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Vandervelde nyilatkozata A Reggel-nek.
(A Bég (jel tudósítójától.) Rendkívül érdekes 

világpolitikai jelentőségű vendége volt a ka
rácsonyi ünnepek szelíd örömeibe elmerült 
Budapestnek. Emilé Vandervelde, a belga szo
cializmus legnagyobb alakja, egykori igazság- 
ügyminiszter és jelenleg a II. Internacionále 
elnöke, a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt vendégeként néhány napja Budapesten 
időzik.

Ma este Vandervelde Braun német birodalmi 
képviselő és Pierat belga képviselő és több 
szociáldemokrata- vezérférfiu társaságában 
megnézte a Renaissance-Szinházban a Petőfi- 
filmet, hódolva imigyen a na«rv magyar sza
badsághős emlékének’.

A Heggel munkai ársavai együtt nézte végig 
a filméi, amelynek befejezése után érdekes tár
salgást folytatott a nagy belga államférfival. 
Három elvi kérdés körül forgott a beszélgetés.

Első kérdésünk a területelrablásokról kérte 
véleményét:

— Vitán főiül áll — felelte a nagy szocialista 
—hogy a demokrácia és a szocializmus elvei 
szerint ebben az esetben csakis egy teljes be
folyásmentes, a szóban forgó államok ha
talmi tényezőitől mentes népszavazás lehet az 
igazságos eljárás. Én magam ezt az álláspon
tot vallottam minden esetben, amikor arról 
veit szó. hogy német területet Belgiumhoz

Csütörtökön délután bontják föl
Weiss Manfréd végrendeletét.

Ugyanaznap déli 12 órakor lesz a temetés
(A Heggel tudósitójától.) Kedden, a késő éj

szakai órákban Weiss Manfréd családja úgy 
határozott, hogy a temetés csütörtökön déli 12 
órakor lesz. A halottat az Andrássy-ut 116. 
szám alatti palotájából kísérik utolsó útjára a

Bethlen István etikázott
Január SJ-árs tér vissza.. — ESmarad- 

Mk az ujjévi fiirivözSések
(A Heggel tudósitójától.) Gróf Bethlen István 

miniszterelnök egy heti üdülésre karácsony 
másodnapján elutazott a fővárosból. A minisz
terelnök január 2-án érkezik vissza és f/7.y a 
szokásos újévi üdvözlések ez évben elmarad
nak. Az egységes párt siirgönyileg fejezi ki jó
ki véna brit a vezérének.

Szilárd a karácsonyi magánforgalom
Budapesten i

Vasárnap és hétfőn nem fordult elő kötés. 
A megán forgalom kedd délelőtt megélénkült. 
A hangulat bizakodó, szilárdságra hajló. Dél- 
titán 2 órakor kissé cllanyhult, de végül min
den értékre magasabban volt pénz, mint a 
niulí. pénteki zárókurzusok. A következő köté
sekről számolhatunk be: Uj Goorgia 64.5011— 

Izzó: 51.500, Klotikl: 8500-9000, Altalá- 
Kőszén: 105.500-W.500, Atlantika: 5650- 

;»9>0, Schllck: 8700-9000, Sajgó: 48.000. Rima: 
*2.300, Hazai Fa: 14.500, Kender és Len: 4500. 

csatoljanak. Nem lehet más véleményem tehát 
akkor sem, ba bármely más területről kell el
dönteni, hogy mily államhoz tartozzék. Állás
pontom ez a Magyar ország tói elcsatolt terüle
tek kérdésével szemben.

Munkatársunk ezután a jóvátétel ügyére 
tért át:

— Erre vonatkozóan csak azt mondhatom, 
hogy itt annyi államnak sajátos és bonyolult 
pénzügyi érdeke forog kockán, hogy az ügy 
praktikumára vonatkozóan nem akarok döntő 
szót mondani. Látva azonban azt a rettenetes 
leromlást, amelynek képét Budapest nyújtja, 
az az érzésem, hogy

ettől a Magyarországtól nem lehet és nem 
szabad reparációt követelni.

Harmadik kérdésünk ez volt: Lehet-e a há
ború előidézésében bűnösséggel vádolni Ma
gyarországot?

— Arról, hogy bűnös népek volnának, be
szélni sem lehet és ilyesmit egy szocialista 
sohasem mondhat. Bűnösök lehetnek fejedel
mek, kormányférfiak és törvényhozók, de hogy 
egy háborúért egy kollektivitás minden tagját 
felelőssé tegyenek, ez elfogadhatatlan álláspont 
és magam ilyesmit sohasem vallottam,

Majd ezekkel a szavakkal fejezte be beszél
getésünket:

„Magyarország számíthat minden kultvr- 
eniber szolidaritására és az Internacionále tá
mogatására, ha a demokrácia és r szabadság 
országává válik." 

kerepes! temetőben levő családi sírboltba.
A Heggel munkatársának értesülése sze

rint a hozzátartozók úgy határoztak,
hogy a báró végrendeletét csütörtök dél

után bontják föl.

Beszüntették
a pesti görög Követséget

Athén, december 24.
Takarékossági szempontokból a bécsi és a 

budapesti görög követségeket megszüntették,

A zürichi dsvizazárlat
Budapest: (T223/*

Zürich, december 26.
Berlin O.üf’á, Amsterdam 210.25, Newyork 

527.75, London 24.13, Paris 39.02, Milano 27.05, 
Prága 16.31, Budapest 0.22’ó, Bukarest 3.15, 
Zágráb 1.45, Szófia 3.75, Varsó 0.027/R, Wien 
0.0975, osztrák bélyegzett 0.0076.

Berlinben:
(A Heggel tudósítójának telefonjelentése.) 

A magánforgalom csendes, üzletfelem Selgó: 
1,285.003, Rima: 340.000, Cohurg: 140.000, Állam
vasút: 895.000, Déli vasút prioritások: 650.000.

taécsbcn i
(A Heggel tudósítójának tele fon jelentése.) 

Az összes külföldi fizetőeszközök újra drágul
nak. A forgalom jelentéktelen, a kínálat teljes 
hiánya jellemzi az üzletet.

Weiss Manfréd meghalt 
a Karácsony csöndjében. Nem váratlanul 
érte a halál, hetekig birkózott vele, küzdött 
szívósan. Maupassantból tudjuk, hogy Nor- 
mandiában halnak igy meg hatalmas ősem
berek, földből nőtt parasztok, sokhetes via
dalban, amely alatt a halál porcikánként ra
gadja magához a múlandóságra ítélt corpust. 
Ezzel nem azt mondjuk, hogy Weiss Man- 
frédnak különös kedvence volt az élet. Nem. 
Ennél ő sokkal bölcsebb, idősebb, fllozófu- 
sabb és munkása bb volt, nem is szólva ar
ról, hogy tán a ravatalig sem ösmerte meg 
az életet, hiszen amig volt, ő nem élt, csak 
dolgozott. De bizonyára fázott a haláltól, az 
örök passzivitástól, amely az ő velejéig dol
gos lénye számára végig idegen, sőt érthe
tetlen területnek számított. Mégis el kellett 
mennie és ha betegágyán volt egy szabad 
negyedórája — ami egyáltalán nem bizonyos 
— érdekes gondolatai támadhattak az utolsó 
évtizedek történetéről, amit ö szinte testileg 
élt át.

Vállalatának példátlan föllendülése és erő
södése, a Csopelszigetre telepített kis Ame
rika, jelentette a huszadik század munkás és 
mohó kezdetét, az elitéit béke utolsó eszten
deit. A háború neki és vállalatának úgyszól
ván személyes ügye. Itne a nagy próba, amire 
a világ oly régen készülődik és amelynek 
összes fejezetei, változatai, eshetőségei előre 
tudottak. Az emberiség tudományosan ké
szült a nagy leszámolásra, a kezdet, a kifej- 
lés, a klimax, a vég — mind matematikailag 
adott dolgok, meglepetés és tévedés kizárva, 
éppen csak hogy ki kell tölteni a meglévő 
sémákat, egyébként az unalomig tudunk 
mindent előre, órára és percre a világháború 
végét is... És hogy már az első órában is 
minden másként lett, sokan megszédülhet
tek, de ő neki ugyancsak nem tudott arcába 
vigyorogni a történelem. Percről-percre al
kalmazkodott, a kiszámi thatlan hoz, a zseni 
intuíciójával talált ki dolgokat, újakat és 
nagyszerűeket, az akadályokkal együtt bele
nőtt a végtelenbe, izgatta a birkózás művé
szete és állta a dolgokat végig tehetségesen 
és emberül. Magyarországot és a monarchiát 
nem egyszer az mentette meg, hogy ő igazán 
példátlan órákban is okos, derék és optimista 
volt, mint egy amerikai.

A kommün halálra ítélte ezt a nagy em
beri értéket, do hogy elmúlt a katasztrófa, 
újra talpra állt. Stinnes-szel együtt ő látta 
át először igazán a világ uj képét és igye- 
zett az összes hadiértékoket békeértékekkó 
átmenteni. Ebben az időben volt pedig a leg
nagyobb és a legemberibb. Hadi szerszám ok 
helyett posztót, edényeket, gyümölcsös, zöld- 
főzelékes konzerveket. csinál, rettentő üzemoit 
átparancsolja más munkateljesítményekre. 
Meglepni őt nem lehetett, fölébe kerekedni 
in ég kevésbé.

Jótékonyságáról beszéljünk? Hadiszerszá
mokkal együtt építi a kórházakat, mint, aho
gyan a dinamitos Nobel békedijat alapit ab
ból, amit a fehér poron koresett. Mi van egy 
ilyen kettős élet mögött, mekkora nyugta
lanság, belső vívódás — csak Odafent tudják 
megmondani, ahová ő most elindult. De egy 
bizonyos, rendkívüli ember volt, tehetség, 
akinek minden legkisebb megmozdulásában 
is ott élt a kor, amelyben ólt, dolgozott és 
szenvedett Mert, szenvedett, óriási, trustös 
arányokban ezt is, ©nélkül nem lett volna 
tökéletes sem élete, sem müve, amely pedig 
úgy fázott, a hibától és a mulasztástól, mint 
valami erkölcstelenségtől. Tehetséges és jó 
embor volt — és e kettő sosem jár külön — 
munkája egy óriásé, az élete a modorosságig 
tiszta és aszkétikus,
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M®<gv58asat©18ák a régi pérttfezetéséget
(A Heggel tudósi lójától.) Kilenc év óta elő

ször gyűltek össze a Magyarországi Szociál
demokrata Párt kép-viselői az ország rnindeu 
részéből vasárnap délelőtt a légi képviselőház 
üléstermében megtartóit országos kongresx- 
szusra. A három napon át tarló ülést Farkas 
István központi párttitkár nyitotta meg. láz- 
után Peyer Károly tartotta meg megnyitó be
szédét.
.— Kilenc esztendő után először jötL össze — 

mondotta — a Magyarországi Szociáldemo
krata Párt a miiukásság képviseletében orszá
gos kongresszusra. A világreakció magyar 
szárnya mindent elkövetett, hogy meg-semmi- 
aitsen bennünket. Börtön, internálótábor, az 
emberek ezreinek üldözése zuduli ránk — és 
mégis Itt vagyunk. Somogyi Béla, a Népszava 
szerkesztője, Bacsót Béla, a tehetséges ujságini 
és Cserrenka Miklós párttitkár áldozatul es
tek ennek az üldözésnek. Mindent meg kell ra
gadnunk, hogy követelhessük ezeknek az alias 
.gyílkosságokn.'.'1' a megtorlását. Sokan akara
tukon kívül külföldön élnek emigrációban. (A 
kongresszus tagjai f'ölállva hallgatták végig a 
beszédnek ezt a részét és lelkesen éljenezték \ 
Garamit, Buchingert és a bebörtönözölt Sza- j 
kasits .4rpadot.)

Farkas István előadó jelentése következett 
ezután. Foglalkozott azokkal a vadukkal, hogy 
az országra zndidt bajokért a munkásság fe
lelős. A.z összeomlásní'.k és a többi események
nek a világháború volt a föl u-zője. Vázolja 
ezután a diktatúra bukása utáni eseményekéi. 
Sajtó nem volt, egyszerű följelentésre, közön
séges vádaskodásra ezrekel tartóztattak le. 
iPropper közbekiált: „Váry főügyész szerint 
70.00(1 embert lurlénia}lak tol") Me/.-alakuiiak 
a különböző „társadalmi ulakulntok" —- mon
dotta —, a különféle áhninikáspártok, különít
mények és a felelőtlen elemek. December hó
napban fényes nappal szétrombolták a A’ép- 
szava épületét, nyomdáját, szerkesztőségét.

Ezután megkezdődöd a napirend fölötti 
vita. Az első szónok Pajor Rudolf volt, aki 
szerint a póri mai sze.rvezxüe antidemokra
tikus. Kritizálta a párt gazdasági politikáját, 
á választások során történt jelöléseket és kö
vetelte, hogy minden esztendőben pontosan 
tartson kongresszust a póri. Katona Sámuel 
hasonló értelemben beszélt, majd Proy.ner 
Sándor szállt szembe a fölszólalókkal, akikkel 
ellentétben azt vitatta, hogy a párt vezetőség 
igenis teljesítette kötelességét, megállta helyét 
és a párt sohasem rótt oly egységes, mint ma.

Pásztor Imre áll föl szólásra. Gyászkeretben 
kellett volna, megjelennie a párt jelentésnek 
— mondja —, hogy méltó fájdalommal adóz
zunk mártírjainknak. Kéri, hogy a pártveze- 
löség állítson pontos statisztikát össze az el
lenforradalom áldozatairól. A magjar szociál
demokraták lelkében örökké él Orgordny, 
Kecskemét, Siófok és a többi helyek emléke, 
módot kell tehát találni :i megtorlntlan bűnök 
megtorlására. Ezzel végző lőtt az első nap.

Peyer Károly nyitotta meg a második nap 
tanácskozásait. Üdvözölte a külföldről megje
lent munkásképviselőket és különösen melegen 
szólt Emilé Fanderveldehez, a 11. 1 nternacio- 
nále képviselőjéhez, aki — úgymond — lelke 
minden erejével dolgozik a nemzetek között 
i erjesztet t gyű lölel m egszii n l elésén.

Vandervelde szólt ezután a kongresszushoz. 
A magyar szociáldemokrata párt 50 éves fönn
állása alkalmából átadja u II. Internacionále 
üdvözletét. A II. Intoruacionále egyesülve a 
munkaközösséggel és mindazokkal, akik a szo
ciáldemokrácia elveit vallják, legközelebb u,i 
Internacionále fog alakulni! (Taps, éljenzés.) 
Ma csak kisebbségek tartják kezükben a 
hatalmat, Egyik helyen MussoBnirtek, més!’- 
helyen Leninnek hívják őket.

Egyik helyen fekete inget viselnek, másik 
helyen vörös zászló nlatt sorakozunk. A 
proletárság diktatúrája nem lehel más, 
mint a többségnek, a nép hatalmas többsé

gének a diktatúrája.
Hajdú Henrik föl szólni ásában rámutatott 

arra, hogy a kurzus a.z irodalmat és a művé
szetet is üldözi. Petőit költeményeit nem en
gedik elszavalni, közben centennáriumol tar
tanak. Művészeket citálunk a rendőrség elé. 
azért, mert Petőfi egyik vagy másik versét 
szavalták, sőt legutóbb megtiltották Arany 
.János „Walesi i’úrdok“ jónak cl sza való sót.

Utána Afirta Bong, a dán szociáldemokrata 
párt képviselője, a dán országgyűlés tagja iid 
vözölte a kongresszust. A mi sajtónknál — mon
dotta — nem tudnak szerkesztőkről, akiket sö
tét éjszakán bántalmaztak., megöltek, vizbedoh- 
tak gyilkosok, akiket nem...

A kongresszus tagjai tapssal és: Somogyi! 
Bacsó! '— fölkiáltásokkal kísérték szavait, majd 
egyszerre néma csönd lett s az egész kongresz- 
szus fölállott. A kiküldőit rendőriísztvhclő 
ekkor fölugrik helyéről és közbeszól:

— Figyelmeztetem..
Tovább nem folytathatta, mert az elnöklő

I

ilyen igazolványt nem kap, 
á'.„.'. A ház- 

......... _• jelentést kell 
i rendőrül.szobán arról, mi 
(Fölkiállások: „ .

................  ro/f a fővárosban,
19.(100 les;. (Fölkiállások: ,.Spi< Iikcl nevelncl. ! 

Tamás András (...............
' ' .‘.. ,.1. A villamos

szo - áld' mokrula. (Taps.) 
tx, hogy a ráckevei 

a Népszavál, de még a 
kit dija területéről.
a rendtörvényre vo-

Peyer Károly a következőkkel szakította félbe: 
J rend föntartására az elnök van hivatva.

A rendőrtisztvisdő újra elkezdi:
— Figyelmeztetem... .... .
Mondott még valamit de o y óriási zaj í< H 

lei már az első szavára, hogv további szavai cl 
vesztek a nagy lármában. (/

Peyer Károly szólt a kővetkező j.on hoz. A 
gazdasági és politikai hclyzciral szólalr. a 
'munkások helyzete egyformán rossz a d^zo es 
legyőzöl: államokban. Szemel vényekkel bizo
nyítja, hogv ntán éppen ugy spiclikké dol
gozol t az' 'akkori kormányrendszer, m inI ma. 
Az ellenforradalom eszközei regebben is az 
internálás és az ontiszen.iIKmus voltak.

Az antiszemitizmus meg a fajvédőiéin nem 
egiéb, mint u keresni akarok telít .ka la.

I tárni Faiiczák János szólalt föl. A rend: 
javaslat iszonyú viszonyokat fog 
ebben az országban. A nép egy része- állandóan 
a dologházban fog ülni es rcboskodui, más 
része pedig őrködni fog fölültük. , ,, .

A keddi tanácskozásokat délelőtt '*10 órakor 
Balilz Gyula- elnök nyitotta meg. Bacz 
Györgú szóváteszi, hogy a lapokban IHui'. at.'- 
losan szabályiendelet jelent inog, amely "'’lyo- 
san érinti az ország lakosságai. Ez a szimat’- 
rendelet a házföliigj időkre ' miai kp'zil. e.s 
amely szerint ezeknek ezentúl a rendőrség au 
igazolványt. Aki ilyen i . 1 .
azt a háztulajdonos köteles elbocsátani, 
fölüg.M’lön.’k hetenként kétszer . 
tennie a legközelebbi rtí...( 
történik a házban. (Föl ki(/l tusok * ?
Eddig K-Ct) rendőr roll a fővárosban, ezentúl K / 11 — * i ! 1 . t >i« y-' / >1 zl / > *‘*y

(Ráckeve) szólalt föl ezután.
A v illamosmuekás.okal képviseli 
alkalmazó!lak .W%-a 

fölpanaszolja, még azt 
szol gah írót nem es ak 
liberális lapokat is

Kőhalmi Vilmos „ ,
natkozó határozati javaslatot elfogadja es azt 
azzal kívánja kiegészitoni, hogy a icndtör- 
vényjavaslat nemzetgyölési iárgyalasanak első 
napján az ország munkáss; 
szünettel tiltakozzék az 
ilyen tör vény esi i-ésc ellen.

A dél utáni tanácskozásokon a szavazni.szedő 
1<iildötlf.ég terjeszti be jelentését. A pártveze- 
tőség tagjaivá választattak:

Farkas István (1K9), Kabók Lajos Í262), 
Kélhly Anna (?07). Kilajka Lajos, (2741, Knil- 
tclhof/ir Ferenc (213), Peyer Károly (21)6), 
Propper Béindor (276), Rády Sándor (256), 
Szabó Imre (242), Takács József (214), VanczaJ' 
János (204). Az ellenőr;őbizolIságba: Decik 
Lajos (I9H. Deutsch Jenő (197). Gyiirey Bu
dai) C76), SároB János (207), Smarilla Géza 
(273 . A pft-rti élnsztnui'iiy végrehajtóbizoltsá- 
gába: Balilz Gyula (215), Dincsér István (205), 
Jákob Ferenc (215), Kertész Miklós (269). Klá
rik Fen ne (2141.

A választás eredményének kihirdetése után 
Farkas István szóvát°szi az ellenzéki listát, 
amelyen Garami Ernői és Buohingcr Manói 
is jelölték. (Zajos és hosszantartó éljenzés.) 
Ilog.v az ellenzék listája kisebb,séghpii maradt, 
az nem jelenti azt. mintha a magyar munkás
ság nem azonosítaná magái a kél távollevővel, 
csupán annyit jelent, hogy az itthoniak nem 
bízhatják n párt vezetését olyanokra, akik nin
csenek itt, de akiknek közeli ha zc> jőve leié' rá
támén nyien remélik.

A. községi politikáról szóló 
tértek út. A kérdés előadója .- 
volt, aki beszédében rámulatott 
uralkodó osztály a falu és 
téteket akar fölállítani, 
kezdődően — úgymond

azzal
iga egyórai munka- 

abszoh'.l >zm usnak
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pont tárgyalására 
Propper Sándor 

arra, hogy az 
a város közölt ej len - 

1922 .június 16-tól 
megszűnt a főváros; 

képvisel ölest ii! elének erk'i'esi jogosultsága alt
hoz, hogy az uralmai tovább gyakorolja. (He
lyeid és.)

A rcndörtisztvlselő az elnök utján arra kéri 
a szónokol, magyarázza meg szavait.

Propper Sándor azt mondja, hogy Budapest 
népe őzen a napon já’uilt az urnákhoz és a la 
kassád nyolcvan százaléka S2oci''ldcmokrala és 
liberális pártokra szavazott. (Zajos helyeslés.)

Az elnök jelenti, hogy Vandervoldo elutazása 
előtt még néhány szól szeretiío a kongresszu' 
hoz intézni. (Halljuk! Halljuk!)

— Nem először vagyok önök között tisztelt 
barátaim -■ kezdte h< szódét Vandervoldo - . 
itt voltam ezelőtt 10 évvel, ezelőtt 29 évvel, ak
kor még hazájuk a kulturális viru-lás és gazda 
sági erő kópét mulatta. Most, hogy viszont
látom Budapestet, szegénynek, leli portnak, 
nyomorul ínak találom. Ha az ember a külvá
rosokba megy. o? éhségtől meg gyötört, beteg
ségben sínylődő, korai, halálra kárhoz!atoll 
gyermekeket lát. Mi okozta mindezt? A há
ború. Ellenségei voltunk a háborúnak. Semmi
esetbe sem az újabb háború törülheti le n 
könnyeket, semmieselro sem a Fegyver és az 
ágyú, az uj gyíiiölsógi hullám és az uj vérára
dat.

Mi, a 11. Jn torna odonálc képviselői, közöttük 
én is, aki aliltot belga miniszter voltam, föl
szólaltam a magyar kormánynál es figyelmez
tettem, ne engedje, hogy a nuigyar nemzet 
becsületét munkások ártatlanul kiöntött véré
vé! szennyezzék be. Fölszólaltunk, hogy olyan 
európai, hírű férfiak, mint amilyen Garami, 
vagy Buchingcr, nehogy áldozatul essenek az 
önb'iráskodó bosszúnak. Most újból fölemeljük 
intő szavunkat a magyar kormánnyal szemben 
és kérjük, térjen az igazságosság, emberiesség 
és demokrácia útjára, tegye egy, az összes 
forradalmi periódusokra vonatkozó amnesztiá
val IchÁövé; hogy sok szenvedő munkás a bör
tönökből vagy az inlemúlédáborhól. és a l ül- 
földröl hazatérhessen hazájába. Magyarország 
nemzetközi relációi csak akkor javulhatna' 
meg, ez az ország csak akkor kapcsolódhatik 
bele megint az emberiség kulturközösségéhe, 
érzés- és érdekszférájába, lm jölhagy anti
demokratikus, antiszociális irányzatával.

Szeder Ferenc, a mezőgazdasági munkások 
helyzetének előadója, heszédében rámutatott 
arra, hogy a mezőgazdasági mvukások helyzcM 
sohasem volt ki'dégitő.

Ha most fa]védelemről és magyarságról 
beszélnek, akkor elsősorban a földmunká
sokról kell gondoskodni, mert azok egytől- 

egyig magyarok és keresztények.
A rendőrtisztviselő rászólt Szederre, hogy a 

magyar és a keresztény fölfogással ne foglal
kozzék. A tisztviselő szavaira nagy zaj Iáimul', 
amelynek előliével Szeder kijelentette, hogy 
a kereszténységet Krisztusié)/ tamillá és éy 
magái olyan magyarnak, mint bárki 
Azonban nem. hajlandó a kurzuskeresz 
get az igazi kereszténységgel
Szeder beszéde után az elnök a vita folytatását 
reggel fi órára halasztotta ei.
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Weiss Manfréd 
o délután 6 érakor meghalt 

Agyvérzés ölte meg.
(A Reggel tudósítója.) A legnagyobb ma

gyar iparos, akinek neve fogalom volt a ma
gyar ipar fejlődésének és kialakulásának tör
ténetében: báró csepeli W eiss Manfréd, hétfőn 
délután 6 órakor meghalt, 
tette és váratlantd érte 
hozzátartozóit és baráti 
meglepetésként halott az 
T.íioshan, ahol neve közbecsülésnek, munkás
sága köztiszteletnek, puritán, egyszerű jóté
kony élete közszeretetnek örvendett. Báró 
csepeli Weiss Manfréd halála a tehetséges és 
értékes 
zenién:'.’ 
azoknak 
tánsainak, aki nem nagy 
erctlmÓ! nyel, szerényen a 
dolgozott nemcsak a saját, ds 
dekéb; n 
magyai' 
dékánén 
nemesük 
államában 
békeidőben 
fogai má i 
bércként 
fogalma 
és utolérhelctlen

’?,!•. !<>, munkássága, vagyonszerzése típusa 
r sclf mademan előretörésének, mert .íelcn- 
1éktí lenül, senkitől sem ismerve, egyszerű kis- 
ji árosként kezdte el karrierjét és 65 eszten
dős korára, 
akiket a lég 
halála pótolhatatlan 
g. > z d a s;< g i életben.

Kiskereskedőből — Magyarország 
leggazdagabb gyáriparosa.

l’Vss Manfréd édesapja különféle árukkal 
foglalkozó kereskedő ember volt, becsületes kis 
vagyonnal és rendes, jelentektelcn kis üzlettel. 
1857-hon született Manfréd nevű fia, aki egesz 
fiatal korában, 15—16 esztendős ifjúságában, 
ambícióval készült arra, hogy az apja üzleté
ben kereskedő lesz. '.A hetvenes évek idején édesapjának a ke
reskedés mellett úgynevezett löporeloaliitó 
házi üzemei voltak, anol egész primitív módón 

még mozsárban állították elő a lőporc 
és vásárló közönsége ennek a lőpornak a fal
vak szül éti mulatságait rendező fiatalság 
volt, irrcs'.s Manfréd érdeklődött ezután a kis 
ipari szakma iránt is. de inkább kereskedőnek 
készült és 18 éves korában előbb Berlinbe, 
maid Hamburgba utazott, ahol három evet .öl
tött egy szállítási cégnél, mint kezdő hivatal
nok. Jelentéktelen fizetése, volt ebben az idő
ben Hamburgban, de szerény igényéi es mar 
ebben az időben jelentkező puritánsága réven 
fizetőre nemcsak elegendőnek bizonyult e kezdő 
kishivatnlnoknak, hanem még néhány,márkát 
meg is takarított, amikor három ev után 
Hamburgot elhagyta.i I nszone^yóves voli, ainikor JLJudapcfitro visz- 
rzh érkezett. hlleiiÜG uz édesapja iizlctcbcn fop* 

1 l.-toskodott, majd báty iával. HV?.<rs fíertkold- 
dal

*iZ
:gv 
üzlet

i < I

Hat hét óta csak vasárnap volt eszméleten

Halála megdöbben
nem csak közvetlen 

köréi, de «zomoru 
egész magyar fő-

közéleti férfiak egyik komoly rcpre- 
I, döntötte ki az élők sorából, egyikét 

a. boldog Magyarország reprezen- 
aki nem nagy dobbal, de nagy 

háttérbe húzódva 
nemcsak a saját, de az ország ér

ts. Munkásságát együtt emlegetik a 
ipar fejlődésével és a nagyar ipar ár
ki fejtett nagyszerű eredményei nevét 
a müveit külföld valamennyi ipari 

valóságos fogalommá tették már 
Az ő neve határozta meg a vagyon 

<■:; Magyarország leggazdagabb em- 
emlegetíék akkor, amikor a millió 

egymagában is valami elérhetetlen 
nimbuszt jelentett.
* **íl 
előretörésének, 

senkitől sem ismerve, 
kezdte el l............ - - —

, halála idejére, egyike lett azoknak, 
•elsők között emlegetnek és akinek 

űrt támaszt a magyar

;:li • 25 esztendős fiatalember pályázott 
hős .nini állami szállításra és ez az 
v. P első és igazi alapvető üzlete, itt 

már komoly ezreket keresett.
lát ’ik. ekkor látta, hogy csak n nagy- 
áJlami szállítások Ígérnek komoly jöye- 

Igári piac iránti érdeklődés lic- 
iz állami'szállítások felé kezdett, 
í. Úgy ö, mint a bátyja 

és lő82 ben Weiss L._ 
támadt, hogy gyárat alapit, 
reklámmal kerüllek fői 
húskonzervek. — ...

k
közt

I ’gy
ui.'.nyu
<;< I hu t és a poiií-. • ■---- - , ,,

az állami szállítási k fele kezdett, orien
tálódni. Ugv ő, mint a bátyja, szorgalmasan 
dolgoztuk ősi lG82-ben Weiss Munfródnak az az 
ötlete, támadt, hogy gyárát alapit. Ekkoriban 
iiagv reklámmal kerüllek forgalomba az ame
rikai húskonzervek. A chicagói híres mészáros
királyok Liláiig találmányát, a konzervált 
husi kezdték árusítani Európában is, de # a 
sózott húsok nem találtak olyan általános ér
deklődésre, amint azt Amerikában variak.

Weiss Manfréd érdeklődőt! czcl: iránt a kotl- 
zvrvek iránt és vegyészekkel sikerült egy olyan 
eljárási léi rehozatnia, amely nemcsak a sózott 
hús rombdlanságát biztosította,, hanem külön
féle elkészíteti ételek’ megőrzései is eredmé
nyt/.(e. Weiss Manfréd az érdekes eredményt 
üzleti tőkének tekintette és Első Magyar Kon
zervgyár elmen gyárat alapi lőtt, amely alig 
száz

de
munkást foglalkoztatott,
termékei csakhamar verték az amerikai 

kouzervgyárosok készítményeit,
a száz munkássá1 megindult gyárüzem 

a munkások tízezreit
Ez ............................... _

lett az alapja a csepeli, u 
foglalkoztató hatalmas gyártelepnek.

1

Eleinte csak a polgári közönséget látja el 
konzerveivel Weiss Manfréd, de mintákat küld 
az osztrák-magyar hadseregnek is és példák
kal illusztrálja, hogy milyen nagyszerű hadi
cikk a konzerv.

Ebben az időben fenyeget az orosz háború és 
a monarchia hadvezetősége érdeklődéssel fo
gadja az újszerű hadseregélelmezési cikket.

1885-ben nagyobb hadseregrendelést kap 
Weiss Manfréd konzervszállitásra.

A kitűnő üzletember nem akar konzervdobo
zokat vásárolni, kibővíti üzemét egy olyan 
pléhdobozelőállitó műhellyé is és Csepel szi
getén külön konzervdobozgyárat létesít. A 
konzervszállitást. különféle hadicikkek meg
rendelése követi, de aránylag még mindig 
kicsi az üzem. Közben lőportelepei kibővülnek, 
édesapja egykori kisipari műhelyét, a mozsár
ban tört lőpor helyét, lóporgyár váltja föl és 
1889-ben a pléhdobozgyár egyéb fémek földol
gozásával is kezd foglalkozni

és kezdetét veszi a niuniciógyárfás és 
szállítás.

Eleinte csak fegyvertöltényeket gyárt a 
monarchia hadserege számára, de később ren
deléseket kap Németországból, Franciaország
ból, Angliából, úgy hogy a külföldi reui1‘''esek 
lebonyolítására Berlinben fegyver- és ^'zer-- 
gyárat alapit.

A 90-cs évek elején már közel 1090 munkás
sal dolgozik, csepeli ipartelepe egyre bővül, 
fémüzeme fegyvergyártásra is herendezkedik, 
közben egyik mérnöke föltalálja az úgyne
vezett „fényvédőkívpakot'1, amit a fegyvereken 
alkalmaznak és amit hadászati célokra na
gyon alkalmasnak talált a hadvezetöség, úgy 
hogy a hadsereg fegyverszükségletét is Weiss 
Manfrédnál kezdi rendelni. Ebben az időben 
névleg kettőn vezették az üzemét, Weiss 
Manfréd és bátyja Berthold, azonban Weiss 
Bori hold csak reprezentánsa a cégnek, az 
üzem teljes vezetése Weiss Manfréd kezén 
vau, maid 1895-ben Borihold, aki országgyűlési 
képviselő lesz, kiválik a cégből és nár évvel 
később egy szanatóriumban elvonulva meg
halt. 1896-ban komolyabban a fémmüvekkel 
kozd foglalkozni Weiss Manfréd. minden mel
lékterméket maga gyúrt, üzeme közel 2090 em
berrel dolgozik, de vagyonának alarwa még 
mindig nem számottevő.

A milliókat a tábori konyha 
találmánya hozza.

1901-ben az egész világot bejárja egy föl
találó, hordozható konyhakészülékeivei, senki 
nem tartja értékesnek a találmányt, amíg 
végre Magyarországra jut el a föltaláló Weiss 
Munfrédhoz. aki átlátja a találmány értékét és 
megvásárolja a hordozható konyha patentját. 
1903-ban egy hadgyakorlaton bemutatja a had
vezetőségnek, ahol hihetetlen tetszésre talal

és úgy a belföldi, mint a külföldi haávczc- 
tőségek rendelései egyszerre önteni kezd'k 

i milliókat.
Alig pár esztendő és Weiss Manfréd egyike 

Magyarország leggazdagabb embereinek, akit 
a királv előbb csepeli előnévvel tüntet ki, majd 
bárói rangra emel. Tízezer munkással dolgo
zik, ő hajtja végre a tüzérségi reform tech
nikai munkálatait, üzeme újra csak bővül es 
gyárában már Martin-acélművek, acelsajlolo 
és acélkovácsoló, vörösréz- és bronzhenger- 
miivek. kézi fogy ver töltény gyárak, tábori síit o- 
kemeucék, a tábori mozgókonyhák es fozöladák 
telepei vannak üzemben.

Harmincezer munkás a háború 
alatt. — Üldöztetés és öngyil
kossági kísérlet a komniünbeu.

Az 1914-ben kitört háború a gyárat teljes ké
szenlétben találta. Teljesítőképessége azonban 
a háború alatt háromszorosára emelkedett. 
30.000 munkást foglalkoztat és számos uj mű
hely, uj löporos laboratórium, lőportorony, rak
tár épült és tömérdek uj gépet állítottak be az 
egyes üzemekbe.

Havonként 3,000.000 darab gyalogsági töl
tényt és 20.000 darab tüzérségi lövedéket ál

lított elő,
készített mozgókonyhákat, acélsisakokat, kato
nai evőedényeket és számtalan más katonai 
fölszerelési cikket. A háború vége feló lanka
datlan energiával készítette elő Weiss Manfréd 
a békeelkkek gyártására való áttérés óriási 
problémáját. A bolseviznius kitörésével a veze
tést kiragadták kezéből, üldöztetést kellett el
szenvednie, a jövőt sötétnek és kilátástalannak 
vélte, az egész társadalmat látta összeomlanl és

kétségbeesésében öngyilkossági kísérletet 
követ el.

Veronállal megmérgezi magát. Hosszú, súlyos 
betegség után épült csak föl, lassanként viBsza- 

nyeri egészségét és a kommün bukása után 
visszatér energiája és munkakedve. Fiatalos 
erővel látott hozzá, hogy hatalmas és négy év 
alatt teljesen a háború szolgálatába állított 
telepét a békegyártmányok készítésére alakítsa 
át. Közben azonban át kellett szenvednie a ro
mán megszállás ugyancsak katasztrofális csa
pását

A románok 16110 gépet, 200 vagon rezet, 150 
vagon vasat, 500 vagon lőszert hurcoltak ei, 
úgy hogy kivonulásuk után, 1919 telén, 

szinte puszta volt a telep.
Majd áttért a békegazdálkodásra és az acél

mű, amely a háború alatt gránátokat készített, 
most rúdacélokat cs hengereket állít, elő. A 
fémföldolgozó mű a gyüszütől kezdve az üstig, 
a legkülönbözőbb cikkeket készíti. A lőszer
gyártást a speciális gépek teljes átépítésével 
úgy szervezték át, hogy

ennek helyén történik ma a posztógyártás 
és a mezőgazdasági gépek előállítása.

Váratlan agyvérzés.
Az átszervezés hihetetlen munkája csak kül

sőleg ailott fiatalos erőt és szint a 65 esztendős 
Weiss Manfrédnak. Munkabírása megroppant, 
hetekkel ezelőtt szédülésekről panaszkodott és 
éppen hat hete egy délután

összeesett a hivatalában.
Azonnal lakására szállítottak, ahol orvosai, 

báró Korányi és dr. Vass Frigyes agyvérzést 
állapítottak meg. Hat hétig élet és halál között 
lebegett. Az üldöztetés emléke, az öngyilkos
ság okozta betegségek mind súlyosabbá tették 
baját, úgy, hogy csak az orvosok tudománya 
késleltette hetekig a katasztrófát.

Ar. agyvérzéssel elvesztette eszméletét és 
csak most vasárnap nyerte vissza öntudatát 

néhány órára.
Akkor se szóit senkihez, pedig gyermekei, 

2 fia, 4 leánya, 11 unokája ott álltak az ágya 
körűi. Nagyon fáradtan, elgyöngülve nézte az 
ágya köré sereglő hozzátartozóit, majd vasár
nap éjszaka ismét elvesztette eszméletét. Rop
pant fájdalmai voltak és a fájdalmakat semmi
féle injekció nem bírta enyhíteni.

Hétfőn délután *ZiG óra tájban elaludt. Azt 
hitték, hogy szűnni kezdenek a kínzó fájdul-

24
Schottisch divatflanel . . . 4^0 K
Pongyola- és bluzkelmék. . 45T K
Sslyembatisztck................ K
Schottisch női ruhakelme . OS K

gyapjú cheviotok
minden színben.............13S5 K

Sfö; divat csíkos szövet . 1S75 K 
gyapjú férfiszövet . 1©^5-t8i 

snáic"'* női kosztümszövet .
Eredeti angol homespum 

tiszta gyapjú férfiszövet 405®-töi
Frottír törülközők.............  K
KelengyeváSíOn ...... K
Posztó női és gyermek-

kamasni.......................... 5? K

áirakbanl
Kérem a címre figyelni!

Károly-körut 24
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mák. Egyenletes mély lélekzetei egyszerre hal
kulni kezdtek és

ti órakor anélkül, hogy álmából fölébredt 
volna — meghalt

Percek alatt olterjedt Budapesten a halálhír. 
Gyászlobogó jelent meg a csepeli töltenygyár 
árbocán, gyászzászlót tűzött, ki a Kereskedelmi 
Bank, a Weiss Alice-kórháu, amelyet felesége 
emlékére emeltetett, a legtöbb kulturális és 
gazdasági intézmény, amelynek létrehozásában 
tevékeny szerepet játszott.

Nemcsak két fia, báró Weiss Alfonz és báró 
Weiss Jenő, vejei, báró Kornfeld Móric, a 
Ganz-Danubius igazgatója s ifj. dr. Chorin Fe
renc, a Salgótarjáni Koszénbánya rí, igazga
tója, Mauthner Alfréd, sógora, lovag Waál 
Oszkár és unokái állnak szomorodott szívvel 
halottaságya. körül, de gyászolja Weiss Man- 
frédot az egész magyar ipar, a teljes magyar 
gazdasági és társadalmi élet.
Puritán élete, munkás tevékenysége megbecsü

lést szerzett a leggazdagabb magyar iparos
nak — váratlan halálhírét mindenütt megdöb
benés és osztatlan részvét fogadta.

Fenyő Miksa a halott Weiss Manfrédról:
Weiss Manfréd halálával kapcsolatban A 

Reggel munkatársa kérdést intézett az el
hunyt benső barátjához, Fenyő Miksához, aki 
a következőket mondotta:

— Sokkal mélyebben megrendített barátom 
halála, mintsem, hogy logikusan, összefüggően 
és érdem szerint tudnék nyilatkozni az el
hunyt kiváló egyéniségéről, arról a vezető 
pozícióról, amelyet ő a magyar gazdasági 
életben — bátran mondhatjuk a magyar köz
gazdasági életben —- betöltött. Képtelen vagyok 
most szólt!ni alkotásainak hatalmas méreteiről 
és arról a szomorú űrről, amelyet távozásával 
maga után hagyott.

— Minden időkben nagy veszteség lett volna 
egy ilyen hatalmas alkotó elmének és alkotó 
akaratnak eihunyása, de százszoros súllyal 
kcil, hogy érezze az egész magyarság e csapást 
ma, amikor éppen a Weiss Manfrédokra van 
leginkább szükség — két-három ilyen ember 
csodákat művelhetne —, hogy ez az ország a 
háboruokozta sebekből, a trianoni béke ször
nyű csonkításaiból uj életre ébredhessen.

- Nekem megadatott a szerencse, hogy ab
ban az időben, amikor a bolsevizmns után 
Weiss Manfréd az ő nagy üzemeit a béke
munkára szerelte át, mellette legyek, tanúja
ként,, mondhatnám tanulójaként annak a nagy
szerű magatartásnak és a magyarság jövőjé
ben való bizásnak, annak az akadályt nem is
merő teremtő energiának, amellyel ő dolgozott.

Politikai küzdelem, pártok tusája, a jel
szavak lármája az ő munkáját föl nem 

tartóztathatta,
előtte magasabb célok lebegtek: teremteni, gé
pet gép mellé állítani, munkások ezreinek 
munkaalkalmat adni. Azon a kis magyar szi
geten, amelyet minden oldalon ellenséges ten
gerek árja mos, úgy feszíteni meg agyat és 
izmokat, hogy az a leghatalmasabb honfogla
lás. a lég ellenállhatatlanabb irredenta legyen. 
Amit, ő ilyeténképen megkezdett és szellemével 
telitett, az a magyarság számára örök érték 
marad.

$
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Pongróczi 
cinnél, Budapest Ul. berM J 
Szondy-utra 2.3. szám :
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régiségeket.
gyöngyökot toljon értékben vonz óh elad Sthmetier iSonő 
IV, Karoly klrály-ut 28, Közpocii Városház, főkapu mollolt

vérbosszúba leszsnáaK 
egjf Mtfflzért a

A rendőrség hSrom emberé Jratarfióztatöit
(rl Reggel tudósitójától.) Hétfőn este 8 órakor 

a Váei-ut ,32. számú ház előtt véres esemény 
játszódott le, amelynek áldozata egy 22 éves 
főtüzér. Egyszerű éjszakai verekedésnek lát
szott az első pillanatban a Váci-uti véres tör
ténet és csak kedden délelőtt derült ki, hogy 
a halálos éjszakai szurkálásnak regényes hát
tere van.

Néhány hónappal ezelőtt négy székely le
gény, Elek György, Kovács János, Simon Fe
renc és Lőrinc István földművesek szülőfalu
jukban összeverekedtek és a verekedésben 
Elek György a három másik földműves egyik 
hozzátartozóját leszúrta. Éjszaka volt a vere
kedés és Elek György, mielőtt a három másik 
ember megbosszulhatta volna magát, eltűnt a 
faluból.

Kovács János, Simon Ferenc, és t Lőrinc 
István megeskiidtek, hogy fölkutatják Elek 
Györgyöt és bosszút állnak rokonuk le

szűréséért.
Sejtették, hogy György Budapestre ke

rült és elhatározták, hogy megkeresik a fő
városban. Hónapokon keresztül nem találták. 
Már le is tettek a kereséséről. Munkát vállal
tak Pesten. Napszámosok voltak és állandóan 
összejöttek azokkal a székely legényekkel, 
akik idefönt a fővárosban laknak. Ezekkel 
együtt elhatározták, hogy karácsony estéjén 
az egyik Váci-uti vendéglőben székely mulat
ságot rendeznek.

ZZz án&ovwi ármány 
és a

London, december 25.
Az angorai kormány Latsaiméból Konstan- 

tinápolyba hivatta Hasszán béget, hogy föl- 
világositásokat kérjen tőle a békétárgyalásók
ról. Ettől függ, hogy az angorai kor
mány tovább tárgyal-e L a u s a n n e- 
ban vagy elhagyja a konferenciát.

Bombarobbanás Lissahonban
TflCakoz^s a fascIsfcáSs ellen

Lís.in&OM, december 24.
(Havas.) Az olasz konzulátus kapuja előtt 

bomba robbant föl, amely azonban csak cse
kély anyagi kárt okozott. Megtaláltak egy le
velet, amelynek tartalmából következtethető, 
hogy a merénylettel kifejezést akartak adni a 
f ateizmus elítélésének.
-JUHI, ■ ■■■■ au i ■■■■mrr   i 1 ■ 1 i n nme i i i u u

Munkásodat
• színpadi munkára keres

4? Vígszínház 
és a FÖvávost Szintiáz

Jelentkezés szerdán és csütörtökön dél
előtt 10—12 és este 6—8 óráig a Víg

színház gazdasági hivatalában

KO JTfjVrj

PAPI most moly-)n leszállítva vásárolhat

SZ ALAi, paplankirálynál
Budapest VII, Kori Ősz-utca 35. az.

Szövetruhák, horgolt Ah kötött

Flanelpongyolák, •oly •mjuin perok

MINŐSÉGBEN VEZET

LUKÁCS ÉS FÁSCTOS
BUDAPEST, IV. EGYETKM-UTCA 11, SZ.

(1 RÓFKAROLY i PALOTA V A LSZEM BEN

frakk, piké, szegélyes ós 
príma zeflr............................

Elek. György közben valóban Budapestre ke
rült és katona lett, ahol a főtiizéri rangot értő 
el. Megtudta, hogy egy vendégjében székely 
mulatság lesz és hétfőn este megjelent a mu
latságon. Javában állt a tánc, amikor várat
lanul összekerült három régi haragosával. 
Elek a haragosai elől kiment az utcára, akik 
utána futottak és a Vaci-nt .32, számit ház előtt 
találkoztak szembe a régi haragosok.

Rövid szóváltás kezdődött és pár pillanattal 
később már nekiestek Elek Györgynél, és 
mind a hárman öklükkel támadtak egyszerre 
a főtüzérre.

A szorongatott helyzetben lévő katona c/ő- 
rántotta bajonetjét, azonban a síkos járdán 
megcsúszott, elvágódott a földön e.s a ba.ionet 
kiesett a kezéből.

Támadói közül az egyik fölkapta a hajó- 
netet és Elek Györgyöt inellbeszurta.

Közben érkezett a helyszínre S'ő.v Géza 
25 éves csendőr, aki kiakarta szabadítani ka
tonatársát, de a három ember színién neki
támadt és több helyen megsebesítette, fjek 
György szúrása halálos volt.

Pár pillanattal később meghalt.
A vérbosszú végrehajtói, a. három te>:ps 

futásnak eredt. A járó-kelők azonban elfő;.-!ák 
és a helyszínre érkező rendőröknek adták át 
őket. Előállították mindhármukat a főkapitány
ságra, ahol a bárom székely legényt letartóz
tatták.

VI, Révny-n. 18 KIS KOMÉDÍA Telefon 14-22. sz. 

Rótt óh Stolnharilt fölléptével: Alti azt nem látta ... ós 
l)cr Waharadja von OJcpore. Kezdete pontban l;iS órakor

(csecsemőtől 18 éves korig) 
ruház a

Tulipán QyermeR-QHhon Áruház
Darvas

Korcnabercrg-titcn 8. sxitn

SIMONTSITS ES THRSR

CYKLRMEN-VI RÉSZLETE
Vili, JÓZ5EF-KÖRC1T 68. TELEFON 130-59 

CYKLRMEN KERTÉSZETE 
I, HIDEGKCITI-CJT 48. TELEFON 21-99

bel- és külföldi azonnali szállítására
Fiámmá" fűtőanyag forgalmi rt 

Budapest, IV, VíJcl-náta 20. sióm 
Telefon: 43 27 József 11-05

71 selszava :
Divatárudat vásávoijund

Fiain Hníafnál
VII, Király-utca 53 f

aranyat, ezüstöt, platinát, ék- 
Rzertíiz. összes hirdetői t áraknál 

dríiqobhnn veszek, PretRC.h szóin alatti
VltnioH V11, Rottenbiller-utca ékszerüzlet

Órnjti vitás egyévi jótállán mellett.

inogHzerezte a
R>. A. K.

(Dontaob'r Automobil Konzem) 
magynrorszc'gi egyr.dárusitó kópviaeletét, Németorsz/ur 
legnagyobb és legkiválóbb autógyárainak, a világhírű

DUX
PIROST©

VOMAG és
koosiknak lorakntát.

A kifogástalan ologancláju ós világhírű márkájú auUSk 
rövid időn bőiül megérkeznek. Kórjuk az autót váHiirló 
közönBÓgot, hogy vásárlásával saját érdekében várjon 

o kocáik megórkozósóig.

mélyen leszállított árban VBJ^u(ca 23
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A REGGEL UJ TELEFONSZÁMAI: 
Szerkesztőség: 65—53 
Kiadóhtt>aUl: 195—59 

Vasárnap estétől reggelig: József 9—66

Magyar iró Karácsonya
(1922)

— l9»ftR ! XwŰlfjiy Gs/UÍO. —

Faggyugyertya helyett villamoslámpás vilá
git ugyan a magyar iró papirosa fölött, ami
dőn a fiák hava második felében korán sötéte
dik a ködös délután, ám én mégis azt hiszem, 
hogy chrnk, a régi Írók, akiknek élete körül
belül száz esztendő elölt folyt le Magyarorszá
gon és az irodalomtörténetben: boldogabban, 
megelégedettebben várták a szent estét.

*

— A főváros „krisztkindlije“ a polgárságnak. 
Tudtuk mi jól, hogy ez fi drága, méregdrága 
városi rezsim, amelynek élén egy Sipöcz, egy 
Wolff, egy Csilléry áll, karácsonyra nem feled
kezik meg a főváros szegény, adókkal agyon- 
boxolt népéről. És igy lön! Karácsony vasár
napjának éjszakáján, amikor megálltak a vil
lamosok is, a bérkocsisok ünnepélyesen R0-, il
letve 100-szorosról fölemelték a taxit 140- 
szeresre.

— Flottareform Franciaországban. Parisból 
jelentik: A parlament érdeklődésének előteré
ben a kormány haditengerészeti programja áll, 
amelynek leglényegesebb pontja a dreadnough- 
tukról és a superdreadnoughtokról a klsegy- 
ségekre, tengeralattjárókra, torpedónaszádokra, 
torpedórombolókra való áttérés. A haditenge
részeti vezérkar ellenzi a tervet azért, mert az 
nemcsak a legénység létszámát csökkentené, 
de a főtisztek és tengernagyok felét is fölös
legessé tenné.

-- ■ ^rr. —,

fi HÉT HŐSE
Ha majd egykor íriv lehet a mai korszakról, 

megállapítja egy kései bogarász, hogy a ma
gyar ivónak ezekben az esztendőkben volt leg- 
kopot.tabb a kabátja, legrongyosabb a kedve, 
legcsekélyebb a reménye.

Még dús gavalléroknak látszanak az ősök a 
mai utódokhoz hasonlítva, például akár a 
negyvennyolc előtti korszakban, amelyet, néha 
az irodalom hőskorának is szokás emlegetni, 
hisz maga Vörösmarty Mihály is nyomasztó 
gondokkal küzködött, Petőfi pedig néha na
pokig kutyagolt az országúton, amíg baráti 
hajlékra talált!

Ám kabátja, kedve, reménye és főleg jó
akarata barátja csaknem minden írónak volt 
a loghősibh korszakban: az írók szép, komoly 
Zrinyi-kabátokban vagy ünnepélyes Kazinczy; 
öltözetben rajzoltatták magukat könyveik első 
lapjára, vájjon kinek van 
kabáthoz elegendő paraszti 
kutyagoló hősi korszakban 
olyan jókedve volt, hogy 
is jutott belőle, — vaijon 
szakunkból a dús kebel ii 
fánkkal, v.sókk; I táplál ják az ifjabb hűtői ge
nerációt, borral, ünnepi malacéul a koszorú
sokat?

És a remény, e gyönyörű tündér 
gyalogpostáva! iáit Kazinczy leveleivel, 
mán újságjával, de mégis csak megérkc 
eimzelí helyre, a. 
e.'-ügg('dett.s;'gből, 
ókéból. — vájjon 
a levelek?!, aniolyt l:!;ől az iró 
meríthetne a jövendőhöz" Hát 
serege, akik f Luca-napi 
piacon megvásároltál, az 
kaját, diadalommal vitték haza, 
jakba még a kalendáriumot is. 
"hoztak Kisfaludy Knrolynak. 
sódart Virá.t 
hogy csak alig szá 
futásom, bar í t koztak. 
Írókkal, nyitott > 
színészi és a fa 
rátok, jámbor rajongok, 
akik még világosan nem 
mályosan sejtik, hogy 
ápolása hazaíini kötele.-.ég: t ....

esztendő malva? Manapság minden niuira- 
gos magyar megtanulta az itótolában, hogjl 
a hazai irodalmat pártfogolni 1 ed es íme e leg
nehezebb időkben baráltalanul, egyedit!. sót 
gyakorta üldözötten áll az tró a nagyvásar 
köz' pép. ahol minden porickanr.k van 
csak éppen az ő holmijának nincs.

*

ma a térd ígérő 
Aha-posztója? A 
az írónak néha 

pajkos „Dorottyára** 
hová lettek kor-, 
honleányok, akik

1

ugyancsak 
'. K á r- 

■; csak megérkezett n 
az iró sohasem tette le a tollat 

legföljebb testi nyavalya 
ln>l Írják manapság azokat 

hitel, bizalmat 
még a barátok 
írkor a pesti 
legújabb mun- 

messzi i'aln- 
a líaionuarmmoi is. dunántúli bort 
ísfalndy Károly na k. karávHonyi 

Benedeknek, • lőhz.etlck (igaz, 
iz és egynéhányan) a Zalán 

vigai't’k együtt az 
ipuvnl variák u vándor

lási poétát, — ezek a hív h;i- 
piroskériii ismerő -ők, 

is tudják, csak bo
ri nemzeti liieratura 

vájjon hová le’ff'k

Gedő rajza A Heggel számára.

HELTRI "JENŐ

R „KIS CUKRfiSZDfi" SZERZŐBE

— Hitvesgyilkos asszony. Venczel Mihály 
kiskanizsai gazda brutálisan bánt feleségével. 
Keresetét elitta és .ha részegen házéiért, 
iitötte-verte feleségét. Az asszony éveken át 
tűrte. 1921 május 23-án ismét részegen tért haza 
a férj, az asszony elővette már korábban meg
vásárolt revolverét és azzal agyonlőtte az urát. 
Venczelnét letartóztatták ás a vizsgálat során 
előadta, hogy már 1918-ban is rá lőtt egyszer 
az urára, de akkor csak könnyebb sérülést ej
tett rajta. A pécsi törvényszék házatárson el
követett, előre meg nem fontolt emberölés bün
tette miatt 15 évi /egyház büntetésre ítélte 
Venczelnét, akinek büntetését azonban a pécsi 
Ítélőtábla 6 évre szállította, le. A Kúria a som
miségi panaszok elutasításával most jóvá
hagyta az ítélőtáblái ítéletet.

— Karácsonyi ünnep a fogházban. Vaáúrnap délután 
megható ünnepélyt rendeztek karácsony előestéjén a 
Markó-utcai fogházban. A nagyteremben gyűltek össze 
a foglyok, akik előtt • emelkedett hanga ünnepi beszédet 
tartott a fogház lelkésze. Ezután a foglyok ének- és 
zenekara következett, majd szavalatok, énekszámok tar
kították a műsort, végül pedig az egyházi misszió aján-. 
dókait osztották ki az arra rászorult szegényebb sorsa 
foglyoknak. Az ajándékokhoz hozzájárult több olyan jó
módú ember Is, akik valami ügyes-bajos dologért le vol
tak tartóztatva.

— A Mozgókép-Otthon nagyszabású műsora 
az idény kimagasló eseménye. A drámai műfaji; 
Ásta JNielsen fölülmulhatatlan alakítása kép
viseli a „Csillaghullás** cimű kiválóan érdek- 
feszitő darabban. Kitűnő dalbetétei és zenét: 
irt hozzá. Farkas Imre, amelyet Nosti Elza 
hangverseny művésznő a közönség- tapsvihara 
mellett kisér minden előadásban. A műsor hu
moros részét két amerikai vígjáték képezi a 
hírneves Seucttel a főszerepben, az egyik a 
„Boxpárbaj**, valóságos gyöngye az amerikai 
humornak, nagyszerű a „Kuglizóhan** című da
rab, mind a kettő valóságos nevetési viharo
kat kelt. Az előadások ‘/M, ’46, '.28 és ’AIO 
órakor.

V
i rók

vevője,

Boldogok voltak azok az öregek, akik faggyú
gyei (y ácska mellett, soha.it.ozva, hősi Korsz.i- . 
km küzdve, életükben félig szentté valótlan 
írták az egykori magyar irodalmat. A mai no 
mar nem is ír. nem is sóhajtozik, néni is .<uz<i, 
mert nincs mivel és kivel küzdeni. A mai Iro 
mái- nem érzi azí sem, hogy mnjd égj-<or ba- 
mi'iní fogjak a szül nyű korszakot, amelyben 
az irodalomnak nem volt báné, sóin beesni 
\ mai iró üldögél elátkozol tan, megbúvóImp, 
reményteJoniil, mint a huhisz, akinek halója 
kii; ukadt. Vágj pedig megalkuszik korával u.z 
iro. követi a világot ordináré lorgasaban: el- 
•lobja az irótollat, megtanul bukfencet vetni 
vu;.y hpáll szeiizálnak eu csöndesen neveti a 
bolondokat, akik még eladó könyvekkel a hó
nuk alatt házalnak az országban. ...

Azért volt, boldog a'regi magyar iro Kará
csonya, mert faggyugyertyáeskája mellett is 
falatozhatott kenyeret, amelyet a munkájúval 
szerzett. Hol van manapság az a magyar iro, 
akinek az olcsó betücr.kék megtölt hétnek üres 
tarisznyáját, földiszlthctnék kis karácsony
fáját?

— Halálos szerencsétlenség a rákom ^pálya
udvaron. Karácsony vasárnapján délelőtt /la- 
Zro,<? János 22 éves kocsirendező a rákosi ren- 
• Iczőpályandvaron két vagon ütközője közé ke
rült. A kél, kocsi halálra lapította a szerencsét
len embert, akit borzalmasan összeroncsolva 
húztak ki az ütközők közül. A vizsgálat meg- 
iudulL

— Ka meg lesz a rend törvény, nem lesz el
lenzék. A fővárosi liberális-demokrata ellen
zi’k vezetőtagjai tiszteletére vacsorát rendezett 
t'ngár Mór törvény hatósági bizottsági tag egy 
Akácfa-utcai vendéglőben. Dr. Baracs Morcelen 
és a Központi Demokrata Kör elnökén, dr. 
Bródy Ernán kívül Peyer Károly szociáldemo
krata képviselő, Zsombor Géza volt főispán, 
Déri Ferenc volt alpolgármester és meg vagy 
negyvenen jelentek meg, akik valamennyien 
n. rendlörvényjavaslat várható következmé
nyeit latolgatták. Baracs dr. rövid beszéde 
után Bródy és Peyer fejtegették azt. a helyze
tet, amely a rend törvénnyel fog hekövetkezni. 
Bródy dr. ezt mondotta:

Ha ez a javaslat életbe lép, nagyon inoggoiidulundó, 
w’ leercsni falója. lesz az ellenzéknek akár a nemzet ff yü- 
lése.', el,-'ír a törvényhatósági bizottságban. Ha meg lesz 
n rci 'Jtörrény, n ni lesz ellenzék. Hiszen már most is 
azt kell látnunk, hogy hiábavaló minden törekvésünk, 
amellyel Jobb meggyőződésre, méltányosságra és igazsá- 
goss.i'-ra akarjuk rábírni a többséget. Megkötözve, szúj- 
koroirral még kevésbé szolgálhatjuk a szabadság és föl
világosul tság ügyét.

Majd örömmel köszöntötte Peyer Károlyt, 
akinek mog.ielenó'-ébpu biztosit ókot lát arra, 
hogy a becsületes, józan munkásság a szabad
elvű és demokratikus polgársággal egv utón 
fog lmImlni az alkotmányos rendszer kiépítése 
föle, Peyer Károly a többi közt, igy szólt:

— Bizonyos ínu inár. hiszen a ncmzotgyilléid választá
sok eredményo megm linttri, hogy Budapest túlnyomó 
löhh.-.ége nem kívánja föntnrtani n reakció rendszerét. 
A városházi kisebbség anarehiájál e! fogja söpörni a 
legközelebbi választás én akkor a munkásság nem nézi 
majd kicsinyes módón, hány szavazata volt a szociál
demokráciának és hány a demokratáknak, hanem váll
vetve együtt fogunk dolgozni. Addig la mindent el kell 
követnünk, hogy u rendjavasl.ilhói nu váljék törvény. 
Megmaradt kevés önrendelkezesünknok utolsó foszlányait 
ia széttépi ez. a javaslat.

valódi angol kosztüm- és ruhaszövetek

SztW'si és Kálmán
Hu«2ap«at IV, Holó-utca 18 (SU<6-utca sarok)
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— Mennyi lesz, ha lesz a .jóvátétel? A „B. H.“ 
karácsonyi számában dr. Pályi Ede, az ismert 
publicista, rendkívül érdekes beszélgetéseket 
folytatóit közgazdasági életünk kiválóságaival, 
többek között báró Ullmann Adolffal, a Hitel
bank elnökével. A beszélgetésnek a jóvátételre 
vonatkozó része egyenesen szenzációs és éppen 
ezért itt adjuk:

— Báró ur most is künnjárt Parisban és- 
IkátrO.OUO frankot hozott onnan, elhelyezett Hitel
részvényekért. Önnek tehát módjában lehetett
ől! illetékes személyekkel érintkezni. Meny
nyire taksálja a ránk vetett jóvátételnek Mus
solini nyilatkozata szerint wdr megállapított 
mennyiségéi.

I Ilmáim báró válasza:
Van ok egy föltevésre, amely szerint 

£5,000.000 /oní sterling lenne a ránk kivetni 
tervezett jóvátételi összeg.

Ez 000.(100 frank, ami mai pénzünkben, 300 
milliárd púnkkor ónál, tehát 30 millió méter
mázsa búzát jelent...

— Petőfiről — a párisi Sorbonne. Parisból jelentik:
(S/io í'o.liináOt:;, u. francia irodalom tanára a
SSorbonneun, készségének adott kifejezést, hogy a párisi 
Príőli-ii'inopóly alkalmával fölolvasásl tart I’etöfl éleié
ről é‘> miivéiről. Strowszki tanárt az is indította előadá
sán: !< megírni ;?»úra, hogy atyja, mint lengyel tiszt, a 
m.ar kkal harcolt a szabadságharcban Bem hadsere
gébe;!. A sznbadságharj loveretése után halálra ítélték, 
amire Franciaországba menekült, ahol végleg letelepedett 
és francia állampolgárságot is kapott.

— Mének öltek gyűlése karácsony előestéjén. 
Vasárnap délelőtt az újvárosháza dísztermében 
nagygyűlés volt, amelyen a Szamos és a Körö
sök völgyének, valamint Szaírnál*, Nagyvárad 
é ; Ariul városoknak menekültjei tiltakoztak az 
elszakít ott terület magyarságának elnyoma
tása ellem Gróf Károlyi József megnyitójában 
ránuii ütött a vesztett háború következmé
nyeire, amelyek azonban mégis azokat sújtják 
a. legjobban, akiknek szülőföldjüket kellett el- 
hngyniok, de ugyanúgy sújtják azokat, akik 
még* ma is óit szenvednek. A trianoni béke- 
s’.-.e!”/.'í<b■ mek iVÍíllo -aiid francia miniszterelnök 
által i’Júiri kísérőlevele érteimében arra szá
mítottak, hogy e területen hetárkiigazitás lesz, 
a határkilgazitó bizottság azonban nem tolta 
vissza ezeket a határokat, hanem a hegygerin
cen innen fagyta mélyen belenyúlni a nagy 
magyar Alföldnek szini/^agyar területébe. 
Utána dr. A'agy Mihály (Jgocsa, Mihály Péter 
Bzatmárnéinetí, Komorőczy Péter Szutmár, 
Szilágyi Lajos Bihar, Krüger Aladár Nagyvá
rad. Tarján (tábor Nagyiéin, Csátth Béla Arad, 
Bedö Sándor pedig Erdély nevében mondott 
nagyhalál-.i beszédet. A nagygyűlés befejezése 
elöí: Erdély egyik vezérférfiát, Urmánczy Nán
dort akarta hallani, aki azonban a kérelem 
teljesítését megtagadta. A Himnusszal véget 
ért gyűlés után A Reggel munkatársa kérdést 
intézett Urmánczyhoz és tőle passzív magatar
tásának okát tudakolta. A következőket felelte:

— Hároméves szenvedés után csak olyan 
gyűlésen szólok a menekültekhez, amely gyű
lés már azt határozza cl, hogy a fölszabadító 
csapatok mikor indulhatnak!

— Mi foglalkoztatja a kereskedőket? Bal- 
leányt Kálmán dr., az O-lf/ÍT? igazgatója A Reg
gel kérdésére, hogy r.?? foglalkoztatja most a 
'kereskedők országos érdekképviseletét, követ
kezőket felelte: — Legelsősorban az adókérdé
sek azok, amelyek a legjobban izgatják a ke
reskedő világot. Mi a jövedelmi adó sérelmeit 
igyekezünk elhárítani; a forgalmi adónak ter
vezett abnovmis fölemelését próbáljuk elhárí
tani. Azt hisszük, sikerülni fog a. pénzügymi
nisztérium előtt nyilvánvalóvá tenni, hogy a 
3%-os kulcs mellett is súlyos adó elviselhetet
lenné válik akkor, ha i vagy 5Vo-ra fogják föl
emelni.

— Nemcsak a kereskedő, hanoin a pénzember, a gazda, 
a k.v;;z ügyvéd, u politikus, mindenki, akinek gaz
dasági érdekei vannak, olvassa cl az „Oinfcc" küztjazda- 
gdoi hetilapot. Kérjen mutatványszámot: Mária Valériá
ul ca 12.

— „Ut a boldogság felé" — Griffith nagy 
mcslen/iüve —, amely lázba hozta egész Buda
pestet, már csak néhány napig marad az 
Uránia műsorán. Az Uránia igen nagy áldoza
tok árán tudta a harmadik hetet biztosítani, 
úgy hogy e héten még az eredeti kisérő zenével 
lélvezheti végig a nagyszerű íilrnot a közönség. 
Az Uránia előadásai 5, ’áS és ’/álO órakor kez
dődnek. Jegyekről tanácsos elővételben gon
doskodni.

— He!vedere. Egry József feltűnést keltő ki
állítását e hó 81-ig bezáróan hosszabbították 
meg.

— A legpoétlkusabb ős a Icgmurtulandóbb becsii kará
csonyi vagy újévi ajándék egy szép művészi festmény. 
Mús’zon tol tehát Öolymoslhojt (Kossuth Lajos-utca fi, 
1. cm. 4; telefon: 78—72), ahol már 25<M) koronától kezdő
dően veheti mog magyar kiállító művészek Ízlésesen kere
tezett eredeti képeit,

Brllliánst, ékszert, aranyat, eailetöt, liumisfogal ne 
t-iljon el wenki, amíg meg nem hallgatja Fischer és Eisner 
ékszerészek leginogaMibb napi árait, Bákóczi-ut 27.

Gréf gethasn minissterelirök
a rendről és iársafetai békére! 

„Sem szociális, sem gazdasági téren az érdekek 
komolyabb Ssszeütközésltől nem kell félni *e<

Bethlen István gróf miniszterelnök a „Neue 
Ereié Presse" karácsonyi számában érdekes 
cikket irt „Magyarország belpolitikai helyzete 
és Ausztriához való viszonya" címen. A mi
niszterelnök ünnepi elmélkedéséből kiszakít
juk a következőket:

— Magyarország, amely a háború és két for
radalom megrázkódtatásai után u legnagyobb 
erkölcsi és politikai megpróbáltatásokat állotta 
ki, három esztendővel a bolsevizmus után

a konszolidáció, a belső rend és a társa
dalmi béke utján annyira előrehaladt, hogy 
az összehasonlítást bármely nagy demokra

tikus állammal bátran kiállja.
Ha egy pillantást vetünk Európa viszo

nyaira és azokra a krízisekre, amelyek nem
csak a legyőzött államokat, de a győzők gaz
dasági és politikai életrendjét minduntalan 
megrázkódtatják, úgy minden elfogulatlanul 
ítélkezőnek el kell ismernie, hogy Magyarhon 
valóban elismerésreméltó teljesítményt vitt 
véghez, amikor a saját területein nyugalmat 
és konszolidációt teremtett. E konszolidáció 
megnyilvánulását nem is abban látom, lmgy

a különböző kitörések, utcai afférok és ha
sonló esetek megszűntek.

hanem abban a tényben, hogy a. társadalmi 
osztályok forradalmak utáni feszültsége — ide 
elsősorbiin persze a munkásság tartozik — lé
nyegesen enyhült és éppen ezért

sem. szociális. sem gazdasági téren az érde
kek komolyabb összeütközésétől nem kell 

félni.
Végre beállott az a fejlődési folyamai, 

amely az egész nemzet, az egész társadalom 
íeljes politikai és szociális megnyugvását 
fogja magával hozni. Az államhatalom e mun
kájában nem kis szerepet játszott, azoknak a 
rendelkezéseknek foganatosítása, amelyek a 
háború kitörésekor, mim, kivételes rendszabá
lyok léptettek életbe. Ma, hogy a koi<szolidácié> 
müve nagy léptekkel halad előre és bontako
zik ki, e rendelkezések legnagyobb részének 
föntarlására nincsen szükség, viszont egy ré- i

szűkét az államhatalom ma sem nélkülözheti. 
Azok a mozgalmak, amelyek Középeurópát 
állandóan fenyegetik, szükségessé teszik, hogy 
az államhatalom a tökéletes konszolidáció 
megvalósítása érdekében úgy a társadalmi 
béke, mint egyéb tereken, egy bizonyos' ideig 
még olyan eszközökkel rendelkezzék, amelyek 
— ha a most érvényben levő kivételes hatalmat 
jelentősen megszükitik is —, mégis a. kor
mánynak ez időre lehetőséget adnak e célok 
elérésére. Nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy mi még ina is kivételes viszonyok közöd, 
élünk és az állam kiil- és belpolitikai bizton
ságát védelmező törvények a háború előtt ho
zattak, abban a. Íriszemben, hogy bóké.-, állapo
tok következnek be. Ennek a mérlegelése ve
zette u kormányt, amikor a. rend hatályosabb 
védelméről szóló törvényt a nemzetgyűlés elé 
terjesztette. Ez a törvény néni egyéb, mint tör
vényes megszükit.éso az ezidő szerint amúgy is 
fönnálló és Vendeletekre épült kivételes hata
lomnak, provizórikus, a helyzethez illő rende
zése a kérdésnek.

— Mindez semmiesetre sem jelenti azt, begy 
a kormány helyzete könnyű és nevezetesen

gazdasági és pénzügyi téren nem tornyosul
nak elé óriási nehézségek.

— A drágaság, éppen úgy, mint Bécsijei), 
indokolatlanul nagy és ha bizonyos politikai 
tényezők e tényből a maguk számára politikai 
tőkéi iparkodnak kovácsolni, a közvélemény 
nagy többsége belátja, hogy sem a. kormány, 
sem a többség, sem az uralkodó rezsim a nehéz 
életkörülményekért, felelőssé nem tehető; itt 
mélyreható okok játszanak közre; itt az igaz
ságtalan békeszerződések és magasabb európai 
összefüggések tükrözik vissza, hatásukat. Éppen 
úgy, mint az összes legyőzött országokban,

Magyarországon is nélkülöznek bizonyos 
osztályok és társadalmi rétegek,

nem a munkásosztály, hanem az iniel'i- 
geneia, a szellemi munkások, a. középosztály, 
amely egy jobb idő reményeben csöndes és 
néma mártiriummal viseli kínjait. A kormány 
egyébként mindent megtesz, hogy a drágasá
got enyhítse...
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Mi LESZ A TŐZSDÉN?
Budapest, december 26.

(A Reggel munkatársától.) Nagy ünnep vagy 
hosszú szünet előtt a tőzsde közönsége vagy 
tartózkodó, vagy realizálásra hajló. Ez olyan 
régi tradíciója minden tőzsdének, mint ami
lyen régi a tőzsde maga. Ebben a világban, 
amelyben minden tradíciónak fittyet hánynak 
az emberek, ez a szabály ^se szabály már. Á.7. 
elmúlt héten legalább, ez ősi tradíció ellenére. 
szokatlan nagyarányú üzlet tobzódott a tőzs
dén. Nagyarányú nemcsak a forgalom nagy
sága, do az ár fejlődés szempontjából is. Am 
nem mondhatjuk, hogy ez a szokatlan jelenség 
egyúttal váratlan ír lett volna.

eletek óla indikáljuk, hogy el kell jönni an
nak a hétnek, amelyben a nyári haussehoz 
hasonló mozgalom tör ki tőzsdénkén és talán 
elégtételül vehetjük magunknak, hogv nemcsuk 
ezt a tényt, de bekövetkezésének időpontját is 
helyesen állapítottuk meg. Az erősen me.glen* 
dűlt hausseban ugyanazok az értékek mutat
tak szenzációs árugrásokat, mint amelyeket a 
nyáron láttunk a. téten és hogy ezek között is 
első helyen a Hitelbank ismeretes favorit jai, 
mint a Ganz, Ganz-villamos, Urikányi, Fegy
ver, Georgia és Stummer lesznek a legjobban 
kedveltek, csakugyan nem volt nehéz megálla
pítani. Természetes az is, hogy a többi kedven
cek sem maradiak cl az élen lovaglók mögött 
és a Magnezit, Sálgó, Izzó, Kohó sem tudtak 
ellentállani u rohanó irányzat sodrának.

Mindez nem jött váratlanul és meglepetés- > 
szerűen. Sokkal inkább csodálkoztunk volna 
azon, ha nem jött volna. Móg a módszerben 
sem látunk semmi meglepőt, mert hiszen szó- 
ról-szóra megmondottuk. amit aztán most szó- 
rőt-szóra igazoltnak kell látnunk, hogy a kö
zönség széles rétegeinek résztvélele nőikül ala
kult ki a helyzet. A közönség ősi jellemvonása, 
hogy amikor olcsó a pénz és olcsó az áru. init- 
sem vásárol. Amikor a kurzusok már fölszök
nek és a pénz is megdrágul, akkor lendül neki 
a közönség vételkedve is. Érdemes volna erről ’ 
a törnegléleklani jelenségről külön tanulmá
nyokat végezni.

x
Mindegy, ma a hausse vizein úszik a tőzsde 

hajója. Egyre többen kéredzkednek a födél- 
zetre, vágyva az ismeretlen szigetek felé, ame
lyeken aranytermő szántóföldek ígérnek gaz
dag aratást. Minekünk az a hivatásunk, hogy 
e kalandosan boldog utazás előtt komolyan 
szóljunk az utasokhoz.

Nos. az a nézetünk, hogy azokban 8 nehéz 
vezető papírokban, amelyekről föntebb beszél
tünk, nem ok vet lenül kell lényeges további 
emelkedéseket várni vagy legalább ne?;.' most 
kell okvetlenül várni. A közép- és kisebb pa
pírokra a mai hamso-mozgalom még nem 
terjedt át, sokuk szerint annak jeléül, hogy 
nem egy valóságos és belső erőktől hajtőt' 
mozgalomról van szó. Mi nem ér5 ’ )k egyet 1 
ezzel a magyarázattal és

várjuk a közép- és kisértókok emelkedé
sét is.

Várjuk elsősorban a fapiacon, ahol eléggé el
hanyagolt értékeket látunk es varjuk a gép
gyári papírokban, amelyeken ezideig szinlo 
nyomtalanul rohant el huusse sz< le. Várjuk, 
ha ugyan helyes az a i.iegállín»i<á-.unk, hogy 
iít nem játékból, hanem belső g zdasági 
okokból táplálkozó jelenségről vau szó. l'gy 
tetszik, a tőzsdo mindenáron szilárd akar 
lenni, áruig a jóvátétel Damokles kardját a 
Szabadság-tér fölött látja...

♦
Vájjon arról van-e szó.'... Mi az áremelkedés 

igazi oka? Többször megmondtuk, bog.- a min
dennapi élet költségeinek, a legelemibb szük
ségleti cikkek árainak a részvények áraival 
szemben való aránytalansága. A közönség 
nem a papírok deklarált osztaléka, hanem a 
papírok mögötti tárgyi értékek után indul. 
Ez az értékelés azonban nincs befejezve. A 
háború óta többizben láttuk, hogy a korona 
extimálása minden különösebb ok nélkül vál
tozik a közönségnél és hogy a közönség i n in - 
dig kedvezőtlen viszonyok közöl; cseréli aa 
koronáit, értékpapírokra es viszont. Ilii nem 
csalódunk, ezúttal is arról van szó, hogy

a jóvátétel! kérdés előtérbe nyomulása 
•váltotta ki azt a hajlamot, hogy. nz immár 
jól kamatozó koronát papirosba kívánják, he
lyezni, A mai luiussc-hangulid lényege: az em
berek idegesek a rcperáe'óklól, ez a szilárdság 
igazi titka.

Ahogy az őszi hónapokban a korona- 
hausset jót szidták meg, épn ugv jáfszak 

meg most a korona-baisset.
Ajn ne feledjék: az a kérdés, vájjon a korona 

vásárJóképességo valóban csökken-e, — nyílt 
kérdés. Ha a korona nemcsak mesterségesen. 

de nemzetközi pozíciójánál fogva is stabil ma
rad, nincsen kizárva, hogy a tőzsdét újabb 
„meglepetés" érheti. A börzebölcsek igy nyi
latkoznak:

Ha reparáció-követélés jön, szilárd lesz a 
tőzsde, mert romlik a korona. Ha a repa- 
ráció-kérdésben az ellenfél álláspontja eny
hül, szilárd lesz a tőzsde, mert jnvwl a 

helyzetünk...
*

A most duzzadt vitorlával evező hajóra 
fölszállni lehet ugyan, de hogy okvetlenül a 
mesebeli kincses szigeten kötünk-e ki — leg
alább is: nem egészen bizonyos.

X Mi érdekelte Stinnest Budapesten* A Reg
gel .jelentette elsőnek Stinnes Hugó pesti idő
zését. Stinnes itteni tartózkodását és annak 
részleteit az Angol-Magyar Bank érthetetlen 
homályba burkolja. Nem vitatjuk Krau..z Si
monnak és u banknak azt a jogát, hogy üzle
teiről annyit közöljön a nyilvánossággal, 
amennyit jónak lát, viszont zí Reggel-nex. 
nyilvánosságúval szemben kötelessége meg
írni, amit egy ilyen rendkívüli látogatás rész
leteiről megtud. A Reggel értesülése szerint 
Stinnes hosszabb ideig tartózkodott Budapes
ten, mint ahogyan hiTesztelték. Itt időzésének 
második napján a Lipták-gyáron és az Angol- 
Magyar Bankon kívül

a Urasehe-gyárat is megtekintette, 
hosszabb időt töltött a Drasche Külső Jász
berény l üli tégla-, keramit- és chamolte-gyá- 
ráb'an Érintkezett Budapesten a hivatalos té
nyezőkkel is. A miniszterelnökkel való beszél
getéséről elragadtatással nyilatkozott, Es ha 
politikától teljesen távol is kívánta magát tar
tani, gazdasági érdekközösségeknek kiépíté
sére, a mostani érdekeltségén túlmenő kapcso
latokét teremtett meg minden illetékes ténye
zővé .

..Fölfelé menő a tőzsde irányzata." 
IVirthcimer Adolf, a Pesti Kereskodelmi Bank 
ügyvezető igazgatója a tőzsdei helyzetről és a 
várható árfolyamakikulásokról a következőket 
mondotta A Reggel számára:

— A budapesti tőzsde, a hármas ünnep alatt 
is megmaradt a rnultheti jóhangulatban. Az 
egész vonalon a fölmenti irányzat hódit és álta
lánosságban mindönki jobb tőzsdét vár. A 
tendencia tehát jó és árfolyamok irányzata 
fölfelé haladó. Ezt a hangulatot legföljebb az 
a p'fíeszükc bonthatja meg (de csak átmeneti
leg), ami a prolongúciós napokon mutatkozik. 
A Imusso ugyanis nagy pénzeket igényel s így 
prolongáuiók alkalmával eladások lesznek. De 
az a gyöngülés, amit az eladások idéznek elő, 
csupán aznap lesz érezhető. Éppen ezért a mai, 
szerdai tözedenup valamivel gyöngébb lesz a 
prolongáció miatt, viszont csütörtökre a szi
lárd irányzat fölülkerekedése várható.

— Hozzájárul a ha üsse kibontakozásához 
a. bécsi kontremin sikertelensége Is. Becsben a 
konírcmin kénytelen volt födözni magát és ha 
olt is elmúlik az évzárlattal járó technikai 
pcnzszükséfflet, biztosan a teljes szilárdságba 
csap át a piac. Ez esetben a magyar papirokrd 
Ausztriában nagyon <:ok vevő lesz.

— An<i a magyar korona sorsál iileti, termé
szetesen ma minden az úgynevezett jóvátéte
lei, iöl függ. Nem szabad továbbá figyelmen 
kívül hagyni azt a körülményt, hogy kivite
lünk .január közepén eléri a kulminációját és 
azután — mint minden évben — az import foa 
túlsúlyra vergődni, A behozatal mértékéről 
ma még nem lehet kellő fogalmunk r igy a 
ráfordítandó összeggel sem lehetünk tisztában, 
mert nem tudhatjuk, milyen tilalmukat és 
megszorításokat szándékszik élei beléptetni a 
kormány.

y Miért emelkedik a Schlfck? A Sdiliok ezen h héten 
a kisebb vnspa pírok között a ..legjobban feküdt", 
a! 'gy;iu a tőzsdén mondani szokás és állandóan élénken 
érdeklődtek utána. Néhány- nap nlntt 7800 koronával 
cm elk arlel l. llifu/cl értesülése szerint a Se.hhek körül 
nincsen er.idő szerint nevezetesebb tranzakcióról szó. 
.1 vállalat üzletmenete kitűnő, rnkoriltnérleiire van ki
látás és es emeli a részvény értékét a ttízsdén is. Erő
sebb n<:inkánléts;;áinninl dolgozik, mint, tnvuly, a régi 
vevőkör,öuségót Jugoszláviában és Romániában megtnr- 
tctla. sőt kisz.éle.'átotto és mogszorcito a kaióttyár hosszú 
bérletet a fővárostól, amely eddig az Atlantiba kezében 
volt.

X Nagy változások a Chinoinnál. A Reggel 
értesülése szerint a Chinoin gyógyszer- és ve
gyészei i termékek gyár rt.-nál (Angol-Magyar 
Bank érdekeltsége) mélyreható változások lilá
nak előtérben. Több külföldi szakmabeli céggel 
folynak tárgyalások érdekközösség lélesi lése 
céljából, amelyeknek befejezése már legköze
lebb várható. 
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 Mauthner Alfrédné Weiss Elsa

Weiss Jenő báró 
féld Móricáé

Weiss Alfons
gjffl rin Ferencné
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&& rokonság nevében mélységes fáj- 

dalommal .jelentik, hogy forrón 
g imádott édesatyjuk 
gfe csepeli
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folyó hó 25-én, életének 66-.ik 
évében elhunyt.

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

Pihenjen békében!
Mautner Alfréd 

báró rtr. Kornfcld Móric 
ifj. dr. Chorin Ferenc 

vojoi 
báró Weiss Alfonsné 

Herzog Erzsébet 
menye

Mauthner Mária 
Mauthner Ferenc 
Mauthner Anna 

Mauthner Krisztina 
Mauthner János 
Mauthner István 

báró Kern féld Mária 
báró Korú féld Hanna 

báró Korni'eld György 
Cherin Erzsébet 

báró Weiss Gábor 
unokái 

özv. Eisler Móricné Weiss Jenny 
nővére 

özv. Weiss Bertholdné 
sógornője 

lovag Wahl Oszkár és neje 
sógora és sógornőin 

Kossotruak nwiiíísóse BiéreSik

i Weiss Manfréd gyárainak igtiz- 
|?j gaíói, tisztviselői és munkásai fáj

dalomtól megrendülve és lesújtva 
tudatják, hogy őszintén szeretett 
és felejthetetlen vezérük, a munka 
és az emberi erények ritka meg 
testesitője,

■>.
<k’:

’V

■
mindnyájunk 
és mintaké- 
mun kajának

nemzedékekre kiható nagyszabású 
alkotó munkájának teljében közü
lijük eltávozott.

Hatalmas egyénisége kitörölhe
tetlen emlék marad 
szivében, i rányi tónk 
piink lesz nagyszerű 
folytatásában.

Budapest—Csepel, 
bér hó 26-án,

1922 dccem-

• E rovatban közlőitekért sem a azerltosztőság, s 
kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
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X Ki lép Weiss Manfréd helyére? Weiss Man
fréd halála Magyarország legnagyobb ipar
telepét fosztotta meg urától és irányítójától. 
Ma a magyar gazdasági élet és a pénzvilág leg
érdekesebb témája, hogy ki fogja átvenni a 
csepeli iparváros irányítását. Végleges döntést 
ebben az ügyben természetesen Weiss Manfréd 
végrendelete fog hozni. Ma az a helyzet, hogy 
a es'alád bizalma Weiss Alfonz báróban össz
pontosul, aki atyjának életében is inbbkeze 
volt és aki az óriási üzemhálózat minden egyes 
ágában el tud igazodni. Tisztában vauiioK 
azonban a család részéről azzal is, hogy Weiss 
Manfréd alapos ismereteit, hatalmas munka- 
bírását egy ember nehezen pótolhatja és emiatt 
gondoskodniok kell több vezetésre alkalmas 
egyéniségről. Természetesen csak családtagok 
jöhetnek számításba és másodsorban Weiss 
Jenő báróról esik szó, hogy bátyjának segítsé
gére legyen. Weiss Manfréd fiai után vejei a 
jelöltek. Kornfeld Móric bárót, aki tudvalé
vőén a Ganz-Danubius igazgatója volt és igy 
megfelelő gyakorlattal és képességgel rendel
kezne, szeretnék megnyerni, azonban Kornfeld 
báró inkább tovább gazdálkodik és intézi derék
egyházi birtokának ügyeit. Ugyancsak szóba 
került Mauthner Alfréd is, azonbon ő aligha 
lesz hajlandó a Mauthner-féle magkereskedés
ből kilépni. Kornfeld báró és Mauthner Alfréd 
idegenkedése okozza, hogy a legkomolyabban 
ifj. dr. Chorin Ferenc, a Salgótarjáni vezérigaz
gatója kerül kombinációba a vezető állás be
töltésénél. A megoldás tehát minden valósziuü- 
ség szerint az lesz, hogy a gyár vezetésében 
Weiss Alfonz báró fog megosztozkodni ifj. 
Chorin Ferenccel.

'< UJ részvónyboveíotésvk a mai tőzsdén. A Reg- 
•)<l már jelentette, hogy legközelebb bevezetik a 
Vármegyei Mezőgazdasági és Iparfejlesztő Rt., Szolnok 
(u Városi Bank érdekeltsége) részvényeit. Azt a papírt, 
amelyet a magánforgalomban élénk érdeklődés mellett
2100—2500 korona között keresnek, a legközelebbi tőzsde
napon vezeti be Hoffmann Gusztáv bankár. Az ipari 
értékek közül nagyobb érdeklődés mutatkozik a Duna- 
haraszti Faárúgyár ób az INGETA iránt; az utóbbit n 
Slrasscr József bankeég vezeti be és máris elhelyezte a 
Jelentős belértékü papír több, mint 80%-át. E háton 
kerül sor a Diana ás a Habé likőrgyár részvényeinek 
bevezetésére is.

X Sebészül Kolos és a Hitelbank. Az Ipar
kunk kommünikéje más helyen adj:; hírűi, hogy 
Sebeszta Kolos, a Hitelbank ismert és érde
met1 igazgatója, megvált állásától és a Közép
bank vezére lett Ez a hír nemcsuk a Sebeszta 
személye miatt érdekes, aki 30 esztendeje szol
gálta az ország első pénzintézetet vezető pozí
cióban, de figyelemreméltó azért is. hogy a Hi
telbank, ez a személyi ügyekben is eddig oly 
konzervatív intézet Sebesztát el hagyta menni. 
SebcBzta a háború alatt az intézet állam pénz
ügyi műveleteit intézte és később a tőke főj eme
lések külföldi elhelyezésében volt tevékeny 
része. A háború után mellőzés érte, ugy anis 
nem őt nevezték ki ügyvezető igazgatónak, 
mint ahogy működési tere és rangja után re
mélte, hanem Scitovszky Béla volt kereske
delmi államtitkárt, aki egyébként kitűnő em
ber és elsőrangú értéke a Hitelbanknak. Most 
újból mellőzték, mert állítólag Kiéin Gyula éÁ 
Scitovszky Béla mellé a Hitelbank volt fiumei 
igazga tója, Szűcs lett kiszemelve harmadik-ügy
vezetőnek. Ezek érlelték meg Setészta távozási 
szándékút. Távozása rendkívül meglepte a Hi
telbank igazgatóságát és (Jllmann báró igye
kezett is régi munkatársát szándéka megrnási- 
tásáru bírni, de sikertelenül. Bizonyos, hogy 
Sebesztát. nem anyagi szempontok vezettéle, 
amikor otthagyta 30 éves pozíciójúi. El volt ke
seredve mert elzárva látta maga előtt az ér
vényesülésének az útját...

X A Ganz és a Fegyver. A Ganz és a fegy
ver közötti fúziós tárgyalásokról A Heggel irt 
először. Most úgy értesülünk, hogy ezek a tár
gyalások igen előrehaladott stádiumban van
nak és talán már a napokban a nyilvánosságra 
is hozzák azzal kapcsolatban, hogy a Ganz-Da- 
nubius tökét emel. Az ünnepi magánforgalom
ban a nagy Ganz jelentős árfolyamemelkedést 
ért el.

X Weiss Manfréd én a Kereskedelmi Bank. Néhány 
hónapja hírek terjedlek ol a. közgazdasági világbnn 
arról, hogy FTeíss Manfréd és H’cís» Fülöp, a Kereske
delmi Bank elnöke között nincsen meg az n harmónia, 
amely eddig jellemozte n bank igazgatóságát és a két 
közgazdasági vozérférflu nince is már jó viszonyban 
egymással. Ugyanazon a napon, amelyen a közlemények 
megjelentek, gyalog, karonfogva inontek a Fürdő-utcán 
a két Weiss, Manfréd és Fiilöp, mintegy a megjelent hí
rek élő cáfolatául. Egyébként n LAnczy Leó igazgatósá
gából az összeomlás, rövid három esztendő óta sorra dől
tek ki: gróf Széchenyi Méla, Simon Jakab, báró Gutt- 
■mann Vilmos, Drehcr Jenő, Haggenmachcr Róbert, Lánczy 
Leó és most IVciss Manfréd báró. (Hegedűs Lóránt is 
tudvalevőén évek óin külföldön keres gyógyulást.) A 
régi direkciónak már csak három élő tagja van: Weiss 
Fiilöp, Fellncr Henrik és dr. Mezei Mór, a Lipótváros 
egykori képviselője.

X Rosszabbodott a magyar kereskedelmi mér
leg? Bécsből jelentik: A ,,N. Fr. Presse" írja: 
Jól értesült körökben híre jár, hogy a magyar 
kereskedelmi mérleg' passzívuma u folyó évre 
50 milliárd koronára rúg. Az előző évben csu
pán 22 milliárd volt.

X Hasai Fatermelő Bt. Ifözgviilése megái lapította az 
1221. év mérlegéi, amely az értékcsökkenési alapnak 
I5,0iX).00li koronává) való dotálása után 36,146.888.83 korona 
tiszta nyorcséget mutat ki. Az 1921. évre 200 korona 
(100%) osztalékot fog a társaság fizetni. Az igazgatóság 
Deutxh Rétát igazgatóvá, Stciniiavx Gézát és, Martos 
Ignácot igezp.'ütóhidyctlc.sokké. dr. Rnth Ödönt és Salgó 
Róbertét- cégvezetővé nevozto ki.

X A Nauselduss—TJchiig Rüpliliígépgyár és Faipari Rt. 
rendkívüli közgyűlése alaptőkéjét 212.500 drl> 200 korona 
névértékű uj részvény kibocsátásúval 85,000.0,00 koronáról 
127.5 millió koronára emeli. Minőén két régi részvény 
alapján drl'k-'nt 660 korona h-íizeté. < ellenében 1 uj rész
vény vehető út o hó 20-tól 30-ig a Magyar-Olasz Bank 
pé nztúr.í-iál.

■<’ A Nr.gybútony i Szénbánya Rt. alaptőkéjét 40.000.0M 
koronára. < ,ne’J. Egy régire I ni részvény vehető át. 
1000 koronáért. az Angol-Magyar Banknál.

Az iparban), uj vezérigazgatója. Az Első Magyar 
/ perberk igazgn'ós.-«g:i mcgvál.. vezérigazgatónak
Sebesté Kolost, a Magyar Általános Hitelbank eddigi 
igazgatóját. Az ni -.-<,;-.é--ig:i:'gí;íó jt.-nnúr l-t'vo! foglalja 
el hivatalát.

* Blhnr-Szilágri Olajipar Rí. alap tőkéjét 150.000 drb 
20tl korona névérickii uj részvény kiboe.áitÚHÚvnl 20,000.000 
koronáról 50,000.030 koronára emeli föl.

z A Mayer és Mollcr Olaj-, Gépkenőes- és Vegyipari 
Gyár Rt. e hó 20-án tartotta évi közgyűlését és az 

-2S. iizlrtévre részvényenként 30 korona osztalék 
ú l la pi í tat ott m cg.
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1922 & ®.iber 27. A R E C G E L #
hallatszanak a baloldalról a parlamentben és a parlament 
ten kívül, fokozott éberséggel ós óvatossággal kell vi
gyázni arra a kis rendre, amelyet nagynehezen meg^ 
teremtettünk. A tendancidjál tehát a színházi cenzúrának 
helyeslem s magam is, (szerény hatáskörömben, a szint 
házra és kollégtíinn'a hasonló értelemben óhajtok hatni.SBffiGOBaHSKMMBOSKSflgBBBaBaESIffliraraSHnnE&aH

Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja^ kedves Intim Pista,

Jelnek mii hozott a Jézusba karácsonyra?
—Ha én azt. mind elsorolnám, akkor A Reg

gel négy oldal színházi rovatot kéne adjon, 
abba sem férne el valamennyi ajándék.

— Hát legalább azt mondja meg, hogy kik 
lettek a Piiyke-rend uj lovagjai?

— Milyen rendnek?
_  Hát a Pityke-rendnek. Nem ismeri a 

Pityke-rendet? Somogyi Nusi minden évben 
kardié songkor legjobb barátainak arany mán- 
zsettagombokat szokott küldeni, amelyek olya
nok, mint a pitykés dolmányon a pityke. Ed
dig öten kapták meg. Az idén azonban kivéte
lesen nő kapta meg a rendet: Antal Erzsi, aki 
miután manzsettagombokat nem visel, egy 
brill ián sokkal kirakott pitykekarperecet ka
pott ...

— Óriási.
— Szegény Somogyi Nusi egyébként nagy

beteg, csonthártyagyulladása van, ezen a hé
ten meg is operálják.

— Nagyon sajnálom szegényt.
— Mindenki, édes István. Szomory Dezsőt 

is sajnálhatja, vele különb szerencsétlenség 
történt: a múlt héten bentjárt a Vígszínháznál, 
ahol a kiváló irót természetesen nagy reveren
dával fogadták. A titkár azonnal rászólt a 
szolgára, hogy jelentsék be Szomory urat az 
igazgató urnák. A szolga — szerencsétlen pára
— meg találta kérdezni: Az Emil urat vagy 
a Dezső urat? Képzelheti, hogy mi történt. 
Szomory (Dezső) dult-fult s kijelentette, hogy 
abba a színházba, ahol őt bárkivel is össze
tévesztik, többé be nem teszi a lábát. Egyéb
ként nem sokkal azelőtt is összetévesztették 
öccsével, Emillel — és megéljenezték.

— Éljen! Próbálják, ugy-e, a darabját Szo
morúnak?

— Hogyne. Ezt már a múlt héten olvashatta 
A Reggelben, Csakhogy ha igy folynak tovább 
a próbák a „Glóriádból, akkor baj lesz a da
rabbal, A drága költő ugyanis, aki személyesen 
szereti rendezni a darabjait, a negyedik próbán 
már darabja minden szereplőjével összeveszett
— csak Góthékkal nem. Ünnep előtt azután 
összeveszett Góthékkal is, még pedig azért,

■ ..... — s* --------------

„JI Jíeflrtfei0 ankétje 
a szinkátí cenzúráról

Ipőfíf színészeit, és szinilgctz^atóu nyilathozaíai
,p&Tt€l&Psé@ beavat közé sgTfóí

(A Reggel tudósítójától.) A Reggel kérdést 
intézett írókhoz, színészekhez és színigazgatók
hoz, hogy mi a véleményük a rendőrség szín
házi cenzúrájáról. A véleményeket itt adjuk:

Hevesi Sándor
a Nemzeti Színház igazgatója

a következőket válaszolta:
— Véleményem szerint lehetnek bizonyos 

politikai szükségek, amelyek respektálása ese
tén bizonyos dolgokat nem ildomos színpadra 
vinni; vannak dolgok, amelyek nem a publi
kum előtt való mogtárgyalásra valók. Elvileg 
tehát egyáltalán nem tartom helytelennek a 
színházi cenzúra kérdését, mert ez a cenzúra 
tulajdonkénen nem is a színházak, hanem a 
publikum miatt van. Emlékezetes az az eset, 
amikor a publikum egy nagyon regi darab 
egyik mondatánál rojalista tüntetésben tort 
ki, márpedig a mai feszült politikai viszonyok 
semmiféle tüntetést sem tesznek kívánatossá. 
Bizonyos azonban, hogy a cenzúrát nem abban 
a formában kell megcsinálni, amint azt ná
lunk a rendőrséggel próbálják, hanem vala
hogy úgy, olyan egységes módon, mint An
gliában, ahol van egy főcenzor, akiben az 
ország bizalma összpontosul. De nem is itt van 
a baj, hanem ott, hogy napi politikának semmi 
helye a színpadon, a színpadon Irodalmat kell 
adni, jó irodalmat és főleg magyart.

Haltai Jenő
a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének 

elnöke
8 kővetkezőkben felölt J Pengéi kérdésére:

— .1 színpad cenzúráját végzetesnek tartom, nieit meg-
scmmisUésstl fenyegeti az egész színpadi Irodalmat. Az 
u krltikiitlnn beavatkozás, amely folyton váltakozó szem- 
nnnfnh blrdlfo el nenr’snk a mn, <lo a IS- Oh év 

mert Góthné kómika szerepnek fogta föl a sze
repét, Szomory kijelentette, hogy ő olyan nagy 
ivó, hogy Góthné bátran elfogadhatja az utasí
tását, Góthné viszont kijelentette, hogy ő van 
olyan nagy művésznő, mint amilyen iró Szo
mory. Ebből azután csúnyán összevesztek, Góth 
a felesége védelmére kelt, Szomory pedig azóta 
betegen fekszik a lakásán.

— Mondják, kérem, valóban távozik Sándor 
Erzsi az Operától?

— Maga valószínűleg azért kérdi ezt, mert 
karácsonykor egy újság azt irta, hogy Sándor 
Erzsi távozik az Operaházból, mert „mellőzött- 
nek érzi magát". Ezzel szemben a valóság az, 
hogy Sándor Erzsi nem is tagja az Operaház
nak, mert csak vendégjátékokra szerződött, 
így tehát nem is mellőzhetik, mert annyi estén 
lép föl, ahányra kötelezettséget vállalt. Szer
ződése negyven fölépésre szól és ebből már 
csak tizenhét van hátra.

— fis Bársony Pista, az Andrássy-uti Szin
ti áz főrendezője?

— 6 távozik. Törzs Jenő vendégszereplésével 
kapcsolatban fölajánlotta távozását Beöthy 
Lászlónak, amit Beöthy elfogadott. Az uj fő
rendező Ihász Lajos. Nem távozott el — bár az 
összes lapok megír Iák — Ilosvay Rózsi az Unió
tól. Simonyi Mária viszont végleg megmaradt 
a Belvárosinál, Biztosan távozik az Uniólól 
Péchy Erzsi, de nem a Városihoz, mert onnét 
most már viszont Beírass nem távozik, — ha
nem Bécsbe, ahol Karcagnál Szép Helénát 
fogja eljátszani; partnerei Menelaus szerepé
ben Pallenberg, Pá.ris szerepében Ostwig, a leg
híresebb német tenorista lesz.

— óriási.
— Akar egy kedves kis históriát?
— Hogyne, az Istenéri? t
— Hát ide hallgasson. Az „Olivia hercegnő1 

című operett előadása után a Fészek-klubban 
színházi emberek beszélgettek az újdonságról 
és a hatásról. Valaki megjegyezte:

— rompás darab lesz ez az operett, mihelyt 
a Fővárosi Színház Igazgatósága — lefordit- 
tatja Heltal Jenővel. Nincs tovább.

lehetetlenné tesz minden munkálkodást. Folyton hnlljuk 
a panaszt, egyfolől, hogy nincs mngynr irodalom, a ma
gyar szerzők viszont panaszkodnak, hogy a színházak 
külföldi darabokat adnak. Persze, hogy külföldi darabo
kat adnak, amikor azokat kényelem és nyugalom elő
adni, mert azokba nem szól belő senki. Súlyosabbá teszi 
a helyzetet, hogy a magyar szorzók igy nem korülvón 
szinro, számukra egyetlen terrénum a kabaré marud, ezc- 
kot pedig öli a rendőrség. Csinálnak egy Írói proletariá
tust, nmely onnok a színházi és iródalnii politikának a 
következményei folytán elzüllik ós tönkremegy. Minden
kinek, aki a magyar irodalom sorsát a szivén viseli, 
kötelessége et ellen a lehetetlen állapot ellen tiltakoznia.

Molnár Ferenc
a következőkben fejtette ki véleményét a szín
házi cenzúráról: t , , ,— Elvi álláspontom, hogy a színpad minden
féle formájában — a legkisebbtől a legnagyob- 
big — szabad kell, hogy legyen. E tekintetben 
bárom erő bírálhatja el, hogy milyen határig 
szabad elmenni, éspedig:

1. A szerző jóhiszeműsége:
2. a komoly kritika véleménye és
3. a közönség ízlése.
Ezeken kívül nem is tudok elképzelni más 

hatalmakat, amelyek a színpad szabadsagába 
beleszól hátának.

Hegedűs Gyula 
a Szinészszövetség elnöke 

a következőkben állott rendelkezésünkre*.
_ Mielőtt a kérdésre válaszolnék, előrebocsátom, hogy 

a rondőrföknpitányHág. általában a rendőrség részéről u 
legnagyobb megértéssel találkoztam minden olyan eset
ben ahol a szövetségnek, mint a színészek egyetemének 
hozzászólása volt valamilyen esethez, mint nmikor pél- 
dáúl bizonyos kabarék mcgrcndsznoályozásáról és bizo
nyos színházak bezárásáról volt sző. Ezért én azt hiszem, 
hmrv a rendőrség a színházak oenzurálása körül is Jő-

Odry Árpád
a Nemzeti Színház művésze

a következőket mondotta:
— Egészen nyakló nélkül mindent színpadra vinni nem 

szükséges. Nem vagyok azonban meggyőződve arról, 
hogy éppen a rendőrség volna illetékes annak megállás 
pitósúra, hogy mit szabadjon a színpadon előadni és 
mit nem. Szükségtelennek azonban a inai válságosán ko-i 
moly időkben még a színpad cenzúráját sem tartom.

Márkus László
a következőkben volt szíves válaszolni:

— A rendőrség beleavatkozását a színházak! 
szabadságába már csak azért sem tarthatom 
helyesnek, mert nem hiszem, hogy a rendőrség 
olyan kulturális fölkészültséggel tudná a cen
zúra kérdését kezelni, mint aminőt ez a nagyon 
kényes kérdés igényel. Egy cenzor van és ez 
a publikum, mert olyan ember még nem szü
letett a világra, aki meg tudná előzetesen vagy 
utólag ítélni, hogy mit lehet előadni és mit 
nőm. A rendőrségnek, amely a csirkefogók 
megbirálására hívatott, ez uj hatáskörében 
nem is lehetnek meg azok az irodalmi szem
pontjai, amelyek szerint a színházakat kéne 
elbírálnia. Tönkreteszik az egész irodalmat 
ezzel a sok okvetetlenkedéssel.

Jób Dániel
a Vígszínház igazgatója

a következőket mondotta a rendőrség színházi cenzúrát 
járói:

— Én egyetlen cenzúrát ismerek el: az Ízlés cenzúráját. 
A legélesebben elítélem tehát, hogy illetéktelen cenzúra 
avatkozzék bele önnek a 6zép és szabad pályának a ftig- 
gntleuségébe. Az országnak csak kulturális fegyverei 
maradtak, ezeket kicsavarni a kezéből valóságos ön
gyilkosság. Mindon józan embernek tiltakoznia kell a 
cenzúrának ilyen formában való intézményesítése ellen.

Nagy Endre
így nyilatkozott:

— A cenzúra nemcsak szükséges, de nélkülözhetetlea 
intézmény, mert e nélkül lehetetlen biztosítani annak a 
kis társaságnak nyugalmát, amely ez országban a gondvi
selés munkájára vállalkozott. A nagy tömeg általában go
nosz hajlamú, rakoncátlan, önfejű, szeretne a magé, utján 
járul és mivel — sajnos — az adózás szempontjából mégis 
szükség van rá, kordában kell tartani. Hogy az emberek: 
adófizetésen kívül még véleményeket le alkotnak: ez csak 
rossz ezokás és ezt ki lehet verni belőlük. Hogy mi a jó 
fa ml a tossz, ez osak relatív dolog. Iloesz az, aminek el
lenvéleménye van. Tehát el az ellenvéleménnyel ás mfin 
den jóvá válik.

Különben — rezignálton kell hangsúlyoznom — mlndea 
nem magyar találmány. Oroszországban már öt év óta 
csinálják é» amint hallom, ott nagyszerűen bevált,

Szép Ernő
így felelt:

— Roppant nehezen találom föl magamat, amikor ilyen 
kérdésre felelnem kell vagy amikor egy ilyen dolog mint 
élő valóság jolentkozik előttoiu. Nem tudok egyebet mon
dani, mint hogy nagyon rosszul esik ilyen kort. Ilyen 
világot, ilyen unalmakat, ilyen nem édes szenvedélyeket 
itt átélnem. Folyton azt kerosem magúmban, hogy nem 
mulasztottam é valamit az emberek békéje és jókedve 
körül: ez olyan ösztön bennom, amelyről nem tehetek és 
bocsásson meg, kérem, hogy ilyon szellemtelenül és szót 
moruan feleltem.

Megkérdeztük még véleménye felől
Herczegh Ferencet

Is, aki azonban legnagyobb sajnálatának ki
fejezése mellett kijelentette munkatársunknak, 
hogy erről a kérdésről nem hajlandó nyilat* 
kozni.

Ha a gyerek jól fejlődik 
Ennek örül a kis család. 
Mert Szent látván nialátakAvé
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— ILI cgyfölvonásos színház Bécsben. A .jövő 
héten Bécsben „Intimes Theater” címen uj egy
elői vonásos színház nyílik meg, amely Lakatos 
László a „Zafírgyűrű'*  című darabjavai fogja 
előadásait megkezdeni

• Gyennekelőatlús a Főváron! Színházban. A vakációzó 
nyerni kné-p kedvéiért, amely nz „Az a huncut kémény
seprő!** vigsziunázl előadásaira már nam knixitt jegyet. 
Azoiwímton délután a Fővárosi Színházban is előadják a 
végtcloniil mulatságos látványosságot. Sarkady Aladár.
Hajdú Eta, Sitkoy Irén, Mihályi.. A rísz. Mészáros Paula, 
Dalia Mariska, Balassa Jenő. Pártos Gusztáv, Bárdv Ödön. 
Győző Jzijos és Szupessy Kálmán játszók a főszerepeket.. 
Az olőudást rendkívül mérsokrtt hely-árukkal tartják 
jneg,

-- Hann Mttller uj darabja megbukott. Boriinból írja
Reggel levelezője: Hans Milllor osztrák író, akinek 

„Tüzek" ciinü darabja a Magyar Színházban Daruns 
Lilivel, a Belvárosiban pedig Sltnoni/i Máriával aratott 
nagy knesznsikcrt, most mutatta lxs nj színmüvét a ber
lini Dcttlsches Künstlertheaterbon. Az uj Müller-dnrrb 
elme: „Grossniama". (Nagymama.) Egy leány n hősnőjo. 
aki özvegy apjának éa fivéreinek háztartását vezeti 
olyan önfeláldozással, hogy cihervad ős lélekben való
ságos nagymamává válik. A ház igazi nagymamája el
lenben, korát meghazudtoló életörömmel élvezi a futó 
perceket is. Ennek a nagymamának a modelljét, a válo
gatósnak és ízlésesnek éppen nem mondható szerző, a 
bée.-i társaság egy szeretetreméltó idősobb dámájában 
találta meg, aki a megszólalásig Iliién van karrikirozva. 
Végül az igazi nagymama a kötelesség teljesítésének 
ideáljában csalódott leányt egy parkünnepélyre viszi, 
hogy élvezze egyszer az élet gyönyörűségeit és gondta
lanságát. A harmadik fölvonás egy sereg eljegyzés. Mind 
a „nagymamák**  férjhez mennek. A leányt Kaié Dortch, 
tíz igazi nagymamát TAka Grünino kitünően játszották. 
Ami siker volt, nekik köszönheti a szerző. A tapsolók ós 
fütyülök pártja körülbelül egyformán volt képviselve a 
premieren, de a darab mégis megbukott.

* Az „Ölivili hercegnő*  nagy sikere egyszerre megala
pozta a l'ővárooi Színház jóhirét. Elragadtatással beszél 
mindenki Földes Imre elmésen kigondolt szövegéről, 
Bródy Miksa ötletes és pattogó verseiről és Buttykay 
Ákos melódiákkal telő zenéjéről, amely már egyszeri 
hallásra is befészkeli magát az emlékezetbe. Kosáry 
Etniny és Király Ernő szebbnél szebb kettősöket adnak 
elő, amelyek között különösen kitűnik a jnpáni dal és a 
második fölvonás nagy keringője. Frappánsan hat 
Kosáry Emmy belépője. Király Ernő mulatós nótája: 
„Csapjunk egy lakomát", amelynek refrénjét a színház 
nyolc szépiégo dalolja és táncolja. Vigli Maiiéinak, a 
kitűnő táncos szubrefínek, minden egyes éneke, t.án'j'i 
után kijut, az ünneplésből. Sarkndy Aladár végtelenül 
mulatságos udvarmester. Kórusban és zenekarban is 
igaz gyönyörűsége telik a közönségnek, amely minden 
dalt megujráz. némelyiket, többször is. Kétségtelenül 
jelentős tényezője a sikernek a káprázatos kiállítás is, 
a plasztikus díszletek és a fényes öltözékek tömege.. Az 
„Olivia hercegnő'*  sikerének híre már az ország határain 
túl is elterjedt és több külföldi színházi ügynökség ve
zetője jelentette bo látogatását. A Fővárosi Színház mű
sorát hosszú időre az „Olivia hercegnő" fogja kitölteni.

‘ ,,A mandarin" rendkívüli sikere mogfeloW a nagy vá- 
!ra kozáknak. amelyet méltán fűztek ehhez a gvöiiyörii ki
áll it;>•'!, exotikusnn érdekes darabhoz. A közönség lélokzct- 
i’Ojtv.'i követte, nyomon az izgalmas cselekmény minden 
suozzanntiit, amely hatalmas tapsban robbant ki és a föl- 
vcr.ások végén ünnepelte a főszereplő Csort-os Gyulát, aki
nek ez elismerten lcgbrilliáneabb alakítása, valamint a 
többi szereplőket. A hét minden napjára kitűzte az igaz- 
isatóság „A maudarin“-t órás kezdettel.

* A,. Kis cukrászda", TTeltai Jenő nagyhatású vigjátóka 
legközelebb szerdán fa pénteken láS órakor, szombaton pe
dig 7 órakor kerül ir-nétlfare a Vígszínházban. Az összes 
eddigi előadások jegyei elővételben keltek el.

* A . Bolond Istók**,  a Városi Színház nagysikerű újdon
sága igazolta a várakozást, ívmit a kitűnő daljátékhoz fűz
tek. A nagysikerű újdonság e hét műsorán szerdán fa c-sii- 
törtli’<’u szerénél, vasárnap pedig ezzel ünnepli a Városi 
Színház Petőfi .szülőt.'-són ok századik évfordulóját..,, A 
nagyközönségnek állandóan alkalma lesz gyönyörködni 
Nrj-.y Xzabctln tüzes magyar dalaiban, Abonyi Máriának 
poélik’is íilakifá-'áhan fa ez.’p énekéber, Csclényi Józ.-cf 
pompás Bolond Istókjában, valamint Sziklai ,.Tézccf mókás 
jeleneteiben, amelyeket állandó zajos derültrág kísér.

“ ..A bojadér" ő-'l-óil: előadása. Alilandóan előre eladott 
túblfaháznk mellett vált özet hm érdeklődéstől kísérve jut 
el Kálmán Imre „A bajadér**  e.iniii operettje , p'nteken 
50-ik előadásához a Király-Színházban. A jnbHArís estén 
is a nagy siker osztályosa.! Fedők Sári, Honthy Hantin, 
liútkai, Ná-’er. Latabár, llaskó. Síró Anna és dr. Erdélyi 
lépnek föl. A kiliinő darab "gésa bélen műsoron van, úgy
szintén vasárnap délután P>3 órakor rendes helyárak mel
lett. Vará.rnap. a. szent estén nőm volt előada‘>. Hétfőn, 
január 1 'n délután „Offenbach**  van műsoron 3 órakor, 
iné-rrákelt helyárakkal. Va-émap. azaz Szilveszter óljel 

órakor Petőfi Sándor f-zülei fao J(10-ik évfordulóján ..Já
nos vitéz."-nők lesz a. díszelőadása, január l*én,  hétfőn e,«;tc 
ujból „A bcjiMlór“-t ismétlik. A vasárnapi, szilveszteri 
„A hajadé?" előadása kivételesen 7 órakor kezdődik.

• Az „Égi és földi szerelem" előadásai uralják a jövő 
héten ír. a Magvar Színház műsorát. A nagysikerű darab 
szerdán, csütörtökön, szombaton, vasárnap c*<o  és hétfőn, 
január 1-én este kerül színre, ugyszlntón va-Arnap délután 
,%3 órakor rendes helyárak mellett. Pénteken este és ked
den délután P. Márkus Emília lép föl „A névtelen avz- 
f-zcjiy“-ban 3 órakor rendes helyárak mellett, vasárnap 
délután :> „Gretchen**-!  adják 3 ómkor, rendes helyárak- 
]':>], újévkor, hétfőn délután a „Színház**  előadását is- 
uw'tii'k 3 órakor, mérsékelt- hely árakkal.

“ Az „Ocskay brlgndéros'*  díszelőadásával ünnepli meg a 
Vítíízinház vasárnap, Szilveszter éjjelén. Petőfi Sándor 
Bzüiotéránek századik évfordulóját. A/, estéi/ Góthnó Ker
tész Ella szavalata vezeti be és azután adják Ilerczeg Fe
renc klasszikus szépségű színmüvét, igazi ünnepi szerep, 
osztásban. A címszerepet ezúttal először Lukács Pál adja. 
Varsányi Irén személyesíti Tisza Ilonát. Gomhaszíigi Frida 
P;H cigánylányt, Hegedűs Gyula Szörényit, Góih Sándor 
Tr.ricot, Hzeréray a palócot. Kertész Jávorkát, Tr.nay 
F-igyeo Dudást, Vcndroy Ferenc Hamzát. BArdy Ödön a 
kamarást. Béla. Miklós Ozoróczit adja. Játszanak továbbá 
Mikes Magda (Jutka), Balassa Menő (l’ybor), Szilágyi Vil
mos (Czeglédy), Borczy Géza (Sándor), Dénes György (pa
lotás tiszt), Pártos Gusztáv (Kön.igsegg), Győző bajos (Kru
piéi,), Dói .a István (Papos). TJjonninn szervezett kar énekli 
nz első fölvonúsboü kurucnótákat fa művészi kvartett 
jói ;z.a a szerenádot. Az előadást 1411 órakor kezdik.

• A páratlan sikerű „Kékszakáll nyolcadik fcleeíge", 
hmelyrc. most is állandóan egy ■ héttel előre kelnek cl az 
összes jegyek. szerdán, csütörtökön, pénteken, vasárnap 
«&te és újév napján, hétfőn este kerül színre. Szombaton 
a nagysikerű „Tüzek.**  előadását ismétlők Simányi Máriá
val a női főszerepben, vasárnap délután újból „A gazdag 
Jány“-t adják 3 órakor, mérsékelt holyárákkal. Vasárnap, 
Szilveszter e«te az előadást a Petőfl-ünnep előzi meg. Hét
főn. január 1-én délután újból „A buta cmber“-t adják 3 
ómkor, mérsékelt hclyárakkaJ.

• Az „Olivia hercegnő" tölti be a Fővárosi Színház heti j 
műsorát. Minden nap %8 órakor kezdődik az előadna.

• Szöllőiil Rózsi, Kondor Ibolya, Bánóczl, Szöllőst Piri 
énekelnek szólókat az Apolló-Szinpml uj műsorában.

• A Városi Színház operai műsorán szombaton a ?;Sze- 
x illái borbélv" szerepel Aqulla Aiiier Adelitwi vendegTol- 
Jóptóvel, ránteken a „Tosca", jövő hétfőn délután 
Sári vcndégfölléptóvol a „Hamburgi menyasszony kerül 
ezüiro.

• Egész héten minden este „A mandarin" 148 órai kez
dettel.
' „Az a huncut kéményseprő!" A Vigsziuház.ban esütör: 

ifik délután ismétlik Komor és Stcphanidcsz népszerű 
gyermokdarabját. Az eddigi előadásokra a nézőtér az 
utolsó helyig megtelt.

• Haraszti Mici, l’osncr Magda, Salamon, Herczeg, 
Újvári bajos mint vendég. Győri Matild, Faragó, Berky, 
Kcllcr Erna, Fekete Pali. Aldori, Solymossy, Barabaii, 
Peti, Szenes, Bcnde játszanak érdekesebbnél órdokosebb 
Bzerspckot az Apolló-Szinpc.d uj műsorában.

• A Vígszínház jövő heti műsorában a színház legna
gyobb sikerei váltakoznak, amelyek között természete
sen a „Kis cukrásztla". Holtai Jenő nagysikerű vigjátóka 
dominál. Csütörtökön este a „Három nővér“-t, szombaton 
éjjel a „Csodagy. rmck“-et n/lják. Vasárnap, Szilveszter 
éjjelin, a Petőfi-ünifepsógík alkalmával az „Ocskaj; brl- 
gátléros" kerül színre uj boíanulással. Csütörtök délután 
gyei mckolöadásul a „Huné it kéményoop<rő“-t ismétlik.

• „Szép Heléna" 59-ik előadása. Szerdán, e hó 27-én
50-cdizer kerül sziure OtTenbnch örökszúp operettje.. „Szép 
HMána“ a Blaba Lujza-rzinházban. A nagysikerű renris 
állandóan tábl.úsházak mellett jut el c jnbiló.ris számhoz, 
az 50-ik előadáson a kiváló együttes tagjai: a vendég 
Péchv Emi. Vaóly Ilona, llnzsuyai Hona. Dobtovits 
Márta, Lászó, Szirmai. Tamás. Fiilöp, Boross, Rótt és,Ve- 
rebes Jópnck föl. 3övő vnsámítp a buronő*
kerül színre órakor, mérsékelt helyárakkal. A vasár
nap esti előadást megelőzően Fetőfl-ün.iepély lösz. Január 
1-én délután ,.Fi-íl“-t adják 3 órakor, mérsékelt helyárak- 
knJ, újév napján, hétfőn este újból a „Szép Heléna" elő
adását ismétlik.

“ Az Andrácsy-uí! Színház jövő hetét teljesen betöltik 
„A ferencvárosi angyal", „A gong". „Boszorkánykonyha." 
ciőadé-ui. Ugyanezt a müs >-f adják újév napján (léintán 
mérrákclt helyárakkal és este is. Vasárnap, Szilveszter 
este az clőad.áis eleit L’ctőll-iinn.-p lesz.

• A nyári vuruOi tarka világát varázsolja a kis 
Nádassy Mag ' i, mint angyalka és a kis Szécsy Tlcddy, 
mint ördögfióka az. Ápolló-S»:npad deszkáira minden este 
!• órakor. (Telefon: 195—06).

• Rózsahegyi Kálmán vezetésével az Emkc nince művész
gárdája már csak r>ár napig játszó, az óriási, a-kart ért 
acccmbcri műsort. Minden este föllépnek: Komléssy Emma, 
a volt NepszJnház kiváló művésznője. Kondor ibolya. Me
zei Ilonka. Pál Piroska, Bókeffy László, Kőváry Gyula, 
l’a.dó Sándor, Siumy István, Ga.bányi László, Thiirányi 
Alajos és Németh Nándor. Az előadások kezdete Jóll 
órakor.

• A Táborin uj műsora. Január 1-én mutatják bo a 
Táborin uj műsorát, amely oly fényesnek ígérkezik, hogy 
a gazdag c« előkelő külföldi attrakcióihoz szokott publi
kumát is legmesszebbmenő módon ki fogja olégitcni. 
a címe. Az énekes, táncos tréfa szövegét Harmath Imre 
Előadunk egy nagy rc-viit. Jfii: „Parisban huncut a lány" 
írta. \ i'lám és hangulatos zenéjét Buday Dénes szerezte, 
nki nemrég jött meg bécsi tartózkodásából, ahol azé;> és 
komoly sikerei voltak. Az énekes bohózat szövege is 
rendkívül mulatságos. Nagy szerepeit kitűnő erők jfit- 
szák, mint Boros Géza, Galiai Nándor. Sándor Stefi <s 
F.leki Annié. — A januári uj műsor külföldi variété- és 
táncszámokbaa is annyira gazdag, hogy arra mostaná
ban alig volt példa. Főkép u nagyszerű Hugosctt táncos
pár, n fantasztikus (Juelkovszky orosz miivészpár, a 
világhírű 2 Egons akrobatamutatványaival és a 
4 Charles, akiknek külföldi színpadokon oly frenetikus 
uíkereik voltak. Föllünésf fog kelteni a Ln Siind, immár 
európai iiirii némot művésznő, újszerű é.s modern boszor
kány- és bolondtáncaivai, amiket val.-. fi extázisbán lejt 
el. Ezen’.ivül még kilenc válogatott külföldi variétészúm 
alkotja a színes és hatalmas műsor gerincét: mindegyik 
érdekes és eredeti, amikről az orfcunikedvelő publikum 
sokáig fog beszélni.
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Amit Parisban mindenKi megnézett
Páriából írják nekünk, hogy az ottani Pathé- 

Cinema nevű hatalmas mozgókóppulota olyan 
rendkívüli sikert arat mostanában effy fiancia 
fiJmattrakcióval, amilyen sikerre egyetlen pá
risi mozi sem emlékezhetik vissza. Ibmmy liynn, 
a franciák bálványa, az Odeon miitesznoie, aki 
moziszinésznoi karrierjét a „J acciise , „Harcin 
foglya” és „Niobe asszony főszerepében alapí
totta meg, mutatkozott be az attrakeiooan, 
amely már második hónapja van inüsoron. A 
hallatlan népszerüségü filmet, amelynek „Igaz
ság” a cimc s amelyben a nagy tra.gika párat
lan alakítást nyújt, a világ minden reszere 
már megvásárolták. Értesülésünk szerint az 
„Igazság” szombaton nálunk is szinte kerül. A 
Kamara és Omnia mutatja be renues hely
árak mellett.

4- A Corvin-Szinház karácsonyi műsora — 
prolongálva. Olyan rendkívüli sikerre, mint 
aminöt a Corvin-Szinház karácsonyi monstre 
műsora, a Claude Farrére-regény és Ossi ();- 
valda pajkos alakítása a 99Az (i huncut fícs&ie 
főszerepében aratott, rég nem volt példa a. 
mozivilágban. Ezrek és ezrek távozták jegy 
nélkül a Corvin-Szinház pénztárától. Ez a kö
rülmény arra indította a Corvin-Szinház igaz
gatóságát, hogy a páratlan műsort a legna
gyobb áldozatok árán műsoron tartsa. Sajnos, 
hogy csak ecjy napra sikerült prolongálnia és 
így csütörtökön gyönyörködhetik utoljára a 
közönség e minden tekintetben elsőrangú mű
sorban.

Pénteken uj műsort mutat be a Corvin-Szin
ház, egy szenzációs amerikai műsort, rinoly 
minden' tekintetben a legnagyobb meglepetést 
fogja kelteni.

A Corvin-Szinház hétköznapi előadásai dél
után %5, 7, ’/ilO órakor kezdődnek. Az elővé
teli jegypénztár telefonszáma: József 89—88 és 
József 95—84.

+ Amerika kiváló JeweI filmje, a „Gentle
man”, a páratlan Hoot Gibsonnal. a „Vörös 
Samun?” Norma Talmadgevcl a főszerepben 
december 29-én a Mozgókép-Otthonban.

+ „Borgia Luerotia” — filmen. A német film
művészet legújabb remeke, csupa nagy mester
művész szereplésével, december 30-án jelenik 
meg a budapesti közönség előtt. A filinóriás 
főszereplői: Liáné Maid, aki a Lady Haniilton 
alakításával kellett föltűnést, továbbá Conrad 
Veidt, a „Hindu síremlék” hercegének alaki
tója, azután a német színpad kiválóságai: We- 
gener és Bassermann. A film nagy sikeréről 
megemlékezik a külföldi sajtó is és ami a film 
legnagyobb sikerét jelenti: Franciaország és 
Amerika is megszerezte a bemutatás jogát. A 
film Budapesten az Urániában és a Koyal 
Apollóban kerül bemutatásra.

OllOg^- és 

óriási 
Blúz- és pongyoláéinál! 
Sdiotlis rubatelifióli . 
Syapju sevioUok . . . 
Gli cm. széles selymei! 
Bársony flanelok . . . 
Virágos szatin bélésre 
Selyenibatiszlok . . .
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Egymást átölelve a Dunába ugrottak
E®jr szeycBmes rejtelmes iösi^^iíkossáiga újpesten

fA Reggel tudósitójától.) Kedden korán reg
gel a szürkületben az ujpeöti vasúti összekötő 
hídról egy fiatalember,

akt átölelve tartott egy leányt, a Dunába 
vetette magát.

A leány kétségbeesett, rimánkodó sikolyaira 
emberek futottak össze a parton, majd néhány 
porc múlva csónakot kerítettek, hogy kiment
sék a fiatalembert és a leányt. A fiatalembert 
sikerült elérniük néhány perc múlva, azonban 
a leányt a víz sodra messzire elragadta, úgy

hogy amire csónakkal utolérték, már halott 
volt. Az újpesti mentőknek sikerült a fiatal
embert eszméletre téríteni, akit rövid idő 
múlva bevittek a főkapitányságra, ahol elmon
dotta, hogy Schlachta Ferencnek hívják, 18 
eves motorszerelő és hogy azért ugrottak 
együtt a Dunába, mert lehetetlen volt házassá
guk. A rendőrök kérdezéseire azonban nem 
akarta Schlachta elárulni, hogy ki volt a leány 
és a késő éjszakai órákban még mindig mélyen 
hallgat, , amikor a leány nevét kérdezik. 
Schlachlát a főkapitányságon őrizetben tartják.

és mégis szellemes zenéje váltakozva fölvilla
nyozó és elandalitó. Nem szaval soha, nem 
orőszukolja az értelmi hangsúlyt, nem is ta
golja a szövegét túlélésén s mégis kifejező ós 
világos minden mondata. Valami forráscsör- 
gedez'óshez és szárnycsapkodáshoz hasonló ez 
a beszed. Ez is, mint minden, amit csinál, tele 
van lélekkel.

Sztrájkolnak
a színházi dlszlt&h
SziraaSszefa és stx.'nfaáízl fisztvfseíííft riisxl- 

tették tagnap esi a a színházakban

sértette volna. A Vígszínháznál például azért 
is nem sztrájkolnak, mert a színház igazgató
sága azzal is bizonyságot tett munkásai iránt 
való jóindulatáról, hogy karácsonyra 2000 ko
rona. ajándékon kívül minden munkásának egy 
pár cipőt is juttatott.

X Vf^szinfadiz és Fővárosi Szinfndz tii- 
szit&i íouííFffy dolgoznak

(A Reggel tudósítójától.) Kellemetlen meg
lepetésben részesítették a színházak díszítő
munkásai ünnep első napján a színházakat: 
délelőtt 10 órakor valamennyi színház igazga
tójánál megjelent a színpadi diszitőmunkások 
egyik megbízol íja és kijelentette, hogy anieny- 
nyiben azonnal nem kapnak 309k-os béreme
lést, abbahagyják a munkát és a délutáni elő
adásokon már nem (físzilik a darabokat. Ennek 
az üzenetnek előzménye, hogy a szinnadi di- 
szitőmunkások, akiknek szakszervezete az Or
szágos Fannink ások Szövetségéhez tartozik, a 
színházi évad elején kollektív szerződést, kö
töttek a szinigazgatók szövetségével, amelynek 
egyik első és legfontosabb pontja, hogy a 
díszítők csakis abban az cselben számíthat mik 
béremelésre, ha a színházak, a helyárakat föl
emelik. Három héttel ezelőtt a diszitőmunká
sok szakszervezete memorandumot nyújtott, át 
a színigazgatók szövetségének, amelyben az 
általános drágaságra való tekintettel újabb 
:JO%-os béremelést, kért. A szinigazgatók szö
vetsége a kérelmet a kollektív szerződésre való 
hivatkozással elutasította ugyan, de kifejezte 
abbeli hajlandóságát, hogy a diszitőmunkások
kal iijabb tárgyalásokba bocsátkozzék. Erre a 
főváros összes színházi diszitőrnunkásai be
szüntették a munkál, utzy hogy

n színházakban a színészek és a színházi 
tisztviselők díszítették a darabokat.

A Vígszínházban Jób Dániel igazgató dísz
letezett a színészeivel, Vajda rendező ült. a 
világosító táblánál ós Lukács Pál húzta a füg
gönyt, a diszletmestert szerepei pedig Pártos 
vette át. A darabokat majdnem minden szín
háznál tengerhorizonttal játszották és a publi
kum, amelynek elnézését, kérték előadás előtt, 
hogy a sztrájk miatt dilletánsok díszítik a da
rabot, egyáltalán nem vette zokon az előállá
sok fogyatékosságát és a Vígszínházban pél
dául Lukácsol, mint fiiggönyhuzól, viharosun 
megtapsolta. I Dió színházaiban is színé
szek és tisztviselők díszítettek a délutáni elő
adásokon, az esti előadások azonban komolyan 
veszedelemben forogtak, mert a rendőrség érte- 
sili'tle a színházakat, hogy a szabályrendelet 
miatt, amelynek értelmében a vasfüggönynél 
és a világosító táblám')! vizsgázott szakmun
kásnak kell dolgoznia - az esti előadásokat 
nem. engedélyezi.

ltjaid) tárgyalás indult meg a diszitőmunká
sok bizalmi férfiúi és a Szia igazgatók Szövetsége 
között, amelynek eredményeképen estére min
den föltétel nélkül a díszítők újból fölvették 
a munkát a színházuknál, azzal, hogy vasárnap 
délben közös ülésen fognak tovább tárgyalni a 
munkások

Kedden 
bán ültek 
munkások 
ülésen 
nyékre való tekintettel elutasitolták a 
sol: követelését. Közölték azonban a 
sokkal, hogy a Szinigazgatók Szövetségének 
január 10-én tartandó ülésén hajlandók újból 
tárgyalni a munkásokkal, ha a munkát azonnal 

nem történne meg, a 
I van határozva rá, 
és hirdetések utján 

akvirállat a szinházuk- 
ísok a vasárnapi közös ülés

követeléséről.
délben a Király-Színház 
ösrze a szinigazgatók és a 
kiküldöttei s a rendkívül 

a szinigazgatók a vasárnapi

felveszik. .Amennyiben ez i. 
Szinigazgatók Szövetsége el

irodájá- 
diszi tő
viharos 
esemé- 

mnnká- 
munká-

hogy kicseréli munkásait 
uj diszi tőmunkásokat 
nak A diszitőmunk__ ____
ufón elhatározták, hogy a munkát újból abba- 
nogyjáik s igy a Vígszínház és Fővárosi Szín
ház kivételével, almi a munkások tovább. dol
goztak, az összes színházak 
nélkül maradtak.

A Színészek Szövetségében 
nm.g, hogy szükségcsapatok 
Nzinészekből, mérnökökből és 
lókból, akik ilyen esetekben 
díszítik. A diszitőmunkások 
élesztette, u .....  ______------ ----- .......
lomén ye szerint, Lázár Ödönnek, a Kii-ily Szín
ház igazgatójának eljárása, amellyel a mnnká- 
sok érzékenységét a tárgyalások folyamán meg-

diszitőmunkások

mozgalom indult 
szerveztessenek 

egyetemi lutllga- 
a darabokat be- 
hnreáf nagyban 

a diszitőmunkások egybehangzó vó-

SZÍNPADI nagyságok
írja: Szász Zoltán

3. Varsányi Irén.
Nincs talán egyetlen színésznőnk se, akit 

oly egyöntetű, osztatlan elismerés, sőt, meleg, 
lelkendező szeretet övezne, mint Varsányi 
Irént. Ennek a nagy városnak a szivéhez ő 
áll legközelebb. A klasszikus monumentalitás 
rajongói is lelkesednek az ö bensőséges mű
vészedéért; a csillogó inondaineség hívei szá
múra is becses az az üde, közvetlen lelkiség, 
amely alakjai körül, mint valami érzelmi par
füm lebeg; a színházban csuk mulatságot ke
reső tömeglelkcik is megtalálják vágyaik ki- 
olégi fásét. az ő könnyed, játszi pajkosságai- 
•ban; s a színpadot komoly erkölcsi szempont
ból vizsgáló szigorúak is vonzódnak az ő 
polgárias, sőt szerény nőiességéhez, amely föl- 
t.ud in a gesz fosod ni a szenvedő nőiesség ma- 
donmaias szféráiba, Neki nincs pártja, mint, 
sók erőszakolt, nagyságnak, de ellenpárt se 
el len zéki esked ik vele szemben. A legnemesebb 
zamatu közkedveltség, amely ment az operette- 
■p rí madonnák diadal-autóit, fütő. meztelenségre 
és lrosztiiim-orgliáikra sóvárgó csőcselék-buja
ságtól, ez az ő népszerűsége. Az egyszerű 
lelkű átlagemíber s a kényes, sőt ernyedt íz
lésű elitlény egyaránt lei kosod ik érte.

De azért, nem holmi egyéniségtelen sablon
varázs az övé. sőt egy egész világosan körül
határolt, női típus páratlan gazdagságban tes
tesül meg benne. Varsányi a kis nő, az egy
szerű, kedves. üde. finom, leányos és jóságos 
nő csodásán kiakűkult megtestesülése. Hiány
zik belőle a nagy nő fejedelmi, ne
mesen büszke, a férfivel egyenrangú szelle
misége s perzselő, fölzaklató ragadozó lendü
letű iKÍstéuypúrduc-féliclmesEége. De ez az 
eset, a női varázs esete az. amikor a kis nem. 
kevesebb, sőt több, mint a nagy. Legalább a 
férfink óriási tömege számára s beleszámítva 
ebbe a tömegbe ezúttal a magasabb rendű 
férfiúik nagy részét, is! A nő, amint Jászairól 
írva .miár jeleztem, eg-v átmenet a gyermek 
és a férfi közt. Varsányi ennek n skálának 
azon a. fokán áll, amely túl van ugyan a. 
tiszta gyermelnRégen, de azért, sok gyermeteg- 
séget. könnyöd, bájos ogyszorüs^ •D áraszt, 
magáiból]. Már nem a teljesen kiskorú lelkű, 
érzókileg hatni tudó, de különben üres, sivár, 
diib-dáib nő. de nem is a női testben férfijeiket 
hord ■/.<>, a férfivel magát egyen rangú nak vélő, 
szerelmi ás szellemi szabadságot igénylő tel
jesen föl nőtt lelkű Überwei'b. ö a juste miliőn, 
az arany középút a nőiesség torén.

Mindez persze csak az életben tonmá sike
rekre hivatottá, ha nem párosulna nagyszerű 
színészi tehetséggel is. Csakhogy ő éppen e té
ren is a legelsők közé tartozik. Bármilyen sze
remben lép a színpadra, az élet, a mesterkélet
len valóság légkörét árasztja. Azt a. tömérdek 
szűk körű, olykor alacsony sorsm női alakot 
amelyet a színpadon eddig ábrázolt, páratlan 
ben sok éggel, a. végi ölen linóm árnyalatok gyön
géd szivárvány fásával zománcozza körül. Az 
a női lélek, amelyet ő elevenít meg, valóban 
kincsesbányája azieknak a lelki értékeknek, 
amelyeket a i roubadou.roktól kezdve a modern 
nő magasztaló költőkig a. gyöngéd nőiességért 
rajongó poéták ütegének eltek. Az a nő ez, 
amely valóban égi rózsákat sző a földi életbe 
s vaíólwn, mint a. bűnéből is fölroagasztosodó 
Crndvheu, a magasba von. Mennyi finomság és 
Ijonsőság, ólettoljes báj és mély, búr nem han- 
dabamdlázó szenved ólyosség pillog azokban a 
kis nőkben, akiket Vars/inyi állít elénk* A kis- 
polgárnő, a cselód, a kokott, a hervadt, vé.n- 
Ivá.ny, a csöndes boldogságává 1 megelégedő 
vagy a némán szenvedő márttr-nő, ha Var
sányi egyéni gégétől kapja színeit, mind a szo
lid nőiesség végtelen edtwst'igével hat. Minden 
mozgása, egyetlon éles vonalat vagy túlzó mé
rőiét nem mutató arca ezt a szelíd, meleg 
nőiességet leheli. Hangja és beszéde pedig a 
mai színpad egy külön kincse, amelynek édes

Jluhaselyera scliottisch 50 cm K
Pongisselyem 60 cm.............. 130® K
Batikselyem 90 cm................ 245® K
Virágos nyersselyem 85 cm . 295<Si K 
Pongyolaflanell,egyszinü 70 cm K
Ja francia mintás Hanoii 80 cm SlSí® K 
Gyapjú cbeviot 90 cm.........  K
Gyapjú kásán 90 cm............ 15©® K

Szalag és csipke 5 koronától följebb !

Férfizokni................................. 250 K
Női harisnya............................ 35® K
Hímzett női ing vagy nadrág K
Ta férfi zefíring 2 gallérral . 2TG3 K

Egy gondolat bántott engemet 
fertőző kórban halni meg
.... inig LYSOFORM nőm ismertelek

szerezheti, ha

Grosz Emmttágg 25
vásárolja hozzátartozóinak ruházati sziiksépletét.mertott

rw

Szövet,, setycin 
Mosóái'uk Cbtffon, vászon 
Painast, zeílr 
Batist-ciiifTon

PA

árat kaphat.

©ícsá átrak!

Nrtí fehérnemű 
Painast abrosz és 
TörUiközö, zsebkendő 
Plánéi- és vúszontörlök 
Harisnya, keztyü
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Minden osto
A DECEMBERE OJ S^SOR

Az uj műsorban föllépnek:
Antal Erzsi, Hona, flarzízly Miéi, t'rnjnik
Marin, Oaíoijh .luei, Ooross Géza, Fcressr.aS Károly, WjvAry Lajos és Ferenc, Saíamon Béla, Mnrexcgh 
Jenő, Üírnay Vilmos és Etlmunól l’ritz, a bécsi Sim- 

irta.
,Te.n<>, Vívnay Vilmos és Eilmund l'ritz, a bécsi 
plicissimns lapja. — A műsort Marmultt Itnro

Zonesz.erzft: H. Heüeielfoerg Albert.
Elffati&s kexflete us fél ótakart

I
Cigányzene Vacsora 8 órától
Az úri világ tál á 1 k o z 6 h e 1 y c

Jogyel&vőieí0 í» -7-lg, asta 8 órától
■■■MMaMouuMnwi '•raanMMTFTwvwm-nwi rí—■« imwm—w.w. itiii—ii
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1*2 aRegcel 1922 december 27.

arcelonával
A magyarok Állandóan főlényben vcISak. — A közönség lelkes tünte

tése. — 20.000 néző

és a Törekvés, 
sikerrel, hör

gőt valósággal

Itáliában jár-

A karácsonyi és újévi ünnepeket évek óta 
idegen földön töltik a legkiválóbb magyar csa
patok, hogy a magyar futballsport magas szín
vonaláról a külföldiek a „helyszínen" ismerked
jenek meg. Az idén is elindultak dicsőség
szerző útra az MTK, az UTE 
amelyek még eddig mindenkor 
dozták meg a magyar színeket, 
félelmetes hírnévre tettek szert.

Az újpestiek és a vasutasok 
nak, a magyar bajnokcsapat pedig Spanyol
országba, a spanyol futball rettegett szikla
várába, Barcelonába merészkedett, hogy el
döntse az évek óta nyílt kérdést:

melyik a legerősebb csapat Európában?
Az FC Barcelona az antverpeni olympiászon 

tört előre és legázolt mindenkit. A figyelem egy
szerre feléje fordult és Európa minden részé
ből útra keltek a „nagy csapatok", hogy a 
spanyolok büszkeségét letörjék, de még eddig 
sikertelenül. A szinte lehetetlent akarja baj
nokcsapatunk most megkísérelni és úgy lát
szik, hogy sikerrel. Hogy a tényleges erőviszo
nyok a legvilágosabbnn tisztázódjanak, az 
MTK két mérkőzést játszik az FC Barceloná
val. Az első összecsapás, amelyről alább adunk 
hírt, eldöntetlenül végződött.

Barcelona, 1922 december 24.
Húszezer főnyi előkelő közönség hatalmas 

tapsviharral fogadta a pályára lépő magyar 
csapatot, amelynek minden egyes tagja a leg
komolyabban és a legsportszerübben viselke
dett, ami által a magyar névnek nagy tisztele
tet, szereztek. •

A mérkőzés rendkívül erős tempóban kezdő
dött és a spanyolok pár percen át frontban 
voltak, de a nyugodtan és biztosan szerelő ma
gyar védelem csakhamar átterelte a játékot az 
ellenfél térfelére. Az MTK csatársora elemé
ben volt és egyik támadást a másik után ve
zette, de a spanyolok szívósan és nem egyszer

A Magyar Úszó Egyesület évzáró uszóversenye 
Mtilnö szepepfése

— 2000 néző,
1 p. 43.2 mp. 2. Wagner Olga (FTC). 3. Nagy 
Magda (BEAC). Kraszner végig vezet és bizto
san győz. — V. 400 m. verseny: 1. Barall 
Auguszta (MUE) 8 p. 24 mp. 2. A’becker Nelly 
(MÚE). 3. Schmiederer Terus (MUE). — VI. 
4X40 m. hátuszó staféta: 1. NSC (Feledi, Krasz
ner, Dénes, Komáromi) 2 p. 37.6 mp. 2. MÚE 
csapata. — VII. 5X40 m. mcllusző staféta: 1. 
NSC (Kraszner, Dénes, Feledi, Korányi) 3 p. 
13 mp. 2. MUE csapata.

Rudas-uszoda.
A hazai karácsonyi sportesemények közül 

kétségtelenül a MUE évzáró uszóversenye volt 
a legmozgalmasabb. A zsúfolásig megtelt 
Rudas-uszodában úszóink stílusos munkájuk
kal újabb híveket szereztek a legszebb vizi- 
sportnak. Különösen a hölgyek küzdelmei tet
szettek a közönségnek, míg egy tréfás verseny
— amelyet 20 méteren át ruhában, azután azt 
gyorsan levetve, 20 méteren uszódresszben vív
tak — derűs hangulatot teremtett. Részletes 
eredmények:

Főversenyek. I. 200 m. mellúszás: 1. Borovi 
(MAFC) 3 p. 08 p. 2. Gáborffy (NSC). 3. Mas- 
sányi (MUE). 4. László (MTK). — II. 100 m. 
mellúszás: 1. Barta (SC Hakoah) 1 p. 19.6 mp.
2. Weisz (VÁC). 3. Márkus (VÁC). — ZZZ. 800 
m. juniorok versenye: 1. Litvai (BKAC) 12 p. 
28.4 mp. 2. Páhok (MUE). Több induló kiállt. — 
IV. 100. m. hátuszás: 1. Barta. (NSC) 1 p. 17.6 
mp. 2. Gáborffy (NSC). 3. Virányi (MAFC). — 
F. 3X40 m. stafétaversen?/ (sprint): 1. MAFC 
(Kenyéri testvérek, dr. Belcznay) 1 p. 09 mp. 2. 
NSC. 8. III. kér. 4. VÁC. A legszebb idei 
staféta verseny. — VI. Kezdők 60 m. mellúszása: 
1. Hóiba (0TE) 51 mp. 2. Balog (VÁC). 3. Grósz 
(MUE). — VII. 60 m. gyorsuszás: 1. Schlenker 
Antal (NSC) 36.8 mp. 2. Bory (ITT. kér.). 3. 
Wenk (FTC). 4. Halász (MAC). A nap leg
klasszikusabb versenye. A helyezettek pompás 
tempóban fej-fej mellett értek a célhoz. — VIII. 
Tréfás verseny: 1. Angelus* (MUE). 2. Grósz 
(MUE).

Hölgyek versenyei. Z. 60 m. előnyverseny 
(sprint, tempóval): 1. Schmiederer Terus (MŰÉ) 
1 p. 2.6 mp. 2. Macsai Adél (NSC). — ZZ. 60 m. 
mellúszás junioroknak: ]. Korányi Ilonka 
(NSC) 1 p. 02 mp. 2. Albecker Nellv (MUE). 3. 
Nagy Magda (BEAC). - ZZZ. 60 m. mellúszás: 

ÍNSP),^9 niP* 2- Kraszner Kató 
(NSC). 3. Zólyomi Magda (MÜE). Dénes és 
Kraszner mindvégig egyvonalban haladnak és 
Dénes csak a célban tud benyulással első lenni.
— IV. 100 m. hátuszás: 1. Kruszwer Kató (NSC) 

tulerélyesen védekeztek. Húsz perc után mar 
érezték a magyar játékosok, hogy technikai 
fölényben vannak, de azért nem könnyelmüs- 
ködtek.

Szebbnél-szebb akciókkal szinte lenyűgöz
ték a könnyen heviilö közönséget, amely 
többször viharosan tüntetett a magyarok 

mellett.
Az MTK klasszisa azonban tulajdonkénen 

csak a második félidőben bontakozott ki a 
maga nagyszerűségében és hogy az eredmény 
mégis eldöntetlen maradt, annak az a magya
rázata, hogy a két nap múlva tartandó reváns- 
meccsre tartogatták az erejüket és igy nem 
akarták kierőszakolni a győzelmet, aminek 
esetleg egy-két játékosuk áldozatul is eshetett 
volna. A mérkőzés után a közönség betódult 
a pályára és a vállain vitte ki a magya
rokat.

♦
A revánsmérkőzés eredményéről lapunk 

zártáig még nem érkezett híradás.

Az UTE és a Törekvés olaszországi mérkőzéséről lapzár
táig hiteles értesítés nem érkezett a fővárosba. Újpesten 
— egy magánhiradás alapján — azt beszélik, hogy az 

Pdduában 2 : 1 arányú vereséget szenvedett.

lista eddigi állásából is érdekes megállapítani azt, 
a tavalyi bajnok, az FTC-t verő Pro Vercelli, 

„lecsúszott". Egyébként a bajnokságban a 
(a Törekvés legerősebb ellenfele) ve-

VTE
olasz fntballbajnokság még nem fejeződött bo és 

ezért az erőviszonyok még nem tisztázódtak, de a baj
noki 
hogy 
mennyire 
GS Sampierdorena , __
zet 13 ponttal, őt követi az SC Pisa (IJTE-t látja ven
dégül) 12 pontiul. A Torino PC a 3. hclye.t foglalta le, 
4. Casale PC, 5. Pro Vercelli, 6. Internacionále.

A karácsony futballsportja. Amig Délen nugy harcait 
vívja a magyar futball, azalatt itthon csak egy-két ki
sebb jelentőségű mérkőzés folyt le, amelyek iránt a kö
zönség al’g érdeklődött. A „Magyar Kupa' -ért a Postá
sok és a KAOE csaptak össze és a harcban a szimpatikus 
Postások 6:1 (2:1) arányú imponáló győzelmet arattak. 
— A II. osztályú bajnoki mérkőzések során a KAOE— 
EMTK 1:0 (0:0), az NSC—Testvériség 6:2 (2:0) vé
geztek. — A III. osztályban a IiRSC 2:0 (0:0) arányban 
győzött Pestújhely fölött, mig az előkészítőben a Vilá
gosság—III. MSE mérkőzés eredménye 1:1 (0:0).

e —'■

Compressoros

megérkezett!

Kossuth Lajos-utca W

„Fortuna" Ingatlanforgalmi Vállalat 
az Országos Föidblrtokren Jező Bíróság engedélyével 

Budapest VB, Ter«s-EíBrut 21. ITtBcfoni 7 3<b.
Nagyszámú birtokyételi és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és yidógi hazak, villák és leikok közvetítése. Jó 
bevált lakaskózvctltés, flnancirozás stb. Mindennemű hígat- 
lanugyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét lebonyolítóé

ÍRÓASZTALOK
Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
_____ Kiadja a Reggel Lapkiadó Rt.

Világosság könyvnyomda rt., Budapest Vili, Contl utca 4. 
Műszaki igazgató: Dentsoh D.

Butorkiárusltás rendkívül oksó árón csak ulévia !
Halók 70.000 kor. Ebédlők 100.000 kor. ürluzobák 160.000 kor. Vidékre raomngolás!

Budapest, VI, Andrássyut 52. szám. (Bejárat az. Eötvös utcából.) .*

gumisáról! a cipőt tavtásabbá 
és eiegfáíssafiíjfí teszt.

ö ® ® Effl H ® ESS í SS K3 H RB

téí.1 sport. 5 
Hall völgyi- és svédszánkók. a 
Gyerniekródlik. Teljes ski- tfl 
fölszerelések. Korcsolyák. __ 
Jég’liockey-ü t ő k és labdák gg 

nagy választékban.KERTÉSZ TÓDOR g 
BBDftPEST, IV., KRIST F-TÉR. aI

19 
ect s ffi® ST3 $ W S SSS IE ö ESS B B £33
■ ■■tciaasanataiakiiiigsaiKBiacr cnaiaaaaaaaBaaBnaHBHiBB3«a«aBBVlasasnaa

| Uj személy- és teherautók i
Glzoll.-tér 3. I 

Telefonszám: 141—03 és 148—77. "
ICBB 8 ■ B U ■ ■ B B B 9 C a B BT W O E r (1 8 C ■ K 3 ■ 8 B B B ■ BT B K B 8 S E B 8 B 

ff* UL íi s. megszerez, értékesít

3 z & d a o a 1 m at molnár
szabadalmi iroda, Budapest, Vili., József-körut 9. sz.

Cl'

ODr Propper Ödön 

rvosi kozmetikai intézete
Budapest VII, Rákóc.zi-ut 14. sz. Telelőn: József 129-85. 
Szépséghibák eltávolítása. Orvosi kozmetika. Bőrgyó
gyászat. Fénykezelések. Speeiílkus eljárások » T

sáncípö 
$ legjobb minőségben 

javítható Neumann Gézánál 
Budapest VI, 44 Telefen 138-7?

Hasznait glaszékcsztyüket festünk
ÉS TESTVfcMWí Budapest, Hársfn-u. 9/11. 

Fióküzletek: Baross-utca 32, Ilákóczi-tér 10, Karpfeu- 
stein-utca 31 és (Jserhát-ntca 11

■IS I ■!!! Ili rr»Tir~,L I Ul ■ro.lí—

■k—8Mi»<8arxTJvtiiaai —■mlutvxj

turnirarjji

-~»TT

PNEUMATIK
F1BCIKELBH CABLÉ, PETERS 
autófölszor elések 
ieraoksá bban.
Telefon: 21—97

NT A G Y
VI, Gyár-utca 17, sz.

i>. ... Pálinkafőző és mosóüstök i
......... ........................ ...

k

vörösrézből, rézgálie, rai'íla, réz- 
kónpor, szab. Balaton, Turul és 
Vermorel-rendszerii szőlőpernie- 
tezök, szénkcnegf'zők, háti- és cgy- 
kezes kénporozó gépek n legol
csóbb gyári áron beszerezhetők 
SzonlAgti PAI rizíru0;ár Budapest 
IX. Ullfil-ii: 19. Cénffniik: i’rrénv Samu, nr <-.u z.■ g ————-------------- ---' 
mramv

AcélsocSrogD^ágybetétek 

vas- és réxbutorok, afrik- és lószőrmal rneokat leg
olcsóbban szállít 

PrGiháisaka-csyá&r 

____  VB., ®;;At-uüca in

gwiJiwjMuwn

Finvplpm I 9r.KZilí'H7pr!o fővárosban, aki bárminemű ../U \ V,,K-V, vonni vagy eladni
".ljlTx.x'.ZíllolniI,i'1 NEUMANN LAJOS országos 
irodájához, Budapest Vl|, Wesselényi utca 54

Import RETORTA 

waggontételeiiben, magyar Koronáért buda
pesti raktárról is, — azonkívül IMPORT 
TŰZIFÁT áronnál szfblit 
<Sás»»í>r VT., Ilungória-körut 72. szám.
Telofon: 4—68 és 39—60. Sürgönyeim: „Gáspár fa.“


