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Megkapjuk a kölcsönt
Bethlen és Kállay visszatértek Parisból és nyilatkoztak 

a Hétfői Naplónak
A magyar delegáció, amely Beik

en István gróf miniszterelnök veze
tésével Párizsban a magyar kölcsön 
ügyében eredményes tárgyalásokat 
folytatott, vasárnap este 9 ójra 10 
perckor egy órai késéssel érkezett 
a bécsi gyorsvonattal Budapestre. A 
delegátusoknak voltaképpen a dél
utáni gyorsvonattal kellett volna 
megérkezniök az eredeti progr.anx 
worint. Délután meg is jelentek a 
keleti pályaudvaron az egységes 
várt részéről Bessenyei Zené. Móser 
Ernő és Dréhr Imre képviselők, akik 
azután csalódottan hallották a hi^t, 
hogy a párizsi vonat a nagy hóesés 
miatt Ausztriában több mint három 
órát késeit s a niagyain vonat Bécs 
ben már nem várhatta be a párizsi 
vonatot

A delegáció tagjai közül .vasárnap 
este Bethlen István gróf miniszter
elnök. Kállay Tibor pénzügyminisz
ter, Walkó Lajos__ ___jós kereskedelmi mi
niszter, Láng Boldizsár br., Khitein- 
Héderváry Sándor kövelségi taná- 

v esős, Schober Béla, a Pénzintézeti 
Központ igazgatója Rosty Ferenc 
attasé és Ángyán Béla sajtófőnök 
érkeztek meg. Pgpovits Sándor, a 
Jegybank elnöke, ki szintén jelen 
volt a párizsi tárgyalásokon éppen 
a Jegybank ügyében, máfi napokkal 
előbb hazajött.

A miniszterelnök Walkó Lajos ke
reskedelmi miniszterrel és Ángyán 
Béla sajtófőnökkel már a kelőn földi 
pályaudvaron leszálltak, tekintettel 
3 miniszterelnök betegségére.

A lapok képviselői részben Becsig 
részben Győrje eléje Utaztak a dele
gációnak, akin előtt úgy a minisz- 
icrelnök, mint a pénzügyminiszter, 
részletesen nyit atkoztak a kölcsön 
tárgyalásának lefolyásáról.

A miniszterelnök teljes bizalom
mal van a tárgyalások eredmé
nye iránt s több ízben hangsú
lyozta, hogy jelentős eredmény
nek tartja már azt is, hogy sike- 
J ült megtörni a hatalmas ellen- 

Propaganda gyűrűjét.
^intározottav újólag megcáfolta,

1 jnmiszlcrelnök a politikai fcltéte-
1 ,rol elterjedt híreket. Kijelentette,
• a kölcsönt árgvalások lefolyá- 

.,.{7 !, .a úolnani napon meghe- 
i-«i . , folytat illetékes tényezők-

“YP/Jönckelőtt a. kormányzót 
a ÍS !f3ek<>ztatnl. Elmondta azt is 

beszelgetesek folyamán, hogy
Janu»r 16-án tar

lén 2 ujaJI)h tárgyalásokon szin- 
lye8ei1 jelenik meg s nmxyar részről ő fogja vezetni 

a tárgyalásokat,
ho«y Patikai '■'illák 0115 yeket mán holnap publi- 

''‘'.nSr^valí/lS'8?. a „köl-! szövntaég tanácsa hatáskörébe larta- 
(*dméuyoh?Al ?!.-•Afinkr’L Pénzügyi|zó éa a kölcsönnel kapcsolatai*  talpéiról tajékgxtatta a ^iM.\ad(itg,klcfinagyabb ré^ét megoldotta.^menyeiről tíjékjwtatfe

Az újságírók egyöntetűen megál
lapították, hogy a miniszterelnököt 
és Kállay Tibor pénzügyminisztert 
nagyon megviselte az erőltetett 
munka, amelvet a tárgyalások fo
lyamán kifejtettek. A miniszterel
nök ezenfelül az utolsó napokban 
meghűlt s komolyabb természetű, to- 
rokgyulladást kapott, amely állan- 
dÓ9ji,38>á fokos lázzal járt. Á min
dig mosolygó miniszter elnök sápad
tan, nyomott hangulatban beszélt s 
csak akko& derült fel egy pillanatra 
amikor, kijelentette, hogy csupán 
roszulléte befolyásolja hangulatát s

a külföldi tárgyalások eredmé
nyei ellenben teljes mértékben 

kielégítik.
A pénzügyminiszter is fáradtnak, 

szinte kimerültnek látszott, de ke
délyét visszahozta a francia metro
polisból is.

Határozottan jót telt a külföldi 
levegő Walkó Lajos kereskedelmi | 
(miniszternek, aki mintha meghízott 
volna. A többi urak is mosolygósáé 
kedvvel üdvözölték .viszont a ma
gyar fővárost ]

Amikor a bécsi. gyo?s több mtntl

Magyarország taipraáülitása 
Európa rekonstrukciójának 

integráns része
Bethlen István g.’óf miniszterel

nök rosszulléto dacára a vonatom, 
miután a győri állomást elhayyták, 
az alábbiakban ismertatta a. tárgya
lások lefolyását a köréjo gyülekezett 
újságírók előtti

— A magyar ügy iránt a Népszö
vetség tanácsánál áltálában megér
téssel találkoztam és az a meggyő
ződésem, hogy a Népszövetség dele
gátusait áthatotta az a gondolat, 
miszerint

Magyarország gazdasági ialpra- 
ál 11 fása Európa rekonstrukció

jának integráns része.
Hálával kell megemlékeznem atról 
a meleg és hathatós támogatásról, 
amellyel a. nagyhatalmak a magyar 
ügyet minden vonatkozásában fel- 
kg^plták, amely körPbm nyben Ma
gyarország politikai hitele emelke
désének jelét és nemzetközi helyze
tének lényeges javulását latoim A 
nagyhatalmak támogatásáért ^sry®y- 
ként a magyar albizottság ölesen 
Hanotavx francia delegátus meleg
hangú felszólalása után köszönetc- 
met ki is fejeztein.

Bár a kölcsön ügye még taljesen 
megoldva nincs.

mégis megállapíthatom, hegy rt nép*

a

egyórás késéssel 9 óra után néhány ] 
perccel a keleti pályaudvar, kupo-1 
Iája alá befutott, az állomáson meg
jelent újságírók a delegáció tagjait 
harsány éljenzéssel üdvözölték. El
sőnek Kállay Tibor pénzügyminisz
teri ugrott le frissen, fiatalos fürge
séggel a szoíónkocsiból s a körülötte 
csoportosuló újságírókkal moso
lyogva fogott Kezet.

Amikor kérdésekkel akarták meg
rohanni a csomagjaival bíbelődő 
pénzügyminisztert, kedélyesen mon
dotta:

— A von a Ion mindent, elmondot
tam, igazán nincs több mondani
valóm.

Már síéivé liicni automobilja felé.
Az utasok, akik a bécsi. gyorsvo

nattal érkeztek, egy pillanatig cso
dálkozva tekintettek a miniszterek 
és újságírók csoportja felé, aztán 
tovább siettek.

Bővül pillanatok alatt kiürült ai 
pályaudvar s csak néhány újságírói 
beszélgetett még s talán csak ők | 
gondollak arra, hogy a hazaérkezett i 
delegátusok mily nagyjelentőségű] 
kriszíkindlit hoztuk haza a magyar 
nemzet karácsonyfájára.

amennyiben a kiállítandó jegyző- 
könyvek végleges szövegel mcgália- 
vitolta. Ez ap. jelenít hogy ami, a 
kölcsön, és áhalában a szanálási 
terv megállapítását illeti, u népszö
vetség a maga munkáját befejezte. 
Hátra van még a jegyzőkönyvek 
formális kiállítás;! és aláírása, 
melyre most azért nem kerülhetett 

sor, mert
a felvetett reparációs kérdés el

intézést még nem nyerhetett.
Azonban, hogy az egész kölcsön- 

kérdés mielőtt, elintézést nyerhessen, 
a Népszövetség tanácsa a. magyar 
albizottságra ruházta a kölcsönügy 
tekintetében még megteendő intéz
kedésekre vonatkozó hatáskörét, 
úgy., hogy az albizottság január kö
zelién ismét összeülhet anélkül, 
hogy a Népszövetség tanóráénak 
következő sessíóját be kellene várni.

időközben megvan a lehetőség 
arra is hogy a felvetett repará

ciós kérdés megoldassák.
— Ezt a kérdést a Népszövetség 

pénzügyi bizottsága vetette fel, mert 
véleménye szerint a kölcsönt nyújtó 
hitelezők érdekében kívánatos an
nak minden kétséget kizáró módon 
való tisztázása, hogy .Magyarorszá
got a kölesön törlesztési ideje alatt 
a békeszerződésből folyó teljesítések'uwm. —----
címén mekkora évi fizetések terhe-1 magyar forditóaa elkészül, azt a 
li/,. A pénzügyi bizottság ezeknek a pókban közzé fogjuk tetetni.

teljesítéseknek összegét áffagösan 
évi tízmillió aranykoronában véli 
megállapipthutónak attól feltételezőt 
ten. hogy ez a teljesítés a budgel 
egyensúlyát és a korona stabilizáló' 
sál nem veszélyezteti. Ezenkívül ki
látásba vette a pénzügyi bizottság 
azt is, hogy amennyiben a kölcsön
adók azt kívánatosnak tartanák, 
úgy

az ezidőszerinf. is folyó szénszál
lítások megszűntével, azok ellen
értéke a kölcsön rendkívüli tör

lesztésére legyen fordítható.
Mivel ez az álláspont a reparáelóa 
bizottság október 17-én hozott hatá
rozatától eltérő ás lényegében egé
szen uj helyzet eló állított, Összes 
ellenérveimet és aggályaimat ki 
fejtve,

bejelentettem, hogy addig, amíg 
e tekintetben a magyar alkotmá
nyos tényezőkkel az érintkezést 
fel nem vehetem, érdemben nem 
nyilatkozhatom és fentartom 
magamnak a későbbi nyilatko

zattételre vonatkozó jogot.
— A helyzet tehát az, hogy,
amennyiben a reparációs éa ez
zel összefüggő kérdések valami
lyen formában elintézést nyer
hetnek, úgy a bölcsön ügye tu- 
lapdonképen megoldást nyert
ha az egész ügy a magyar tör

vényhozás által is le tárgy altatott- 
akkor már rövidesen megk< zdhetjük 
a Jiölcaen elhelyezésére, vonatkozó 
tárgyalásainkat. Remélem, hogy 
ezek a függő kérdések mielőbb elin
tézést nyerhetnek, tekintettel arra, 
hogy tudomásom szerint, a. jóváté
teli bizottság január hó elején újból 
megkezdi t an ácskozó sá t.

— Az úgynevezett első számú 
jegyzőkönyvet általában politikai 
jegyzőönyvnek nevezik azért, mert 
ebben tulajdonképen egy rövid poli
tikai tartalmú deklaráció foglalta
tik. Ez a jegyzőkönyv az osztrák 
kölcsön alkalmával felvett hasonló 
jegyzőkönyvtől csak annyiban fér 
el, amennyiben Magyarországnak 
Ausztriától eltérő helyzete és visaq*  
nyal azt megkívánják.

Minden ellenkező híreszteléssel 
szemben megállapítom, hogy a 
jegyzőkönyv tartalma a magyar 
álláspont szempontjából kielé
gítő és hogy semmi olyan felté
telt vagy kijelentést nem tartal
maz, amely Magyarország szu
verén itását sértené, vagy bel- 
ügyeibe való beavatkozást jelen

tené.
Egyébként erről a nagyközönség 
maga is meggyőződést fog szero- 
hetnl. m< r tmj helyt a jegyzőkönyv 
mairv&r fordítása elkészül, azt a la-
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A jóvátétel nem veszélyeztetheti 
költségvetés egyensúlyát 
s a korona

laestvrződé

ótMioin azt. húg.' 
tilbi fiitól meg 

id éfl evvel a 
abból 

’alkozott, 
■.•groliaj 
ifit pénz-

íz*  iü'H}> xz- 
i halá- 
a:>:lrúk 
; a W- 

ropardefó r*7-  
h< !v,. ■ . ab>l 
■k a kölcsön 

f.-ökxlin kapj ’ 
-* Jövedelmek- 

kí> légi/ésrr.
■Slag a helyzet 

fartői ói szűk 
Pénzügyi ki
nézetét nbba'i

stabilitását
a b*k<  ..‘•rzódéahól eredő terhek tiz**-  
té-sénok nem szabad aem » in<mvar 
kHltaégvctép egyensúlyát, een» pedig a 
korona el'rendő stabilitás.' \ mé

lyeit élni.
Megjegyezte egyben a pénzügyi hízott 
súg. hogy nz első években ■< fiz tésl 
kötelceettségnnk a jelzett összegen jelen
tékenyen alul keli nézete szerint ma
radnia. M< gjegyc.xh tovább' a.f is, 
h'.gg a bc1,-^-!.-rfr>(h ‘.haf rrodölcj meg- 
állapítandó fizetési kötelezettségnek Ma- 
gyarország olyképm tenne, eleget. boga 
az <• célra >• 'k'i {jt s íiss.cu a felállítandó 
övolJó jegybankba f-'.eth-sx'k be és a 
jegyi ', ni: konndtiyrójanak feladatát hó- 
yv.v <. . hogy a magyar koronában 
befizetendő összeget beváltsa külföldi 
pénzre akkor és úgy. hogy ez a korona 
stabilitását >,<> veszélyeztesse.

Reiué.'.iÜk, hogy a magyar Jóvátételi 
Ömog tekintetében minél előbb telje

sen tiszta helyzet teremtődik,
úgy. hegy a londoni tárgyalás alkal
mával <■ részben már ryéi <-n kialakult 
sJtua'i'jv'tl állunk azeírtkö',1. A rc-pa- 
r icló. bizottság a maga formális ha- 
turozntút az crodoti oktőbori határosa

in cg (cl élőén csak akkor fogja 
ii, ha a népszövetség már tor- 

i'i áttette hozzá a Magyaror- 
: pénzáigyi rokönstruúciójára vonal

kozó aláirt protokolluinokat és az egész 
anyagól. ‘

társadalom igényt támaszt az állami 
hitelnyújtásai szemben.

A gazdák érdekeltsége ugyun 
lelje*  készültséggel allana a 
Jegybank vezetőségének étére, 
de a bankérdekejtségek kép vitte- 
lői. a rotinlrozoU baukemberek, 
akik a leghámulatosabh pénz
ügyi manővereket is játszi köny- 
nyedaégge! hajtják végre, a mi
noritás dacára is meg fogják ta
lálni a módot a maguk jólfelfo
gott érdekeiknek megvédésére.

9fi főz
követeinek s sor Jesybankban

A bankok karol]ák fal eléggé az aar&rérdefcekel 
A gaxtíntArsadalom a mezőgazdasági ipar fejlesztéséi 

ko.ateli — A busa a legnemesebb valuta
* - / .
— A AÓps/.ÖM ’.m v. mint isnibretes 

•• 4'. külföldi kölobiin egyik icltéto- 
léíil rz kötött'*  ki.'Ixiuy Mngyuror- 
s/Ág ki.l-lcs ..nnllo Jegybankot
zitnii.il felíilli'.itii. Ibiink a kövc- 

iclinónynek a kormány kÓHZ^Zggcl 
Klet eleget lei ni, meri hiszen a köl- 
iNiin-ügy tárgvalé'm előtt íh szó volt 
írről, gazda*  ági körökben, hogy az 
írb'wi r pónzíig' I helyzetének rende- 
n éhh'kóhcn 3*.  < Nő 1(-|mA .jz. ön
üllő liiíi.gya: JeXr'benh felállítása le
gyen. A «b r.vbntik nlaptőkójét a 
a. koununy kizárólag csakis belföldi 
igyzó.s oliíiii fogja clotervinlenl. 
Klipek liireis most, a tulujdonkép- 
.»eni vcglfges megallapodárok előli 
Is megindult a küzdelem a>. ország 
két legfőbb y.iztl iságl tenyi-zőjo kő- 
.óít >' folállitajudú J< gylxuik mnjo- 
rilÚMtiuik megh^rgés 'éri.

Erről .*»  harcról ( gvérdek<-lisc- 
tek egyik, h gliivalottubb képvise
lője. liudoji Barna, a/ OMGE iga.®- 
ratóju a kővetkezőket mondotta 
U)U uka t ársu n k na k:

— A r.izd-iers.d hn.M azonkívül, 
hogy tcklt > cróvi ! ki\án ré.-.zt venni 
»z ohctíU a/dn-ngi ial|>ruálll‘.ásé 
bún még / t. indok is vcze-U r 
Jegybank majoritásának megszóró 
résére, hogy

A’ ft/úTthT' ■’pTihstítltlah! ’riTrt mutat- 
. ..k, hogy 7<7.>/ az Osztrák-Magyar 
Bank, mint a .fegyintézet nem ka- 
i oltók fel eléggé az ngrórérde- 
kekel. — A bankok általános hi- 
lelpoíit Ilkája elfordult tulajdonkén
be ni hivatásától és az őstermelés 
mdlőiésérel főként a nagybankok 
érdekszférájába tartozó ipari és ke
reskedelmi vállaaltokat támogatta a 
r normális hitelélet rovására is. 
Ebből sz:nto ternióssotazorüleg kö- 
vetkezik gz. hogy hu a bankok ma- 
joribísf nyernek u Jegybank vezető
ségében, akkor ez a gazdák £ová- 
sara fog menni.

Mi les? a következménye annak 
— Kérdezte munkatársunk — ha a 
gazdák majoritáshoz jutva, viszont- 
c bankok rovására szabályoznák a 
h ’tcléletct.

- Ez nz í'-.rt nnndolui Bwio,y 
■ a gazdák részéről nem forog' fent, 
meri hiszen n gazdák szinte iparo
sítják a mezŐgnzdnsúgoi azzal. hogy 
szúuitnlnn innrvállahii van a gaz
dák kezén. Tehát

> ua/dnknak van bizonyon ér- 
í’ckközössége az idusztrlóvni, a 
bankoknak azonban kevesebb 

van a mezőgazdasággal
1Izek szerint .» gazdák utfy állaná
nak a hitelélet iránvitáhúnak élűre, 
mint akiknek személyében a gazda*

iCsakegyklscipöcskÉt
- ha rossz is a szára...

A Terézvárost Polgári Kaszinó
gyermekruházási akclúja

A nupókban egy- meghívót 
levelet kaptunk. A meghívót, 
Jc-vpIíL a Terézvárosi Pcfgári 
elnöksége küldte honánk. A 
vasárono dólolőttre szólt, a ____....
gyermiikfelruhAíási ünnepélyére, a levél 
pedig egy volt azok közül, amiket a 
kaszinó felhívására az adománykérók 
beküldtek. A levelet Szcligmann Erz .■ 
bet huszonhét űszteudős asszony, egy lét 
és fóleaztendős flu anyja irta. Azt Írja 
a szerencsétlen:’

— u^agy hálával elfogadnék cgu 
ócska. 22-es kis cipőcskét, ha a

[rossz l4 és egy harisnyaszárral Is 
elégctlnck, vem baj, ha nincs is feje..."

És Szellgmann Erzsébet nemcsak olyan 
eipőcskét kapott a kis fia részére, ame
lyiknek még a szára is jó, liauuH ki ■ 
pott tólikabátot. harisnyát, sapká', ke/- 
tyút, meg egy kosár élelmiszer*.  Annyi 
mihdent, hogy nem ia akart hir.iii a 
szemeinek.

Sok ilyen Szeligmann Er/-óbet Jelent 
meg a Terézvárosi Polgári kaszinó k. 
rácsonyi gyermekfelrnházási ünnepé
lyén, amelyen ötven gyereket — termé
szetesen vallóakiilönbség nélkül — öltöz
tettek meleg gúnyába és láttak ol láb
belivel. A gyerekeken kivül száz 
tató anyának jutott 
Érdemes . feljegyezni 
tartalmút: kockacukor, 
szappan, tea, 
törött dió, piskóta és tcasütomény.

A megajándékozottak hozzátartozóik 
és a megjelent előkelő közönség zsníolíb 
sig megtöltötték a kasílnó dísztermét, 
amelyben óriási karácsonyfa alatt vol
tak az adományok felhalmozva. A fa 
mellett a vezetőség. Bársony Elemér 
volt níVjóléti miniszterrel az élén. A 
kioszt újnál Bársony Elemérué, Lufcdes 
Rozeőnc, ' ffehaeffer Vilinoené, Vidor 
Bezsőné, Fekete Ödönné, Ftcnkel Samu- 
néK Kenyeres Sándorné, Török Arturoé, 
DombróvSlii fhisztárfié, dr.,.’ Mészöly 
Jmróné, dr. fizegö Jenőné és mások 
b lizgólk ödtak. • ' .

Az ünnepélyen bársony Elemér .ügy
vezető elnök murid ott magas szárpválásu 
beszédet- Ezután egy hatesztendős ap
róság köszönte meg a kpdyeg. bácsik és 
nénik jóságát, majd az összeseket dúsan 
megvan elégel tők.

Az ünnepély a Himnusz éneklésével 
ért véget T. R.

I

és cg-,- 
meg a 

meghívó 
kasziiTi

X gazdatársadalom különben sem 
kívánja kontrakurirozni a bankok 
érdekeit szolgáló intézkedéseket, ha 
u számszeciíséff a gaadák túlsúlyát 
is jelenti.

— MHyev eszköz áll a gazdatársa- 
I dalom rendelkezésére arra, hogu a 
{ majoritás mcgs-'ci zését a. maga szá- 
; mára biztos Hsai kérdeztük.

— Erre két eszközünk van. Az első 
a Mr<:n.da.lmt akció. A második, su- 
iyosabb érv pedig nz, hogy a ténye
zőknek önniagnklól is arra a belá
tásra kell jutni, hogy

a bankok nemes valutakészletén 
kivül van még egy hatalmas ér
ték is, amely a gazdasági élet 
újjáélesztésénél szamba jöhet: a 

búza.
A bnzn. mely jobb --aluta minden 
másnál. A Jegybank részvényjegy
zését mint köztudomású, a gazdatár- 
sadaloni egyenenkint jegyezné és bi
zonyos határidőre kötött puzaszálli- 
tásl szerződéseket fedezné magát a 
jegyzés összegére felvett ncpi.cs va
luták k i f i zetéséi g.

— Tehát teljesen egészségesnek és 
mindenképpen az ország érdekeit 
szolgálónak tartóm azt, bőgj- a fel
állítandó Jegybank vezetőségében a 
gazdáknak jussod a majoritás, meri 
ismétlem, ez a majoritás tudja ga
rantálni azt. hogy a Jegybank egy
aránt fogja megvédeni az agrár, az. 
ipar, a kereskedelm és bank érdeke
ket.
—A bankárvBág yipzetől külÖnboiA 
mostanabaú több magánjellegű ér
tekezést tartottak ebben az ügyben 
és‘remélem, hogy a tárgyalások so
rán ők is erre a belátásra fognak 
jutni. ‘ 4

aop- 
szerotetadomány. 

.egy-egy csomag 
. kávé, pótkávé, 

gríz, kakaó, liszt, mák,

Zsulla Istuán és Sársai

Kis Komédia Rtte’&g 
:iott <ís Stei'.hrrdt teli Api ••wol i Cinkos- 
társak éa Villa Adolfy. Kezdete Bórakor

koUcnblílcru.37 UottenbiUcru.73
Telet: I. 2-62UUCUrl Telei.: I- 2-63 
Hétfő—szerda: önagysága a kisértet — 
Emberek és bestiák. — Csütörtök—vasár

napig: Emberek és bestiák.

ADIEMY V!- kerflfe*. lr*bela és Arad
■ ucca sarok. Fölei ón: 150—87 

Hótfö-sz< rdu: Tvist Oliyór. — Éjiólt 
ütött, az óra, — Csütörtök—vasárnapig: 

Diadalmas ököl.

E CT.m* avmÁ IV- Irányi ucca 31 "mOZgO T^lefónszám: 118-33

Hétfő—szerda: Emberek és bestiák. — 
Csütörtök—vasárnap: Milliárdos pásztor

lány. Emberi szívok.

U^BOiOr 150.009K-1Ő1
ob*<llflk, konyhák azon alul
VŐr6»martya.!7. bútorgyári ieralret

FraKK- 
és szmoking öltönyök 

fehér rnosé- A* fékeié wulténnyel. Ku’.-sflt;,.>'s <*á 
clnlAs: Skalla Testvérek belvérnti i-..3€öéi;

IV, Hajó u<?» U. Telefón: 1HU--O1

Karácsonyt eladásunk 
december 31-ig tart

angol gyapjúszövetek áruháza
Szöveteink kőzlsmerttn leaelsőreadO 
minőségéről, páratlanul Alid riaev uálasz- 
lékünkről, áraink példátlan olcsóságáról
u legudvariasabb I.iszolgilásunk mollett győződhet meg mindenki léid- 
ttgjsier gflklI.U alkalom: tuietlliiiil tirakgultt bl UjUaiMi gjgjiut*

Karácsonyi ajándékul igen alkalmas plaidek Csal kendők), 
úti-, kocsi- és autótakarók nagy választékban

zitnii.il
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A kormány felelős
az ex*lexért

A kormány politikája az ellenmondások szakadatlan láncolatából áll 
1 „ociáidemokrata párt változatlanul^ küzd a demokráciáért — 
. „olaárság képviselete nem küzd kellő erellyel az eminenter pol- 
" p B gári érdekekért

Peidl Gyula nyilatkozata
A nemzetgyűlés pénze

teken elnapolta üléseit s 
mert legközelebb csak az 
újesztendőben ül össze 
január 1-vel beáll immár 
visszavonhatatlanul az 
ex-lex.

A miniszter elnök-he
lyettes elhárította a kor
mányról a felelősséget, de 
nem állapította meg, hogy 
mégis kit h.hel a fele
lősség azért, hogy az or
szág törvényen kívüli ál
lapotba került.

A szociáldemokrata 
párt, amely az indemni- 
tá8 elleni harcot majd
nem obstrukcig-szerűen 
folytatta, egyenesen a 
kormányt teszi felelőssé 
az ^x-lexért.

Munkatársunk kérdést 
intézett ez ügyben Peidl 
Gyulához, a szociáldemo
krata. párt parlamenti 
frakciójának vezéréhez, 
aki a következőket mon
dotta:

— Bethlen István gróf miniszter
elnök úr a közeli napokban azt, 
mondta a párizsi sajtó képviselői
nek, hogy Magyarországon min
denki royalista, nincs senki, aki a 
köztársaságot kívánná. Talán ugyan
ion a napon ítélt el Budapesten a 
bíróság két nyoandatulajdonost, — 
miután a nyomtatvány rendelőit 
r<em találták, — azért, mert ez év 
márciusában falragaszt nyomtak az
zal a felírással: Éljen a köztársa
ság!

— Amilyen őszinteség híján való 
a ielzett bírósági ítélet, szerint is a 
miniszterelnök úr. párizsi nyilatko
zata, annyira

őszinteség hijján való a kormány 
egész politikája

kezdve budaörsi csatától, ahol a 
királyra lövettek és amelyet meg
előzően egy-két nappal a miniszter
elnök Pécsett legitimistának vallotta 
magát, egészen napjainkig, amikor 
a miniszterelnök Párizsban felkö- 
szönti Branting svéd szociáldekra- 
tdt és Ugyanakkor emigrációra ítéli 
Garami Ernő magyar szociáldemo
kratát. A kormány ténykedése az 
ellentmondások szakadatlan lánco
latából áll.

— Csak Magyarországon történhet 
fteg, hogv a kereskedelemügyek mi
nisztere t.nem ellensége a kereskede
lemnek", csak Magyarországon tör
ténhet meg az is, hogy a rend leg
főbb őre,
* belügyminiszter minden egyé
ni akció, minden bombamerény
let védelmére talál szavakat,

mindaddig. amíg a bombát ogy knl- 
■öldi nagyhatalom kapuja alá he
lyezik. 

*sak Magya, országon történhet 
meg, hogy a szegény zsidó diá- 

egyetemi tanulmányait le
hetetlenné teszik és őket az őr
ágból ki kergetik, míg ugyan- 
i ir Kaz4a* zsidó bankár o- 
i A millíárdokra rugó vatorizá- 
tetlan kölcsönökkel gazdagítják.

Csak Magyarországon történhet 
hogy a pénzügyi szükségletek 

rí'*  l- ^‘íD’asztÁsi adó, forgalmi 
•J10, kincstári részesedés és hasonló 

u?11 a dolgozó rétegeken vasai
ig*/  be, de másrészt a kisemberek, 
Kisiparosok stb. támogatására és a 
munkanélküliek segélyezésére, vala
mint utak, hidak, lakások építésére 
wovai közhasznú*  beruházásokra 

pórt-udvtathatnám a végtelenségig

es kimutathatnám nontról-pontra a 
kormány intézkedéseiben az ellen’ 
mondásokat. De talán ennyi is elég 
annak dokumentálására, hogy

ezzel azöszinteség hijján való és 
az ellenmondások láncolatából 
álló politikával Magyarországot 

talpraállítani lehetetlenség.
— Látja, tudja ezt a külföld is és 

esért ütközik csaknem leküzdhetet
len nehézségekbe a mai kormányzat
nak a külföldi kölcsön megszerzése. 
Nem tudhatom, hogy a kormány vé
gül fog-e kölcsönt kapni, vagy sem, 
de az már, kétségtelenül bizonyos, 
hogy

amennyiben a Betlilen-kormány 
kapna kölcsönt, az hasonlítha
tatlanul drágább és súlyosabb 
feltételekhez kötött lesz, mint 
pl. az osztrák szanálási kölcsön, 

amit kizárólag annak köszönhet, az 
ország, hogy tűri, vagy nem tudja 
lerázni a nyakáról a mai antiliberá- 
lis, 'antidemokratikus kormányzati 
rendszert.

— Ezek a megállapítások írják elő 
a. mi pártunk parlamenti képvisele
tének a munkáját Nem szűnünk 
meg tántoríthatatlanul küzdeni a, 
közszabadságok biztosításáért, a fog

Venizelosz 
visszatér Görögországba 

Gonatasz miniszterelnök lemondott
Athén, december 23.

Szalonikii távirat szerint Otonal- 
osz tábornok kijelentette, hogy a 
tisztek és általában minden görög 
ember kérhetik Vcnizeloszt, hogy a 
helyzet megoldása végett Görögor
szágba visszatérjen, de semmiféle 
feltételt nem írhatnak neki elő.

Párizs, december 23.
A lapok athéni jelentést közölnek, 

amely szerint Gonatasz miniszterel
nök lemondott.

Párizs, decemberi 23.
(Wolff.) A Peit Párisién szerint 

Venizelosz tegnap megkapta a 
Plasztira.sz ezredes aláírásával ella- 
tolt táviratot, amely felszólítja hosry 
Görögországba térjen, vissza. A «ap 
szerint Venizelosz még nem hozott 
határozatot- Hívei remélik, hogy 
most, minthogy legfőbb követelésé, 
mely a katonai szervezetek feloszla; 
tásábaji állott, teljesül. hajlandó 
lesz Plasztirasz ezredes felhívásának 
eleget tenni.

Milyen
a karácsonyi vásár

Tegnap reggelre megváltozott az utcák 
máskor oly vasárnapi hangulatú képe. 
Az utcák ünneries csendjét felvertek a 
nyitvatartott üzletek felé igyekvők cso
portjai. .

Az üzletek előtt általában nagy a for
galom. IIóclpŐB mamák viszik ajándé
kot nézni a medvének öltözött szv?tteres 
kis fiukat, hollandi főkötőa leányokat.

Ajándékot nézni, mert nz idén sok ap
ró gyerekhez nem jött el a Jézuska es 
csak az üzletek féuyea kirakataiból lát
hatták a csodás játékokat. Akárcsak a 
mamák, akik ugyanígy járlak a homok
éin trikóselyemmel, a csíkos Kabar’ 
dionnel, nem is beszélve a papákról, akik 
egész biztosan nem burkolózhattak ka
rácsonyi ajándékul kapott Regalt*  Me
dia illatos füstjébe. „„„ki

A nagy karácsonyi vasár bizony-bi
zony azt lehet mondani, hogy a kiraka
tok előtt zajlott, le.

Ax Andrássy-uten egy degjo*  e»eme- 
geüxlot kirakatólian zsardmottókat ia-

egyenlőségért, a tanulási szabadsá
gért. az egyesülési és gyülekezési 
jogért, a sajtószabadságért, munka
alkalmak teremtéséért, egyszóval a 
mai rendszer helyébe egy olyan kor
mányzati rendszerért, amely a mun
kájából élő nagy tömegek érdekeit 
veszi elsősorban figyelembe és a 
nagytőke és nagybirtok kiváltságai
val szemben ezekre alapit ja az or
szág jólétét és fejlődését.

— Miután pedig ilyen liberális és 
demokratikus kormányzati rend
szerhez csak akkor juthatunk el. ha 
biztosítva van minden dolgos polgár 
részére, hogy az ország ügyeinek 
intézésébe szabad elhatározásából, 
befolyásmentesen leadott szavazata 
útján folyhasson be, ennek követ
keztében

önként kívánkozik minden köve
telésünk élére az igazán demok
ratikus, általános, egyenlő és tit

kos választójog.
— Meggyőződésem szerint nem le

het vitás, högy é tekintetben.az or
szág polgárságának nagy része az 
enyémmel ejprező felfogáson yan, de 
másrészt, sajnos,

a polgárság parlamenti képvise
lete — kevés kivétellel — ezt a 
a törekvést nem képviselt a szük
séges eréllyel és egyöntetűség- 
gél, azért nagyon kiváuatns vol
na, ha a polgárság maga emelné 
fel szavát és biztatná és buzdí
taná képviselőit erélyesebb küz
delemre ezekért, az eminenter 

polgári érdekekért.
Ha ez megtörténik, akkor egy év 
múlva remélhetően kedvezőbben 
ítélhetjük meg a magyar viszonyo
kat ós Magyarország jövendő sor
sát, mint ma.

— Boldog volnék, ha ’gy történne. 
Addig is azonban —- wte/7 ha ma
gunkra. maradnánk is — törhcletlc- 
■nül folytatjuk a küzdelmet-

tank. Bent az üzletben megmondják az 
árát.:

— Négyszázezer koronába kerül kérem 
rgy ilyen „komplett0 zsardinettó. Egy 
egész sonka, egy üveg pezsgő, szőlő, al
ma, mandula. Van kórom olcsóbb is. 
Hogy őszinte legyek, alig fogy. Do 
azért érdemes volt nyitva tartani.

A körúton ogy ismertnovü divatáru
üzletben semmi forgalom. Rezignálton 
beszél a főnök:

— Még szerencse, hogy későn nyitot
tunk. Kár lett volna korán kelni.

Egy iparművészeti szalon tulajdonosa, 
Feles Margit, mást mond.

— Kétféle vevő van ina. Az egyik aki 
azért vásárol, hogy kiadja a pénzét, a 
másik, aki azért adja ki a pénzét, hogy 
szépet és értékeset kapjon érte. Az első 
vásárolt karácsonyra, a második bizony 
nagyon keveset. Ez az egész karácsonyi 
vásáron át érezhető volt. Ma is csak igy 
van. . -

Az egyik Király-utcai nagy bazuruz- 
letben halottak a legörvendeteeebb vá
laszt. , . ... .

— Van forgalmunk. Nálunk kou for
galomnak lenni. Szomorú volna, ha ép
pen a ml cikkünk nem menne kará
csonykor. Hiszen ha mindönki meg , 

I „spórolja* 4 a felnőtteknek szánt ajándé
kot, a gyermekeknek juttat valamik Ha 
nem telik finom plü ^-mackóra, ami 
százezer koionába kerül, vesz más'. Kis 
fa’ovat, játék-revolvert, trombitál. Az 
sokkal olcsóbb.

ítél fele egymás után zorreiincK a 
boltok redőnyei. Es ezr/'l bezárult a v*r  
sárnapi karácsonyi vásár.

melyben 
az 
A

Rém

az elismerte, 
arar.y nála letétben 

varrónő azonban még 
volt hajlandó kiköl-

Kétszobás lakás
230 gramm aranyért

Érdeke*  here egy lakásért 
Fegyelmit indítanak as Ogy vád 

ellen
Budán, n Maros ucca 20. számú 

házban volt Szőnyi Erzsébet varró
nőnek kétszobás lakása. A varrónő 
ez év augusztusában férjhez ment 
egy lakással bíró állami alkalma
zotthoz es ekkor megállapodott 
dr. Szendrő Józseffel, a Vörös
kereszt-kórház főorvosával, hogy a 
Maros uccai lakást, egymillió korona 
lolépési díj ellenében átengedi. A 
megegyezés úgy történt, hogy a fő
orvos nem készpénzzel fizet, hanem 
230 gram aranyat fog adni.

Meg is kötötték a lakásátniházási 
szerződési, melynek alapján a lakás
hivatal kiállította Szendrő dr.-naka 
Iaká8igazolvánvt. Szőnyi Erzsébet 
most kérte a 230 gram ara.nyat, de 
a főorvos erre azt felelte, hogy az 
arany letétben van és a varrónő 
csak akkor kaphatja meg. ha tény
leg kiköltözött a lakásból. Fel Is 
mutatta dr. Kern Aurél ügyvéd le
velét, 
hogy 
van. 
így ___ __ ___ ___ ___
tözni a lakásból és előre követelte 
az aranyat Azt az ajánlatot tértté, 
hogy összecsomagolja bútorait ko
csira rakatja ás ha kezében lesz az 
arany, akkor el indíttatja a kocsit 
Hosszas tárgyalás után a. főorvos 
azzal a meglepő kijelentéssel állott 
elő, hogy arany nincsen, nem is volt, 
az egész arra szolgált csak, hogy 
Szőnyi Erzsébet lakásüzérkedését 
leleplezze.

Szőnyi Erzsébet; erre panaszt 
nyújtott , be a népjóléti miniszter
hez ás kérte, hogy Szendrő lakás
igazolványát semmisítsék jyeg, mert 
az ő megtévesztésével kérték annak 
kiállítását Szendrő dr. viszont 
lakás üzérkedés miatt feljelentést 
tett, a varrónő ellen.

A lakáskihágási bíróságon Pirk- 
ner Imre dr. nmdőrtauácsns tár
gyalta az ügyet és Búr fos Géza dr. 
ügyész vádindítványa, alapján lakás
üzérkedés címén ötvenezer korona 
pénzbüntetésre ítélte Szőnyi Erzsé
betet. Az ítélet, jogerőssé is vált

Közben leérkezett a népjóléti mi
nisztérium döntése, amelyik a lakás
igazolvány megsemmisítését mon
dotta ki, mert bebizonyosodott, hogy 
Szőnyi Erzsébetet megtévesztéssel 
bírták rá, hogy a beleegyező nyilat
kozatot aláírja. Egyben utasította 
a minisztérium a lakáskihágásí bí
róságot, hogy az ügyet újból tár
gyalja és úgy dr. Szendrő, mint 
dr. Kern ügyvéd ellen folytassa, le 
az eljárást

Pénteken tárgyalta isméd, Pirkncr( 
rendőrtanácsos a különös ügyet. A 
tárgyaláson kiderült hogv Szendrő 
dr. először Stiaszny Pál dr. ügyvé
det kérte fel, hogy a nemlólező 230 
gram aranyról letéti írást, adjon. 
Stiaszny a kérést, kereken meg
tagadta. Szendrő ezután kereste fel 

I Kern Aurél ügyvédet aki Szőnyi 
Erzsébet beugratása céljára, ki is 
állítette a leteti elismervényt

A rendőr tanácsos Szendrő dr-t. és 
Keim Aurél ügyvédet, felmentette a 
lakásüzérkedés vádja alól, de elren
delte. hogy az iratokat az ügyvédi 
Kamarához tegyék át, mert fen- 
forogni látja, annak a valószínűsé
gét. hogy Kern, ügyvédhez vem 
méltóan, agent provokatőrséget kö
vetett el és eljárása alkalmas arra, 
hogy a közönség bizalmát az ügy
védségben megrendítse.

Bartos Géza dr. ügyész az ítélet 
fölmentő része elten felebbezéat je
lentett be és így a sok vihart látott 
ügyben a népjóléti mindnsjter, fog 
végérvényesen dönteni.

A Hegyőr Rözttsztvlsejök ésJ'lamt 
Alkalmazottak Takarékpénztára rt 
Budapest, VII., Rlkóezi-ut 7a Telefon ; Járni 
(0-40. ée József 135-32. sí u onnan létesített 

Ingatlanforgalmi főosztálya 
.«"« h á x és bírt ok
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AírancllK klvonuwad 
a Ruíir u.üchrü! 

ha Németország tizit
Párizs, december 23.

Pölntwé miniszterelnök ®a L;i 
Cc'urrir.ij vhIk-ji (S-dne mi gyei, uul?. 
Bek megvlttü n háborús urdtmk-- 
resztet. ypszédet uioudnlt, melybeu 
eltiőstorbftu 11 Euhi’vldek jncgszúlla- 
sának előzményeit u .szokott goudu 
latok uh idmétlésével fejtegette

— Ott. vagyunk a Ruhrvtd<*...<m  — 
D'ondotta Fnllioaró — onnan • •.■•ak 
akkor megyünk el, La megfizették 
nekünk azt. amivel tartoznak. Huj’ 
lan dók vagyunk azonban vizsgálat 
tárgyává tenui a rendezés minden 
módját,amely gyorsabb és bírt'**?' ' 
fizet *st  tehet no lehetővé.

Ko atányképes 
ellenzék! blokk alakul 
Az ellenzéki p rtofc megírt ssel CogadjÉk a aiö et'.ezA*  tervAi 
flpiortil A*.  . ■ ,,y Ugrón z lígyi btienés-^e **»ml(anak  — 
» zzodAliatAx m«;;«l<latc KI a jcioIJMi az Ulközö kérd ..eket 
A pcígúri demokrácia megterem éje a szövetkezés 

elapja
Ib ii kkel előbb — mint annak idejűn | 

n. Hétfői Napló megírta, — a szociál
demokrata párt kezdemányozésóre meg- 
bcszé'éxok indultak meg az ellenzéki 
pártok között abból a célból, hogy a 
baloldali cJlanzéket a kormánnyal szem
ben c.röteljosebb állásfoglalásra bírjak. 
A azoeiáldemokrűta párt vezérei akkor 
azt is kije!öntettek, hogy bár az akciót

lók Indították mog, egyáltalán nem akar- 
I .fzk o kezdeményező lépés esetleges elő- 
>kihasznf'rW, nem óhajtanak az eh 
lm zdki mogmcdulds középpontjába 
úllanl, Ivánom teljesen önzetlenül állanak 
a polgári partok mellé.

JkZ ak ’ió akkor, ha bizonyos megér
té*  r talált iü az ollcnzéki polgári par
toknál, különösebb erodmónyl nem tu
dott tel nutatni.

A külföldi kölcsön körüli tárgyalások 
utolsó fejezető az indcmnjtásJ vita szer
fölött lobbanékony anyaga, a fővárosi

A naívMsi vere'itedük 
u$ye o taDian 

üj türgyaldst rendeltek el
— A Hetiül Napin tudódójdtól. — 

lür óv január 1-éiT a í_
<rr«aágiJon isiűnrollon tettesek sú- 
lvooau bántalmazták Loczhai Pál 
nagykőrösi földin tnkásL Az ottani 
rendőrség nyomozást indított a vo- 
re ködők jjrózrekí rftósóru. Rövid nyo
mozás után sikerült a gyanúsította
kat Awld Károly, Kollár István, 
fíekdon Ferenc és Kckdan István í 
rutgykőrösl fftldmunkáaok Memólyé-j 
bón cl forrni. A kihallgatás folyamán 
a vádlottak tagadták bűnösségüket| 
os a további nyomozás folyamán a 
két Rak dón-test vér alibit bizonyí
tott, uirv hogy a reudőrség c.z eljá
rást ellenük megszüntette. Andót ós 
Kollájrt — okik ellen terhelő adatok 
merültek fel, — Atkísérték a pcst- 
vfdAki torvétivszékre. Az ügyészség 
A«dó és Kollár ellou súlyos tosu 
tér lés büntette elmén emelt vádat

A két Bokdon-testvér kisz-ibaduJá 
Hűk ’u/n bűnvádi eljárást, indíttat
lak Gulyás Antal uaurykőrösi rendőr 
dlen. aki a két testvért letartóztatá
suk alkalmával súlyos bántalmazás 
közben arra akarta bírni, hogy a I 
búnesol •kmónyt vállalják magukra | 
Az ügyészség hivatalos hntelöjnm.^1 
való visszaélés címén vádat is emelt 
u nmdör ellen.A két •1<yyPt egyesítve tárgyalta 
a pestvldéki törvényszék és Kollár 
Istvánt, Andó Károlyt tá Gulyás 
Aulai rendőrt 1—I évi fogházbünte
tésre ítélte. Felehhrzés Jol.vtán ina 
kartilt wi ügy a táblára, ahol liako- 
nyi Kálmán dr. kurtái bíró fa rácsa 
tárgyalta az ügyet. A bíróság ovin, 
Trtttn U igazoltnak a vádlottak bü- 
EÖMÚpot. mert nz ellenük valló tn 
nuk ér .lekeltek voltuk ez ügyben 
ezért sz elsőfokú bfrój»ág ítéletét 
mrgü^ "’U is ítélte és új tárgyalás 
felvételét, valamint a letartóztatás
ban l‘«A’é Kollár István azonnali 
szabadlóbruhelyaz’stSt rendelte eL

nagykőrösi I vAlar>z tápok közrtségc « általában mínd- 
.i . .. . zok a hC-Inolltikai íft’rrixó »nip.!vp.k-

I

Karácsonyi és 
újévi ajándékul 

legfii o.waüb kivite ü 
zománc ze űncvu. p de;tartók 

bonbon térek

brilli áns ékszerek 
valódi ezüst dls tárgyak, evöt.csilctek 
dús vá asztékban, rendkívül olcsó arakon

Bálint és D n :'Xét
| '. Kér. Uos uth L ajos-utca 13. sz.

Telefonsz mu X)

— A legújabb r>olitikal események, 
nevezetesen a külföldi kölcsön ügye, a 
Zichy—Wolff-párt megalakulása megte
remtették az ellenzék számára a szük
ségességet.

Azzal, hogy Zichy János Wolffék fő
leg városi politikájának alátámasz
tására odaadta magát, növelte a 

jobboldali szélsőséges irányzatot

Minden komoly politikus érzi, hogy ezt 
ellensúlyozni koll s mert az akció sze
mélyi része is olyan kezekben van, hogy 
azok komoly és bölcs mérsékletre, ön
zetlenségre garanciákat nyújtanak, sem
mi akadálya immár a sikeruok-

— Még egy fontos momentumot kell 
említenem ö ez a szocialisták szereplése. 
A szociáldemokrata párt parlamenti 
frakciója már a tanácskozások legelején 
kijelentette, hogy a közös cél érdekében 
nemcsak lemond személyi követeimé- 
nyékről a pártot illetően, de

elv! kérdésekben b» a tiszta polgári 
demokráciáéin alapjaira helyezkedik.

Értesülésünk szedint a megalakulandó 
blokkot nem 
kötni, három 
gondolkodás.

A program 
moly és 
amely az egyenlő jogok és egyenlő 

kötelességek elvi alapján áll.

A közéleti tisztaság biztosítása, helyes 
és céltudatos politikai és kulturális 
programm, szóval a komoly munka, a 
jelszavaktól mentes anyagi és erkölcsi 
konszolidáció az együttműködés vezérlő 
motívuma.

I

"Maison
a vjji mos csőd*

JódbV és Habéi
a nagyszerű kónrkusok

Van eSe Veí.e 
a szenz cios cigan csoport 

SHwosco 
az ara cmiai rejtély a

. zok a belpolitikái jelenségek, amelyek 
éppen az utóbbi napokban voltak ész- 
lelhotuk, meg gond olásra késztették az 
ellenzéki osoportoltat.

A kölcsönnek kétségtelenül po’itikai 
előírttételei is vannak. Ezek az élőtől- 
teteink nagyjában olyan tér ni észét ttok, 
amilyenek éppen az ellenzéki követőié
nek: jogegyenlőség, demokratikus kor
ina nyírit stb. Az is bizonyossá lett a 
kölcsön tárgya) ások folyamán, hogy

bár Bethl *u  István gróf e konferen
ciákon Jelentős szemé yi sikereket 

ért cl. kétségtelenül eddigi kormány
zati rendszere ellen több k fogás 
hangzott cl, amelyek n kölcaöntár- 
gyalások lefolyására As álirtán a ma- 
gyurorszáki állapotok Iránti bizalom 
föl ébresztésére nem mhutenlnn vol

tak kedvezőek.

Mindezek a tények késztették meg
mozdulásra az eLlenzékot uhbau az 
irányban, hogy ef/.v nagy ellenzéki szö
vetségül hozzon hitre, amely programié- 
ja bán csak, a komoly rcdlpolitlka aktuá
lis kérdéseit ölel' fel. A.7. uíabb akciót „ F>rw., . .. ......... ~...........
a pártok eddigi életében legkovósbbé ex- yjjű” gróf minisztcre'uök tájékoztató nyi- 
ponált politikus, liárczy István indította .....................
meg.

Értesülésünk szorint

merev pártkcrotek fogják 
az elvekben való egyforma

alapja a nyugodt, ko- 
m^rs^k It demokrácia,

Rcálpol'tikát kíván a blokk a kül
politika terén i*.

Mindenekelőtt azonban gazdasági <”e 
tünkben óhajtja a jogrendet helyreállí
tón i az errész vonalon.

ügy tudjuk, hogy a mozgalom irá
nyítói meg óhajtják várni Uethten íst

t

MOrta 
decemberi í^üáorának 

vU<ágsx.cm;rkclói
Előadás kézJ. te tél 8 érakor, vé^c |1 óra élőn

latkozatát u külföldi tárgyalások lefo

lyásáról, mert bíznak abban, hogy a 
miniszter el nők le fogja vonni komolyan 
külföldi tapasztalatainak tanúságait.

Politikai körökben nem óelQálnak lm- | 
már titkot abból sem, hogy

az uj blokk kormányzáskés'es pro
gramot do.goz ki a mostani idők ro- 
álpolltlkájának megfelelően, amely
ből kizár minden olyan kérdést, mely 
nemcsak a megegyezést, de a komoly 
politikai konszolidációt veszélyeztet

hetné.

Ilyenformán az alkotmányjogi kérdése
ket egyelőre teljesen elimindlják s mint 
függő kérdést fenntartják arra az idő
re, amikor politikai és gazdasági káro
sodás nélkül lesz az ország abban a 
helyzetben. hogy ilyen kérdésekben sza
bad elhatározásából döntsön.

A karácsonyi ünnepek alatt az ellen
zék nagy részének távoliét*',  miatt a tár
gyalások egyelőre fennakadtak, de érte
sülésünk szerint az eddigi eredmények

hordágy ár részv.-társ.
Buda est VI, Szabolcs u. 19a mozgalom felölel! az összes ellen

zéki pártokat é» a pártnnk vül! kép
viselők kurkurziisbnn n m exponált 

tarjait.
Informátorunk szeriül maga Apponyi

> Albert gróf is helyoslóesel fogadta a
* gondolatot, nőm kovésbbó Andrásén 

Gyula gróf. Azt is tudják politikai kö
rökben. hogy Ugrón Gábor, fisilágyi 
Lajos szia tón hajlandóságot mulatnak a 
kooperációra.

Informátorunk e tekintetben u hely
zetet a következőkben ismertette:

— A közös ellenzéki blokk gondolata 
rém mai ke'.etü. Alig van ellenzéki po
litikus, aki a terv megvalósításával no 

' ilkozott volna. Az eddigi sikertclon-
< két okra vezethetők vissza:

. *.  .Vem volá meg a csoportosuláshoz
; szükséges parlamenti légkör;
t 2. a kezdeményezők mindjárt a meg
indulásnál eddig mellék vágányra tere- ....
Virít ck s az elvi alap helyett a személyi is igen biztatóak s előreláthatóan köz- I 

I kérdést tartották először megoldón- vétlenül a Ház összeüEae után a mog- j 
| dónak. [ egyezéseket perfektuálják.

I

osztály
Gyárt:

Hungária cipőt s
viseljen!

Hungária cipőgyár és Vroskedolmi 
ré»;v.-tár».. VII, Rákóczi ut 6. az

dónak. | •'gyengéket perfektuálják.

mindennemű 
ládákat
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hírek
Ma eale. «»<» ssázssm ».<b 

a,io t‘s !!eíi W"’"' “’j oólluakra. >la .tálkor szál up- 
“ Mrdcll a Mlehemic.il-
M/i /í’ni/éh ma ei,nek a csillagnak fénye 
X'ojo l>0 « hi szü’-eu fehér laharájut, 
„Önnek n eslllaouak meleg tüze mellett 
... kelti barát a baráttal, vereti) a no- 
rrlöwl fin szeret mindenül, alti méretni 

g,'í,!lM borzongunk ömc mégis, jaj, 
eiatton e ma, a süliét éjszakában 

éuinmiboi, a szült sikátorok házfalai 
"lapulva nem Jönnek-e fekete kitér- 

letek akik ólmos fütykösök végen hord
ják m Antikrisstus Jegyét. Ma este meg- 
sitinek az ég csatornái és lejjel-méf.el 
folyók lesznek az egek. Ma este az Ur 
:.tut hirdesse minden ajk. Bethlehem 
lolc tekintsen minden szem. Ma este 
hajtsa le fejét az, aki vétett, ma este ol
vassa cl al Is. aki nem tudja olvasni az. 
Írást melyei a beihlehemi csillag fénye 
irl á fekete drágábba: jaj ne iinneuron-

Windisch Károly temetése. Va
sárnap délelőtt helyezték véyso nyu
galomra a főváron által adományo
zott disasirholyen Wtndtsch Ka
roly hírlapírót, kinek holtteste vi
déken volt eltemetve, most azonban 
exhumálták és Budapestre szállítot
ták. Temetésén megjelentek a mi- 
iiifaterelnBkség. a minisztériumok, a 
főváros és számos társadalmi egye
sület képviselői. Az egyházi szertar
tást Móndoky József, a Ludovika 
akadémia lelkésze végezte, a-ki meg
ható beszédben emlékezett meg Win- 
rfise*  Károly érdemeiről. Ugyanis 
Jl'lndiscli Károly részt vett a kom- 
mtin alatti emlékezetes júniusi el
lenforradalomban.

— Évjáratlék egy megsebesült szepara
tista vezér részére. A Hhcinhche Zeitung 
jelentése szerint a rajnai bizottság a 
rajnai tartomány koblonji kormány
helytartójához azt a felszólítást intózto, 
hogy Smeele szeparatista vezérnek kár
talanításul a merényletért, melyet már- 
tins 17-én ellene intéztek ős amelyben 
megsebesült, ötezer aranymárka egy- 
werl összeget és élete végéig évi ezer 
aranymárka járadékot fizessen. A Köl- 
nische Zeitung ehhez megjegyzi, hogy 
ha ez a felszólítás tényleg megtörtént, 
akkor a rajnai bizottság ogy hnzaártiló 
ügyé( v............................................................
igaziig 
volna büntetését leülnie.

Védi, akinek a merénylet idejében 
i szerint német fogházban kellett

— Az át vizumszerző. Tegnap 
délelőtt Cigány Ferenc egyetemi 
hallgatót a Kun uccai cseh konzulá
tus előtt megszólította egy 30 óv kö
riül jólöltözött nő, aki felajánlotta, 
hogy útlevelére jó összeköttetései 
révén soron kívül megszerzi a vízu
mot A vizűm kijárásáért 50.000 ko
ronát, kert és kapott is az egyetemi 
hallgatótól. A pénz átvétele után 
neP? kdontkezetl. A rendőrségre az 
utóbbi időben több hasonló feljelen-1 
les érkezett, miért is a főkapitány
ig felhívja a közönség figyelmét, 
hogy útlevél vagy vizűm kijárásá
ért ajánlkozó egyéneket adják át a 
legközelebbi rendőrnek.

— A furfangos, (le gyáva tolvaj. Teg
nap obíp a Berlini téren szolgálatot telje 
sjtö rendőr figyelmes lőtt egy rosszul öl- 
Hzött fiatalemberre, aki ogy értékes 
bundát szorongatott a hóna alatt. Abban 
•i pillanatban, midőn a rendőr megálll- 
’otti a gyanús külsejű fiatalember a 
’ondát eldobta és futásnak eredt A 

rendőrnek a közönség segítségével a 
Oar teában sikorült elfogni a tolvajt, 

:i»i bt vallotta, hogy egy lassan haladó 
autóból emelte ki a bundát. A főkapi- 
‘“nyMgon jelentkezett is n soffőr, aki 
Wlm-gan vitte haza a megkerült bundát. 
\ olvajt, Országh László cipószsegéd 
Bwemi-lyében őrizetbe vették.

A vámcsalókat 
átvitték az ügyészségre 

Milliárdokkal károsították meg 
az államot

Abban a nagyszabású textilbehózatali 
engedély-hamisítási ügyben, amelyik 
négy napja foglalkoztatja a hatóságokat, 
a letartóztatottak, továbbá a tanúként 
kihallgatott kereskedők vallomásaiból 
egyre tisztább kép tárul a rendőrség ölő.

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon 
fíartha Gyula dr. rendőr tanácsos 15 ko- 
reskodőt hallgatott ki. E kihallgatások
kal kapcsolatban

a Gyáriparosok Országos Szövetsé
gétől a rendőrség átkérte a legutóbb 
kiadott engedélyok nyilvántartását,

amelynek átvizsgálása után állapítják 
majd meg teljes pontossággal, hogy kik 
és milyen árukra kaptak hamisított be
hozatali engedélyeket. Az ügyben letar
tóztatott

Kovács Tibor 2í éves tisitviselőt, 
Fried Salamon 28 éves szállítási vál
lal kősót, Erdős Dezső 22 éves föl dini- 
velcsügul minisztériumi dijnokot cs 
Kiéin Gizella 24 éves hivatalnoknfit.

vasárnap délután álkísérték az 
ügyészség Markó-utcai fogházába.

A hamisítási ügy ötödik szereplőjét, 'Al
berti József tisztviselőt, aki állítólag 
Becsbe szökött, körözik. A letartóztatot
tak kihallgatása során kiderült, hogy

Kovács Tibor, a hamisító társaság 
főszereplője, kiosztotta fölhajtói sze

repét.

így Friöd Salamon kizárólag oliyan ke
reskedőkre terjesztette ki a figyelmét, 
akiknek selyemre volt szükségük, Al
berti József pedig a len- és dainaszt- 
szakinábau helyezte el a hamisított on- 
gedélyokot. Az engedélyekért befolyt 
összxigeken Kovács, Fried, Erdős és Al
berti osztozkodtak. így Fried bevallotta, 
hogy 25 milliót adott át Albertinek, Ko
vács pod’g beismerte, hogy 15 milliót 
kapott Erdőstől. Értesülésünk szerint 
azonban sokkal nagyobb összegekhez ju
tottak az engedélyek hamisítói. A hamis 
engedélyekkel behozott áruk értéke és 
mennyisége ezideig még nincs pontosan 
megállapítva, de

az eddigi becslés szerint is Ulhh mil
liárd áruról van szó.

A rendőrségen folytatott eljárással 
párhuzamosan Kőnig Tivadar pénzügyi 
államtitkár és Hankis János fővániigaz- 
gató utasítására a vámhivatal Is vizsgá
latot folytat annak megállapítására, 
hogy milyon mérvű jövedéki kihágás 
történt a hamisított engedélyek alapján 
történt behozatalnál. A nyomozás nagy 
eréllyel folyik tovább.

— Elloptak öt Cukor-részvényt a 
Pannónia Bankban. A Pannónia 
Bank Rt. feljelentést tett a főkapi
tányságon, hogy a bank irodájából 
öt darab Magyar Cukor-részvény 
eltűnt. A feljelentésben a bank sen
kit sem gyanúsít a lopással. 
ügyet titokzatossá teszi az a körül
mény, hogy a lógás idején senkit 
sem láttak, az irodahelyiségben tar
tózkodni. A rejtélyes lopó*  ügyében 
a Schnell detektivesoport emberei 
kutatnak.

— Sárc.lpőt és hócipőt javít, bőrclpőt 
gumival talpal „Unlő“ cipőgyár^ Buda
pest. VIL, Dohány ucca 16.

— Fosztogatják a kisgyermeke
ket. A fővárosban és környéken 
többször megtörtént az utóbbi idő
ben, hogy kis gyermekeket cg.v is
meretlen 30 év körüli asszony meg
szólított, fülbevalóikat kiszedte, fü
lükből és ruháikat erőszakkal lehúz
ta. Legutóbb Neubauer Dezsőné Ló- 
nyai ucca 3. szám alatt lakó tisztvi
selőnő tett panaszt a főkapitánysá
gon, liog.v Miklós és Pál nevű olo- 
mista íiait. támadta meg a rejtélyes 
rabló-asszony a Lóuyai és Kupisz- 
b-án ucca sarkán és kény szeri tette 
őket, hogy a náluk lévő tárcáit és 
pénzt adják át neki. A rablás után 
az asszony elmenekült. A rendőrség 
keresi.

— Az export terheit erősen fogja csök
kenti a legújabb magyar Iparvállalat: a 
Dr. Frohncr—Pásztélyi automobilmüvek, 
mely kiváló szakerők vezetése, mellett 
dolgozó elsőrangú szakmunkásokkal és 
a legmodornebb gépekkel olőúllltott 
gyártmányai révén sikeresou veszi fel a 
külföldi gyárakkal a versenyt.

— Vicinálisok ha találkoznak. Tegnap 
délután egy Szentendre felé haladó vi
cinális összeütközött a „Leipíiper"-gyár 
egyik szerelvényeivel. Mikor a két moz
donyvezető látta a bokövetkozendő ka
rambolt, mindkettő lefékozto a vonatot,

azonban a síkos pályán lehetetlen volt 
megállani. Szerencsére nagyobb szeren
csétlenség nem történt, csak néhány 
ember sebesült meg könnyebben nz ub- 
lnkazilánkoktól.

— UJ betörö-trükk. A hét folyamán 
számos feljelentés érkezett a főkapitány
ságra, hogy egy állítólagos villamos
társasági ellenőr több lopást követett 
el lakásokban. Legutóbb Pein Gézánó 
Almássy-tér 7. szám alatti lakásán járt, 
ahol Pelnétől, miután megvizsgálta a 
villanyórát, a számlát kérte. Miután 
Peinné azt is megmutatta, a múlt havi 
számlát kérte. Amíg Pein Gézáim a szó 
bába ment a számlát megkeresni, 
ellenőr a nyolcvanezer koronát tartal
mazó retikttllel eltűnt. A furfangos szél
hámost a rendőrség keresi.

— Egy banktisztviselő öngyil
kossága. Vasárnap délelőtt a Baross 
téri Par/>:-8zállóban öngyilkos lett 
Német Láazló 23 éves bankhivatal
nok. A fiatalember a szombati éj
szakát átmulatta és csak reggel tért 
haza. Háromnegyed tizenegy óra 
tájban beeső ügette a szobaasszonyt-. 
Amikor az kinyitotta az ajtót, Né
met halántékon lőtte magát. Mire 
orvosi segítség érkezett már meg
halt Édesanyjához címzett levelet 
találtuk a zsebeiben, de abban sem
miféle említést nem tett az öngyil
kosságára vonatkozóan. A holttestét 
a törvényszéki orvostani Intézetbe 
száliitották.

— Elköltötte n pénzt. Nagy Frida 
Szondy ucca 50. szára alatt lakó ma
gánzónő sikkasztás büntette címén föl
jelentette a rendőrségen llörcsök La jog
úé háztartásbelit. Börcsökné a följelea- 

I tőnek olcsó élelmiszerek szállítását ígér
te ég erre 200.000 koronát csalt kl tőle. A 
ezallitág nem történt meg és Börcsökné 
a pénzt sem tudta visszaadni, mert idő
közben elköltötte. A rendőrségen Bör
csökné beismerte a sikkasztást, mire le
tartóztatták.

5

December*  28

Corvin - Színház
műsora:

Izgalmas koloti történet R felvonásban 
Főszerepben R. Valentiné és A. Ayros

Fatty a vigéc
Vígjáték 5 felvonásban Főszerepben

Fatty és Lila Leó

Radius - film !
A Iegc4ls~«r&bbéslegolrsftbb

karácsonyi ajándék
28 eser korongért ejry pár 

»ioi sárcipó (Renhofler 
gyártmány)

Férfi srbrtipö, Reithoffcr................... K 3S.OOO
„ nyelven francia fajon , 38 ooo

Gyermek s&rclpök 24—29. számig , 34.000
M M 29—3-1 , „ 28.000
„ „ 35—39. . , 32.000

Gyermek hócipők 29—34 , . 8S.OO*
TcwcsMÖr ti&xlctn&k börtalpnal .. .. 24.000 
Tornac pök fehér és egyéb színekben, 

valódi bivajybörtaippal és nummitalppal
Tenniszcipők fehér, rámánvariott, egészfinoni 

minőség női K 35.003, i-’érli K 45.000
Baby és gyermekbőrcipők barna és lekefe 

színekben, nagy választékban előnyt'*  
árban, a 25 év óta elismert szolid

scttaFER-cÉgnÉi““„i:r.^:-?.5-
I etetőn 5—71.

Vidékre áruküldés utánvétellel. — Meg nem telelőt 
visszaveszem. — Kereskedőknek külön engedmény. 
Miíi hócip&k 1-1 minőség ...____ K 11R.OOO

MegleyS árakat fizetek 
viselt fépílruháképt 
Wortboimor, Gr. Zichy Jenő u. 23. Telefon ldö-2.

nagy új műsora!

Elillali túncn
Nordisk film 7 fölvonásban

A szerelem éltet- 
a szerelem öl!

7 tölvonásban
AmeriKai

Paramount mestermii'

A szerelem nem eladó!
előadások i 4, , S, 10

SEMIiEl J.
Magy. kir. udvari szállító

Az ország legnagyobb lerakata eredeti angol férfi 
es női szövetkülönlegességekben

W0il«t: riMOlM:
““L'ÍÍ.’.I Koronaherceg u. 0

ALAPiTTATOTT 1*50

Sémiét9 neve
nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon közis

mert, amennyiben
J. Sémiéi*,  London, 14 Golden Sguare

a cég márkáit a világ minden részébe exportálja

Nagy 
karácsonyi occaslója 

alkalmat nyújt az urlosztály azon részének is, mely jelenleg 
szerényebb anyagi viszonyok között él, azonban 

a békebeli minőségekhez 
ragaszkodik, hogy szükségleteit legjutányosabb árakban 
fedezze. .Ajándékoknak alkalmas maradékok és plaidkendók
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Popovics
nyilatkozata a Jegybankról

Umx-n u| pénx, ha megalakul ax uj Jegybanki
Párlatban most fejeződött be a 

pénzügyi tárgyalások első ótapja, 
és új év után folytatni fogják a 
megbeszéléseket. Először mindeneset
re megvárják u január 9-én kezdődő 
belgrádi konferencia eredményét ím 
esők azután térnek viasza a magyar 
delegátusok is Párizsba, ahol a köl
csön effeki Hálása ügyében fogják | 
a végleges megbeszéléseket foly
tatni.

Popovics Sándor, aki a pénzügyi 
albizottsággal Párizsban folytatta 
a tárgyalásokat a magyar jegybank 
felállítása ügyében, igen kedvezően 
ó« bizakodóan itóll meg a helyzetet 
A tárgyalások meglehetősen előre
haladott stádiumban vannak és in hi
tien jel arra vall, hogy az új eszten
dő első negyedében létrehozzák az 
új jegybankot. Megkérdeztük Popo
vics Sándort, hogyan képzeli el az 
új jegybank megalalkulásált Popo
vi <mi a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Az egyelőre teljesen mellé
kes kérdés, vájjon agráriusok vagy 
nem agráriusok fogják-e jegyezni 
az új jegybank részvényeit. Az le-

hetségos, hogy nagy versengés in
dul meg értük, <lc itt az u foérdek, 
hogy az egész ország egyforma 
mértékben vegyen fészt a jegyzés
ben.

Ami azt a kérdést illeti, h<,rr 
mi lesz az ti/ pénzzel, vájjon Ausz
tria mintájára mi is átlérünk-c 
egy új pénzrendszerre, erre most 
válaszolni all lehet, mert ez sok
kal későbbi kérdés. Ausztria tu
lajdonképpen nem is tér át új va
lutára, csak az elnevezést változ
tatja meg. Vájjon nálunk is el
hagy ják-e a korona elnevezést és 
ejcdleg más nevet adunk pénzünk
nek, az még bizonytalan. Az uj 
Jegybank természetesen át fogja 
venni a most forgalomban lévő 
pénzeket, mert hiszen ez történt a 
Jegy intésénél is, amikor átvette 
az Osztrák-Magyar Bank szerepét, 
így tehát az az érdekes probléma, 
nijiyen magyar pénzünk lesz, fog
ják e Eüsliék is továbbra készíteni 
yugy sem, meg nagyon messze van 
a meghiúsulástól. A pénzforgalmi 
eszközökben már technikai okok
ból sem történik egyelőre változás.

A Kereskedelmi Bank január má
sodik he tóbe u végrehajtja a terve
zett tőkeemelést- 800 millióról 1 mil- 
Jiárdra emeli alaptőkéjét és ennek 
megfelelően négy régi részvényre 
egy újat adnak.

A Leszámítoló Bank, mint értesii-, 
lünk, januárban újból aJaptőkót 
emel. A tranzakció módjára nézve 
inég ni nősének meg a tervek, de 
.valószínűleg a részvényesek 2:1 ará-

Az Általános Takarék, mint isme
retes már hosszabb idővel ezelőtt 
elhatározta, hogy tökét emel. Ha
lász Manó, az Általános Takarék 
vezérigazgató-helyettese, külföldi 
tárgyanumi alkalmával megállapo
dást létesített már a tervezett tőke
emelés ügyében, úgyhogy 31-re a 
tőkeemelés keresztül vitele céljából 
rendkívüli • közgyűlést hívtak össze.

Marinrassv Beck Gyula, a Jelzá
log Hitelbank elnöke, hétfőn érke
zik vittasa Párizsból, ahol bankja 
ügyében n francia hitelezőkkel tár
gyalt. A tárgyalások eredményéről 
pozdtiv részletek még nem kerültek 
forgalomba, de a Jel zálog-részvé- I 
nyak pénteki váratlan kiugrása 
szebben beszélnek, minden kommü
nikénél.

x Hétfőn vetetik be a Maryar-Ametri
kai Bank réssvényrlt. A Mngym-Ame
rikai Bank részvényeinek Jegyzését a 
tőzsde tan ács legutóbbi illésén megeo- 
irtsite A*  mint velünk kfizlik, a rówvé- 
nyeket os intézet igazgatóxágu hétfőn 
vereti be a tőzsdére. A Magyar-Ame
rikai Bank (u.vlótl kél évvel vette fel 
a Jelenlegi elmét n 40 éve fennálló Fő
városi Kereskedelmi Hitelbank átvé
telekor. Ar igazgat ózágbnn több előkelő 
külföldi tőkepéutus fuglul helyet. A 
bank tagja a Pénzintézeti Központnak 
és a Devlrnkőspontnnk ’s. A részvények 
Imréiéiért érfo’ynmn körülbelül ÍO.OUO 
korona lesz. Az eddigi eredmények 
Mm, ján az. elmúlt év nyereségéből rtő- 
roláthntólng legalább korona oszta
lékot fog fizetni az Intézet. A bank 
bennitéri központi palotája Január ele
jén nyílik meg. A fővárosban Ct fiókja 
van uz intézetnek: Szabadság tér 17 
(táradé). Terét körút 47 (nyugati pálya
udvar), Roiuliach-utca 16, Rommolweiss- 
Utca 2 6*  Ullől-ut 107 alatt, Afüliált in
tézetei közül ín több szép eredménnyel 
d atguzik. I

x A Győrffy—Wolíf tőkeemelése. A 
Győrffy-Wolff Fémárugyár Rt. most tar
totta Tolnay Kornél elnöklete alatt 15. 
évi rendes közgyűlését, molyon elhatá
rozta, hogy a 11.806.470 koronát kitovő 
tluztu nyereségből 5,000.000 koronát for
dít az 1922—23. évi szelvény 50 száza
lékos, tehát részvényenként 100 koronás 
osztalékkal-való dotálására, 2 millió ko
ronát pedig nyugdíj- é® segélyalapra. Az 
Igazgatóságba uj tagul Kiválasztatott 
Hziics (léza, a Hermái Magyar Alt, Vál 
tódzlet Itt. vozórigazgatója. A közgyűlés 
elhatározta az alaptőkének 300 millió 
koronára való, fölemelését oly módon, 
hogy a jolenlegl 200 koronás részvé
nyek 2000 koronára bélyegeztessenek fel 
m azonkívül 50.000 darab uj 2000 korona 
névértékű részvény bocsátassék ki, me
lyek 2:1 arányban. 18,560 korona lefize
tése ellenében a régi részvényeseknek 
njánltatnak fel. Az 1922—1923. évi szel
vények december 24-étől kezdve a Her- 
»nes Magyar Alt.. Váltóüzlot Rt-nál be
válthatók. Ugyanott gyakorolható nz 
elővételi jog is 1924 jnnuár 7-fől bezáró
lag 12-élg.

x Az Első Budapesti Gőznialmi Rt. 
n'cis» 'Fíilöp clnökhníévol megtartott 
jcndkivüli közgyűlésén alaptőkéjét 8-10 
millió koronáról 4.2 milliárd koronára 
emelte fel olymódon, hogy az újonnan 
kibocsátandó s már az 1928. évre osz- 
talékjogosult 420.000 darab 5000 korona 
részvény alapján egy uj vehető át ua- 
jabonképt 20.000 koronáért. Kamatok 
fejében 1000 korona, illeték és költség 
fejében 1000 korona, u kibocsátási ár
ral együtt eszesen tehát 22.000 korona 
fizetendő. Az elővételi jog gyakorlásá
val egyidejűleg a régi részvények ^év
értéke 2000 koronáról 5000 koronára 
bélyegeztetik fel. Az elővételi jog a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ér
tékpénztáránál gyakorolható december 
délután 4—6-ig. Azon részvényesek he
lyett, kik az idő rövidsége miatt a be
fizetést fenti határidőn belül nem tud
ják teljesíteni, 31-ón a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank előlegképpen tel
jesíti a befizetést s az esetben, la az 
illető részvényesek ezen helyettük fize
tett összegeket évi 18% kamattal együtt 
legkésőbb 1924. évi január 8-ig a bank
nak visszafizetik, az őket megillető uj 
rész vény eket az eredeti feltételek mel
lett ott átvehetik.

x A Brassói cellnlosegyár rt. decem
ber 21-iki rendes közgyűlése Ullmann 
Adolf báró elnöklése alatt elfogadván az

■ Igazgatóság javaslatait, elhatározta, 
hogy a részvények 26. szúrau szelvénye 
f. hó 22-étől kezdve 500 koronával vál
tassák be u Magy. Alt. Hitelbanknál és 
a vállalat alaptőkéjű 15 millió koronáról 
300 millió koronára emeltessék oly mó
don, hogy a régi 75.000 dereb részvény 
névértéke 200 koronáról 2000 koronára 
emeltetik fel és 75.000 darab 20000 ko
raim névértékű uj részvény bocsáttatok 
ki, melyek 1:1 arányban a régi részvé
nyeseknek njánltatnak fel. Az elővételi 
jog 3500 korona lefizetése ellenében 1924 
január 7. és 17. között gyakorolható a 
Magy. Ált. Hitelbanknál; ugyanott cse
réltetnek be költsegnientesen a 200 ko
rona névértékű részvények 2000 korona 
nóvértéküekre.

x A Magyar-Olasz Bank közgyűlése. A 
Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság 
dnbicsányi fíarta Arnold m. kir. udvari 
tanácsos elnöklete alatt tartott rendkí
vüli közgy illésén elhatározta alaptőké
jének 1,750.000 darab nj részvény kibo- 
csatá.sa által 700,000.000 koronáról 
1.050,000.000 koronára való felemelését. 
A régi régi részvényeseknek elővételi 
joguk van az összes uj részvényekre. 

Í Ennek folytán minden két régi részvény 
ala pján egy uj részvény vehető át, tö
redékrészvények azonban nein adatnak 
ki. Az elővételi ár uj részvényenként

. 10.000 korona, mely összegben a költség 
• és illőtök is bennfoglaltatok. Az olővételi 

jog f. hó 21-től bezárólag f. hó 29-ig 
gyakorolható délután 4—6 óra között az 
intézet központi értékpapirpénztáránál. 
A közgyűlés a fíanca Commerciale Itá
liaiul igazgatóját, Commendatorc Dotf. 
Enrleo Righi urat a felügyelőbizottság 
tagjává választotta.

Az Első Magyar Papíripar Rt.-nak 
1921. évről 6.172,163 korona 51 fillér vesz- 

I teségo van. Az elmúlt évben 496.456 ko
rona veszteséget szenvedett a vállalat.

i
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AT vasárnapi magánforgalom 
alapirányzata tartott. Kötések al*g  jöttek létre és így az árfolyamok, 
melyeket Itt regisztrálunk, csupán íaxációsak: Angol-Magyar 85, Lloyd 
Bank 185, Magyar Hitel 565, Keresk, Bank 1185, Kőszén 2426. Sajgó 616, 
Athenaeum 218, Rima 106, Corvin 8, Georgia 5.36, Óceán 41, őstermelő 
225, Hitelfa 415, Első Magyar Biztosító 5601, Első Budapesti Gőz. 185.

Férfi fehérnemüek, vyiamáft, 
selyem-és vdszonz seb kendők, 
fidzl kabátok, nyakkendők

I IV. Kígyó ucca 5 Nyakkendő ház (Klotild-palota)

10 éves jubileumunkra:
I francia zojlr*  t>. oxford Ing,

/ tiszta selyem nyakkendő *7  £7
I pár kézelőgo -nb összesen: J V.

x A Fővárosi Bank és Víltótlzlet Rt. 
SzécMil Lajos udv. tanácsos elnöklétével 
tartott rendkívüli közgyűlése az intézet 
alaptőkéjének 480,000.000 koronára való 
felemelését határozta el. Minden egy 
darab 1000 K n. A összevont részvény 
alapján 9 db uj 1000 K n. é, részvény 
vehető át 4000 K úron az intézet pénz
táránál.

Hajómba, Dénes és Vár os
bank- és tözsdebizományosok 

Hunyadi-tér 1 sz Telefon: 81-40 

Értékpapírok vétele és eladása I

KosxtpénxUzletek 
előnyös lebonyolítása

ORION-FILM!
A frenetikus sikerű

Árvák a viharban
cimü Criffith-filinnek előadásai

a karácsonyi ünnepek 
alatt 4, fél 7 és 9 órai kezdettel 

Minden előadásban fellép a 
nagy sikert aratott 

Rokoko-balett
Jegyekről ajáulatos elővételben 

gondoskodni

szawoavosi vér- és nemlbetegek
■■■■■■■■■«■■■■■■• részére.
EZÜST SALVARSAM-OLTAS. — Rendelés egész nap 

Rákóci-ut 23. í. cni. i. Rókussal szemben.

A tudomány szerint néni igaz, hogy

4X1=3
pedig néha mégis úgy van mert

1 középnagyságú palack valódi

DIANA
SÓSBORSZE5Z
4 kis palack tartalmának felel meg 

és az ára mégte alig haladja meg
3 kis palack sósborszeszét .

1 kis palack ára......- 1.30 Q korona
1 közép palack ára... 3.70 Q korona 

jelenlegi szorzőszám: 3700

Király-utca 47., vsányi-utca sarok 28 ..

K 2250.-
K 2500.—
K 2700.-
K 350u.—
K 4500.-
K f300.-
K 7500.—
K ino^o.—

csat%25c3%25a1.sa
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mondja már, mert égek a Mváncsi- 
ftgtól.

_ Mondom, mondom, de jól fi- 
i'nm mert nem fog tudni, kiiga- is hegekig tartott. 

X kitanultam a dolgot. Hát fi
ttjén jól ide es nyissa In a fülét, 

van a drága kis naíva. aki 
darujával, a milliomossal és zene- 
űzővel úgynevezett szerelmi ha- 
Sgőt kötött. Adva van a prima- 
tina, aki ugyanezt cselekedte an- 

ideién direktorával és rendező
vel (Mert tudniillik a direktor és 
a rendező egy személy.) No most 
még adva van a fess milliomos, aki- 
nek szíve lángra gyűlt a táncos
lábú primadonna iránt. A naíva egy 
szép napon, mint tudja, szép beke- 
sfH bejelentette férjének, hogy el 
leéli vcilniok, mert a szerelem lánca 
fakadt, szintúgy bejelentette 
uiianezt a primadonna is, az ud- 
varló pedig a havas svájci hegyek 
fázott jelentette be a barátságos 
ftakitásj. De ne gondolja azért, hogy 
a három művésznő árva maradt. Az 
dfánek, a naivának kezét megkérte 
egy még milliomosabb milliomos, a 
o másodiknak, a primadonnának ke
rti pedig a milliomos kérte meg, aki 
előbb a naíva férje volt. Már majd
nem elrendeződött az eegész ügy, 
amikor egyszerre a naíva volt férje 
elmaradt a startól és helyébe az a 
milliomos lepett, aki a második 
primdonna iránt érzett szerelmét a 
svájci hegyek között felejtette. No, 
öcsém, ezt űgy-e ravaszul összega
balyította Ámor isten nyilacskája. 
Most szóval az a helyzet, hogy a 
nahát elveszi a milliomos. Az első 
primadonna a Tátrába igyekszik el
feledni a naíva volt férjét és a 
Csnrba-tÖ partján sétálgat azzal a 
milliomossal, aki Svájcban stb. 
stb. A harmadik primadonna pedig 
idehaza Pesten játszik esténként és 
kíváncsian lesi, mi lesz a vége 
ennek a zavarnak.

— Jó Isten, egészen beleszédültem.
— Ebbe bele is szédülhet. Hátha 

Még azt is tudná, hogy nemsokára 
ö második primadonna igazgatója 
J o Tátrába utazik. Nos, most 
ind jón el.

— Várjon egy percig, beveszek egy 
firamidont, mert szóim egy a fejem. 
,~,^n bi2 nem várok, hanem in
kább másról beszélek. Tudja-e, hogy 
sodó Sándort a Nemzeti Színház 
uerzoatette, igaz, hogy nem tagnak, 
üak modellnek, de azt hiszem ez tö
ltetesen mindegy. Az történt 
ugyanis, hogy a Nemzeti Színháznak 
^.Karácsonyi álom." című Gárdonyi

Perion
tfimmi fel faiját

niuM ü emtllett
t,‘ *í  m,nt “ »«”• «»*•»

^^‘-oru.n flur9»m t

HÉT
darabban szüksége van Baál isten 
szobrára. A Nemzeti Színház új 
szobrásza azonban kijelentette, hogy 
ő szobrot faragni csak modell után 
tud. Nosza lett nagy szaladozás a 
Nemzetiben, hogy ki álljon modellt 
Baál-istenhez. Vénre a kis Pethes 
Sándornak jutott eszébe, hogy Radő 
Sándort kell leszerződtetni, mert ő 
hasonlít legjobban Boáihoz. Rögtön 
el is szaladtak Radóért, aki nagyon 
megtetszett a szobrásznak. Radő öt
ször két órát ült és cl is készült róla 
a szobor, de olyan ragyogóan jól, 
hogy a , legszigorúbb m&thológus 
sem mondhatná, hogy nem Baál- 
isten, hanem Radó Sándor, a jókedvű

— Gyerünk tovább, mert mindjárt itt 
a karácsony.

— JŐ, hogy említi. Tudja hol le
szek karácsony estjén?

— Nem én, de majd megmondja, ha 
akarja.

— Megmondom hát, azért emlí
tem. Szóval karácsony estjén a kis 
Halmaynál leszek, akinél a legmeg- 
rögzött agglegények gyülekeznek 
majd össze a Margit szigeten. Min
denki ott lesz, aki komoly aggle
gényszámba megy Pesten.

— Mi újság még?
— Megmondanám, de csak egy fel

tétel alatt, ha senkinek sem adja to
vább és ami a fő, nem haragszik 
meg, mert hiszen az egész csak egy 
kis ártatlan viccecske. Szóval van 
egy színházunk, ahol a színpadon a 
színészek vakokat játszanak. A da
rab nagyon megható, de hát hiába, 
a közönség nem biit megbirkózni 
azzal a szomorú levegővel, ami a 
sznpadról áradt. Nem is igen ült be 
hát a sznházba. Alig egy-két. ember 
lézengett a nézőtéren, amikor az 
egyik „vak" szereplő odasúgta a má
siknak:

— Szent Isten! Én igazán meg
vakultam!

— Miért vakultál meg? — süt lógta 
a másik.

— Hát egy lelket sem látok a néző
térén.

— Látta, a Hübelc Balázsit
— Nem, mert nem volt időm, de 

azt hallom, hogy a bájos Füredy 
Elly valósággal elkápráztatja gyö
nyörű hangjával és remek megjele
nésével a közönséget. A Fővárosi 
Operettszínház vezetősége már oda 
is ígérte a legközelebbi operett egyik 
nagyobb szerepét Füredy Ellynek,

— Ki, mit kapott karácsonyra?
— Szavamra mondom, szégyenlem 

magam, mert még nem tudok, csak 
annyit, hogy tegnap estig Somogyi 
Nusihoz érkezett mej] csak az aján
dék. Egy hatalmas olasz autót ka
póit egyik tisztelőjétől. Az autó bel
seje valóságos kis szoba, meg 
káluha is van benne s a trombitáját 
amikor meg fújják, a Rózsalovagbol 
trombitál egy taktust.

RÖVID HÍREK
A „MÉZES KALÁCS- ,

a nyár derekán atranaui 
Bécsbe. A Király-Színház tár
sulata vendégszerepel majd az 
An dér Wien színházban, amíg 
idehaza a Király-Színházat 
építik.

KÖVESS? ALBERT
„Golem" című darabját London
ban hozzák színre nemsokára.

PETHES SÁNDORNAK, t x 
a Nemzeti Színház fiatal tag
ja nak van legtöbb azerzodése 
Szilveszter-éjszakára. Tizen
két szerződést kötött eddig.

SZIRMA? ALBERT,
a Mézes kalács muzsikusa daljáté
kénak ötvenodik előadása után új
ból Amerikába utazik.

BAJOR GIZI, , x
aki — mint ismeretes — beteg, 

• rvosai véleménye szerint leg
alább egy hónapig nem lephet 
színpadra.

MOLNÁR LÁSZLÓ,
a Nemzeti Színház tagja nyugdíjba 

vonult.

Primadonnák 
karácsonyi 
kioánságai

Petráss Sári: Ha a nyarat újból 
Londonban tölthetnám.

Honthy Hanna: A Mézeskaláccsal 
betelt minden kívánságom. Nincs 
több, se kevesebb.

—Biller Irén: Egy második „Há
rom gTáciát**  szeretnék.

Harmath Hilda: Én is.
Vaály Ilonka: Nagy ajándéknak 

venném, ha újra játszhatnék egy jó 
drámában is.

Somogyi Nusi: Száz új táncot a 
jövő évre.

Kondor Ibi: Annyi papír nincs, 
amennyit teli ne tudnék írni kíván
ságokkal

Kolbay Ildikó: Tudja mit szeret
nék. Útlevél nélkül utazni Budapest 
és Kolozsvár között

Nagy Izabella: Egy jó népszín
művet •

• Kettős bemutatója lesz Sába király
nőjének a Városi Színházban. Csütörtö 
kön, 27-én, Márkus Dezső vezetésével 
Németh Mária, Radnai Erzsi, Kőszegi 
Teréz, Pataky, Pusztay, Csóka és Szé
kely lép fel, következő szerdán, január 
2-án, Ábrányi Emil vezetésével J. Pa- 
lay Matild, Németh Ella, Kármán Gizi, 
Pogány György, Ferwuis Jenő, Csóka 
Béla és a színház szép jövőt ígérő ven- 
dégbaritonistája, Posszert Lajos adják 
a főszerepüket, A két nagyszabású elő
adást, mely a Városi Színháznak igazi 
erőpróbája. Dalnoky Viktor rendezi, aki 
a kettős kiosztással a szerepváltozás 
minden veszedelmét elhárította a nagy- 
igényii dalmű további előadásai elől.

• A Vígszínház e heti műsorában a 
legsikeresebb és legkedveltebb újdonsá
gok váltakoznak. A Király, Ivanov, A2 
orvos dilemmája, John Gábriel Bwh- 
niann, Első csöngetés kerülnek színre és 
ezek mellett gyermekelőadásul a Hübele 
Balázs. Jövő hétfőn este a Király elő
adása kivételesen hét órakor kezdődik, 
éjjol lO'í órakor pedig szilveezteresti 
kabarét tartanak a Vígszínház nyugdíj
intézete javára.

• A Renaíssance Színház karácsonya. 
Karácsony első napján délután fél 4 
órakor a Csodoízarvcw, este fél nyolckor 
Az első hajnal, este tizerynegyed órakor 
Dér Schöpfer (Bassermann vendégjá
ték), karácsony másodnapján délután 
félnégy órakor a LfZn dkác olső mérsé
kelt helyárn előadása, félnyolckor Far
kasok az éjben... és este tizegynogyed 
órakor Baumeisztcr Solness (Bassermann 
vendégjáték) körűi színre.

• Uránia — TNRI — az emberiség
filmje — mindkét rész eíyiitt az Urániá- í 
bán karácsony mindkét napján. 8, %5, j
’/i7, ’/í9 és 10 órakor.

• A rózsalány 75-ik előadása. Jövő csü- 1 
törtökön 75-ször kerül színre az idei' 
évad leK’nu1a»ságO3abb operettje, , A ró-' 
zsalány", inolyet a jövő héten hétfő ki
vételével, amikor a színház zárva ma
rad, minden este megismételnek 0 
Blaha Lujza-Szlnházban a nagysikerű 
együttessel Somogyi Nusival, Vaály Ho
nával, Rozsnyai Honával, Borossal, 
Abonylval, Tamással Dénessel. Ti ha 
nyival. Szordún, karácsony másnapján 
délután és jövő vasárnap délután Rajna-1 
Cobor „Szépasszony kocsisa**  cimü ked- ■ 
volt operettjét, kedden, karácsony első 
napján délután a pompás „Fi-Fi t 
játsszák, Aspáúa szerepében Vaály Ho
nával 3 órakor, mérsékelt hclyárakkal.

• A Városi Színház karácsonvhetl mű
során kedden délután Hoffmann meséi,

Aquila Adler Adollnával, este a Meny
asszony háború, szerdán délután Orpheus 
a pokolban, Lábasa Juci és Rózsahegy i 
Kálmán ven dégfellóp távol, <wtc Bánk 
bán. Sándor Erzsi kamaraénekesnővel 
és Környey Bélával kerül színre. Szom
baton Sándor Erzsivel Rigolctto, vasár
nap délután Jancsi és Juliska a Törpe 
gránátos cimü halléttől van műsoron. 
Pénteken és vasárnap este a M<-ny- 
a uszony háború folytatja diadalmas pá
lyáját.

• Az Andrássy-út’ Színház karácsonyi | 
hete. Az Andrássy úti Színházban, hét
főt kivéve, amikor is a szent et-tére \uló 
tekintettel a színház zárva lesz, minden | 
este megismétlik % nagysikerű műsor 
darabjait, tréfáit és magáuszámait, 
melyekben a színház csaknem vala
mennyi tagja fellép. Ugyancsak 
műsor kerül színre jövő vasárnap d l j 
ntán, továbbá a két karácsonyi ünnep- 
nap délutánján Is fél 4 órai kezdettel 
mérsékeli helyárakkal.

Georg Kalser drAmAja Forgács 
Rózsi Kamaraszínházában

Forgács Rózsi Kamarszí nháza va 
sárnap délután mutatta be Georg 
Kaiscr „Tűzvész az Operaházban" 
című drámáját, amely Berlinnek 
egyik legnagyobb színházi sikere

Az előadás fénypontja Forgács 
Rózsi klasszikus alakítása volt, ki 
komoly tudással formálta meg egy 
„könnyű’* asszony figuráját, ki a ha
lálba is tud menni. Doktor János és 
Majtényi László jól elgondolt figu
rái tették az előadást egésszé és ta
lán rajtuk múlt, hogy a rendezés 
kénytelen hiányossága és technikai 
fogyatékosságok nem nagy rést 
ütöttek a drámában.

•
• Az Apolló-Szinpad karácsonya és 

Szilvesztere. Hétfőn délután 4 órakor 
nagy karácsonyi gyerinekelőadás lesz 
Sarkadi Aladár és az Apolló művészei
nek felléptével, rendkívül mérsékelt 
hely árakkal. Hétfőn esto nincs előadás. 
Kedden és szerdán két-két előadás lesz. 
A délutáni előadásokon is a teljes esti 
műsor kerül színre, mérsékelt helyárak
kal. Csütörtökön délután 4 órakor mefi 
ismétlik a nagysikerű gyermekelőadást 
Szilveszterkor két előadás lesz. Az első 
kivételesen fél 8 órakor, a második 11 
órakor kezdődik. Az első előadásion az 
óriási sikert aratott rendes esti műsor 
kerül bemutatóra, mig az éjféli kabaré
előadáson uj műsor kerül színre és azon 
az Apolló művészein kívül sok kiváló 
vendégművész is fel fog lépni. Jegyek 
az 'összes előadásokra, december 31-lg 
már kaphatók a színháznál és a jegy
irodákban.

o A Kamara ünnepi műsora. Lukács 
Pál sé Abonyi Tivadar Főszereplésével, 
„Dicdalnia éslet“. Fél 4, 5, */<7,  fél 9 éa 10 
órakor.

• A Belvárosi Színház karácsonyi ün
nepi műsora. A Belvárosi Színház nagy
sikerű ujdonságn, George Feydeau „Nem 
csalom meg az uramat**  cimü vigjátéka, 
karácsony első napján kedden, csütör
tökön, pénteken és jövő vasárnap szere
pel a műsoron mindannyiszor Titkos 
Ilonával, Németh Juliskával, Tóth Bős
kével, Csortosral. Z. Molnárral, Habos
sal a főszerepekben. Hétfőn, a szent es
tén nincs előadás. Karácsony műsnap.- 
jáu, szerdán ,.A na;?y bariton**  cimü 
komédiát adják Csortossal a címszerep
ben, szombaton Wedekind a ,.Tavasz 
tragédiája kerül ismétlésre. KaráCádHy 
első napjún, kedden délután, továbbá 
jövő vasárnap délután Zilaby Lajos 
pompás bohózatát, rtA jégcsup**-ot  szer
dán, karácsony raásnanjáa déintán Sze
nes Béla népszerű vigjátékát, „A buta 
ember’-t játsszák 3 orrkor mérsékelt 
holyárakkal.

o A Kamara ünnepi műsora. Lukács 
l’.íl és Abonyi Tivadar főszeren!*■♦ével,  
, Diadalmas élet'*.  Fél 4, 5, ’/<7, fél 9 és 1<1 
órakor.

• Rí*illattir  a táncoló éjszakából. Jó
kedv és vidámság hullámzik a főváros 
utcáin. Fiatalok, gavallérok gyönyörköd
nek gondtalanul a vékony bokákban. Pe
zseg az élet, a mulatók, színházak tömve. 
A Táborin is, ahol osténként egy kiváló 
tehetségű táncosnő lép fel. Neve: Frei 
Manci. Kedves jelenség, érdekes és me
rőben sajátos művészi egyéniség. Tánc
száma’t — amelyet végignézhetünk — 
a finomság jellemzi. Táncszámai alatt a 
vidám kacaj és beszélgetés megszűnik és 
mindenki figyeli az európai színpadokon 
megfordult fiatal művésznőt, aki nag-’ 
sikert arat esőmként. Megtudtuk, hogy 
a Táborin a jövő hónapra prolongálni, 
akarja Frci Mancit, kérdés azo ibun, 
hogy nom-o hódítja el egyik olőkelő 
szlnhházunk a kitűnő táncosnőt, aki va
lóban megérdemelné, hogy egyik ismert 
s’li házunk tagjának a sorában lát
hassuk.

• A Pompndour hete lesz a Fővárosi 
Opercttszinh'iz 0 hete is. Minden este 
Fali Leó világhírű operettjét adják. A 
délutáni előadások műsorát különben a 
Bárom grácia tölt: bo.

• A Magyar Színház karácsonyi elő
adásai. A karácsonyi ünnepek alatt foly
tatódnak Molnár Ferenc kivételes sikerű 
szinjátékának „A vörös ma!om**-nak  
előadásai a Magyar Színházban. A ki
tűnő darabot jövő héten a hétfői napot 
kivéve, amikor a színház zárva marad, 
minden este, továbbá jövő vasárnap 
délután, valamint a két kurácsonyi ün
nepnap délutánján is megismétlik 
mindannyiszor Darvas Lilivol és Som
laival az élén a bemutató kivál szerep
osztásában. A délutáni előadások 3 <ra- 
kor kezdődnek és m rsékelt helyáruik.

x A K.umara ilnimpl műsora. Lukács 
Pál és Abonyi Tivadar főszerenl«hi*V'l.  
..Diadalmas élet**.  Fél 4, 5, */,7. fél S és !• 
órakor.
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• Karácsonyi h*t  a Klrá|y-«z nházban. 

A Klrálv Nzlnház. karácsonya Em 
Tamás Szirmai AHhh' trtdl. ivülí 
kert arat.41. poMlkm daljátékénak. 
..JtfézíMikalá' fink jegyében fog le
folyni. Mindkét itm,’vFonyi ilnnep'n 
rtrto Pét rí.-.- Sári. Bonthy Hanna, T. 
Halmy Margit, Mátkái, Gózon Gyula. 
I atabár, Kunon Marosa. Szegbe#, Ihász, 
KHciimn játsszák a hálás fŐaxor'SiMiket 
Hétfőn, m szent rátán n sztohóz nem 
tart előadóid. A hét többi napján ter
més,•/‘teacti minden <•*(«  a nnvys'kerti 
dsljátékot ismétlik \<u.:rnap délután 
„János vltéz/’ t adják, kedden, az nő
nap első napján délután Ferogó-Nádor 
„Elasler Funny". azerdón délután Kál- 
ii.iD Imre. ..A Imin ’ár <d nii o;>o»éti
jét adják három órakor mérnkeit hely- 
á:> kkat

♦» llarold Lioyd. A biidapeatí közönség 
nagy szeretettel pártfogolja a burieazk- 
kom kasokat. Ez/ k közül 
llarnld Llo/id, a nagyszerű 
filmjei általánoa ku<*ajt  fakasztottak 
mindenütt. LogujAbh filmje, a Tengeri 
mrdve. fölíilmnljn ömzos eddigi alakitá- 
t át. A Prpfeetngraph Film Hl. hozza 
forgalomba Hsrold Eloyd nj filmjét, 
melyben mint matróz fogja a humort 
föltalálni nekünk v*  a k**dvee  komikus. 
A bemutntót a legközelebb tartja meg a 
Projoctograph <s bemutatom kerül még 
floorg Ariinál n < inib/.' ropbon Molnár 
Ferenc megfilmoeítélt ördög-o la. (Ihyl 

o Kelet-Mozgó (Baross tér, telcfón: 
112—0(0. Kedden ős szerdán: Carnnn, 
onrkklsórettel és Maison Coru'ie, Mnx 
Undor föllépte vei, csütörtöktől vasár
napig: ÁjKialtni kaland a hó mezőkén, 
oki-film és A sterrlcni éllel, a szerelem 
öt. Előadások k< z<lct<> órjit-'l folytalóla 
Kosán.

• A Icrmulataárosabb és legsaollente- 
< »bb sxat re. Itiltner komédiája, a „Far
kasok az éjhon...*',  amelyet csténkint 
vágigkacag és hat-hét nylltszlui tapssal 
szakit meg a llenahwnu,■ Sxhtlidz kö- 
zönsAgr. Simányi Mária, Törzs, Tőkén 
Anna, Harkányi, Hugdr és llaesdiiyival 
n főszerepek hon pompás és feledhetet
len knrrikatutftk..al arntnak rendkívüli 
sikert.

• INÍl! n teljes film mindkét része cg.v 
előadásban az Urániában karácsony 
mindkét napján, 3, %5, V»7, '<9 és 10 
órakor.

• Heuny Porton — Ásta Nleteeu — 
Weriyjr Kraus — az INRf főszereplőt az 
X'ráujá un ti. E lőudtÜRük karácsony mind
két napján. 3 %&, '*7,  ,«9 és JÓ órakor.

kimagaslik: 
„O", akinek

Modern
automobilok és
karosszériák

gyártása
lelkiismereles, szakszerű 

javítása 
az autó

technika minden 
ágába vágó munkák pontos 

és gyors teljesítése

|ör. Frohner-Pdsztéiyl

1 automobilmüvek
Budapest \ j, Fáy ucca 9 
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Az MTK eldöntetlenül 
mérkőzött Svájcban

HTK Young Fellowi 1 :1 (1:0)
A ________ _

mérkőzése eldöntetlenül 
nagy hideg _________ ______ _____

I háromezer ember jelent meg a pályán,
“kiket valósággal elkápráztatott az MTK 

I kitűnő játéka. A Testgyakorlók még 
nem tudták teljes tudásukat kifejteni, 
az első gólt az MTK érte el, a kiogyon-

magyar bajnokcsapat olnő külföldi 
végződött. A 

a magas hó miatt osak

Juhász György a
I

ütés a volt magyar játékos. Wlnklor I. 
érdorne.

Külföldi eredmények: Sprirto—Rndolfs- 
piel 3:2.

Bcwcgungspielcn— Oatmark 2:2.
Wacker—Sportfreundo 3:2.
Slovák—-Neubau 2:2.

Juhász György a professzionistává 
nyilvánított atléta és Engelthaller Kálmán 
nyilatkozik a NASz fegyelmi bizottsága ítéletiről

Igazságtalannak tartják az IfftiefBf fis megfellebbezik
I Szombaton este a MASz fegyelmi bi
zottsága két atléta versenyzési jogát. 
f<*liüggt'Nztntfc,  egyet pedig professzio
nistának minősített. A sportkörökben túl 
szigorúnak tartott Pólótok élénk vitákra 
adtak okot, a sportolók a felelőn állás
iam lövő sportvezérok minősíthetetlen 
eljárása ellen foglalnak állást e a meg
tévesztett fiatal embereket ezek áldoza
tainak tekintik. A Hétfői Napló munka
tó rsa előtt a büntetéssel sújtott atléták 
Így nyilatkoztak n bizottság Ítéletéről.

Juhász György
— Tegnap nsto a Magyar Atlétikai Szö
vetség profoMzionlstának nyilvánított. 
Erre a súlyos Ítéletre nem számítottam. 
Egy embert megfosztani és elzárni an
nak a lehetőségétől, hogy az egyetemes 
magyar sport érdekében erodményoson 
dolgozzék, már nem is drákói Ítélet. A 
párizsi olimpiád előtt Ilyen határozatot 
hozni lehotótlenésg. Az Ítélet súlyosan 
őrlőt, amikor tudomásomra hozták, sírni 
tudtam volna. Lóik I ismeretem szerint 
büntetést nem érdem lek inog.

Bűnösnek nem érzem magamat, mert 
Tarján Ödön vádja nem felel meg a 
valóságunk. A bizonyítás során sem
miféle tárgy! bizonyíték nem merült 
fel ellenem. A fegyelmi bizottság 
Tarjánék vádját minden helgazolás 

nélkül tette magáévá, 
ami annál is súlyosabb rám nézve, mert, 
védekezésemben csakis a fegyelmi bi
zottság jóindulatára támaszkodtam, jó
hiszeműségé bon pedig annyira bíztam, 
hogy ártatlanságom tudatéban védelem
ről nem is gondolkotlnm.

Anyagi helyzetem mindenkor a lég- 
jobb volt, n’ncs és nem is volt soha 
szükségem n mások támogatására. í

A ..MAC* ‘ ba való lépésemig a KAOE 
részéről mindenkor a lcgcsunyább csábi- 1 
tusoknak voltam kitéve a hogy ellonáll- ' 
tani, az csak bizonyíték tiszta amatőr- I 
eportazeretetem mellett. A nlajdonkép-1 
poni bűnösök ma felemelt fojjci járnak 
és olyan színben tűnnek fel a határozat 
után, mint az amatőr sport arkangyalai.

A tanuvallonások alapja konkrétumot 
nem tartamai, hiszen senki sem látta, 
csak hallotta a vádat, amit mindenkinek 
Tarján Ödön mesólgotett. Etek után az ! 
a*  tmprassHów. hogy a KA OK a MAC-ba 
való átlépésem miatt indít vita meg az 
egén lavinát.

Nagyon fájna, ha sportkarrieremet 
Ilyen módon keltene befejeznem.

Ismétlem, ártatlannak érzem magamat 
k ősért frUebhfívii /agak a fegyelmi la- { 
ndcshoz «‘x hissem. hogy a felsőbb fórum I 
rehabilitálni fog

Rngrlflialler Kálmán

Így nyilatkozott a fegyelmi bizottság 
határozatáról;

— Nagyon súlyosunk találom a te- 
gyei ml bizottság Ítéletét.

Ebben a« érben már nem Is verse
nyezhetek. M ttAlot helybenhagyá
sával kedvemet veszik • további 

s per tolástól.
ligán batóronUbi nem nyugstom bele, 
igazé t.'j im tudóidból ■ •> • - ’
br; i tegóá-. v „ 
nem vetettem « jgj

semmiféle Indokolással sem látom bc- 
igazoltnak. Úgy látszik, a MAC-ba tör
tént. átlépésem szolgáltatott itt is okot 
arra, hogy a KAOE ellenem támadjon.

Úszás
A Rudasfürdőben megtartott házi vor- 

bonyon az NSC úszói három rekorddal 
gazdagították eddigi győzelmeiket. 
Ifartha és Gáborfíy kitűnő formában 
vannak, a hölgyek közül azonban re
kordot sonklsem ért el, az egyetlen aki 
eséllyel pályázhatott volna, Kraszner 
Kutót, a rendezőség nem engedte indul
ni. Sípos Margit szómélyóbon uj hát- 
ubzó tehetség tűnt fel a mai versenyen. 
Könnyen győzte le bajnok-ellenfoloit, A 
fontosabb eredmények a következők:

100 ni. gyorsuszóbéijnokság: 1. Gábor- 
ITy 1 p. 3.3 mp. 2. Lajtha. 3. Fekete.

100 m. hölgy Oimrsgszóbajnoksdg: L 
Dénes Irén 1 p. 41 négyötöd. 2. Kues 
Olga. 3. Kraszner V,

100 m. hátuszó-bajnoksági 1 Bariba 
Károly 1 p. U kétötöd, mp. 2. Mártou- 
ÍTy. 3. Perlaki.

100 m. hölgy meUuszúbnJnoksdg: L 
Steiner Lull 1 p. 47 négyötöd mp., so ...........................................kntigérd ti-hoüiÓK, első győzőimé, 
nor Józsu.

100 m. gyorsuszóbajnoksdg;
borffy Antal 5 p. 36 mp.

100 m. őldaluszó-bajnoktidg’. 1.____
kor 1 p. 16 négyötöd mp. 2. Pogány.

100 m. háluazó hölgybajnoksdg. 1. Ko- 
máromy Mártim 1 p. 47 mp, 2. Wagnor 
Józsa. Versenyen kiv.l első Sípos Mar
git 1 p. 41 mp.

Birkózás
Karácsonyi bifMtővitteny
A karácsonyi ünnopekon a régi képvi

selőháziján Európa meeterblrkozói az' 
arany-öv rt fognak megküzdeni. Első 

j nap: LAndmayer—Svaton, Svik—Czdja 
Gusztáv és Prochazka—Czdja József 

I mérkőznek, másnap a győztesek kerül
nek Bzombe ogymással.

1 Gá-

Schlon-

I

I

Htíéftka
A BHTF. fedett pálya versenyén a kö- 

votkező négy tzárn azcropelt: 
Helyből lávnlugrds. 

Balogh MAFC 289 cm. 
Nagy MAC.

Magasugrás. 
Magyar MTK 165 cm. 
Bence MAC.

Helyből hármasugrás.
Balog Lajos LA SE 889 cm. 
Nagy.

Helyből magasugrás.
Balogh LA SE 1S8 cm.
Vap LÁSE.

1.
2.

1.
2.

1. 
2.

1

Frfii Manci e«‘*n*dnt  óriási sikert

A TABARINBAN1
imw n in.

ERMfl
kézimunkák 
és fonalak

Budapest, VIII,
József-körút 17 
Telefon: József

550 K-töl

engros tételekben is

9 9 • 9 •

9 J 91 1

megfelelő

mindig 
a legolcsóbb árban 

kaphatók

Hornya János ..Glóbus* 4 nyomozóvá!-
*. ín-1 
rcle------ j

 ..uiuvua nyomozol 
h ftl-b l.l.u, Krt.Abel körút IS. Múca*y«L  

tormm. njoinni. hrlvbcn vidéken. T< 
a '-'•’toru fon: József 13—SS.
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1 Karácsony
iwtr Kirícsow 1923
U Lnt estén még ráakaszthassa a 
ail nagv karácsony fajara azt, 
DmT az antánt-Józuskák ennek a 
^tépett, szétszakított országnak 
^szeretet szent estéjen a kará- 
csonyfa ^8tt á11™ °c?Vud nz or?m Se kigj'úlni szemünkben, nem tu- 
Sk mindentfeledőn az artatlansag 
örömével örülni annak, amink vám. 
mert semmink sincs. Árváig koldusai 
vagyunk ennek a szent estének, akik 
csak sóvárogva bekandiAalunk az 
antant-gazdagok fényárban uszo ab- 
lakain keresztül, akik epekedve vá- 
-rvódunk a dúsan megrakott kara- 
r/onyfa után, de abban részünk néni 
lehel mert szegények vagyunk, 
megcsonkítottak és bénák

De vájjon hozta-e Bethlen István 
uróf a szent estére számunkra a 
vógyulást, hozta-e a fényt, mely 

bár elkápráztassa szemünket, hogy 
te eszméljünk éhezésünk, didergő
bünk, szegénységünk és megcsonki- 
totlságunk fájdalmaira?

Talán hozta — talán nem. Nem 
tudjuk még e pillanatban, hogy mi-1 
vei bocsajtották útjára. Azt mOnd
iak a hírek, hogy a miniszterelnök 
utjának nagy eredménye, hogy fel
keltette ■’z érdeklődést megnyerte a 
bizalmat az ország számára. Teljes 
elismeréssel vagyunk Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök fáradozása, 
inunké™ iránt. Amit külföldön po
litika Uag elért, komoly, nagy ered
mény, a uemzet karácsonyfájának 
dísze akkor is, ha nem csengő ara- 
r.vakkal hanem csupán jóindulatok
kal van töltve.

Karácsony szent estéjén, amikor 
a magvar miniszterelnök újra haza
tért külföldről, arra kérjük, fordítsa 
figyelő tekintelét befelé az országra. 
Lássa, hogy az idegen csengő arany 
lure még nem derítette arcunkat a i 
boldogság mosolyára, lássa, hogy aj 
feliünk is éhezik, vágyódik —• a 
megértés, a szeretet utáp. Lássa,! 
bn'"’ stázak és ezrek vágyódnak 
otthonuk melege után, feleségek és 
"-ermekek a szegényes karácsonyfa 
alatt fériüket, atyjukat sírják haza; 
l8*sa,  hogy idegen mentalitással ki
űzött ifjak — a szebb jövő remény
ei — hazavágyódva tanulnak 
idegenben, hogy egykor munkásai 
lehesenek enngle az országnak, a 
Fft”nek ők polgárai: lássa, hogy ez 
ixj?r5,ZÍ-?’ J^mciy valóban megbün- csak ő maradt ott egyedül, a ketté- lödte jövőjét is, nyugalomra, bé-, ‘ *................ '• .........
Kére, szc -ctetre vágyik.
.Ezen a szent estén, a szeretet esté
jen, amelyen felhangzik templo | 
óinkban az ének: Dicsőség Isten- 1 

békesség az embernek, legyen 
szabad hinnünk, hogy az a békesség; 
ip,ndnv'hink számárp. elkövetkezik, 
azok szamára is. akik legjobban só- 
várogjak.
. ^húíiztereln^knek na.gy sikere *olt külföldön, a világsajtó és a vi- 
mirpohtika egyhangúan niegállapí- 
ot ak róla, hogy nagy állam férfiú, 

u r ÍHmei*ést  az ország részéről 
toJli uZ?retn^k akasztani a minisz- 

rplnok karácsonyfájára, hogy tisz- 
. szontyynz legyen ez ünnep, szív- 

"Af/akLndó aí ének: Dicsőség a ma- 
fAiax .. Jatefinek -— békesség a non a jóskaratú embernek.
Mini*  f ve in,,r’ hogy fekete kará- 
wnlin íJS JnT1.ok a pépnek. Vará- 

karácsonyát fehérré, 
uXu?’ <in™PPé a megértő, a 

szeretet,

Levél
Szemem azért van, 
Most tudom érzem: 
Hogy téged nézzen
Égi valóra
Nézze, szemednek tűzregyogrísót 
És szén arcodnak elüti ulását 
Szerelmes szóra.

Kezem azért van. 
Most tudom végre, 
Hogy a tiédre 
Szorítsam halkan. 
Harcoljon érted földi tusukon. 
S mind ami kincs van itt a vi 
Elibéd rakjam.

Szivein azért van, 
Most (uaom, érzem: 
Hogy érted vérzen.
Léurcid mentén
F' ne felcj scn sohase lég 
És megszakadjon sírva tcé d.
Egy őszi esten.

FODOR TIBOR.

ilőgon,

flzatak
------ ™ ^rök. - TeteMa Jótwf

Görbe napok 
szomorú vége

Irta Choínoky László

Fridolin rnéar sohasem < 
olyan vegyes érzések között, 
(. .. _____
is aludt, mert a vézna kis lábai i 
egyre táncoltak, hanem amikor fel-I 
nyitotta mind a három száznegyven 
szemét, rendkívül kínos helyzetben 
találta magát.

El-elhanyatló, szívsajgató vergő
dés után lábaira állt ismét, miután 
előbb percekig feküdt a hátán a bo
rospohárban.

Ezek a percek kínosak voltak a 
számára. Félt, hogv a szoba menye- 
zetén mászkáló rokonai felismerik 
a helyzetét, még inkább pedig azért, 
mert a meglátásai, a gondolatai ott. 
a csopaki bor opálos tükrén csodá-

ben Oféllával együtt az egész nagy 
világot is oly igen szerette, ilyen 
zordon sors várjon r.ó, Kedvetlen és 
komor lett, pár pillanatra rniml a 
háromszáznegyven szemének műkö
dését beszüntette, hogy egyedül le
hessen önmagával és átformálhassa 
a keserűségét, de igy is fel kellett

cipőjére. Ámde akkor felnyílt *a 
ajtó, a cselédleány besietett, kímé
letlenül felrántotta a függönyt, az 
ablakot feltárta és plszkosbarija uj
ját ébresztőiéig beledöfte a müvéwmi 
kövérkés oldalába. Ofélia felnyitotta 
a szemét és az most könnyes és vé
res volt a tivornyától ás a kevés 
alvástól. — Fridolin számára elvi
selhetetlen volt a helyzet, — hirtelen 
felrebbent és kiszállt a nyitott ab
lakon.

Tündén reggel volt, a rokonai dő
zsölve hemzsegtek a harmatos kert
ben a méhek mélyen belefúrták ma
gukat a gladiolusz vérpiros csengő
jébe, a darazsak sajgó himnuszokat 
zenéitek. Fridolin hazsietett, mert le 
akart térdelni feleségének mind a 
hat lába előtt, — gyönyörűség lett 
volna a számára, ha nemes töre- 
delme mögé eldugdoshatta és jö
vendő álmába átlophatta volna haj
nali emlékeit.

Ezek után úgy látszik, mintha 
Fridolin csalni akart volna, de er
ről szó sem lehet, mert Fridolin ár- 
tatl n volt, akár a liliom, mert nőm 
tudta, mit cselekszik. Csak ment 
illetőleg szállt az ösztöne után, pe
dig azt hitte: ő magú akarja az el- 
ji vendőket, még tetszelgett is maga 
előtt az akaratával és sejtelme sem

,, ,, a Keserűséget, ue így is ici kcuvvl
ébredt ismernie, hogy valami nincs rend-

- — • miI“ ben, mert ezeket a diadalmas örömö-
ezen a. hajnalon. Voltaképpen nem | és mennyei szomorúságokat cd- 

dig meg nem ismerte. Megint föl- ~—- ——
nyitotta a szemeit; árva tévelygő-, volt arról, hogy könnyű akarni 
seiben valami ismeretlen fényesség Plánkor, amikor ez az akarat va- 
után vágyódott, ami felderítse a lakitól mástól indul ki. Barmint vari 
sajgó titkokat, de mivel a függöny ’18: Fridolin részegebb volt, mint.* * ............... •*  • —:,'or felébredt, mert a csopaki

bor szomorúsággá szabii málódott 
1 csöpp kis fejében és a báuat minden

után vágyódott, ami
résén beszűrődő napfény hetven- amikor felébredt, 
kedve fölényeskedett, legjobban sze-.hor s .......
rette volna újra azt a békés, nénm —*7^  •szivárványt látni, amelyik az elmúlt Utalna! erősebb, 
hét egvik napján, alkonyat felé, át-1, A. felszer padmalyának az a szög
ivel te az eget. hite azonban, ahol Fridolin & csa-

Minden teketória nélkül mondva: ládjával tanyázott, már üres esel- 
Fridolin be volt rúgva. 1 hagyott volt. Ezen a hajnalon 8. be-

És Fridolin, életében először, sírni I kés kis Pete is ifjúvá serdült, a te- 
kezdett, mert a szt-'jz nemesebb része ( kötetlen kis Zizzentyu*

• • <*  ktivr-í/1,1.04 owvkoit VÍSBÓQ- | . Zl.ZZ^Z.. ..ZZ.
a lótusz viraga. térni. Álkor nagyon irigyelte a dpíí- nzóta és ők is elszálltak. Eb

Egymáshoz dörzsölte csapzott (többi legyet, akik józanul, f’* 
szárnyait, kimászott a pohár szélére ^ndostak ide-oda, de I._____
és körültekintett. J őszébe jutott, hogv azok viszont, nem

Az asztalon üres borosüvegek hl- j ó-merik Oféliát ós ’ ’ ’
deg sora állt; Ofélia, a művésznő njnc.Sorek olvan fens<' 
akivel Fridolin meg az éjszaka is- ....................
meretséget kötött, bejárva krókusz 1 
sárga hajának csigáit, most a nyug
ágyon feküdt cs aludt. És fektében 
oly szomorú és reménytelen volt, 
mintha öregedő szívébe beleérett 
volna annak a lángpallosnak a he
gye, amellyel az arkangyal az első 
emberpárt kiűzte a paradicsomáéi 
Az elmúlt éjszaka többi táncos bo
londja azóta ki tudja, hol járt már, _ l :___ íi _ ’-j.:? 
szakadt vidámság pedig mindkét 
végén sajog és összezsugorodik, 
mint az elpattant he.gedűhúr.

Fridolin azonban, ott a pohár szé
lén állva, egészen más véleményen 
volt Oféliát illetőleg.

Visszaemlékezett rá, hogy már az 
éjszaka folyamán is bosszantotta 
ha valaki merészebb tréfát engedett 
meg magának Oféllával szemben, 
viszont, hogy a szőke istennő is jó
val engedékenyebben legyintett ő 
feléje, mint tolakodó rokonai és kar
társai felé, sőt nagyon valószínű, 
hogy Ofélia csak mímelte az előzési 
szándékot. Ez rendkívül könnyén 
feltehető, mert Fridolin lágy dalo
kat zengptt a fülébe, ezek között is 
többször ismételve azt nz alvatag 
áriát, amelyet a szomszédos nyaraló 
barna leánykája szokott zongorázni, 
ha a szerelem nynggat.ia a szívét,

A visszaemlékezések feldúlták Fri-
dolln nyugalmát.

Szükségét érezte annak, hogv ki
szálljon terméketlen mozdnlatin nsá- 
gából. nyugtalanul fészkelódni kez
dett a pohár szélén, de mivel a szár
nyai még csapzottak • voltak a cso
pakitól, lepottyant az asztalra. So
hasem gondolta volna, hogy ma
gasztos ellágvulásaj után, amelyek-

latosan Kinyíltak, szettarultak, mint a szemen keresztül szokott, vissza- ^agy és veszedelmes nőve ponqoro- 
a ) j * • * i . • • . ■ /'rt A .. ol u w nll 4 ft Iz ®i térni, ai nuicsr pzott többi legyet,

r szélére.I S2.álldostak

I 
I

í, üdén Fridolin tökéletlen, szegletes kis fe- 
hirteleu íén akkor az a sejtelem cikázott ke- 

m nw.ul m iesztül, hogy ezt a pillanatot vala- 
hogv azoknak hol és valamikor okvetlenül el kell 

■ ’ imég számolnia. A múlt, és az eljö- 
I vendő még tágasabb helyen sem fér 
i meg együtt mint Fridolin csőszerű 
i kis mellében.

______ ___ __ ___ jó ;es gondolatai 
mint, neki és akkor hirtelen vissza
szívta az irigységét. És mivel va
lami ellenállhatatlan vágyat érzett 
a bölcselkedésre, morállapította, 
hogy talán az egész világon sincsen 
két olyan légy, alíik minden fentar- 
tás nélkül cjerélpének egymással.

Kiterjesztette a szárnyait és fel-
SriLwiL M, 1UU^"0V'V tar. nrnvizi <u^3>I -• - —-—  — — ~z~--------Inntotta Ofébának áttört harisnyába I vohia mar, — lesz majd, ami lesz, 

iilz» —-sí.—i — de akkor langyos eső permetezett 
alá a sötétkék égboltról és a szíve 
h« még egyre kopogott a halántékán.

Odabent megszólalt a zongora, a 
-»»eue» írass.. .»> ura.rairau.; barna lányka most is all az áriát 
ide-oda rebbenve, szárnyaival I játszotta, nmei vet r r idolin az éjjel 
as dalokat muzsikálva, le Ofélia fülébe sóhajtott A hangok a 

” ...................... m nyitott ablakon keresztül odareb-

Amikor az arácsi templomban de
let harangoztak, Fridolin a szomszé- 

jx.wxjTOBvvno a oöo.»..y.r,u cr» dós nyaraló terraszának korlátján 
szállt a magasba és akkor iuegpil- j mászkált fel-alú. Haza is szállt
l.újtatott lábát, amint ott pihent a 
r-amlngon. Akkor tulajdon egyik lá
bát a sok közül röptében a szívére 
tette, hogy a heves dobbanások kárt I 
ne tehessenek poszka kis mellében.! 
aztán i(' ’ ’ ’
izgalmas dalokat ----.......---- -
akart szállni a művésznő kékselyem bentek hozzá és akkor megérezte, 

hogy ez így nem lehet tovább, hogy 
valami r^^nak, valami nagyszerű
nek kell történni.

Felrebbent, hogy beszálljon a i»n- 
gorára, de megszédült és belepoty- 
tvant az ugorkásüvegbe, amit a cse- 
lcdloány nyitvafelejtett, mert a koc- 
i.vikáláson járt az esze.

Fridolin úgy esett az ecetbe, hogy 
a lábai tanúságul hívták az eget. 
0 fél iára gondolt: csak buta vélet
len, hogy ott kell hevernie az ecet
ben, mert akkor már nagy és hatal
mas volt, mint Bouillon Gottfried vi-

I tézei. — azután a feleségére meg a 
I kis Petére fordultak a gondolatai, 
végül valami nagyszerű, valami 
fenséges búcsúzón törte a fejét, ami 
magában foglalná az élet minden 
titkát és bonyodalmait, do csak any- 
nvi telt tőle, hogy nem a légynek 
való sem a bor, sem a filozófia. Az
tán kilehelte nemes lelkét é» vége 
volt. Aminthogy a történetének is 
vége van.

FOGORVO I LABORATÓRIUM készít fogtechnikai3 muBkát I *>Bkl 1 L~ versenyen kívüli árakon-
M Wunkikat neratvi pontosiásca1 ha.aszari'iuk. Araján'at kivánságia
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Ex-lexeK a magyar politikában
Zinny DeiaS Kormányáé az első ex-lex dicsősége — Tiszának se 
-dták meg az indemnitást — Féléves vélság a magyar politiKá 
baa — A darabont aralom és a koalíció 

rekordja az
December 22-/*n  oatc fi órakor a ma

gyar nemzetgyűlés nagy többsége egyet
len szavazat ellenében kimondotta, hogy 
üléseit 1924 január hú 3-ig elnapolja. A 
honatyák a „jól végzett munka**  érzeté
vel mosolyogva kívántak rgyinóannk 
keljemm ünnepeket és boldog új évet. 
Az ülésteremben, apiroMzőnyegca folyo
sókon eloltották a lámpákat, h kaim 
kesorvos Dvikorgással becsukódott óh 
csend ült a dunnpnrti palotára, ahol még 
órákkal, napokkal előbb ádáz harcokat 
Vívtak az indomnUáaórt.

Az ucoán nióg kisebb csoportokban bc- 
Mzélgvttok a képviselők, amiközben a vil- | 
lamm.ra várták, de. Itt már elvonultak 
homlokukról a sötét, gond barázdái, az 
netán már csak a szünet, a koKicsony, 
vagy falán a krlnzklndli érdekeke az or- 
wág törvényhozóit.

fiámból Gyula Barabás Kamuval paro- 
lázott vígan, de Ők is már nz utcán vol 
tak, nrii politizáltak. 1

— Olyan boldog új esztendői kívánok 
neked Gyula — mondotta Barabás stten- 
téri hangon — amilyet megérdenwlnz: 
mosolygott is hozzá. Gömbös in cinével te 
t agút, bizonyára ogyro gondoltuk mind
ketten.

Meggyérült rövidesen nz Grszágház 
tér in a talán < a magúra maradt pa
lota. vagy a hömpölygő Duna habjai de
koráltak arról, hogy 1923 december 22-én 
•— pénteken este H ómkor Csonka-Mn- 
gyarorvzág torvényenkivüli állapotba 
került

Kopott, viharvert, rég! fóliánsokbnn 
kerMRÜk a múltat. Ex-lox. A múltak kö
dén át olyan különösön, olyan megku- 
póan világit a Jelenbe ez a két szó. 
Bán ff y Dezső kormánya dobiitált az ex- 
I ej-vei. Régen volt St'ldgyi Derjiők, 
Széli Kálmánok, Justh Gyulák, Kossuth 
Ferencek, Ugrón Gáborok, Holló Lajo
sok fénykorában, amikor Apponyi Al
bert Andrdssy Gynla, Rakovszky István 
Ifjn hévvel szálltak szembe uz önkény
nyel, a bécsi felsőbb kommandóval.

JMtfiet irtnk, docomber havát Kemé
nyen folyt a küzdelem a politika küzdő
terén, a Nándor uccui országház üléster
mében erőteljesen dörgött Ugrón Gábor. 
Justh Gyula, Holló Lajos. A független
cégi párt vezeti o az obstrukclót lián ff y 
Osjwő ellen. A kormány kapkodott. ErŐ- 
raakoakodott, vagy paktálni próbálkozott, 
ml som használt Az ellenzék bírta lélek- 
uettel As kitartott Az év vége rohamos 
léptekkel közeledett Újabb erőfeszítések 
a kormány réatóről. Az ellenzék harci 
kedve nem lohadt Látszott, hogy a ve- 
ftzély elkerülhetetlen.

A raabnddvü párt klubjában ctdéről- 
vatére fokozódott nz izgalom. Az obiigát 
kártyapartik elmaradtak. As ős máméin- 
kok remegve lesték az elkövetkezendő
ket Csak Bán fiy volt nyugodt. Ha egy- 
egy mandátumát féltő máméiul megkér, 
dezte, mák ennyit mondott: — valaho
gyan msk lesz, mórt kell valahogyan 
lenni.

Egyik esto n szabadelvű pártban az a 
gondolat vetődött fel, hogy 6 indeujni- 
fási vita folyamán deklarációt olvasnak 
lel, amely egyhnngulng bizalmat szavaz 
a kormánynak. Az ötlet kitűnő volt, tef- 
Hzctt is mindenkinek. Meg is egyeztek a 
bizalmi deklaráció szövegében. A nyuga
lom visszatért, a kártyapariik tovább 
folytak.

A bizalmi deklaráció előtorjeaztáao 
előtti napon a A eve Frrír Presse d<M- 
utáni kiadása üszköt dobott a megegyo- 
stéabe. Azt nr. értesül/sót publikálta, hogy 
a horvát képviselők nem helyeslik a 
dclklarációt és ellem*  szavaznak. A bom
ba felrobbant A Magyarország, moly 
egyetlen délutáni lap volt ebben nz idő
ién, megkérdezte a Presse hire felől Jo- 
tiporich horvát minisztert. Joíipotdch 
oank ennyit mondott

— A hir igaz.
A kéwő délutáni órákban együtt találta 

a Magyaron zúg rzenaáalóa hire a marnr 
lakokat óriási volt nz izgulom. Rohan
va keresték Bdnffyt, aki szokott tarokk- 
aaalA.a mellett ült. A hir őt is meglepte, 
uM H i> izgatta. Maga kereste fel a 
másik szobában tarokkozó Jo*ipoi*ickof.  
Megmutatta neki a Magsait*trdg  az 
nap*  számát

— Igaz é ezt — kérdc<lc Banfy a lap 
hírére mutat*a.

Igazi — válaszolta Jostpovicá.
•— Akkor add be a l<-mondaaoda' 
/vttpovKé azonnal fctkoil a JitstuMR

■

Bothlea István grój 
ex-lex terén
fala mellől, az íróasztalhoz ment 6 két 
sorban megírta lemondását s azonnal át 
is nyújtotta Ránffynak.

Másnap őrtilt izgalom volt már a Ház 
folyosóján. A történtek növelték az el
lenzék harci kedvét. Az obstrukc.ió tüze 
újra elevenen lángolt. Tetézte a zűrza
vart, Szilágy i Dezső elhatározása, aki még 
az nap lciuondott ház-elnöki méltósá- 
rél.

Úgy látszott, hogy nincs megoldás. Fé
lénken kérdezték meg Bánffyt:

— Mi lesz Kegyelmes Ufuml
— Valahogyan csak leszünk, mert úgy 

soh’so volt még, hogy valahogy ne lett 
volna.

A rákövetkező napok Bánffyl igazol
ták. Az ox-lex beállott, az ellenzék tovább 
dörgött, megtagadta az adófizetést, de 
affért szedték nz adót és megfizették.

Ez volt az első exlex Magyarországon. 
Ikinffy belebukott.

December 29-' i tartotta az országgyű- 
lés utolsó ülő? . 1904-ben. Tisza István 
a miniszterelnöki székből kérte az ellen
zőket, hogy szavazza meg az ind^mnl- 
t/iHt, nehogy ex-lex állapotban kelljen 
nz országos választásokat eJrendeluio. A 
hangulat izzó volt. Az ellenzék mindenre 
készen állott fegyverben. Tisza István 
szavait nern egyezer elnyelte nz ellenzék 
háborgása.

A miniszterelnöknek Apponyl Albert 
gróf válaszolt az ellenzéki koalíció ne
vében. A kérést visszautasította, az in- 
dernnltást az ellenzék fobstrukclója miatt 
nem szavazhatták meg.

Az ország 1905 Január 1-én ex-Iexbe 
került, amire e. király 1905 január 3-án 
feloszlatta az országgyűlést. Az utolsó 
ülés viharos volt. Az ellenzék álláspont
ját Kossuth Ferenc, Apponyl és Bdnfiy 
Dezső fejtették ki, Bdnffyt n. kormány 
párt már nőm is nkárta meghallgatni. 
Kivonult az ülésteremből. Bdnffy hatal
mas beszédben vitntfn. hogy nz indem- 
nltás és költségvetés megszavazása nél
kül az országgyűlést elnapolni sem le
het. Polónyi Géza a király személyét 
is belevonta a vitúbu s a királyi esküre 
hivatkozott.

lilába való volt minden. A Ház fel
oszlatása után a szabadelvű-párt mani- 
fesztuiuban tisztázta magát az ex-lex 
miatt.

Tisza január 26-ára íratta ki az uj vá
lasztásokat. Az egész orrzág forrongott.KLEIN ANTAL

dlvatáruháziban, Király ucca 53 (Akácfa ucca sarok)

E hó végéig 
nagy karácsonyi 

és újévi occaslo, 
amelyről a cég a tisztelt vevőit ezennel értesíti.

Vdsdr/dsra ajánlja a kővetkező cikkeket;
Családja részére Ajándék célra

Ruhaszöveteket 
Ruhaselymeket 
Trikóselymeket 
Ruhabár sonyoka t 
Szép kabátbéléseket 
Perzsa utánzatokat 
Vásznakat minden célra 
Kelengyesifónoka t 
Lepedővásznakat 
fngzeftreket, köpprrrlttt 
fdltéttan ssolid minósügben és 
jutányos árban

Nagy maradékdrusttás rend 
kiviil olcsó drukkal!

habsburgi király, 
közelből a dotroni- 
ílávaL 
volt Hallani Bem 
8 a függetlenségi-

Ilevcs válaszíás! hnncok Indultak mog 
minden oldalon. Klet és halál harca volt

A téli válaa/.túbok a szabadelvű-párt
ra balul ütöttek ki. Az ellonzók győzött. 
Tina István gróf február 3-ún beadta 
a lemondását. Utódjául Andrásiul aján
lotta a Felségnek, de az ügyok tovább
vitelét az uj kabinet kinevezéséig meg
tartotta.

Februárban megindultak a tárgyalá
sok a válság megoldására. A helyzet az 
volt, hogy a szabadelvű-pártból semmi 
körülmények közt so volt megalakítható 

I a kabinot. mert nem volt mog a több- 
t-é'go, do viszont más párt so vállalkoz
hatott egymagában kormányalakításra. 
Ekkor már f cl vetődi1*!,  a koalíció gondo
lata.

WJassíts Gynla, a szabadelvű-pártban 
ezldőbcv ezeket mondta:

— Bárki jöjön, egy bizonyos, hogy 
csak liberális programmal jöhet

A tárgyalások hosszú ideig húzódtak. 
A király úgyszólván mindenkit meghall
gatott Az audienciák rz^nzációja mégis 
Kostuth Ferenc kihallgatása volL Törté
nelmi pillanat, a 
szemben, közvetlen i 
záló Kossuth Lajos 1 

I A király makacs ’ 
akart a koalícióról e 
part program injáról.

Juniua 19-én egyetlen csapással vágta 
szét a király a gordiusi csomót s kine
vezte a hírhedtté vált darabont-kor*-  
raányt Fehérvdry Géza báróval az élén. 
Fehérváry kinevezésében a király a ki
nevezést igy okolta meg:

..mert a szövetkezett pártok nem ter
jesztettek elém olyan programmot, 
melynek alapján a soraikból vett kor
mányra teljes megnyugvásául rábízhat
tam volna a nemzőt, sorsát**.

A kormány tehát, megvolt, Ue a hely
zet nem tisztázódott és az cx4ex is fenn
állott még. A darabont korszak csak fo
kozta a nemzet ellenállását, amely vé
gül is a szövetkezett pártok teljes győ
zelmére vezetett a ír-alíclót-kormány 
megalkotásában. A második ex-If 
Tisza mellett Fehér vnryt ia tuogbuktatlu 
s oltemotte a szoba <•:« ívű -pártot

e
Más idők, más emberek. A múlt, tiszta 

levegőjét a forradalmak és a jelszavas 
politika megrontolták. 1923-i írunk. A 
régi gárda egv-két vezéralakja távol 
áJl a politikátój. A törpe unokák küz
delme lázong a porondon. Uj határkő, 
uj ox-lex. Nem alkotmányos küzdelem, 
nincsenek nemzeti ideálok, csak jelsza
vak egyik oldalon. oeztályérdokek 
másutt 1923 december 22-én esto 8 óra
kor a nemzetgyűlés elnapolásával ex- 
lexbo került az ország.

Álljon itt e pillanatok története ta
nulságul ft jövőre:

Az elnök félnyolckor megszakította a

Kartonokat 
Grenadinokat 
Barikétól xt 
flanetleket 
Kötényeket 
Kesztyűket, harisnyákat 
oicit ruhaszöveteket 
Kanavásznakat 
ftgyaavnlMndkat 
BŐI és férfi ingeket 
Eftnklvül tok egyéb alkalmas 
és mutatós cikkekét

vitát és napirendi javallatot tett W.. 
a legközelebbi íiléct holnap dvlcl’óU tn 
órakor tartsák. tiJ

Erro Farkat Tibor állt fel az ellenzi, 
ken és azt indítványozta, hogy a leirvá zolobbl ülést JanuüJ 3-ta “Xák B<<> 

ótímbos Uuula hozzájárult Farkas 
ditványalioz. ex-lexirt a /eMút.éZ 
a kormányra hárítja. Ovt

t a,l József h. aiinisztoretnbk azt han 
Koztatta, hogy a kormány miudoa |nk». 
ut megtolt hogy todemnitáai javt 

lat tárgyalását befejezhessék, ö i. 
hozzájárul a Farkas-téle inditványhou

P<u<« C-j/uta szolalt fel. Elismerem 
— mondotta, — hogy a helyottee minisrí 
terolnok ur jóakarata kísérletet tett, 
hogy az indemnílás letárgyalásával m 
ex-les elkorültessék. Kénytelen vagyok 
azonban megállapítani, hogy ha a trr. 
memalómtasanak útjában a szociáld/ 
mokrota,^" <Utal>. ezért az. ódium nem 
terhelheti a szoaidlista képviselőket á > 
én eseményem szerint nem elegJndák 
a lómdulatn szavak, hanem az is s-ük 
sínes, hogy a kormány gondoskodjék a 
megfelelő atmoszféráról, amely lehetőre 
teszi az ellenzéki pártoknak, hogy rá 
tanítóik előtt oly magatartást tanúsítsa 
nak. amelyet a kormány bizonyos szem
pontokból fontosnak tart. Ez az atmo 
szféra hiányzik, htom elegendő az atmo
szféra mogteremtéeóhez. hogy a mmlsz- 
terelnék ur Párisban egy szociáldemo- 
kratat poharkósr.öntóben részwitson ha
jéra szükséges, hogy megfelelően meg. 
beesüljo itthon is a munkásságot ea a 
munkáság képviselőit. A mi legjobb tö
rekvésünk, hogy az ország érdekében 
dolgozzunk. Ezt: ismételten hangoztat
juk, de szükséges, hogy a kormány té
gy o meg a szükséges lépéseket és te
remtsen olyan állapotot, ainoly lehe
tővé teizi az együttműködést.

Vass József helyettes miniszterelnök 
azvkhoz a megjegyzésekhez kíván szó- 
lani, amelyeket Pcidl Gyula a szociál
demokrata-párt nevében tett. Nagyon 
higgadtan, nagyon bölcsen, nagyon kon- 
ciliúns módon hangzottak el azok a gon
dolatok, amelyeket 1‘eidl elmondott. 
Ezzel kapcsolatban bútor vagyok meg
jegyezni, hogy én magain egyénileg, a 
kormányzat és a nemzetgyűlés túlnyo
mó többsége keresztény és nemzeti ala
pon áll a politikai irányban. Politikából 
kovácsolt világnézeti különbség áll kö
zöttünk és ez a nemzetgyűlésen mint 
politikai harc jelentkezik. Ez természe
tes, mert a szociáldemokrata-párt, 
amelytől világnézlcti különbségek vá
lasztanak el, a nemzeti alapot nem úgy 
fogadja el, mint ahogyan mi értelmez
zük. A kereszténység alapján áll a kor
mányzat, ama kereszténység alapján, 
amely önmagát nem dobja cd és mást 
nem tipor el. Nemzeti alapon áll a kor
mányzat, amely nem zár ki polgárt a 
polgárok közösségéből, amely nem ismer 
első- és másodosztályú polgárokat, de 
o nemzet egyetemességét torija szem 
elölt.

Egy hang a baloldalon: A gyakorlat 
más!

Vasa Júísef: Tudom, hogy a szuciúl- 
demokrafa-párthan sok megértés mutat
kozik olyan követedósekkol szemben, 
amelyekkel ml állunk vagy bukunk, ha 
szükség lesz. Do azt is tudom, hogy a 
világnézleiti különbség örvényt szakit 
közöttünk. Én most az elmúlt napokban 
több alkalomal kísérletet tetem, hogy a 
vitát Lefejeztessem, azzal, nogy a kor
mányzat politikájával szemben való kri
tika jogát biztosítani kívánom a legkö
zelebbi jövőben. A kormány részétől 
megígérhetem, hogy minden helyes gon
dolatot, bármely oldalról is jöjjön az. 
a kormány honorálni kíván a c*ak  azt 
kérem, hogy az njeaztendő tárgyalá
saira nézve méh jutassanak lehetővé 
tenni, hogy ennek a csarnoknak méltó
ságához mórt éa emelkedett hangulat
ban történhessék az itt felvetődő kérdé
sek tárgyalása. t ,

Peycr Károly A keresztény szeretet 
amnesztiát diktált

Az cluök ezután szavazásra bocsátotta 
a napirendi indítványt Egyedül Drozdy 
Győző szavazott az elnöki napirend 
mellett Az elnök kihirdette a határoza
tot hogy a legközelebbi ülés 1924 janaár 
3-án délelőtt 11 órakor lesz.

Nyolc óra után néhány perccel ért 
get az 1923. év utolsó parlamenti ülése, 
amely után tulajdonképen már be » 
következett az ex-lex.
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akaratnélküli teremtés vagyok, aki 
cselekvésre képtelen. Képtelen . . . 
Mert ha nem volnék ilyen ólamem
ber és ha maga nem volna a hamis 
képmutíitos eleven szobra, magú 
már az én asszonyom volna.

I Hallgasson meg Vathay . . . Nem 
! tagadom, volt idő, mikor én is bole- 
; szedeka könnyelműségekbe. Meg- 
i hallfi,a tűim Asmodí incselkedéseit, 
. meft a', uram italos, kártyás, sze- 
retólárló vadember volt. A nátas- 

i.tova, a bor és a vadászebei voltak a 
i gyönyörűségei. Néha hetekig nem 
nyitotta1 reám ajtót. Egy téli éj- 

; szaka aztán agyszólhüdés érte . . . 
í És .ezen idő óta nem tudok többé 
. vétkezni . . . Engem már nem caik- 
- landoz a meleg csókok ígérete. A 
! szemek csábításainak könnyen állok 
I ellent. Nem törődöm senkivel, sem
mivel. Ha a középkorban élnék, 
gyászruhát öltenék és l>eleülnék a< 
bűnbánati székbe ekklézsiát követni. 
Gyűlölöm a férfiakat, a kóborló ka
landorokat. akik nem egyebek, mint 
a Sátán apostolai . . . Magát is gyű
lölöm! • . . Ennyj a mondanivalóm. 
Ezek, az én kiszabott életformáim. 
Megértett?

— Megértettem és ha csakugyan 
a középkorban élnénk, éjfélkor ki
mennek a kei-esztnélküli keresztutra 
és hívnám a Feketevadászt.

—A Feketevadászt? Ki ez a tej-

Irta Somfay Károly

. ..i-i kastélyból félkörben W- 
x .rk''v faraffrányos lólcypilo- 7k,-skodol.t. amelyeket futo- 

; íó.n- font körül. Az. epe.- 
Soi.il tBonesi elmer totetK

, H vegbelj magyar Mteze*.
i li.rnk hódoltsaB korában. 

taL „WM-e helyezett résidivam 
, esrvikén iilt a kastély tu-£onL. özr.'Kv Chabay Sáud'.-ű0 

nézcgctlt: a park osfai.-_ 
V ntúl>ó meleg napokat élvezte, t 

„.pteiüter langyos lehelötét,a ven- 
Uonvók nyarát Oh. vemisezonyok 

m’kor a Nap hevében meg 
onnvadt fűszálakon és pókhálókor- 

■nár harmat csillo~ Harmat,

Szegények karácsonya

Gazdagok karácsonya ?

va«v tán könny ék, első szerelmek 
emiekei, amiket moschus-illatu. csip
két kendőeskébe rejtettek .t. .

Chabayné még szép, meg hutai. 
Hagyogó szeme, bíborvörös ajaka és 
!aza mozdulásai vágyakat költenek 
■s mégis, — mintha gyászos emlé
kek tolakodtak volna, a lelkére. — 
bágyadtan gunyasztott a karszéken. 
Mintha elszakadt, volna a világtól, 
mintha kizökkent volna a természet- 
szerű érzések határaiból.

Estbe bámult az alkony, mikor 
ebből a lemondásos hangulatból ki
zavarták,

Egy nyúlánk fiatalember lépett az 
erkélyre. Zöld kalapjának. sí- 
nór.iábau cyiríajdtoll kunkorodott. 
Agancsgombos szürke kabát és tér- 
dfc érő.;borpadrág födte a testét,, a 
lábain szeges bakancsok voltak, vál
lán pedig egy mcaszehordó angol 
fegyver lógott A szeméből sugárzó 

♦ pedŐ nézés elárulta, hogy a legfino
mabb gjöngédséggel szereti Cha- 
baynéf.

Már megint kínozza a lelkét? -— 
szólt halkan és megfogta a nő kezét,
- Eltalálta Vathay. csakugyan kí

nozom a. lelkemct Még pedig a le
mondás tisztítótüzében kínozom, 
felelte Chabayné tettetett higgúct- 
saggnl. de a hangja és vibráló arc
vonalai elárulták, hogy uem t’.id 
uralkodni az idegein.
á fiatalember nem válaszolt, csak 

we az égen alámer.ülő Napot és 
tefigatta az alattomos félhomályba 

?,7" nádrengeteg fölött szálló vadlibák gágogásait.
Az angolkerten kívül huz/űo g.. u- 

uytíli. I110Rt szállingóztok hn- 
‘fvfi r. szüretelő legények cs leá- I ayofc Dalozgattak. Valanii furcsa 
iÍa V’!1, ébren botod, amit Szent i . an ej.iclen gyújtott rőzsetüz mel- !
v !v,ote? 8z0ktak énekelni.vathay Ákos mosolyogva fülelte 

A' wooiiazó zümmögéseket, azté , 
•'|,U!.üdé fordulva, Ő is bele ’ 

^ledndorászoít a távolodó dalba. | 
a;,,sa<! bzivem, hajtsad ... ;

tehnes ember? — kérdezte kacagva 
Chabayné.

— ö a bűbájosok nagymestere, aki 
tanáccsal segíti a szerelmeseket. 
Igaz, hogy ennek ellenében beírja 
nevüket vérrel egy voröskötésü 
könyvbe. De nem bánnám, ha be is 
írná neveme a vérszinü Sibílla-

SEi -i agaíc.’ • • U°K-V szakítsak Vir 0 N; ^retemnek zoldj« - 
'amiUii Wa czfc Arpádin? Va-I 
ífiSou haldián, ismeretlen és M- 
4ü^u va/almat hívnak ezek se 
fényei■;\’kí’,n is ilyen rejtelmes 
-lí dnn• uvíh vóiuuu igezecnez 

11 ■ '?’ hogy megtaláljam 
Szive föl nyitó Hzcrencse- 

■« loiiif1 ’ ~~ mondta a fiatalember matek11 a^^zony mellé, aki har- 
ifeií-«;íI’iat Py’tva felejtve, amuló ^“Skét81 Batto u para8Zt,e

MiihnJZ.’;8 Ak?s' rQa>ta bÍ7-°- 
■a«ot1 1‘m 1,*̂  L“J«‘-n»Kényt ólai 5i\-erv'ó' B3?7íJ4j|. •— uiordia 

hu!i“*u’m1í •1óí^FKal «l- ■- Ma—, “ “'‘to'ornher r>uhu kozőt. 
'cl>ériüix>ftdi ?ü“ba \cít a •’OZ’nvó! 'mS*  w .~u.Wa’ .Maíra most ÍK 
'■-nlow'i'? n*“8..,p4sztora'>r'|l ó# « 
- Ahrána?® n,o!tr<'1 ábrándozik, kattant ki a 

«-í.ián a d.v. - 

könyvbe, csak adna tanácsot, — fe
lelte a hóbortos Vathay és köszön
tés nélkül távozott az erkélyről.

Chabayné sokáig nézett, még ki is 
hajolt utána. Mikor a kastélyból ve
zető nyárfasor, már egészen el

r». E-

(VJ

Még karácsony éjiét is

< • -~

nyelte az alakját: ijedten húzódott 
vissza, az erkély homályába.

— Mit? Én fásuknak és bölcsnek 
akarok látszani, aki beledobta ma
gát a vigasztaló semmibe és eltávo
lodott az embertől? ... És most ön- 
kéúytelenül. ismét visszatértem 
volna hozzája és az ember u;ira fel
gyújtotta volna bennem az élet tü
zet? . , . Hát az évek fájdalmainak 
fanyar gyümölcse, a szemlélődés, a 
tepolödes és a vezeklés csak annyit 
ér, mint eső után a köpönyeg?! — 
mondta magúban és lelkében egy 
különös sej lelem csillant fel, hogy 
színtelen élete uj színekkel teljese
dik meg-.

Vathay Ákos pedig sietett, az erdő
hátra, a gyertyános szivébe és az 
egyik irtáson, — ahol csak berke
nyebozótok és gyalogbodzabokrok 
voltak, —leheveredett a mohás 
gyöpre. Nóhánv perc múlva zizegett 
a bar a-szt. Súlyos dobogások hal
latszottak és ott volt előtte kilenc 
sutából álló háremével az erdők ko
ronás királya, o huszas agancsár, a 
féltékeny szarvashim.

Most fegyverhez kellett volna 
nyúlnia; de a fiatal vadász gyönyőr-

iködvo bámulta a pompás képűt, míg 
i a nyáj el nem titat előle a sűrűben, 
j — Ü, a hárem ura, a huszas padi- 
sah szerencsésebb, mint én. — dör- 
mögte és visszaindult az elesön(le
sedet t faluba.

Chabayné szemére sem jött álom. 
Ott ült a földszint egyik sarokszo
bájában. ahol egykor vidrakalpagos

VII, CKZStBET KÖRŰT A Q A Royal S14IIÓ épületiben 
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M*  síién es’e a/'9 órakor 

új műsor Szökős* Rózsi 
Rózsahegyi Kálmán 
a Nemiét! S/faház ofökf's tagi, 
v«nd*gf«ll*pt*  vei

^ompadour 
mán 

Hnrmath Inixe tréfája

A képviselő
jelölt 
Komédia

Irta: Rózsahegyi Kálmán

Háraszthy Mid 
és Botogh Béby 

i-Jléptévei

Bánhídy Ilona 
Dénes György 
a Vígszínház tagjai 

vendégfelléptévcl

partié
vígjáték Irta Liptay Imre

Tűzijáték
Éjféli történet 

Irta Jávor József

Haláltánc
Daljáték. Irta: Harmath 
Imre. Zenéjét: Buday Dénes

Oktogon-téren
Duett

Irta: Harmatb Imre 

Krajnik Mária Fehér Gizi Várnay Vilmos Hugó Lajos
Zenei vezető: Kaidat*.  >/A Arakor Főre n de r ó:
H. HeMlborv A. /4SF Kővéry Oyiila

végbeli vitézök boros kupa mellett 
lesték a haráosra indalő, portázó 
törököt. Csak ült a sötétben az asz- 
szony ás hallgat te az álomlátó éj
szaka meséit. Izgatott. képzíűodebe 
eszébe juttatta ;i rejtelmes Fekete
vadászi és a WaJpurgis-legendákat.

Hirtelen city hosszú árnyék su
hant át uz ablak ChipkoJ/iggönyén, 
egy elmosódó kép, amilyent a hold
fény vetít a setét szobai falaira..

Az asszony szemében boldog Ije
delem fénylett. Nagyot nyújtózott 
és egy menyei mámorban vergődő 
sikoly röppent ki harmatos a ja kán:

— Vathay!
Kiadja:

A „Hétfői Napló“ lapkiadóvánalat

r r

angol, francia divatKelméK 
ésselymeK nagyáruháza

IV.Ker.,Váci ucca 26. szám
Alapítva

1895
Felhivjuh. a t. vevőKözön. 
ség figyelmét 

fearúcsanyi alkalmi 
eladáscnkra,
melynél szem előtt tartót. 
tuK azt az elvet, hogy a vé. 
telKedv eme legjobban meg- 
nyilvánuló ünnepen lehe
tővé tegyüK t. vevőKözőp.- 
ségünhneK a legjutényo. 
sabb bevásárlást. Épp ezért 
áruházunK összes osztályain 

íz árakat redukáltuk, 
'iői szövetosztály:

csikós és sima ve'ouroK, 
Kosztüm-, Köpeny-, alj- és 
ruhaKelméK

losóáruosztály: 
grenadinoK, vásznak, írót- 
téK és flanelleK

Selyemosztály;
crepe de chine, marocain 
velour-siion, taft, mintás 
pongé és twilieK

? érfiszövetosztály:
eredeti angol öltöny-, rag
ián- és téliKabáthelméK. 
Különleges estélyi ruha- 
KelméK

líülönösen felhivjuK n.é. vevő- 
Közönségünk figyelmét 

^onfelícióosztályunKra, 
ahol csakis fekete szinben 
ruháK, HöpenyeK, hosztü- 
möK, blúzok és aljaK 

eltűnő dicső irtán
KeiülneK eladásra
A fent felsorolt áruink leg- 
elsőrangu minőségéről é< 
annaK olcsó árairól több 
évtizede fennálló cé ünK 
teljes garanciát nyújt.
Karácsonyi ajándéKul rak
tárunkon felgyülemlett 

öítszáz maradékof 
aiánlunK
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BUDAPíS ALAPTŐKE ÉS TAR-
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„MERCUB" vaitőüzletl Rt.

I
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BUDAPEST V, FÜRDŐ UCCA 3. SZÁM
Ttíefónt 124-86, 124-87, 124-88,124 -89, József 82-55. Sürgönyeim: Mercurio 
Fiókok: Belvárosi fiók: IV, Veres Pölnö ucce 4-4. Teletöm e—43
Józsefvárosi Hók: VUI, áteset körwt 31/b. Teletöm Jöxsef ta—01

A Mercurbank Wien alapítása. Érdekközösségben a .DarmstSdter und Nationaibank Berlln'-ne1 

--------------------------------- ÉRDEKELTSÉGEK:------------------------------- _
A) Pénzintézetek: 

Általános Forgalmi Bank RL Debrecen, 
Szegedalföldi Takarékpénztár Rt. Szeged, 
Aradi Közgazdasági Bank Kt Arad, Sopron- 
városi Forgalmi Bank Rt. Sopron, Nagy- 
kaniisai Forgalmi Bank Rt Nagykanizsa

B) Ipari ét kereskedelmi részvénytársaságok 
.Óceán*  Magyar Konzervgyár és Kereskedelmi 
Rt, Zagyvapáltalvai Üveggyár Rl, Gaboná
én Arukcrcskedelmi Rt, „Mancs" Magyar- 
Német-Svéd Biztosító Rt, Eielmiszerkeres- 
kedök Arutorgahni Rt., „Remedia" Magyar

Gyógynövény- és Vegyipari RL, Unió Textil- 
inüvck Rt., Wodianer I . és Fiai Grafikai Inté
zet és Kiadóvállalat Rt, .Szerderit*  Parafa- 
arugyár Rt, Diana Kereskedelmi Rt, Szeged
alföldi Kereskedelmi Rt, Magyar Halkonzerv, 
gyár és Haikereskedetmi Rt.. Általános 
Faipari és Fakcreskedelmi Rt, Hungária 
Hengermalom Rt, Ronyt Rt.. „Tritonweike*  
Fischkonzerven und Biechcmballagenfabriks 
A.-u. Wien. „Mercur" Mezőgazdasági és 
Kereskedelmi Rt Arad, Magyar Olaj- és vegy
ipart Rt Budapest, .tiéfia*  üt,Szabolcsvárme- 
gyei Konzervgyár Rt, „Morvei" Rt, .Panacea" 

Rt, Soproni Kaptafa- és Faárugyár Rt

Alaptőke: 500,000.000 korona — Tartaléktőke: 4.200,000.000 korona
•}

Központ: Budapest, V? Nádor-utca 9. szám
SÖRGÖNVCIM: LLOYDBANK BUDAPEST

Az inlézei nemrég megszerezte az Andrássy út 25. szám alatti palotát (ezelőtt Drechsler- 
palota), azt teljesen modern bankhelyisi ,é fogja átalakítani és központját oda helyezi át

FIÓKOK BUDAPESTEN:
VI. Andrássy ül 20, Lloydopera. VII, Erzsébet körút 9—11, Lloydneioyork. V, Sas ucca 27, Lloydsas

AFFILIÁLT INTÉZETEK:
Debreceni Hitelbank Rt., Debrecen. Gyöngyösi Népbank Rt., Gyöngyös. Központi Takarékpénztár Rt., 

Sátoraljaújhely. UoyJ Váltóüzlet Rt., Budapest. Merkantil Bank Rt., Budapest


