüzek" 
előadását ismétlik Simonyi Máriával a 
női főszerepben, jövő vasárnap d. u. „A 
gazdag lányt" adják 3 órakor mérsékelt 
hclyúrukkal. Jövő vasárnap, Szilveszter 
esto nz előadást a Pelőll-ünnep előzi 
inog. Január 1-én délután 3 órakor újból 
„A huta embert" adják mérsékelt hely
árakkal.

* Az Andrássy-uti színház jövő hetét
teljesen betöltik „A. ferencvárosi an
gyal", „A gong", „Boszorkánykonyha" 
előadásai. Ugyanezt a műsort adják 
most vasárnap délután 3 órakor mérsé
kelt helyárakkal, valamint újév napján 
délután mérsékelt hclyúrakkal és esto 
>•. Vasárnap, Szilveszter este az előadás 
előtt Pctőű-ünncp lesz. 4__ __

Mozi
* Ft a boldogság felé — Griffith nagy 

rncstcnuüvc, amely lázba hozta egész 
Budapestet, már csak néhány napig ma
rad az Uránia műsorán. Az Uránia igen 
nagy áldozatok árán tudta a harmadik 
hetet biztosítani, úgy hogy e héten még 
az. eredeti kísérő zenével élvezheti végig 
a nagyszerű llfmet n közönség. Az Urá
nia előadásai 5, egynegyed 8 és fél 10 
órakor kezdődnek. .Jegyekről tanácsos 
elővételben gondoskodni.

* A Mozgókép Otthon nagyszabású ka
rácsonyi műsora az idény kimagasló ese
ménye. A drámai műfajt Ásta Nielsen 
felülmúlhatatlan alakítása képviseli a 
„Csillaghullás" cimü kiválóan érdekfe- 
Kzitő darabban. Kitűnő dalbetétet és ze
nét; irt hozzá Farkas Imre, amelyet 
Kost! Elza hangversenymüvésznö a kö
zönség tapsvihara mellett énekel min
den előadáson. A műsor humoros részét 
két amerikai vígjáték képviseli a hírne
ves Senet-el a főszerepben. Az egyik a 
„Boxpárbuj ’, valóságos gyöngyszeme az 
amerikai humornak és nagyszerű „A 
kuglizóban" cimü darab is. Mindkettő 
valóságos nevető-orkánokat kelt. Az 
ünnepi előadások: fel 4, fél 6, fel 8 és 
f '-l 10 órakor.

* Ut a boldogásg felé — Vgyedül az 
Urániában — az eredeti kísérő zenével 
még csak két napig kerül bemutatásra. 
(5, egynegyed 8 és l'íl 10.)

‘ Amerika kiváló Jewcl filmje, A gent
leman, a páratlan Iloot Gibbonnal és a 
..Vörös Sámum", Norma Talmadge-al a 
főszerepben, december 29-én a Mozgókép- 
Otthonban.

Munkások színpadi 
munkára felvétetnek!!
Szakképzettség nem szükséges. 
Kezdőflzetés havi I2.0CÍ) korona, 
délutáni előadások után külön 
díj. Jelentkezni lehet a KIRALY- 
SZINHÁZ irodájábnn délelőtt 
l éi tize négy órától két óráig és 

délután 5—7 óráig

SPORT
Football

Magyar csapatok küllöldlín. Az Idén Ja. 
mint az általában már Hzokássó vall, 
legjobb, vezet őhelyekon fekvő csapa
taink vállaltak magukra külföldi kő- 
telozottséget, s amelyek közül az MTK 
és a Vasasok Spanyolországban, az 
UTE és a Törekvés pedig Olaszország
ban játszanak a karácsonyi ünnepek 
alatt. Szűkszavú táviratok érkeztek ed
dig Barcelonából és I’áduából az MTK, 
illetőleg az UTE ottani szerepléséről. 
Az előbbi eldöntetlenül végzett a leg
jobbnak tartott spanyol csapattal, az 
FC Barcelonával, az utóbbi pedig 
meglopotésszerüon vereséget szenvedett 
egy egész közepes észokolaszországi 
csapattól, a FC Padua-tól. A Vasasokról 
és a Törekvésről még semmi hír.

Hétfő. II. osztályú bajnokság:
KAOE—EMTK (0:6) 1:9. Rcchnitzer ki

állítása és Szlgethy II. könnyen végze
tessé válható sérüléso folytán a KAOE 
a mérkőzés legnagyobb részében !> 
emberrel játszik s mégis sikerül csonka 
csatársorának feldolgoznia magát a jól 
védett erzsóbetfalvai kapuhoz s egy 
itt keletkezett kavarodásból kifolyólag 
Csillagnak a győztes goalt rúgnia. Az 
igy szerzett két pont a KAOE-t vá
ratlanul a 6. holyro juttatta, atnely 
helyét a még hátralevő TTC mérkőzé
sen meg is erősítheti.

NSC—Testvériség 6:2 könnyű dolguk 
dolguk volt a nemzetieknek az utóbbi 
időben erősen tartalékosán felálló, ha
tártalanul indolcns Testvériséggel szem
ben.

Kedd. Magyar Kupa. Postások—KAOE 
6:1. Az ifjúságiakkal erősen spékolt 
KAOE egyetlen goaljút a sprinter Gerő 
F. lőtte.

Színpadi munkásak 
és villanyszerelőF

azonnal felvétetnek nSÁNCÉ SZÍNHÁZNÁL fé
kezés: VI., Hajós ueca il./l. e°a

Fleiner Jena fa Tiirtn
Mindennemű használt és új 

zsákok 
vétele és nagybani eladasa

Briliánsokat

Rfif kabit* valódi dánMvl Nappa-bűr .......... K

szemben

38.000

Rns*  k 8 p eny, puha,
Dwa dán bőr, liosszú...K

női rövid és hosszú
„Nappa“ minden 
színben...... . .........KBőr

72.000
X.

49.000

A „Ftllgké.l Öltöny11 K 92.POP

Myomatott az „UJSAGÜZEM" könyvkiadó és nyomda r.-t körforgógépein, Rökk 8zilárd-utca 9.

KÖZGAZDASÁG
A Hazai Fatermelő Rt. december 18-ikl 

közgyűlése megállapította az 1922. év 
mérlegét, mely az érték csökkenési tar
talékalapnak 15 millió K-val való dotá
lása után 36,146.888.83 K .tiszta nyeresé
get mutat ki. Az 1921. évre részvényen
ként 290 K (száz százalék) osztalékot fog 
a társaság fizetni a tavalyi 75 K-val 
(37.5%) szemben. A közgyűlést követő 
igazgatósági ülésen az igazgatóság 
Deutsch Bélát igazgatóvá, Stlnhaus Gé
zát és Bartos Ignácot igazgató-helyet
tessé, Roth Ödön dr.-t és Salgó Róbertot 
cégvezetővé novezte ki.

A Lipótvárosi Takarékpénztár tőkeeme
lése. A Budapest-Lipótvárosi Takarék
pénztár B(. elhatározta alaptőkéjének 
80,000.000 koronára való fölemelését. Az 
elővételi jog 3:1 arányban 320 koronás 
árban december 20—27-ig gyakorolható.

A Vármegyei Mezőgazdasági és Ipar- 
fejlesztő rt. Szolnok részvényei e hó 28-án 
kerülnek tőzsdei bevezetésre. A válla
lathoz tartozik Szolnokon egy négy
keretes fűrészüzem villamos erejű 
tiszai fafelvontatóval, egy gőzmalom, 
egy tésztaáru- és kenyérgyár, eeetgyár, 
továbbá Budapesten a Steiner J. és 
Fia koksz- és kenyérgyár. A részvé
nyek árfolyama a tőzsdei magánforga
lomban jelenleg 2300—2500 korona kö
zött mozog.

Első Magyar Ipnrbank. Az intézet igaz
gatósága folyó hó 10-én tartott ülésé
ben megválasztotta vozérigazga tónak 
Sebészt a Kolost, a Magyar Általános 
Hitelban eddigi igazgutóját. Az uj 
vezérigazgató január 1-évcl foglulja el 
hivatalát.

A Kunoasy Grafikai Műintézet Rt. rész
vényeit hétfőn vezette be a tőzsdére a 
Schulz és Társa cég. A vállalat, mint 
közük. 1847 óta áll fenn és 1921-ben a 
Magyar Városi Bank részvénytársa- 
fiággá alakította út. A csokóly számú 
részvények iránt élénk érdeklődés mu
tatkozott és az árfolyamuk 4000 ko
rona körül mozgott

A Nagyliátonyl Szénbánya R.-T, közli,
hogy alaptőkéjét 40 millióra omol le fel.

A Mezőgazdasági Ipar Részvénytársa
ság megtartott, rendkívüli közgyűlésének 
határozata értelmében a régi részvé
nyesek egy darab 800 K névértékű 
részvény beszolgáltatása és 1896 K be
fizetése ellenében ogy uj 1922. évre osz- 
talékjogosult. 1000 K névértékű és egy 
második 1923. évre osztalék Jogosult, 
1000 K névértékű részvényt kapnak. Az 
elővételi jog folyó hó 19-tŐl 27-lg be
zárólag gyakorlandó a Magyar Általá
nos Hitelbanknál, mely egyúttal a rész
vények kicserélését is egyelőre rész
vényutalványok kiadása által eszközli.

(Cégünk szabadalma) 
mely 2 óra alatt mérték szerint elkészül 
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