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Londonban holnap délelőtt 
nagy ünnepélyességgel sőáfe aSá 

a Socarnőé szerződéseket
A német kormány e héten beadja lemondását

London, november 29.
(.1 Reggel tudó siló jónak távirata.) Kedden 

délelőtt 11 óraikor írják alá ünnepélyes külső
ségek között a külügv miniszteri uin dísztermé
ben a locarnói szerződéseket. Az összes dele
gátusok, akik a locarnói tárgyalásokon részt- 
lelte/;, ott lesznek ennél az ünnepélyes 
aktusnál,

csak Mussolini fog hiányozni.
A küLüffymin'iszterck a nagyköveti teremben 
gyülekeznek és innen a vastag vörös szőnyeg
gel borított díszlépcsőn vonulnak ünnepélyes 
menetben a díszterembe. A meghívott vendé- 
<Uuet és a sajt*)  képviselőit, akik nem nagy 
számban lesznek jelen, külön emelvényen he
lyezik el és

a szerződések aláírásáról fiimfölvétc: 
készül.

\ delegátusok kedden délután kihallgatáson 
jelennek meg a királynál. Alexandra királyné 
halála miatt a nagyobbszabásu ünnepségek el
maradnak, csupán Chamberlain küliigymiiiisz 
lor látja vendégül az Oxford-Cambrídge- 
klubbam a delegátusokat és Raldwin miniszter 
elnök ad ebédet tiszteletűikre. Ezeken az ebé
deken kizárólag a delegátusok é.-i az angol kor-

„A genfi asztaltói a magyar zsidók 
és az erdélyi magyarok fogjak éhesen fölkelni”

ál zíé?9szövetségí Sitkársőg egyik vezetője nyilatkozik a decemberi 
„magyar ülésszakról**

Genf, november 27.
f.í Reggel tudósítójától.) \ decemberi tanács

ülés programján ezúttal igen nagy helyet fog
lal el a magyar kérdés és ezért bízvást, nevez
hette egy lausannei újság a jövő tanácsülést 
„ser/ner hongroisc^-nak, magyar tanácsülésnek.

A Reggel tudósítójának alkalma volt a m p 
szövetségi titkárság egyik vezető egyéniségével 
a ma iyar kérdésekről hosszasan beszélgetni.

A magyar kormány kérelmét - mondotta 
informátorunk — a népszövetségi köb-sün egy 
részének

aoru házások rr.
fordítása iránt. mondhatni bizonyosan teljesí
ti ni fogja a Tanács. A magyar szanálás nagy- 
■zcrii •tlliimgazdösági eredményei s/.inte fölös
legessé tették magát a kölcsönt, amelynek 
nagy része fölhaszjiálatlanul hever Londonban. 
Csak méltányos, hogy a magyar nemzet, amely 
súlyos áldozatokul hozott a szanálásért, élvezze 
u kölcsönnek némi előnyét is. amely nian 
egyelőre ellenszolgáltatás nélkül fizeti a druga 
kamatokat. Viszont alig remélheti a nmg\a<' 
kormány, hogy a pénzügyi ellenőrzést a meg 
óHapodásszcrü lejárai, jövő ér júliusa flott a 
Népszövetség megszüntesse. Az (*sztrab  kor
mány ilyen kérelmét is <du la silót lak ez. e\ 
szeptemberében, bár az aszlráikok .sokkal na
gyobb diplomáciai készültséggel leplek tol <vj 
nem állottak olyan ellenfelekkel szembrn, rmnl 
öntik.

A kisálltául a leghátul ozoítabban e.ller./' 
a pénzügyi ellenőrzés megszüntetései

és köröm? zakódIáig fog küzdeni ellene. A lég 

mnáy tagjai fognak íészt.venni. Egészen Inzo- 
..yos, hogy a locarnói szerződések aláírása 
alkalmat fog adni arra, hogy

a külügyminiszterek fontos politikai inog. 
I>cszéléseket folytassanak egymással.

Berlin, november 29.
(A Reggel tudósilójának távirata.) Luther 

kancellár és Sl'rcscnumn külügyminiszter, 
Schubert államtit kár és Gauss miniszteri inni 
igazgató kíséretében vasárnap este az anJialti 
pályaudvarról Londonba. utaztak. Velük uta
zol i lord Albertion berlini, angol nagykövei is.

Luther kancellár elutazása előtt a pálya- 
udxvroa me,■•jelent újságíróknak kijelentette, 
hogy pénteken tér vissza Berlinbe, szombaton 
pedig megjelenik a birodalmi elnöknél, akinek 

beadja az egész kormány lemondását.
Paris, november 29.

(A Reggel tudósítójának távirata.) fíriand 
miniszterelnök valószínűleg 24 óránál tovább 
fog Londonban tartózkodni, mert nemcsak a 
locarnói szerződést aláíró miniszterekkel lotv 
lat majd fontos tanácskozásokat, hanem

Chamberlainnel a francia adósságok ren
dezéséről is tárgyalni fog.

főbb érvük az. hogy a pénzügyi ellenőrzés meg
szűnte e.M'tién nincs garanciájuk arra, hogy 
nem használják-e föl a kölcsön megmaradt 
Iranche-át uj fegyverkezésekre és 17 az érv 
még mindig hat Parisban. Ami

a numerus clausust
illeti, nagyon, jól tudjál; a kisebbségi osztály
ban, hogy a ma gyúr kormány mivel fog véde
kezni. Colban nr fújja itt a tüzet, mert hiszen 
az ő befolyása nélkül ezt a kérdést nem is tűz
ték volna napirendre. I>e Colban Ériek a sóik 
kellemetlenséget, amit a magyarok neki okoz
tak, most vissza akarja fizetni s a titkárság, 
amely <7.1 a kérdési szeretné dűlőre vinni, 
azzal érvel, hogy igaz, a magyar értelmiségei 
részben üldöztek, részben elnyomták az utód
államokban, de törvényhozási utón hozott In
tézményes korlátokat mm emeltek eléjük. 
Annyit, megmondhatok, Hágába nem kerül az 
ügy, meri amennyire ón a Népszövetség metó
dusnál ismerőm.

kompromisszum Fog készülni ez esetben is.
Kompromisszum kél panasz közölt. Most kerül 
ugyanis tárgyalásra az. erdélyi püspökök pa
nasza n román iskolapolitika ellen. S mivel n 
rámáitól; ellen a Népszövetség erőteljesen föl
lépni nem akar, nem is Imi, cgv formula segít
ségével, amelynek ez urak, amint tudja, nin
csenek szűkében, elintézik mindkét panaszt, 
ngij, hogy a káposzta is megmaradjon, de a 
k.;vsl;i is jóllakjék. S hogy ki marad e, lakoma 
ut/xi éhesen? Mint mindig, a gyöngébb. 
önöknél a zsidók, Prdéiylx n a magyarok!

Kunó deák
Egy, még alig megszáradt történelmi fres

kón, amelynek piktora nagyjainkat. ideali
zálja, Klcbelsberg Kunó gróf mint égnek 
emelt homloké, ponnás, kalamárisos buzgó 
magyar deák van oda halhatatlan! tva. Való 
bán, e teli hajú, evikkeres, bajusztalan. 
bátor orrú Klebelsberg-arcon van valami a 
szépreményü tudósfiból, igaz hogy vonásai, 
karaktero s nevének hangulatai inkább 
germán stúdiós üst, mint magyar deákot 
juttat, az ember eszébe. Igen, ez a ránctalan 
és töretlen fiatalos arc egy figyelmes 
és mohó, naponkint, előre vonagló elméjű 
tanítványnak az arca; a tökéletlen, de annál 
érdekesebb kezdő embernek a képe, a lélek 
és szellem ifjúságának rejtélyes vizirásával 
a homlok fehér lapján; és az üveggel 
rakott szemek föl nem világosító csillogásá
val, a bezárt ajkak várakoztató némaságá
val, és a papos gallér hatásos aszkézLsével. 
E tanitványi arcon, ha nyomozást akarsz 
i ndi la ni rajta, bigotériát épp úgy talál
hatsz, mint szkepszist; és amint a világiak 
iránt való szigorú közönyt oda képzeled, 
éppen úgy gyanúsíthatod az élet feletti 
győzelem vidám hadi terveivel. Szellemet, 
vagy energiát vagy huncut szimatot egy
formán im putálhatsz ennek a megerősiteti 
orrnak a kiváló tanítvány arcképén. Anatole 
Frace-ot hódoló kortársai az isten tanít
ványának nevezték el... mi bizony*  tájéko
zatlanok leszünk a Kunó deák tanító
mesterét illetőleg. Először Tisza Istvánnak 
a lelkes növondéke volt Klebelsberg Kunó. 
az államtitkári karszékben, amelybe Tisza a 
munkás, alázatos, ellent mondást nem kockáz
tató. ambiciózus férfiút odaültette. A halk, 
gondos, lelkiismeretes úr, mióta Bethlen 
István minisztere lett, a középútra ipar
kodó kormányfogat világító, vezető lámpá
sának mutatta magát. Ez a lámpás gyakorta 
pislogott liberális szerkesztői szobákban, 
dúsgazdag bankárok bridge asztalai inellett, 
sohasem tagadván meg Tisza ortodox 
szabadéivüségét. Az ám. de a lámpás igen 
szaporán kacsintgatott jobbfelé is. Talán 
biztosabb utat fedezett föl arrafelé? 
Hatalmasabb, modernebb kocsit, amelyre 
jobb lesz átszereltetni magát" (Csodálatos. 
Ma már Klebelsberg a jobboldali eszmék 
legfrenetikusabb apostola. A halk resszort- 
fölszólaJóból, akit a gyorsírók meg nem 
hallottak, viharszónok lett, akit most már 
a magára dühített lárma miatt nem lehet 
jegyezni. A kultusztárca letéteményese, aki 
maga a, munka szokott lenni, elvont fo
galom. most a személyével van jelen, hogy 
trombitáljon, mint a demagógok szoktak. Va
lóban ez a müveit, világtudó s annyira felelős 
kultuszminiszter meg van győződve a jobb 
leié csapongó igazságok igazsága s nemzetet 
üdvözítő varázsereje felől? Vagy el nem 
apadó tanitványi szórajában többet talált 
nyelni a kelleténél a retrográd porosz Bér 
lin és a fasiszta Róma leckéiből? Vájjon 
nem túl erősen nagyítja az a evikker a 
mi fajvédő osztagunk kormányzati chau- 
cca.it? Az a róson álló orr nem szimatol-e 
félre a jövendő léptei mellé? Nem, a jobb 
oldalon se veszik túlságos komolyan a 
Klebelsberg Kunó gróf odaadását és harci 
készségét. A középútnak sem kell inog- 
tántorodnia, mint hogy a baloldalok sem 
esnek kétségbe az évek és a percek impresz- 
szíonistájának a magasra csapó föllobbaná*  
se ítél. O alaposabb, tanultabb tanítvány, 
mint amilyennek mutatja magát. Holnap 
tovább tanúi és t<»bbet tud. Tfa nem fog majd 
a vizsgán elbukni



1925 november 30.%_____________________  aReggel
„A kormányzat végsó célja: a háború előtti állapotoknak 
minden téren való visszaállítása!'*  — mondotta nyíregy

házai beszámolóján a belügyminiszter
Nyíregyháza, november 29.

{A Heggel tudósítójától.) Rakovszky Iván 
belügyminiszter vasárnap tartotta beszámoló
ját Nyíregyházán. Kíséretében ideérkeztek 
Pesthy Pál igazságügyminiszter, ( g'róf Teleki 
PáléstoWb nemzetgyűlési képviselő. Rakovszky 
Iván nagy beszédben vázolta a kormány 
munkaprogramját belpolitikai téren.

— A kormányzat teendői — mondotta — há
rom pontban foglalhatók össze. A legelső föl
adata volt « belső rend helyreállítása, ame
lyet nyomon követett az államháztartás 
egyensúlyának helyreállítása. Mindkét föladat 
már nagyjából sikeresen befejezést nyert. Most 
a harmadik föladatot kell a kormánynak meg
oldania,

az egyének boldogulásának előmozdítására 
kell törekednie.

Ezt a óéit szolgálja a mezőgazdasági hitel és 
munkaalkalomról való gondoskodás az ipar 
és kereskedelem számára. Rövidesen érezhetővé 
fog válni a kormány beruházási programjá
nak kedvező hatása. Ugyancsak főgondja a 
kormánynak a tisztviselők helyzetének javí
tása. Elsősorban a tényleges tisztviselők, de 
azután a nyugdíjasok, az özvegyek és árvák 
sorsán kíván a kormány hathatósan segíteni.

A belpolitikai helyzetről szólva, kifejtette a 
belügyminiszter, hogy a kormány csupán a 
forradalmak után elkövetett bűnöknek akart 
véget vetni, de nem vállaikozott egyúttal a 
nemzeti föllángolás megszüntetésére. Nem le
het szabad kezet engedni a nemzetközi aspirá
cióknak, amint

nem lehet megengedni sem jobb-, sem bal
oldali ki! engésoket.

Foglalkozott ezután a belügyminiszter az 

oktobrizmussal, amelyről megállapította, 
az nem szabadságot, hanem elnyomást jelentet/, 
minden téren és

a kormányzat nem hajlandó szalonképessé 
tenni.

Majd a demokráciáról beszélt és kifejtette, 
hogy a demokratikus pártok között nincs össz
hang, mert a demokratizmust különfelekcpeji 
értelmezik. Egyoldalú politika néni lehet, 
demokrata. Az igazi demokratikus politika a 
társadalom minden osztályának erdeket kell 
hogy szolgálja. Beszédet azzal fejezte he, hogy 

a kormányzat végső célja a háború előtti 
állapotoknak minden téren való vissza

állítása.
Ezután Pesthy Pál igazságügyminiszter szó

lalt föl, aki «£ osztályok és fele kezetek közöli 
egyetértés szükségességét hangsúlyozta. A mi 
országunkban — mondotta —, amely agrár
ország, csak a többtermclds problémájúnak 
megoldása biztosíthatja a társadalmi osztályé.: 
létérdekeit. .

Gróf Teleki Pál, mint a politikai eleltol 
távolálló vendég, külföldi tanesztalatairól szá
molt. be. Gróf Bethlen István egyéniségét a 
külföld is tiszteli és nagyrabecsüli. Az állandó 
kormányzás a külföld szemében politikai 
érettségünk garanciáját jelenii.

A kisálltául egyetlen létalapja, hogy mi 
vagyunk.

Amíg ez a helyzet fönnáll, addig Európában 
megnyugvásról nem lehet szó.

A gyűlés után a Korona-szállodában bankett 
volt, amelyen Rakovszky Iván, belügyminisz
ter a város polgáraira, Pesthy Pál igazság- 
űgyminiszter pedig a válasz lók özön.ségre ürí
tette poharát.

egyenruháját c-ak azért nem hordja, mert őt 
a király nevezte ki e> csak a K'iruly ulatl haj
landó újra katonai szolgálatút tcGcsdem. A 
Fehér Kereszt Egyletnél Klóin Ottó azt az 
ajánlatot tette, hogy

a Fehér Kereszt javára nagy társadalmi 
és niiyflRl sikerrel kecsegtető estélyt akttr 

rendezni,
amelynek teljes jövedelmét a jótékony célú 
egyesületnek engedi tá. A Fehér Kereszt Egy
let vezetősége értekezletre gyűlt össze, amely 
elfogadta, a három jelentkező ur ajánlatát és 
mindjárt meg is kezdték az estély rendezésé
nek megszervezését. Már a meghívókat is ki
nyomatták, amikor a Fehér Kereszt Egylet 
egyik vezetőségi tagja ösztömszerüleg

fölhívta a honvédelmi minisztériumot és 
megkérdezte, hogy ismerik-e ott lovag 

Hinzenfeid-Klein Ottót.
Térniúszótcsen a. városparancsnok- lg már 
tudta, hogy kiről van fizó s azonnal intéz
kedtek, hogy letartóztassák.

A katonai bizottság éppen abban a pilla
natban toppant be a Fehér Kereszt Egylet 
nagy tanácstermébe, amikor a „lovag" 
szónoki beszédet tartott az egylet arisz

tokrata vezetősége előtt.
Kiéin Ottó abban a pillanatban összeomlott. 
Kétféle igazolványt találtak zsebeiben. Az 
egyik í’öhad’iagyi, a másik századosi rangra 
szólt. Könyörögni kezdett, hogy semmi tv le 
anyagi kárt senkinek nem okozott és csak 
tctszclgett magának a fölvett ranggal <-s él
vezte, a vele .szemben megnyilvánult tisztele
tet. Megállapították. hogy

Klc’n Ottó egy kis VII. kerületi szatócs
üzlet tulajdonosa volt.

őrmester voi' a há- 
viseli-e a lovagi 

nem tudta igazol.n 
Azt mondotta, hogy 
egy lovag Hinzcní'eid

Most mindössze 28 éves, 
ború alatt, s hogy jogosan 
címet, t e rm é szét c són
semm i féle okmánnyá I. 
Becsben adoptálta őt 
Henrik nevű ur, de úgy látszik, ez sem felel 
meg a valóságnak. Az eljárást megindították 
ellene.

aki a Fehér Kereszt arisztokrata vezetősége előtt
éppen egy táncestély terveiről tartott előadást

(A Reggel tudósitójától.) Két esztendővel 
ezelőtt a budapesti várospanincsnokság tudo
mására jutott, hogy egy 
fiatalember, aki nagyon 
h úszóul iszli egyenruhában 
jelent meg a jegel okol őbb helyeken, különféle 
visszaéléseket követett el. Amikor igazolásra 
szólították föl, a legkülönfélébb hamisítói,! 
katonai okmányokat találtak nála és kon
statálták, hogy

az egyszerű tartalékos őrmester hamis 
okmányai alapján hosszabb ideig havonta 

fölvette a főhadnagyi fizetést.
Jogtalan egyenruhaviselésért és csalásaiért 
bíróság elé állították Kiéin Ottót, akit súlyo
san meg is büntetlek. Nemrégiben megtudták 
a katonai hatóságok, hogy ez

Kiéin Oltó évii 
gyakran elegáns 
mint főhadnagy

az ál főhadnagy előléptette magát száza
dossá és mint császári és királyi kamarás 

szerepei.
rangját h’hctővé tegye, nevét 

„lovag 
kamarás, 

ért esi- 
ki rá 1y i 
és

Hogy címét és 
is megtoldotta. Névjegyei 
Hinzcnfetd-Klein Ottó, csősz. 
huszársz-izados“. A katonai 
lést, kaplak, hogy ez a 
kamarás levelet mutogat

ezen a levélen Csáky 
védőimi miniszter

így szóltak: 
és hír.

hatóságok 
császári < s 

bme főseinek

-íicértz árban

Károly gróf hon
neve szerepel.

él szerint arra -zóiitju fül a miniszter 
Ilii zsúfold-Kiéin Oltót, hogy rar.'/sór- 

céljából jelenjen meg nála. Va:ár 
vénre váratlanul horogra kerüli a 

Nihitiy héttel ezelőtt ugyanis lovag 
Ot tó huszárszázados civil - 

illegj lent a Fehér 
szék’ (ízéd/un és 

lépett érinlke- 
elhitette, bog,', 
kamarás. majd 
hogy századosi

E le\ 
lovag 
kiigu/it 
nap i 
,,lovag'
Ilin// ijf«d:l Kiéin
b ii és ur kisérctébcii 
Kereszt Egylet T iizoitó-utrai 
az egylet vezető személyeivel 
zésbe. 
valóban 
könny ii

Kit ünő 
császári 
r •SZÍ ik. .

fi
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(A Heggel tudósítójától.) Ismeretes, hogy a 
Rákóczi-uti 77/bar/n-miilató decemberi mű 
sorúra. Anita. Berber táncosnő föllépését hir
dette. a föllépés eP'» azonban akadályok tornyo
sultak, mert a főkapitányság és a belügy
minisztérium nem engedélyezte a táncosnő föl
lépését. Az Arlistregyosiilct ebben az ügyben 
még nem foglalt, állást, de valószínű, hogv ez 
hétfőn vagy kedden inog fog történni. Több 
társadalmi egyesület mozgóimat indított, hogy 
Anita Berber föl’epéséi megakadályozza. 
Géber Ignác, a Ta barin igazgatója megbízta 
dr. ítélj Imre ügyvédet és egységespárti nem- 
zettpv iile-ii képviselőt, hogy mint ügyvéd meg
felelő helyeken interveniáljon a vendégszerep
lés engi'i! iyi-zé.e érdekében. fejj íinre <lr., 
valamint Sehönvitzky Bertalan dr. megtette a 
szükséges lépeseket, mindezideig azon’r n sem 
a bi! ügy minisztérium. sem a főkapitányság 
nem roll hajlandó megengedni, hogy Anita 
Berber, akit 150 000.000 koronás gázsival szer
ződtet'ek, decemberben Budapesten szerepel
hessen.
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I o g s z e b h 
f o r m á b a n 
175.000 
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! Bifdap&sft, 8V-, Nuzem>k-:rai 33. sstám j 
£<»tsre légytiiná!

angoi gyapjúszövetek és dívatselymek 
áruháza

Búd-pest JV, Váci-utca 25. sz. YFLE-*--— wuua|jco«. ív, vaui-uiud, Sí. -ia-73
Karácsonyi occasió eladásunk folyamatban van. Közismerten legelsőrendii óriási árukészle

tünknek jelentékeny részét módunkban áJl ez alkalom mai
minden képxefietet föimmufiS eltsé ®Mmí.

- ■ll.ll --     ------------------------ Tr„ U|JU l_mJJ,jl-imn-T,r ITI,,M Ilin,,,     ----------

Az áitaiános szokástól eltérően árakat nem mert az árak mellet az anyagok minőségei
álhatók, iszért kékjük tehát a h. é. vásári óki jzönséget^ ho^y áruinkat saját érvekében is tekintse 

meg. Eladásra kerülnek: Télikabát, öltöny, frakk, nadrág, női kabát, kosztüm-és ruhaszövetek, vala
mint egy eb nyári mosóanyagok. Autó-, kocsitakarók, plaidek és kendők nagy választékban.
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Többmilliárdos vámpanama miatt 
letartóztatták a Spedició Rt igazgatóját 

és egyik tisztviselőjét
A nyomozás szerint négy mtíHiúrd kárt okoztak a kincstárnak, de a 
tettesek csak máztál milliárdoí vallanak be — Tizenhat vagon küiön- 

b&zfí árut csempésztek he ax országba vámmentesen
(A Reggel tudósítójától.) Hatalmas méretű 

vámpanama ügye fejeződött be vasárnap dél
előtt ;i rendőrségen. Kétévi nyomozás után. 
<lr. Rcde József reudőrtanáesos letartóztatta 
Rosenbcrg Jenő igazgatót, a Spedició Rí. társ
tulajdonosát, valamint a cég vámolási tisztvi
selőnél, Mándy Istvánt. A múlt esztendőben 
pállani ki a rongy vámpanama. Azóta bizal
masan és titokban folyt ebben az ügyben a 
nyomozás. A fővámhivatalban .jöttek rá ere
detileg a csalásra. Már akkor megáll api tották, 
hogy a Spedició-cég két tulajdonosa, Rosen
bcrg J< nő és Liébmann Miklós nagyon sok 
előkelő fővárosi kereskedő részére végez él
vámolási munkálatokat. A cég egyik tisztvise
lője, a fiatal Mándy István, azzal az ajánlattal 
lépett főnökei elé még J92-,‘!-ban, hogy

neki módjában áll behozatali engedélyek 
és vámilletékek kifizetése nélkül . nagy

mennyiségű árul becsempészni,
amivel rengeteg pénzt lehet keersni. A főnö
kök ráállni Lak az ajánlatra és nagyon sok ke
reskedőiül vetlek át megbízást áruk beszálli- 
lására. Csupa olyan kereskedővel léplek érint
kezésbe, akiknek váméiőjegyzési raktáru'kvolt 
ami azt jelenti, bog - n vámhivatal behozatali 
t ngedélyeik alapián az előjegyzési raktárba 
szállilia!ja az árut a vámösszegek kifizetése 
nélkül, ha a fővámhiv.dalban elkönyvelik a 
beszállih.i I ári'k-H hogy azok eladá.sa érádon 
utólag befizethető legyen a vámilleték. A Dtl'i'. 
állomására és az egyéb írd vek re érkező árukat 
a Spedició elvámolásra elvállalta. A nagy
mennyiségű árukról vámboleltákat állíttattak 
ki kél, példányban, vámszemlél kértek az árura 
s azután azzal az ürüggyel, hogy a fővámhiva- 
1alba.n elintézik az előjegyzést. átvették a vám- 
bolettákül és Kosonberg Jenő, Mándy István, 
valamint Liebmann Miklós fölváltva elmen
tek ilyen várnbole.llával a i’ővámhivatalba, 
rendszerint másod maguk kai r. ott szóba- 
clegyedtek a hivatalnokokkal, s

sem bánfa, fia egyesek „a feftlfc teleiére 
áítanak ls“, áe továbbra is a fobboMati 

er&k összefogásán fog fáradozni
(A Reggel tudósítójától.) Politikai körökben 

az a hir terjedi el, hogy a Társadalmi Egyesü
letek Szövetségében, az Albrccht-féle hírekre 
való tckintcltcl, egyelőre nem gondolnak a 
megkezdett szervezkedő propaganda folytatá
sára. A Reggel inunkmánsa beszéli ebben az 
ügyben Klebclsberg Kunó gróf vallás és köz 
oktatásügyi miniszterrel, akit megkérdeztünk 
arról is. mennyiben felelnek meg a valóság
nak azok a hírek, amelyek a fajvédőkkel való 
szorosabb politikai összeköt teleséi öl szólónak.

A kultuszminiszter
igy válaszol!:

— Szó sem lehet arról, hogy a Társadalmi 

amíg egyikük lekötötte őket társalgásával, 
a másik óvatosan rányomta a vánibolet- 
íakra a főváinhivatal bélyegzőjét, amely 
szerint elkönyvelték a vámelőjegyzést és az 

áru kiadható.
Ugyanekkor ellesték, hogy milyen folyószám
mal könyvelnek és hasonló számot és aláírást, 
hamisítottak az okmányokra. Az egyes vám- 
raktárakl>an azután az árukat kiadták a Spe
dició Részvény társaságnak, amely elszállította 
az egyes kereskedőkhöz az árui, fölvette a 
vámiiletékeket és a behozatali engedélyokért 
járó magas dijakat. így hatalmas összegeket 
szereztek. Később már nem is lopták okmá
nyaikra a vámhivatal eredeti bélyegzőjét, 

hanem készíttettek maguknak hamis 
gumibélyegzőt.

Több mint egy évig folytatták ezt a hamis el
vámolást. A vámhivatal értesítette az esetről 
a rendőrséget, ahol Fecske Ferenc detektiy- 
fölügyelő indított nyomozást az ügyben. A cég 
egyik főnöke, Liebmann Miklós nyomban a 
panamák kiderítése után Ilécsbe szökött. A 
nyomozási Schmidl József és Horváth Dániel 
detektívek folytul Jók le a fő vám hivatal tiszt
viselőivel együtt és megállapították, hogy

több mint í miiliárddal károsították meg 
a kincstárt.

A cég másik kél tagja, Rosenbcrg Jenő és 
Mándy István c.-nk 16 vagon áru becsempé
széséi vallót Iák. be. Az ügyészség nemcsak 
okirathamisilás, hanem csalás miatt, is elren
delte a vizsgálatot és a résztvevők letartózta
tását rendelte el. A rendőrségen a Spedició 
igazgatóját, Rosenbcrg Jenőt és tisztviselőjét, 
Mándy Istvánt, vasárnap délelőtt letartóztat
ták. Az egyes cégek ellen az eljárás tovább fo
lyik. Közülük többen azt igyekeznek bizonyí
tani, hogy ők nem tudták azt, hogy a Spedició 
milyen úton szállította ki nekik vagontételek- 
ben az árul.

Egyesületek Szövi í égét a teljesen alaptalan 
kirá'ypuccs-hirek kompromittálták volna. Meg- 
győződé.-em változatlanul az, hogy a TESz 
működésére szükség van ebben az országban, 
mint ahogy

szükség van a konzervatív erők összefogá
sára a forradalmi széliemmel szemben.

Konzervatív erők alatt természetesen a jobb
oldalt kell érteni, bár én nem a fajvédőkre, 
nem politikai pártokra és személyekre gon
doltam akkor, amikor a TESz-ben a konzer
vál iv orőleiiyczők egyiittmiiködéisének szüksé
gességére mutattam rá. Kijelenthetem, hogy 

ezen együttműködés érdekében fogok fára
dozni továbbra is, még ha egyesek a fejük 

tetejére állnak is
és ezért a működésemért minden tekintetben
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Dr. Pajor Szanatórium
Budapest, Vili, Vas-utca 17

Sebészeti, szülészeti, bel-, ideg- és üdülő
betegek részére. — Modern vizgyógyintézet
Ortl>opó«4 rts Zttnder nyeg^mód, UlctAs konyha 
(cukor s*i».  UctogckncH) bcJ.Ai'ók n'ixár® Is
Mngímldinikai osztályon n unpi ellátás dijii 140.0110 K 

vállalom a, teljes politikai felelősséget. 
Beszéltünk ezután

Eckhardt Tiborral
is, aki a kövotkezóket mondotta A Reggel 
munkatársának:

—• A TESz programja két szóban foglalható 
össze: irredentizmus és nacionalizmus.

Ar. antiszemitizmus formailag nem szere
pel a programban, lényegileg azonban igen, 

inért hiszen nacionalizmus antiszemitizmus 
nélkül, véleményem szerint, el. sem képzelhető. 
A TESz változatlan energiával folytatja a 
szervezkedés munkáját.

„Jelentem alássan, őrizetbe 
vettem Vázsonyi Vilmost!"
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap este kü

lönös jelenet játszódott le a főkapitányság köz
ponti ügyeletén. Belépett egy szolgálatban 
levő rendőr és annak rendje-módja szerint, 
szabályosan igy szólt:

— Jelentem alássan, őrizetbe vettem Vázsonyi 
Vilmost és Mester Károlyt.

Természetesen, óriási konsternációt keltett ez 
a jelentés, akik hallották, mindjárt a nagy 
hűhóra gondoltak: teremtette, mi lesz ebből!

(— Mi az, kit vett, maga őrizetbe?! — kérdez
ték riadtan és harsogva egyszerre többen is.

A rendőr újból és határozottan jelentette:
— Vázsonyi Vilmost és Mester Károlyt!
— Vázsonyi. Vilmost?
— Igen, jelentem alássan!
— Miért, maga szeren csábién!
— Ezüstkanalat lopott.'
A kínos izgalom tetőpontjára hágott. Pilla

natok múltaik, inig végre a rendőr megkapta a 
parancsot:

— Vezesse be!
A rendőr sarkonifordull, föltárta az ajtót és 

bevezetett — egy megszeppent fiatalembert, 
aki egyszerű munkásruhábaJi volt. A nagy 
feszültség fölengedett. Tehát tévedés!

— Hogy hívják magát? — kérdezték.
— Vázsonyi Vilmos! — felelt büszkén a 

fiatalember.
— Ne vicceljen! — mondták neki. — Itt a 

főkapitányságon van! Tudja maga, ki az a 
Vázsonyi Vilmos?

— Igenis tudom! Az a híres jiolitrikus, kegyel
mes ur. De én is Vázsonyi Vilmos vagyok, 28 
éves, napszámos, erzsébetfalvai születésű.

Előszedte a nála levő írásokat, igazolta ma
gát. Ezek szerint. kitűnt, hogy van tehát az 
ismert Vázsonyi Vilmoson kívül egy másik 
Vázsonyi Vilmos is, aki erzsébetin ivad szüle
tésű. akiről a nyilvánosság eddig nem is tudott. 
A varázsátveszfett Vázsonyi Vilmost, az erzsé- 
belfalvaii születésűt, társával együtt őrizetbe 
vették és a főkapitányságon nagyot lélekzettek 
az összes tényezők.

elad%25c3%25a1.sa
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Izgalmas jelenetek között tiltakozott a nyug
díjasok vasárnapi nagygyűlése a kormány 
törvénysértő státuszrendezési javaslata ellen 
W«fa2aissy Ssívási nyugalmazod tábornok:; „índWváeiyozom s mondja ki 
a naciygyikSéSj hogy csatiakozSk a sxocláldencokrata párt^f<»z,s — Az ügye" 
íetes reradsírtEszttvaseííS több ízben félbeszakította a szónokok beszédeit., 

két szónolxtóa megvonta a szót
(A Re ff ff el tudósítójától.) A magyarországi 

nyugdíjasok szervezetei: a Kansz, a. Nyukosz 
ós a Nyugdíjasok Országos Szövetsége vasár
nap délelőtt a régi képviselőházban országos 
nagygyűlésre jöttek össze, hogy

együttesen tiltakozzanak a kormánynak 
igazságtalan és — valamennyi nyugdíjas 
szervezet szerint — törvényellenes státusz- 

rendczcsi javaslata ellen.
A rendkívül viharosnak ígérkező nagygyűlés 
rendezősége el akarta kerülni, hogy akár 
jobb-, akár baloldali idegen elemek botrányt 
provokáljanak a gyűlésen, ezért minden nyug
díjasnak, mielőtt a terembe belépett, föl kel
lett mutatnia arcképes igazolványát. Ez az 
intézkedés som tudta azonban a gyűlés zavar
talan lefolyását biztosítani: egymást. követ
ték az izgalmas jelenetek s elkeseredett közbe
kiáltások, az ügyeletes rendőrtiszt és a. gyűlés 
elnöke számtalanszor szakította félbe a gyűlés 
menetét,

két szónoktól megvonták a szót.
Mintegy 2000 fővárosi és vidéki nyugdíjas 
kaional isz:, közalkalmazott és vasutas veit 
részt a gyűlésen, közöttük számos kegyelmes 
és méitóságos ur: nyugalmazott altábor- 
nagyok, tábornokok, államtitkárok, miniszteri 
tanácsosok és más magasrangu köztisztviselők. 
Megjelentek a nagygyűlésen Szilágyi Lajos, 
Slrauss István, Platthy György és Barlos 
Andor nemzetgyűlési képviselők, valamint 
Bállá Aladár nyugalmazott miniszter.

— A nyugdíjasok — kezdette megnyitóbeszédét Aewtén.i/i 
Zwrr nyugalmazott államtitkár, elnök — a nyomor, a nél
külözés ós szenvedés utján eljutottak ahhoz a ponthoz, 
ahol a türelemnek vérre szakad. .Vüp a forradalom és a 
kommunizmus sem meri hozzányúlni azokhoz a törvények
hez, amelyek a nyugdíjasok jogait biztosítják. Most 
azonban

a kormány, ugylátszlk, törvényen kívüli állapotba, 
ex-loxbe helyezte a uytigdf Jaeokat, özvegyeket ée 

árvákat.
FöltáLalták azt a dajkamesét. hogy a genfi népszövotségi 
tanács nem engedte meg a nyugdíjasok illetményeinek 
fölemelését Mivel azonban még pályázat utján sem talál 
hatna a kormányt olyan embert, aki olhiszi, hogy amiből 
Kis Péter tényleges köztisztviselő nem tud megélni, abból 
Nagy Pál nyugdíjas köztisztviselő meg tud élni, más in
dokokat is kellett a kormánynak keresnie. Az ország 
szomorú közgazdasági állapotára hivatkoznak . .. (Közbe
kiáltások: „De a képviselők fizetését föl tudták emelni!") 
. . . Elismerjük, hogy gazdasági helyzetünk szomorú, de 
tiltakozunk az ellen, hogy az elvesztett háborút a nyug- 
díjasokkal, özvegyekkel és árvákkal fizettessék meg.

Riflíra alkalom 
MzftrlKag valósi perna- 

vssseííyHóMii 
olcsó áraüM való

Minden évben karácsony elölt a közismert 
S t e i n perzsaszonyegnagykereskedő cég, 
jelenleg IV, Váci-utca 1. szán), az ö hatalmas 
szönyegraktarát a t. vevőközönségnek, lénye
gesen mérsékelt árakon engedi át. Ez alka
lommal több mint 3000 drb legkiválóbb minő
ségű, kizárólag valódi perzsaezönyeget bocsát 
választékra, a legjobbnak szine-javát, melyeket 
a cég főnöke a Keleten személyesen válasz
tott ki és vásárolt meg. Finom valódi perzsa 
összekötő-szőnyegek nagy mennyiségekben, 
I X 150 m. méretben, 1,600.000 koronától, 
továbbá perzsafutók kb. 120 X 2 méter és 
hosszabbak, 3,000.000 koronától följebb kap
hatók. Remekszép pamlagátvetök, faliszőnye
gek 3tb., valamint 300 darab valódi perzsa 
ebédlő-, uriszoba- és szalonszőnyeg minden 
nagyságban és a legfinomabb minőségben 
versenyen kívüli olcsó árakon. Finom perzsa 
ebédlőszőnyeg már lr»,000.009 korongért 
kapható. Tekintettel arra, hogy a Stein-cég a 
szakma legrégibb és leghirnevesebh cége 
(1869-ben alapították), vevőinek legteljesebb 
megnyugvást és garanciái nyújtja a bevásár
lásnál és tisztelettel meghívja az. érdeklődőket, 
vételkényszer nélküli szives megtekintésre.

Brázay sősborszesz gUffsft

Waltér Ottó nyugalmazott postaigazgato 
terjesztette elő ezután a nagygyűlés határo- 
aatí javaslatát. ./amoiinszky Jenő wk jelenti 
ki, hogy ő bízik az illetékesek jóindulatában. 
A terem minden oldaláról izgatott kiáltások 
hangzanak orré:: „Ismerjük azt a jóindulatot!**

Vitéz ölbei Till Sándor ny. tábornok
a következő szónok:

_  Határtalan megdöbbenéssel vettük — mondja Tíll tó 
homok —, amikor ez a rendedet napvilágot látott. Ez a 
rendolet a mai hatalmon levő kisded csoportnak érdekeit 
szolgálja. Bethlen legutóbb egy pohárköszöntőjében ezt 
mondotta: „A nyugdíjasok ne reménykedjenek, meri raj
tuk segíteni nem lehet." A miniszterelnök nr úgy beszél, 
mintha mi halálos betegek volnánk.

Nem ml vagyunk betegek, beteg az a lélek, amelyből
ez a státusrendező Javaslat, fakad.

De mi tudni fogjuk, mit kell lennünk- a legközelebbi vá
lasztáson olyanokat fogunk hatalomra segíteni, akik meg
adják nekünk, ami megillet bennünket.

Rákóczy István ny. főispán,
Nógrá-d-Hontmegy:*  nyugdíjasainak kiküldöttje:

— Magyarországnak — mondja — kilenc, minisztere van, 
d<> tizennyolcán kapnak miniszteri fizetést. Harminc állam
titkárunk van. <le kétszázhatvanán húznak államtitkári 
fizetési.

(Közbekiáltások: Azért nem Jut nekü ik!)
— Viszont a IV' X. fizetési osztályokban levő tiszt

viselők, akik pedig már békében is nélkülözlek, kevesebb 
százalékát kapják, békebeli, fizetésüknek, mint a minisz
terek és államtitkárok.

Ifjabb Gonda Béla, a Vasutasok Országos 
Gazdasági Egyesületének kiküldöttje után, 
[Valter Ottó nyugalmazott poetaigazgaló a kö

vetkező szónok:
— A képviselők fizetését föl tudták emelni, de az 

özvegyekét, árvákét nem.
Figyelmébe ajánlja a kormánynak, hogy Magyarországon 
vannak törvények, amelyeknek betartása a nemzet becsü
letét jelenti.

Veres Sándor ny. Máv. föfölügyető illán 
Ujfalussy István ny. tábornok 

ezóíkiil föl:
— Semmi célja nincs az előbb benyújtott határozati

javallat azon pontjának, hogy a kormányhoz és a nem 
zotgyüléshez forduljunk támogatásért. Kár a papirosért. 
Meggyőződhettünk róla már, hogy a kormány és • né
hány Iisztelelreméltét képviselő kivételével — a nemzet- 
gyűlés is teljesen érzéketlen a sorsunk iránt. Bethlen 
István legutóbb azl mondotta egy p.i.rtrrickw.laten, hogy 
vént adhat ajándékot a nyug dija soknál.'. Megdöbbentő 
cinizmus, hogy a miniszterelnök ur ajándéknak minősíti 
a nyugdíjasok jogos illetményeit. („Gyalázat!" hangzik 
egy ch-s fölkiáltás. — Az elnök, az ügyeletes rendörliszt- 
viselő nlasiiásóra, mérsékletre inti a szónokot és a közbe 
szólókat.) 1 miit vúnyozoni folytatja l'jfahwsy tábor
nok hogy :< nagygyűlés küldjön ki egy bizottságid, 
amely írásba foglalja, hogy a miniszterelnök kijelenté
seit sértőnek találja és megbid ránkozdsémak ad ki feje.éri. 
Percekig tarló zaj követi a táborunk sz.avaií, a részt
vevők közül egyesek bangó, és izgatott kö.'.lnk i. Pások- 
knl 1 el,/rslil.- az indítványt, mások viharosan líltaki, vet. 
ellene. Amikor végre az. elnök folytonos csönget.'-i: meg- 
sziinleii a zajt, l’jfaltissy tábornok i-melt bangón folv 
tatja beszédét:

lleállt a szüksége annak, hogy olyan politikai párt
hoz csal tál.-',zzunk, amely szirén viseli a nyugdíjasok 
érdekeit.

Indítványozom: mondja ki a nagygyűlés, hogy csatla
kozik. u .szociáldemokrata párthoz.

Velour plüss ebédlőszőnyeg.......................
SoJyomfényfl mokott dl vány la karéi.........
Selyemfényű karakul diványtakaró .... 
Szép gyapjú ügyelő..................................... ..
Gyönyörű valódi perzsa összekötő .........
llomok valódi perzsa sczlóntakaró .........
Valódi nagy perzsa ebédlórzőnycg.........

Szmlrna-, argamun-, axmlnatcr- és futőszőnyegek, 
függönyök, ágygarnltnrák bámulatos olcsón áruslltatnak.

Kedvező iizctésl föltételek készpénzúrak mellett.

K 1,480.000
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SCHILLINGER BÉLA
DuVlj Tcr^r.'Hörut *n>|npitvn

óriási vihar tör ki Ujfalussy tábornok in- 
dít vány áriak nyomán A gyűlés résztvevői 
izgufothm ugranak föl. fulsikeiiio zaj kelet
kezik, amelyből csak cg} -;gy élesebb kialpis 
hangzik ki: „Igaza van! ..Ott van a hdyunk! 
Mások viszont ű leghevesebben ellentmon
danak,

három-négy ember öklét fölemelve, rohan 
a tábornok felé,

aki nyugodtan áll a vilharban <~. folytatni 
akarja a beszédét. Ekkor azonban FŐI-.1I 
dr. Hegyi. Sándor rendőr főtanácsos és ezeket 
mondja: , , . . . .— Figyelmeztetem a szónokot. valamint a. 
nagygyűlés minden résztvevőjét, hogy ezen ;t 
gyűlésen csak anyagi sérelmeiket teheííi: 
szóvá, politikával néni foglalkozhatnak a be
szédeikben. Éppen ezí'*rt.

a szónoktól a szót megvonom
Miutón ntóg előbb az elnök is flgyelmeztcti a követ 

k<wő szónokokat, hogy a politikára ne. térjenek ki. 
Krompacher Károly tábornok a Nyukosz név 'ben wz<i- 
lnlt föl és kijelentette, hogy a Nyukosz nem azonosítja 
magát Vjfalussy tábornok indítványával. I'ibry Gyula 
pénzügyi főtanácsos, llalogh István ny. kir. Ian:öiug; hí 
)x>HZé:dcj után Havas fh-zsö, mint a Nyug.:lina ’zolt í <■ 
városi Tisztviselők Országo-. Egyesületének megbízott ,ia 
szólal föl. A pénzügyminiszter rnükidéséd kri': ili;i, 
amire az elnök, a rondőrfőtanácFOS utasítására. i-lb< 
szakítja és arra s-’.ólifja fii), hogy a mini) rtercl,- szemé 
lyél ne vonja a vitába. Somogyi Sándor, a szegedi 
nyugdíjasok képviselője és hummer Ödön ny. postatisz.f 
arról lieszélnek, hogy lesz még uj rii<ax.7tiis Magye 
országon, majd akkor inegllzctbetnek n uyiigdi.í.-l-oI ;i- >k 
nak, akik tönkretették <»knt. Lummer Ödön heszZ-lébcn 
hangsúlyozta, hogy az. eddig követett cw.k izükkel nem 
lehet eredmémyt .dé>rni, tehát

..ököllel kell kivi- ni Jogainkat".
Neményi i-lnöl' a szánoknak <• szavai után, a .' M< 
is megvonja.

Szilágyi Lajos.
immzcűgy iilé<í kópvisi mini ityugd: í" 
tonatiszl szólal Föl:

— A honvédelmi miniszterhez kell fordulni a nyug
díjasoknak, tiM-gpcdig nemcsak a katonai, de a polgári 
nyugdíjasoknak is, mert a honvédelem érdekében nem 
közömbe,s, hogy mi lesz a sorsa ennek az inb'l’lf; ns < ■ 
értékes rétegnek. A kormány sokszor emlegeti, hogy a 
forradalmaknak, a liolsevizmnsnak vissza téréséi inog kell 
előzni. Hát itt az alkalom, hogy megelőzzék. .1 nemzeti 
szerencsétlenség súlyát viselnünk, kell, de egyformán 
va\amenn y lünknek.

Balogh Béla számos vasutas társának nevé
ben kér szót:

— A kormány, valamint, az elmúlt, években a nyug 
díjas szervezeteknek vezetői is, visszaéltek a keresztény 
és nemzeti eszme jelszavával. .1 keresztény és neuiztii 
eszme nevében tettek tönkre bennünket.

A szónok beszéde közben ujult erővel tör ki 
a vihar, amelyet az elnök csak nagyon n- In*  
zen tud lecsillapitani. A nagygyűlés végül a 
benyújtott határozati javaslatot apróbb mó 
dositások után elfogadta.
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Crépe de Chilié.. 
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I 150 cm ...................................
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Az osztrák legitimista mozgalom 
egyik vezére az antiszemitizmust tartja a legitimizmus 

legnagyobb veszedelmének
IV. Károly király s „Nem csalódtam, Vázsonyi megtartotta 

katolikus
Becs, november 29.

M Regnél tudósítójától.) Schonta Imre fre- 
gu.tt'kapitá.ny, az osztrák legitimistáik egyik 
vezére, aki JV. Károly király szárnysegéde 
és lóg meghittebb udvari embere volt, a „Neuer 
Wiener Journal" vasárnapi számában hosz- 
szabb cikkben elmélkedik arról a káros hatás
ról. amelyet az osztrák antiszemitizmus gyako
rol a legitimista mozgalomra. „Jól tudom, írja 
Schonta, hogy veszedelmes területre lépek, ami
kor az antiszemitizmussal szemben állást fog
lalok. 7,sidóbérencnek mondanak majd, de én 
ezt megkockáztathatom, mert akik ismernek, 
azok tudják, hogy meggyőződésem nem eladó. 
Nekem közönyös a mások véleménye, de nem 
közönyös a monarchia visszaálli/asa érdekében 
való harc, amelyben egyetlen reményét látom 
annak, hogy Ausztria néj>e az elziilléstől és 
szolgaságtól mogóvassék. De ezeket a törekvé
seket. veszélyezteti az osztrák néppárt újabban 
vallott programja, amely azt a. látszatét, kelti, 
mini ha a. monarchisták zári löm egekben az 
antiszemitizmus melleti foglallak volna állást. 
Egy ilyen állásfoglalás árt. a mozgalmunknak’, 
meri távol tart minden zsidót attól, hogy a 
monarchia visszaállít ásónak munkájában részt- 
vegyen.

Várhatunk-c tőle támogatást, ha ezért 
pogrommal adózunk neki!

De ettől eltekintve, vissza kell utasítanunk 
a táji antiszemitizmust azért is, mert igazság
talan. Igazságtalan, mert Imijük, hogy sok 
zsidó jó hazafinak és a monarchia kitartó 
/•ivének bizonyult a háborúban és a háborút 
követő fölfordulásban, Es ha csak egy ilyen 
van közöttük, már akkor sem szabad az egész 
családot elitélni. Ha a legitimista mozgalom
ban sok zsidót ellenségeink táborában látunk

esküjét!11
majd, ezt az antiszemitáknak köszönhetjük. 
De nem szabad elriasztanunk azokat, akik 
szívesen velünk tartanának. Cikkét igy fejezi 
bo Schonta: Éppen ma olvastam egy férfias 
beszédet, amelyben Vázsonyi Vilmos ő cxcellen- 
ciája, volt igazságügyminiszter, Károly király 
örököseinek jogaiért síkra száll. Ez a beszéd 
azt mutatja, hogy egy zsidóban több lehel a 
hűség, mint — mondjuk — egy aranygyapjas-

rend valamelyik lovagjában. E beszéli olvadá
sakor eszembe jutott Vázsonyi Vilmosnak 
igazságiigyminiszlerré való kinevezése és 
eskütétele. En abban az időben a király kísé
retével együtt utaztam Bécsből Budapestre. 
Az udvari vonalon arról viccelődtek, hogy 
Vázsonyi Vilmos az í'dvözitőre és a boldog
ságon Szűzre esküdött, az eskü tehát Vázso- 
nyit nem is kötelezi. Károly király erre a kö
vetkezőt mondotta:

„Vázsonyi őszinte. Vázsonyi megtartja az 
esküt."

Károly király, valahányszor a köztársasági 
zsidó titkos tanácsos Vázsonyiról szó esett, 
aki hűségében soha meg nem ingott, mindig 
erre a jelenetre gondolt és igy szólt:

..Látja, nem csalódtam: Vázsonyi megtar
totta katolikus esküjét.**

Es meglátszott rajta, hogy ez jól esett neki, 
akit annyian megcsaltak.

Öngyilkos lett egy urileány,
aki utolsó levelében a honvédelmi minisz*  
tértől kér elégtételt, mert vőlegénye nem 

akarta beváltani házassági Ígéretét
(A Heggel tudósitójától.) Két nappal ezelőtt 

a Bajnok-utca 16. számú ház lakói gyanúsnak 
találták, hogy a házban lakó *S ‘. Irén tiszt
viselőnő mintegy huszonnégy órája nem mu
tatkozik. Lakásának ajtói zárva voltak. Szóltak 
a házföliigyolőnek, aki rendőrt hivott, föl 
törték a lakás ajtaját és az egyszoba-konyhás 
főbérloti lakásban a szoba padlóján holtan 
találták a szép S. Irént, mellén egy kis pör
költ sebhely volt a szír fölött, mellette revol
ver hevert. Megállapították, lmgv

S. Irén huszonegy órája feküdt holtan a 
bezárt lakásban.

Az öngyilkos leány több levelet hagyott hátra, 
amelyekben elbúcsúzott rokonaitól és ismerő 
seitöl. Az egyik levelet édesapjának irta, aki
földbirtokos. Az öngyilkosságot S. Irén isme-
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rősei teljesen érthetetlennek találták, mert 
a leánynak vőlegénye is volt 

s boldogan emlegette, hogy nemsokára meg is 
tartják az esküvői. A szerencsétlen esetről 
táviratilag’ értesítették S. Irén édesapját, aki 
Csehszlovákiából tegnap érkezett Budapestre. 
A lesújtott apa első dolga az volt, hogy át
kutassa leánya ho.miját és levelezéseit. Nem 
kellett sokáig kutatnia: leánya leveles kazettá
jában legfelől nag.v gonddal fogalmazott leve
let talált, amelynek boritékán a következő 
címzés állott:

„Nagyméltóságu gróf Csáki/ Károly hon
védelmi. miniszter urnák. Budapest, Hon
védelmi minisztérium. Ajánlott.'*
A levélben, amelyen az áz apa azonnal fölis

merte leánya jellegzetes írását,
S. Irén kihallgatást kért a honvédelmi mi

nisztertől.
Elmondja a miniszternek, hogy most 2*2  éves 
hajadon s négy évvel ezelőtt jött Budapestre 
.szüleitől, akik megszállott területen élnek. 
Azért jött Budapestre, hogy itt elfoglalja hiva- 
lalnoknói állását a Magyar Mezőgazdák Szö
vetkezeténél. Alig jött föl a fővárosba,

rokonainál megismerkedett a honvédelmi 
minisztérium egyik tisztviselőjével,

aki kétévi udvarlás után házassági ígéretet 
tett neki és már vőlegényének mondotta ma
gút. Vőlegénye már lakást is bérelt számukra 
a Bajnok-utca 16. számú házban és a lakást be 
is bútorozta. A bútorvásárlás azonban hitelben 
történt s a vőlegény egyszer csak beszüntette a 
résziét fizetést és a. háztartási költségeket sem 
födözte. Ezután elmondja, a ma már halott 
urileány a miniszternek, hogy

egy napon levelet talált vőlegénye zsebé
ben és ebből a levélből megtudta, hogy vő
legénye egy nagykőrösi gazdalánnyal akar 
házasságot kötni, hogy 500 milliós kártya- 

a dósságát ki fizethesse.
Eölszólí fására — írja tovább a leány — vőle
génye azt Ígérte, hogy félévi házasság után 
majd elválik a gazdag nagykőrösi leánytól és 
akkor maid vele szemben beváltja házassági 
ígéretét. Ezek után azzal végzi levelét a sze
ri ncsétlen S. Irén, aki már áldott állapotban 
volt, hogy

erkölcs? érzése nem engedi, hogy egy más 
nő rovására fogadja el vőlegénye házas

sági ígéretének beváltását,
ezért kéri ;1 minisztert, hogy kínos helyzetében 
vegye párt fogásába.

Ez a levél, megcímezve, borítékban, a leány 
kazettájában volt., amint említettük.

Nem küldte el a miniszternek, de nem is 
semmisítette meg

— ug\ látszik, vivődött magában, hogy te
gyen e följelentést az ellen, akit, szeret. Búcsú
levelet irt vőlegényének is. akinek megírta, 
hogy ma is szereti, úgy megy a halálba. Áv. 
apa mély megdöbbenéssel olvasta leánya leve
lét < s miután meggyőződött arról, hogy szeren
csétlen leánya mindent, elkövetett, hogy elhá
rítsa végzetét, de vőlegényét nem tudta eltérí
teni szándékától.

leánya panaszos levelét vasárnap elkiiidöf te 
a honvédelmi miniszteriek,

akivel közölte, hogy a levél irója azóta mái 
halott és most elégtételt kér leánya és a csatári 
számára. Az apa följelentést leli a rendőrsé
gen is, almi kérte, hogy nyomozzák ki leánya 
öngyilkosságának okát és körülményeit A 
szerencsétlen urileányt. ma temetik a rákos 
keresztúri temotő halottasházából.
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(A Reggel tudósilójától.) A gyászjelentés, 
amit a Nemzeti Színház vasárnap kiadott, 
ezeket mondja Hegyesi Mártiid: „Majdnem 
négy évtizeden keresztül szolgálta a Nemzeti 
Színházat páratlan lelkesedéssel, odaadó 
szeretettel és a legdusabb művészi eredmé
nyekkel^ Vasárnap délután koporsóba he
lyezték Hegyesi Mari holttestét a Korányi
klinikán, ahol a halál érié: a leszögezett kopor
sót a kerepest temető hallottasházába, szállí
tották.

Hegyesi Marit, saját kívánságára, nem a 
Nemzeti Színházból temetik, hanem a leg
egyszerűbb szertartással a kerepcci temető 

halottasházából,
ma, hétfőn délután Vsd órakor. A Reggel 
munkatársa ellátogatott Hegyesi Mari Kazár
utcai lakására, almi a művésznő életének 
utolsó hónapjait töltötte. Kaffka László 
építészmérnök, Hegyesi Mari fia, mondja:

— Az egyszerűséget szerette anyám minden
ben. A lakásán, az egész életében, még a. halá
lában is. Hevesi Sándort pénteken este — az 
utolsó napon, araikor még eszméletén volt — 
magához kérette. Hevesi az Operából, Bat-

tistinitől jött a halálos ágyhoz. Ekkor aprólé
kosan, minden részletre kiterjedően intézkedett 
anyám: hogyan temessék. Ezen az estén 
hívatta magához anyám két kedves barátnő
jét, Fáy Szerénát és Ligeti Juliskát is. akiktől 
hosszasan, meghatottam de könnyek nélkül el
búcsúzott. Egyetlen unokáját, Cia nővérem 
kislányát is elhivatta, hogy búcsút vegyen 
tőle.

Szétnézünk a szobában, a falon egy babér
koszorú ezüstből készült domborművé — ez az 
egyetlen tárgy, ami Hegyesi Mari színpadi 
életére emlékeztet: A szabadkai közönség 
ajándéka. Szabadkán lépett először színpadra 
Hegyesi Mari. Tizenötéves volt ekkor.

A jövő esztendőben érte volna meg szín
padi működésének ötvenedik ávfordulóját.

Tisztelői, kollégái már készültek a jubileum 
megünneplésére, do ő tiltakozott ez ellen, azt 
mondta, egy kívánsága van a jubileum alkal
mából: hogy semmiféle ünnepséget ne rendez
zenek neki. Ez a kívánsága most teljesedésbe 
ment: a jubileumon már nem fogják ünne
pelni... (h. i.)

tiikács „Sckhardt indítványa a zsidók
ról kazaJMan példát követ és közjogeileites" 

ser az indítvány parlamenti tárgyalására
(A Reggel, tudósi lé jótól) \ nemzetgyűlés 

indítvány könyvébe Eckhardt Tibor indítványt 
jegyzett be „a zsidóságnak, nemzeti. kisebb
séggé valói ni.'ilvániiról". de maga sem bí
zik abban, hogy a káli a fog í yilni indítvá
nyának megindokoló ára, me *t,  amint A Reg
gel munkatársának kij. enteiíe.

el van készülve arra, l' .'gy a Ház elnöksége 
az indítvány napia-.? ’düzését ,.el fogja 

amerikázni”.
Strauss István vélem ’nye szerint Eckhardt*  

indítványa annyira abszurdum, hogy a nem
zetgyűlés komolyan nem is foglallrvhátik vele. 
Megkérdeztük az indítványról

Lukács György
véleményét ifi, aki a következőket mondotta 
A Reggel munkatársának:

— A Csonkamagyarországof környező utód
államok azért nyílvánít >1 . a zsidóságot
nemzeti kisebbséggé, hogy statisztikailag mi
nél kevesebb magyart műi áthassanak ki. 
vagyis a lehetőséghez képest csökkentsék a 
magyarság arányszámát és igy

minél inkább megnyirbálják azokat a ki
sebbségi jogokat, amelyek a magyarságot 

számarányánál fogva megilletik. 
Eckhardt, úgy látszik, ezt az idegen példát 
akarja követni, közben azonban megfeledkezik 
arról, hogy erre az intézkedésre, éppen azért 
szánták el magukat az u ód II•írnok, hogy mi
nél inkább árthassanak Magyarországnak és a 
magyar nemzeti kisebbségeknek. Eckhardton

Karácsonyi ©ccasiőnk

Ez év folyamán rnktz'kunk
ban fölgyülemlett

kívül, azt hiszem, mindenki belátja, hogy ezt 
a rossz példát mi nem követhetjük. Nem követ
hetjük azért sem, mivel

homlokegyenest ellentétben volna az ilyen 
irányú intézkedés a magyar közjoggal, 

amely a zsidókat sohasem mint nemzetisége', 
hanem mindenkor mint felokezetet kezelte. 
Így történt meg 1895-ben a zsidóság teljes reci- 
piálása és a recepció harmincesztendős évfor
dulója a legjobb alkalom arra, hogy Eckhardt 
közjogellcnes és hazafiatlan példát követő 
indítványa ellen a leghatározottabban tiltakoz
zunk. Azt löszeit egyébként, hogy erre a tilta
kozásra. komolyait nincs is szükség, mivel 
az indítvány parlamenti tárgyaláséira nem fog 
sor kerülni.

Kállay Tibor vasárnap átvette 
Nagykanizsán díszpolgári oklevelét 

Nar/ykanlzsa, november 29.
ncfif/cl tudósUójdtól.) Kúllini Tibor volt pénzügy- 

mini •iztert, tikit Nagykanizsa városa díszpolgárává vá
lasztott. szombaton több egyséj-espárti képviselő kísérő 
t.'brti Nagykanizsára utazott, tioixy átvegye a díszpolgári 
oklevelet. A vonat. amelyen n képviselők utaztak, a nnon 
áó/i'iv;.. miatt i-itií: nidrfélőrai késcsrel crbczrtt mrq a 

ptilijaudvarr'i. ,\ diszközaryiil sí vasárnap 
•.•12 órakor nyitotta mi'g <lr. Snbjihi polgármester. Á pol 
Kármester megnyitó szavai után dr. 6r/< ,y U‘i<>rnn mél
tatta Kállay Tibor érdemeit. Ezután

Kállay Tibor 
szólalt fii!.

.Hősi, hogy az infláció után pontot, tehet - 
tünk - mondotta. az uj gazdasági beren
dezkedés alapél vo nem lehel más, mint a szél
sőségektől vttlo tartózkodás. Mint a táros uj 
polgára., arra fog törekedni ■ amiül arra tö
rekedett eddig is —, hogy a polgárság becsü
lettel kivivőt! pozíciója no veszélyeztessék. 
Ennek alapföltétele ugyanaz, ami a társadalmi 
élet alapfeltétele.

Szabadság a hó alalf
Olyan fehér és olyan csillogó! Tiszta, nyugo

dalmas, megbékélt, ösfizhangz-atosan fehér. El
takar mindent a hó és fehér palásttal leplezi 
a valóság formáit. Az ablak keretében fehér 
kép. a makulátlan erkölcs színében andalító, 
kék árnyékok lehelletévr] gyöngéden hullámo- 
sitott fehér végtelenség: a. hó. Gáttalanul 
szánkózik végig a fantázia az üde 1 iszkuságon 
és boldog emlékek csilingelése rebbenti meg 
a fehér csöndet. Égi színház függönye borult, 
a valóságra, s a függöny mögött vájjon mily 
emberi szépségek készülnek a bemutatko
zásra ?

Most lőhet ábrándozni, remélni, várni, 
amikor a meleg takaró) éltető almot szuggerál 
és lehet képzelődni emberségről, jóságról, sza
badságról, föltő.madő régi Magyarországról, 
amely a kenyér magnóval együtt csírázik a hó 
alatt. Most cl lehet mélázni egy ismerős és 
mégis oly távol Magyarország emlékén, ahol 
a becsületes munka bére emberi élet volt és o 
törvények a tisztességes akaratot védték a bűn 
támadásai ellen. (), szép Magyaroiszág, ahol 
minden szabad volt, csak ölni, lopni, csalni és 
erőszakoskodni nem roll szabad. Magasan 
delelt a gondolat a szaluul égen es ha felhők 
jöttek, cikázó szabad górni datvillámol vihara, 
tisztította üdévé a levegőt. Szabad volt üldözni 
a bűnt, nem védte a. közlés tilalma a hoppon- 
kapott panamistát, s 'm\r,\d volt tanulni, szabad 
tanítani, szabad volt, dolgozni, jogokat köve
telni, az ostobákat kinevelni, a rossz politiku
sokról véleményt mondani, a g> •ngéket párt
fogolni, a iiaíalmaskodásokaí vissza szőri tani 
és élni, lólekzcni, járni, kelni, leülni és tovább 
menni, minden embernek egyformán «’s szabad 
volt elszörnyedő mogveié- el lenézni a Bal- 
kánra, ahol lomhát v<t'Hek, halónál: politi
zállak és társadalmi egyesület1!: hirdették a. 
nyílt fórumon, hogy a törvény és az igazság 
az övék.

Mi van a fehér hó alatt.' Talán szabadság, 
üdvösség, régi Magyarország, — talán örökre 
eltakarta e tiszta fehérség a besúgók, az ageat 
provokateurök feketeségét, a tilalmakat, a 
rend tör vén veket, az. elk<d>zásokal, az. igazság 
talanságot, és a. sokszínű forradalmai: minden 
pestises hulladékári A fehér hó alatt képzel
hetünk szabadságot, müveit. Európát, bátor 
liberalizmust, aj életre élesztő, munkás testvé
riséget, kényes erkölcsöt, egész.- go, m iveket, 
amelyek a magyarság egész testében eirknlál 
nak, ahogy itt a magyarság egészséges szive, 
dobog. Álmodozni lehet, szemünkkel fölismerni 
a hó tisztaságát, de már nem sokáig. \ hó el
olvad és jönnek a B-li,s1ások, kenyerükéi vesz- 
tett tanítók, tisztviselők ók munkások, régi 
életüktől megfofiztott egyenlő! lenek és félre
lapátolják a hó szennyes maradékát és a hó 
alól feketén buggyan föl 0 esttel:, a sár, a 
rabszolgaság: Európa, Krisztus után az 1925. 
esztendőben. —r — s

többezer maradékot 
példátlan olcsó árbaiD 
teljesen elárusítjuk!

r.
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Eladásra kerülnek rím és 
férfiszbvet'', selyem- és 
mosóárumaiadékok 2, 3, 
4 méteres darabokban

Vidékre mintákat kit!diánk

Budapest IV, Váei-utca 26
Alapítva 1895
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Szabadlábra helyeztek 
ák@o Mátyás bűntársai közül 

tizenhárom vádlottat
(A Reggel tudósitójától.) Ma két hete mon

dotta ki a budapesti büntotőtörvényszék sta- 
táriális bírósága, hogy Rákosi Mátyás és bűn
társainak kommunista szervezkedési ügye a 
statáriális eljárás mellőzésével a rendes biln- 
tetőbiróság elé való. E döntés kihirdetése után 
a bűnügy aktái továbbra is az ügyészségen 
maradtak, ahol dr. Miskolczy Ágost királyi 
ügyész egybefoglalta Rákosi Mátyás és le
tartóztatásban levő 41 bűntársának az ügyét 
és az egész nyomozati eljárás, valamint a 
rögtönitélő bíróság előtt lefolytatott főtárgya
lás anyaga alapján nagyon terjedelmes vizs
gálati indítványt készített cl. Eb' en az indít
ványban mind a 42 terhelt ellen a bűnügyi vizs
gálat lefolytatását kéri a magyar állam és a 
társadalmi rend föl forgatására irányuló bűn
tett miatt (« mindegyüknél megjelöli azokat a 
cselekményeket, amelyekkel a rendtörvénybe 
ütköző bűnt elkövette. Az iratok végleges át
tanulmányozása után maga a vádhatóság úgy 
találta, hogy

a letartóztatott kommunisták közül 14 ter
heltnek az esete sokkal enyhébb beszámítás 

alá esik, mint a többié,
úgy, hogy az ügyészség elrendelte saját hatás
körében a 14 lerhát azonnali, szabadlábra- 
hclyczését. A vádhatóság c döntése folytán va

■»< 

,, Valösáaos köztársaság 
senki sem.

mondta Ottó királyfi tttstuépelnefa, ai$iiíi.or 
parancsaira rá sem fiedevitetíek

Wieganá cikke a „.Chicago Hei*ald (,’!ban az. ifin királyfiról, akti 
Krque'tióban meg!á^ogato’t

tarx^rg-—o.............................—

®

í.

fíúrn&p délelőtt a pestvidéki törvényszék fog- 
ll ázáb ól

szabadou engedték Schön József, Schön- 
inann László, Palotás Imre, Sidó Árpád, 
Erdős Ferenc, Pápa József, Földi Imre, 
Kiss Ferenc, Mahler Béla, Tóth György, 
Pivovarcsik Sándor, Zwikli József és Ván

dor Pál vádlottakat,^
de a tizennegyedik szabadlábrahelyezett vád
lott nem nyerte vissza a szabadságát, hanem 
átkisérték a toloncházba, mert ezt régebbi bű
nei miatt a főváros területéről örökre kitiltot
ták. A szabadlábra helyezettek valamennyien a 
Vági-csoport; néven ismert szocialista párt 
tagjai. Valamennyi ellen tovább folyik azon
ban a bűnügyi eljárás. A királyi ügyészség 
vizsgálati indítványában a többi terhelt vizs
gálati fogsága helyezése iránt is javaslatot 
tett, mert az a bűncselekmény, amelyet Rá
kosiéit elkövettek, a rendtörvény szerint öt év
től tiz évig terjedő fegyházi)ünteléssel sújtható 
és igy a büntetés előrelátható nagysága a szö
kés veszélyét igazolja és a vizsgálati fogság 
elrendelését indokolja. A bünüg'y iratai egyéb
ként. ma. kerülnek a törvényszék elnökségéhez, 
ahol az ügy nagy tériedéi ménéi s a vádlottak 
sokaságánál fogva küliti. vizsgálóbírói rendel
nek ki a fíákosiék ügyének kivizsgálására.

£í fa 9^- fk nSm ** wCTá ’ o. 'r 7T n 1 
I

Újságokon kivüJ verseket sem szabad olvas
nia. Miután nagyon érzelgős hajlandóságú, a 
királyné attól való féltében, hogy a költészet 
ezt, a hajlandóságát még jobban elmélyíti, el
tiltotta őt a könyvek olvasásától. A császár és 
király szerepét az embernek saját fivérei es 
nővérei előtt könnyű eljátszani. Ottó röviddel 
ezelőtt, mesélte valaki Lequeitióban, egyik 
tanítójával sakkozott. A többi gyerek közben 
rettentő lármát csapott; Ottó megkérte őket, 
maradjanak csöndben. Rá sem hederitettek. 
„Én, császári uratok, megparancsolom, hogy 
elhallgassatok!" — kiáltott erre. A gyermek
sereg azonban vidám hahotával fogadta 
Őfelsége parancsáé. Olló undorral hajolt erre 
a sakktábla fölé:

„Valóságos köztársaság
— mondotta —, senki sem engedelmeskedik.'

Z'dii oly szeretettel csüng a finn, hogy 
minden nyomás ellenére sem adta eddig bele
egyezését ahhoz, hogy a fiú elkerüljön a szén, 
elől és Angliába vagy máshová vigyék, hogy 
kellő nevelésben legyen része.
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(A Reggel tudósi tójától.) Charles Wiegand, a 
„Chicago IIeraldu híres riportere c hónaiban 
meglátogatta Ottó királyfit és látogatásáról a 
következő cim alatt megirt cikkében számol be:

..A gyrrmckuralkodó úgy él, mint egy fo- 
n|y. Mozi és tréfás gyermeki uj ág tilor 
"b’lság a „császárnak**,  aki nem élvezhet 

közember módjára az életét.**
A budapesti és bécsi befolyásos legitimisták, 

akik a spanyol sz'mi’"elésben élő. fiúcskát tör
vényes királyuknak és császárjuknak tekintik, 
súlyos kifogásokat emeltek Ottó ne vcl: elése 
ellen, amelynek keretét cgx.bkéul a külső kö
rülmények és a pénzhiány sz: Idák meg. Külö
nösen az ellen volt kifogásuk, hogy

"illeg asszonyok, nevelőnők és papok v.... . 
körül királyukat,

életének e rorszakálmn. ami lön lelke legfogé
konyabb é ; legjobban formálható. )lo,rv puha 
lesz, álmodozó, élhet''len és

inkább hasonlít majd nőhöz, mint lériiiiez,
lm ez igy tart tovább, jegyezte meg egy legi
timista mágnás, aki igen nrigr iiivc O'tónak. 
Budapesti besz< 1 .■••léseim i’ö* 1 ébresztő ttok len
nem a kívánságot, hogy megismerjem a Out,

„M agy a rorm .í g rém c n y s égét*.
Igy hívják ugyanis legrajongóbb hívei, \-yrt 
jöttem Leqi’vit.ióba. hogy n.eg.i 'ai ii mm, mi a 
pletyka és legenda, és mi az igazság abból,

amit az ember Rács és Budapest legitimista , 
társaságaiban hallani szokott.

Annyi bizon> os, hogy ÍJabsburgi Ottó, a I 
nyolc császári és királyi gyein ek legidősebbike, I 

a Iegmagánvosabb gyermek egész Euró
pában.

Eivérein és nővérein kívül nincs egyefen kö
rülbelül egykorii játszótársa, aki oly keveset 
olvasott volna és oly keveset, tudna a világról, 
mint. Magyarom szag „koronázatlan királya".

Ottó királyfi Zi‘a k.irá.1 vnévot s hét fivérével 
és nővérével együtt egy komor külsejű, magas, 
há-omcmelctcs, szürke és négyszögletes palotá
ban lakik, amelyet Alfonz király bocsátott a 
család rcn lel kettőére. A ház egy öbölre néz és 
a part egy parányi beszöge’lésére. A szobák 
első pillantásra üresek és ridegek. A kerti 
szökőkút örökís csobogása, a sötét magnólia
iák suhogása, a hullámok örökös moraja, ame
lyek végigmossák az ap,-ó, félholdalaku öböl 
föv, ni ót, az utca túlsó i’oFn álló ősi gótikus 
templom harangjának sűrű kondulása, az ifjú 
k'rá’y napjainak es éjeinek örökös kisérő 
zenéje, amelytől menekülni nem tud. Ottó ke
zébe nem kerülhet az, ami minden amerikai 
fiúnak legfőbb vasárnapi mulatsága: a képes 
lapok. Ezt a gyönyörűséget ő nem ismeri. A 
tréfás rajzokkal toli vasárnapi mellékletek nem 
az ő kezébe valók, hangsúlyozza császári és 
királyi anyja. A leli ész. aki a vallásra oldatja, 
a nevelők, az államférfiak és a politikusok, akik

Felségnek szólítják.
Újságot sem szabad olvasnia. Eldugják előle 
őket. Kora ifjúságától kezdve úgy- nevelik 
Ottót, hogy kirt'dy lé ére sohasem tudja, mi. tör- 
ténik a világban. Állítólag erkölcsi okokból 
történik ez. Újságok, amelyek tele vannak bűn
cselekmények történetével, nem valók eg.v fin 
kezébe — nmgyarázla m iiem Károlyi József 
gróf, aki a császárné mellett a kamarás és 
tanácsadó lisztét tölti be.

A legtöbb amerikai gyermek a királykndast 
úgy képződi el, hogy a királynak mindabban 
van része, amit csak megkíván. Kérdezzék 
csak meg Ottó királyt! Moziba járnia tilos, 
meri azok a képi k, amiket Leonéit iában muto
gatnak, többé-kevésbé érzéki es veres történe
tek. Azelőtt többizben elvitték a gyermekeket, 
közöttük Oltót is a moziba. Egyizben azonban 
vonatösszeütközést láttak a képen s az egyik 
gyermek izgalmában egész éjjel nem tudott 
aludni. Azóta nem engedik moziba őket. Ottó 
reggel >< órától 1-ig és délután 5 órától 7-ig 
tanul. Beszél német.ül. angolul, franciául, 
spanyolul, olaszul és magyarul, b'elkilenckor^ 
lefekszik. Magyarország gyermekit irálya időn
ként nagyon álmodozó és tartózkodó, inaskor 
meg viharosan játékos kedvű: fölmászik a 
fákra <\s eltépi a ruháját. Legkedvesebb sportja 
a kerékpározás és az, úszás. Mind minden vér
beli magyar ember, olyan alaposan ért a lovak
hoz, mint egy cowboy.
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raktáron levő
rendkívül mé-
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amikor is eladásra kerülnek 5ii9iün8 
olssó árakon a következő cikkek úgymint:

5.OOO-től 
25.<MHMŐi 
20.000 
30.000 
15.000

Bakfisruhák 
Táncruhák 
Pyjamák 
Tiroli joppek 
Szörmekabátok 

Leány- és fiufehérnemüek
Áruink közismerten a legjobb minő
ségűek és a legelsttrangu kivitelben 

készülnek
Saját érdeke, hogy szükségletét 

minél előbb ffődőzze

M

Babykeztyiik, kötött, párja 
Gyapjukeztyi miuclen számban 
Kötőit sapkák, príma .... 
Kötött sál,príma ....... 
Babycipők, bőrből, párja . 
Leányka- és fiukötények.

legszebb kivi tel ben, remök 
mintákkal .... 

Fin bőrkalapok . . 
Kötött kabátok .
Kötött ruhák .... 
Játszóruhák .... 
Selyemruhák. 7—12 
Bársonyruhák . • • 
Mackógarni túrák 
Leány télikabátok 
Kocsi párna, díszes . 
Kocsitakaró, díszes 
Szövetruhák..........  
és azonkívül az összes 
gyermekruházati cikkek 
lyen leszállított árban kerülnek eladásra

Kötöttmellények 
Leánykakalapok 
Bskfiskalapok 
Fiukalapok 
Fiusapkák

50.000
50.000 

120.000 
15O.<M>O

VOoOOO 
2X0.000 
400.000 
250.000 
420.000

8O.(»OO
U5.OOO
60.000
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Szarvasbőgés
Nyakát kinyújtva, ott áll ő kegyelme, 
a rengeteg korlátlan fejedelme.
Karvastag ékü, szirtes homlokának 
haragját jelzik zúzott törzsek, ágak.
Arányos testén minden ér dagad 
s torkán bömböl zúgó hangáradat,

csatára hívó, fájó és kesergő, 
csodálatos hang... zeng belé az erdő!

Mögötte, holdsütött tisztás terén 
remegve áll néhány szarvastehén.

Szerelmi láz ég völgyön és hegyen...
Ó, éjek éje! Bűvös rejtelem!

E vad bikát is, mély öledbe zárva.
te ihletéd fölséges himnuszára!
Te tanítottad rá, hogy a szerelmi 
gyönyörnek része: bősz tusára kelni,

vadul harcolni méltó vetélytárssal, 
hatalmas, zengő, büszke ordítással!

S ha senki sem jön: a nagy éjszakába 
belebömbölni, hogy — mindenki gyáva!

Martos Ferenc

— összevesztek a hólapátolásra jelentkezett 
munkanélküliek. Vasárnap hajnalban nagyon 
sok munkanélküli jelentkezett hói apától ítsra a 
Próféta-utcai fölvevőhelyen. Oly tömegesen 
jelentkeztek az emberek a hó eltakarítására, 
hogy nem mindenkit vehettek föl. A kenyérért 
harcolók tülekedtek a munkáért és eközben 
többen össze is verekedtek. Az egyik elkesere
dett ember egy nagy lapáttal fejbesujtotta 
egyik munkástársát, akit eszméletlen állapot
ban a Rókus-kórházba szállitoltak. A rendőr
ség a súlyos sérülés ügyében megindította a 
vizsgálatot.

— Vasáruim mutatták bo a Széna-téri uj telefonköz
pontot. MeghRott közönség előtt vasárnap délelőtt mutattu 
bo az újonnan épült Széna-téri telefonközpontot dr. Sándjj 
Gyula műegyetemi tanár, az épület tervezője. Az épület 
10 emeletes. Két emcletsor a földszint alatt épült, itt sze
relték fő! az amerikai rendszerű automatikus kapcsoló
gépet, amelyekbe 10.000 előtlzotőt kapcsolnak be. Az uj

üzemét a jövő hónap 
műegyetemi tan,ár ki- 
hogy néhány hónapi 

és József-központokat

kül- 
ltöz- 
ahol 
szol

I

— Az ország legnagyobb részében zavartala. 
nul bonyolódott le vasárnap is a vasúti forga
lom. A nagyarányú hóesés vasárnap sem érez
tette hatását a vasúti forgalomban. A Máv. 
vonalain közlekedő vonatok menetrendszerű 
pontossággal futottak be úgy a fővárosi pálya
udvarokra, mint a vidéki állomásokra. Egye
dül a Délivasut vonalain okozott vasárnap ki
sebb zavarokat a hó. A balatoni vonatok 
ugyanis a hófúvás következtében több helyen 
is kénytelenek voltak a nyílt pályán meg- 
álla/ni, félóránál nagyobb késés azonban egy
szer sem volt Csupán Dinnyés állomás elölt 
akadt el a nagy hóban egy tehervonat, de rö
vid idő múlva ez is folytathatta útját Pest 
felé.

— VMárna.pl hangversenyek. 'A Budapesti Éneit- és 
'/.enckaregyesület előadta Mendelssohn „Paulns" orató
riumát IAchtenberg Emil vezénylete alatt, Kármán Gizi, 
Havas Gyöngyi, Gábor Jóssef, dr. Győri Pál és Groencn 
József, a bécsi állami opera tápjának közromüködésével. 
A mii. amelyet Schumann 1886-ban, első előadása után 
„a szeretet alkotásának**  nevezett, rámutat arra a vi
szonyra, amelyben a Bach rajongó Mendelssohn hatal
mas mintaképéhez állott és megvilágítja azt az őszinte 
törekvést, amely Mendelssohnt sarkallottn, amidőn az 
oratóriumstilns tisztaságát ismét megteremtette. Egyben 
azonban rávilágít a külsőségéé formai isztikus összefüg
gésre, arra a pusztán konvencionális kapocsra, amely 
tárgyával összefűzi. Az előadásról szólva, kiemeljük Kdr- 
mán Gizi értelmes előadását és átérzett poczisét, továbbá 
Groenan elementáris erejű Paulusát, amelynek lendülete 
fényt kölcsönzött az ensemblo interpretációjának. — A 
Melles-vonósnégyes Haydn D-dur ós Beethoven cis-inoM 
kvartettjét játszotta vasárnapi hangversenyén, amíg 
BrahníS f-moll ötösének zongoraszólainúl Habos Ilonka 
nagyvonalúan, széles koncepcióval szólaltatta meg. A 
miivészekét melegen ünnepelték.

— A fővárosi tanerők sérelmei a közoktatás
ügyi bizottság előtt. Ismertes. hogy Lázár Mik
lós -indiftványára a főváros közoktatásügyi 
bizottsága egyhangúlag elhatározta, hogy leg
közelebbi ülésének napirendjén a fegyelmi el
járások, a degradált igazgatók, a háromhónapi 
fizetéssel elbocsátott szaktanítók és a fi-listás 
sérelmek ügyeivel foglalkozik. F.zt az ülést de
cember 2-ára, szerdán délután 5 órára hívták 
össze. A Demokratikus Biok részéről Bánóczi 
László és Lázár Miklós a. tanügyi sérelmek 
teljes anyagának előadói, a középpártok részé
ről Gaár Vilmos és Siegescu József szólnak 
hozzá.

— Halálozás, örffy Jenő, a Bnszkár műszaki főtanú 
csőm, hoeszn szenvedés után. vasárnap reggel a Szent 
Jámos-kórházbau meghalt. Ma délután órakor szen
telik bo a fankasrétl temető hnlottasház.ában ós szerdán 
temetik Szekszárdim, a családi sírboltba. Az elhunyt
ban órfíy Imre dr. nemzetgyűlési képviselő bátyját 
gyáeaolja.

— Albertiul szenátor megható búcsúja a 
„Corrierc dclla Sera“-tól. Milánóból távira- 
tozza A Reggel tudósítója: A „Corriere dclla 
Sora“ vezércikkében az Albu-tini testvérek 
bucsut vesznek lapjuk olx tsóközönscuvtől. 
vezércikk visszapillant a- lap 50 éves 
és hangsúlyozza, 
távoznak a laptói), 
ott vész is, tiszta.
becsületet visznek magukkal, mert meg nem 
hunyászkodtak és 
nem ájulták. Nv.
síik előtt- a lap munkatársaitól személyesen 
vettek bucsut. Albertiul szenátor beszéd.»ber> 
azt mondotta, hogy lia a lapot át nem adják 
Crespiéknek, akkor a kormány egyszerűen be
tiltotta volna. Ellensége vagvok minden 
kisebbségi uralomnak — folytatta —, ellen
sége vagyok az erőszaknak, márpedig a fasciz- 
mus nem más, mint a kettő egyesítése. ÍJu 
tudtam annak idején la Marcio hu Romáról 
és figyelmeztettem a kormányt erre a veszede
lemre, de nem hallgattak meg. A „Corrlen*  
della Sera“ vasárnapi számán már Creci, a 
lap eddigi párisi tudósítója, szerepel, mini 
szerkesztő. A külföld megtévesztésére a lap 
nem fogja a fascizmust nyíltan támogatni, 
hanem nemzeti liberális pártállása lesz. Ez a 
frakció Salandra pártjából 
volt miniszterelnök nyílt. 
Mussolinival szemben.

—< Elmaradt a klspostl mentők
tervezték

A 
in ti ltjára 

hogy a kényszer hatása alatt 
<le ha vagyonok egy része 
lelkiismeretet és szeplőtlen
meggyőződésűiét soha el

Ál-berlini testvérek távozó-

vált ki, amikor a 
ellenzékbe lépett

közgyűlése. Vasárnap 
délelőttre tervezték a kispesti mentők közgyűlését. A 
nagy vasárnapi hóesés és hófúvás miatt azonban sokan 
nem jelenhettek meg Kispesten és ezért a közgyűlést de 
cetnber

— A 
minden 
amit n 
jegyű tea nagy népszerűségének.

18-Arn halasztották el.
„teáskanna" védjegyű ica hatféle minőségében 
fogyasztó megtalálja ízben, illatban, zamatban azt, 
legjobban szeret. Ez a titka a „teáskanna" véd

ál

MICHELIN PNEll
Gyári lerakat

autofölszerelések
NftGY JÓZSEF, Andrássy-ut 34. Tel. 21—97
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László-ut és Gömb-utca sarkán 
akik hátbnszurták és amikor 
kifosztották. A járókelők 

A rendőrség

virradó éjszaka 
József kocsis. A 
két ember ugrott 

eszméletlenül ösezo
csak reggelre akadtak 

az ismeretben rablók után 
Szombaton éjjel Kékesi Béla 
számú ház előtt találkozott 

akikkel össze-

központ neve „Krisztina központ" e 
végen kezdi meg. Sdndy Gyula dr. 
jelentette A Heggel tudósítójának, 
megfigyelőn után a Teréz-, Lipót- 
liasonló automatikusan müködö központokká alakitjdk át
s egy-kót éven beliül Budapesten is, úgy mint más 
földi nagyvárosokban, csak automatikusan müködö 
pontok lesznek. A Széna-téri hatalmas épületben, 
postahivatal is lesz, mintegy ötszáz tisztviselő fog 
gálatot teljesíteni. A palotát, amelynok épitési költsége
csaknem elérte a 2!4 millió aranykoronát, a jövő hónap
ban adják át rendeltetésének.

— Negyedszer is kisiklott a földalatti villa
mos a Deák-téren. Vasárnap reggel ’/sÖ órakor 
a Deák Ferenc-téri megálló előtti éles kanya
rodóban kisiklott a. földalatti villamos egyik 
kocsija. A közlekedés egy órára mcgállott, de, 
szerencsére, semmi féle sérülés nem történt. 
Alighogy ez az üzemzavar lezajlott, ugyan
azon a helyen egy ellenkező irányból jövő 
kocsi siklott ki. Az eset annál különösebb, 
mert ezen a helyen néhány nappal ezelőtt két- 
izben fordult elő hasonló baleset. A kisiklás 
színhelyére műszaki bizottság ment ki, amely 
megállapította, hogy a négyszeri balesetet a 
kikopott sínek idéztek elő.

— Utcai támadások. A vasárnapra 
Angyalföldön hazafelé tartott Marosi 
Szent 
eléje, 
csőit,
rá vérbefagyva, 
folytatja a nyomozást, 
droguista a Retek-utca 5. számú ház 
Héti Jenő és Moscr József tisztviselőkkel, 
.szólalkozott. A szóváltásból verekedés lett és a két tiszt
viselő Kékesit megszórta. Kékesi segítségért kiáltott és 
a közelben szolgálatot teljesítő rendőr a verekedőket elő
állította a rendőrségre. 1

— Tizenkilenc ír politikai foglyot kiszaba
dítottak Diiblinban. Londonból táviratozzék 
A Reggel tudósítója: A dublini fogházba ma 
röggel beállított három rendőregyenruhába 
öltözött ember, akik három csavargót kísértek. 
Amikor beeresztették őket, fegyvert szögeztek 
(i. fogházöröknek és kiszabadítottak ifi politikai 
foglyot, akikkel együtt sietve eltávoztak. A 
nyomozás megállapitotta. hogy a vakmerő 
fogolyszöklctést ir forradalmárok követték el.

A Pesti Izr. Nőegylet deeein- 
'ill órakor a Kainara-inozgókép- 

javúra. Jótékonyeélii Bibliai 
A bevezető bcs7.é<let. dr. Hevesi 
főrabbi mondja, a kísérő zenét az 
zenekara Fricsay karnagy vezén.v 

kaphatók: a Pesti Izr. Nő- 
Hóz«n

Bibliai élőképelőndás. 
brr (>-án és 8-úii délelőtt, 
színházban leányán a háza 
élőkópelőiulúsi rendez. 
Ferenc székesfehérvári 
I. in. kir. folyamőrség 
leiével szolgáltatja, .legyek 
egylet titkári hivatalában (VII. Kertészutca 36), 
völgyi és Társa cégnél (Szervita-tér).
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Ma, hétfőn, csio
Rózsahegyi Kálmán föiléptével

A sárga csifcő
Kedden. december 1-én

Marta gróffá
Pénteken, december l-f-n 
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Újévre minden jazz-band-nek el kell hagynia 

Magyarországot
(A Reggel tudósítójától.) A közeli napokban 

érdekes rendeletét ad ki a belügyminisztérium. 
Ez a rendelet, hogy úgymondjuk,

lefújja a budapesti jazz-baud-eket,
a rendidet értelmében ugyaruis a Magyarorszá
gon működő összes külföldi zenekarok decem
ber hó végéin kötelesek befejezni itteni műkö
désűket. Hosszú harc következménye ez a ren
delet. A Magyar Zenészezövetiség már hóna
pokkal ezelőtt memorandumot terjesztett a bel
ügyminiszteriéin elé, amelyet arra kért a szö
vetség. hogy vonja meg az itt tartózkodási 
engedélyt a Budapesten működő jazz-band 
néger zenészektől. A 'kérelmet azzal indokolták, 
hogy a magyar zenészektől az idegen zene
karok elveszik a kenyeret, a magyar zenészek 
nélkülöznek, külföldön pedig egyáltalán nem 
tudnak el helyezkedni. A bel íigymini sztori um, 
értesülésünk szerint, magáévá tette, a Zenész
szövetség kérőiméi és

a megjelenő rendelet szerint december 31-ike

— Kossuth, mint epizódalak... (Levél a szer- J 
kesztöhöz.) Olvastam a hírlapokban, hogy | 
Herczeg Ferenc u.j színdarabja, „A Ilid", tör
ténelmünk' legdicső'bb fejezetével, a 48-as ese
ményekkel foglalkozik, elmentem hát a Nem
zeti Színházba, hogy vigaszt merítsek, épül
jék és lelkesedjem. Kiábrándulva, legszentebb 
érzelmeim ben megbántva, keserűséggel a szi
vemben mentem el a színházból, ahol, bizony 
mondom, csak a korom és u fegyelmezettsé
gem tartott- vissza attól, hogy miként a peles- 
kci nótárius, föl ne szóljak az ágáló színészek
nek: ..Elég legyen! A’e csúfol jótok tovább 
nemzeti eszményeinkéi!" Még az első fölvonás 
hagyjam bár ott is a habsbuigi nádor-főherceg 
alakja úgy föl van nagyítva, hogy ész, jel le, m, 
bölcsesség, látnoki erő, szívj óság dolgában a 
kor minden magyarja eltörpül mellette. A má
sodik fölvonásban aztán, amikor Kossuth La
jos megjelenik, már a torkomat fojtogatta a 
méltatlankodás. Ez a szimpla,, felleghajtós, 
erőtlen közhelyeket deklamáló silány szer
kesztő a nemzet bálványai Ez az akkori idők 
Kossuthjo, Pestvármegye követe, a Védegylet 
alapitója, akit huszonegyhónapi előzetes íog- 
ság után 4 évi börtönre ítél a hétszemélyes 
tábla és akit „az egész ország" szabadit ki 
1840 május 1-én a börtönéből? Vájjon szük
sége van-o Széchenyi emlékének arra, hogy 
Kossuth kist hintésével nöjjön az öt amúgy is 
megillető halhatatlanságba? Elismerjük, hogy 
az egykori hivatalos, k. und k. politika, olyan
nak akarta nemcsak hazánknak, de korának 
legnagyobb áUa.mféi fiúját föltüntetni, mint 
amilyen a Horczeg darabjában. Sem a Bach- 
korszaik, sem Tisza. Kálmán uralma, sem a 
későbbi kormányok nem tudták a magyar 
nemzet lelkét korrumpálni: Kossuth egy volt 
és egy marad a magyar géniusszal. Kegyelet
sértés tehát a magyar nép édcsatyjá! — epizód
alaknak bemutatni a színpadon; átlátszó poli
tikai tendencia a szabadságharc glóriáját hal
ványítani. Nem is szólok arról, milyen súly
talan, üresen kongó, kétszínű mágnás figurává 
devalválja gróf Batthyány hajast, akinek ne
mes alakja az önföláldozó hazafiság örök 
ideálja marad. A depraváció e szomorú kor
szakában lehet, csak egy színmű mottója, 
„hogy a magyar fáklyahordó nyomában a 
tűzvész jár!" Mi, régi függetlenségi magyar 
politikusok, abban a meggyőződésben nőttünk 
föl, azt. tanultuk, életpályánkon úgy tapasztal
tuk a közélet harcaiban, hogy a fáklyahordók

Sorsjegy ára 10.000 korona
Mindenütt kaphatót

Sorsjegy inik :
ViszonteiadóHnak is V, Ssabadség-Sér b

után idegen zenészek nem kaphatnak itt 
tartózkodási engedélyt.

A néger zenészek ügye azonban ezzel a rende
lettel aligha oldódik meg. A néger juzz-band-ck 
tagjai ugyanis többnyire artisták és az 
Artista Szövetség tiltakozni fog eltávolításuk 
ellen, mert, mint artistákat, a néger zenészeket 
ugyanaz a nemzetközi védelem illeti, mint 
amelyben a. magyar artisták is részesülnek 
külföldön. Így a néger és angol zenészek kiuta
sítása, miután

ezek artisták,
a külföldön dolgozó magyar artistákra súlyos 
következményekkel járhat, nagyon valószínű, 
hogy e rendelet után

a magyar artistákat is kiutasítják a külföldi 
államok.

Budapesten jelenleg négy néger jazz-band 
működik. A rendelet megjelenése után magyar 
zenészek fogják fújni a szakszofont.

nyomában világosság, boldogság, újjászületés 
jár. A tűzvész, ha kigyullad, azok bűne, akik 
önző érdekből, gerinctelenség okán, hatalmi 
vágyból a fáklyát, lefelé fordítják... ^4 gyidé- 
Jcony anyag akkor vet csak lobot! Szerkesztő 
urat tisztelettel köszönti: egy régi független
ségi, politikus.

— Hóviszonyok. Az. MTE jelenti: A budai hegye 
kot a legfinomabb porhó födi 25 centiméterre magiutság- 
bau. Az. egész, országban 15—3U centiméter vastag a hó- 
rótog. Közópnurópábau mindenütt bőven esett hó. A 
Schwnrzwa-ldbau hóvihar dúl. Svájcban és a Siinmo- 
ringen a hó magassága meghaladja nz. egy métert.

A Kosztka—Valérián családi drámát ma 
tárgyalja a tábla. A Recik Szilárd-utcai ha- 
lálosvégü családi dráma, Valérián Zsigmond 
huszárezredes tragikus elhalálozásának esete, 
ma, hétfőn kerül föllebbviteli főtárgyalásra a 
budapesti királyi ítélőtáblán. A inai, hétfői 
táblai főtárgyalásou — úgy hírlik — Kosztka 
István szakit korábbi álláspontjával, és sokkal 
szélesebb alapokon akarja fölépíteni a véde
kezését, mint ahogyan azt az első bíróságnál 
tette. Ez következik már abból a külső jelből 
Is, hogy Kosztka István a táblai fötárgyalá- 
son már nem u régi védőjével jelenik meg, 
hanem dr. Tordoy Gábor ügyvédet kérte föl 
védőjéül. .Abban az esetben, ha Kosztka. Ist
ván továbbra is állja azt az újabb elhatáro
zását, hogy a maga védelme érdekében min
dent elmond, úgy, hogy senkit sem kivan to
vábbra hallgatással, oltalmazni, akkor a táblai 
főlárgyalús túlnyomó része zárt ajtók mögött 
folyik le. A védelem a táblai tárgyaláson 
tizenegy újabb tanú kihallgatását fogja kérni, 
akik az. isldigi eljárás során nem jelentkeztek 
vallomástételre. Ha a tábla helyt ad a bizo
nyítás kiegészítésének, akkor a hétfői tárgya
lást el fogják napolni. A föllebbviteli főtár- 
gyaiáson dr. Kállay Miklós (kúriai biró, ta
nácselnök elnököl, az, ügy előadó bírája pedig 
dr. Haris Andor táblabiró lesz, a vádhatóságot 
pedig dr. Vargha József főiigyészhelyettes 
képviseli.

— Uniósotok u síkos Járdán. Kákái József 61 eves kő
műves a I*  izsonyi-nton, n Viktória gőzmalom előtt, a 
síkos havon oly szerencsétlenül csúszott el, hogy « l>al- 
lába eltörölt. A llókus-kórházba. szállítót ütk. — A Fe
renc József hidiuil Part Jáiiona' 59 éves háztartásbeli nő 
egy hóbuckán elhullott ré a jobbldba eltört, öt is a 
Hókns kórházba szállították. — Janectku Ede vámhiva- 
Mofc a Fohórvári-uton jobb lábát törte, a mentők a 
Dolog kórházba vitték. — II i.sztcr Samu 40 éves keres
kedő a Mester-utcában a baliábát törte ki a «iko.-> jár
dán, a mentők beszállították a Szent István kórházba. 
— Oiamnnd lbol>pt<i 18 éves hivütahtnklednf/ a Király
utcában elcsúszott és jobblába bokában eltört. A Kókijs- 
bán vették ápolás alá. — Kb'bcr Irma 'ZS eves fővárost 
liivtUalnoknö délután a Zugiigcti-iitou ródiizott. A ródli 
fölborull és a blvnlaJnoknő lábát törte. Az l'j Szent 
dános-kórházba \ itták.

— öngyilkos led a hatvani választás „sajtó
főnöke'*.  Kél nappal ezelőtt a Hungária-fürdö- 
ben mellbelőtte magát egy Kun Endre nevű 
27 éves fiatalember, akit a mentők a l’okus- 
kórhá/.ba vittek. Később a családja a Grün- 
irald-szaval áriamba szállíttatta. Az állapota 
olyan súlyos, hogy eddig a rendőrség nem 
tudta kihallgatni. Kun Emiit' azonos uwcal, 
aki a hatvani választás idején kommünikét 
adott Ki Pelriclu vich államtitkár érdekében a. 
vidéki sajtó részére, amelyben mint u Vidéki 
llirlfipirók Szövetségének titkára szerepelt. A 
Magyarországi líjságirók Egyesülete annak 
idején foglalkozó.1 ezzel a nyilatkozattal és 
ímgállapiti tta, hogy Kun Emire jogtalanul 
használta, a Vidéki Hírlapírók Szövetségének 
főtitkári tiniét és ilyen nevű újságíró nincs. 
Nem tartják kizártnak, hogy Kun Endre 
(•miatt követte el az öngyilkosságot.

íróból zongorista. I’onori Thewrc.wk István 40 évi 
hiil.inirói i.:cnknlk<id. > után föh snpol1 z.ongori;tanuk. 
T'l iiálviijan i.niryr.i I.■••ívelik s a táncest! lyckro og.vmns- 

I kilón .1 : gbi' '• <>«’’!•
4 ; lelőni 12'J %.

44 even át
szerzett vezető helyzetünk meg
kívánta, hogy megnagyobbítsuk 
áruházunk helyiségeit. Gazdag 
áruraktárunk átcsoportosításával 
és a világvárosokban uralkodó 
kiállítási és eladási módszerre 
való áttéréssel vevőközönségünk
nek módot nyújtunk ahhoz, hogy 
stílusos keretben tekinthesse meg 
a jól összeválogatott divatárukat

A karácsonyi idény vásárlást meg
előzően
és pamutszövés raktárunk
ból oksó egységáreso- 
p őrt óikat Sétesitettiinkf 
s evvel lehetővé tettük, hogy a 
vásáriiéköxönség oicsó 
áron süssön jé ruházko
dáshoz s visszatér
jen az árakban és áruk
ban való békeböxaSom

Egységárcsoportjaink:
1. 14.500 koronás pamutszövet-

csoporí:
Kitűnő minőségű mosódclainek, 84) cm. 
szélessima crépek gyönyörű színekben, 
80 cm. széles csikós és mintázott crépe- 

anyagok, ruhára alkalmasak

2. 75.000 koronás gyapjúszövet
csoport:

100 centiméter széles, jóminőségü női 
ruhaszövet minden divatos színben

3. 105.000 koronás gyapjúszövet
csoport:

Női kosztümökre, ruhákra és férfiöltö
nyökre alkalmas, finom, széles szövetek

4. 125.000 koronás selyemcsoport:
Mintás és sima ruhaselymek, délutáni 

és estélyi ruhákra

Áruink minőségei 
teljes ellenértéke az 
értük Fizetett érnak

FISCHER SIMON

ÉS TÁRSAI R. T. 

seggem- és női divatáruház

BUDAPEST
V, Bécsi-utca *10.  sz.



ío aRegcel
Tízszer emöer r^rfllizott és síeli; vasfew 

a budai hegyekben
Teljes arcaytchüa uraKkodon a Zuejligetban, a mentőknek 3s dolguk akadt

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap, a szom
bati nagy hóesés után, szép napos idő volt es 
hamar előkerültek a téli sportszerszámok. A 
deli órákig legalább lO.Üt1'1 ember ment a budai 
hegyek közé, jórószük gyalog-szerrel, mert a 
villamosok nem bírták el a nagy forgalmat. 
A Zugligetben különösen az Anna-kápolna, a 
Normafa vidéke és a Disznófő környéke volt 
népes. Föltűnő volt a sok u i dressz. Az idén, 
úgy látszik, a legvadabb színek a divatosak, 
mert volt olyan sportlady is, aki a szivárvány 
minden sziliében ragyogott. A körülbelül 3(1 
centiméteres kőrétegen tomboló . jókedv ural
kodott mindenütt. A deli 
egyszerre

veszedelmessé vált
Sokan hazafelé igyekeztek

órákban azonban

a helyzet, 
és a zugligeti vil-

— Magyarország a munkanélküliség statisz
tikájában első helyen áll. A Munkanélküliség 
Elleni Egyesület vasárnap délelőtt tartotta 
meg rendes évi közgyűlését a Magyar Folymn- 
és Tengerhajózási Részvénytársaság-épülete’ ttok 
tanácstermében. A közgyűlésen Földes Jléla 
egyetemi tanár, nyugalmazott miniszter, elnö
költ, aki elnöki megnyitójában hangoztatta, 
hogy a munkanélküliség a mai gazdasági élet 
fejlődésének, alakul tsanak cs pusztulásának a 
kérdése. Statisztikai adatokkal bizonyítja, hogy 
a munkanélküliség statisztikájában az első he
lyen még mindig Magyarország áll. Angliámul 
;iz utolsó évben emelkedett, a munkanélküliek 
száma, míg Németországban és Olaszországban 
csökkent. Ezután Rapp Dezső tartotta inog elő- 
ndású’L a magyarországi piunkaiiélKiHiseg*  
kvlásának történetéről a bábom kitörése óta 
napjainkig. Előadásai, így lejezte he: -■! magyar 
(illám szinte teljesen téti énül nézi a munka
nélküliség pusztítását és semmi! sem lesz a ki
vándorló magyar munkásság érdekében sem. 
Á munkanélküliséget sem lehet leküzdeni ad
dig. amíg az egyes társadalmi osztályokban 
nem győz az a tudat, hogy mm(/(O.’ egyes ember 
megmentése a köz érdeke és minden egyes tár
sadalmi osztály megmentése az állam érdeke.

— Bc-niutntó a Fenyves Dezső Rt. áruházaiban. A kö- 
zclírö karácsonyra való tekintette) a eóg összes áruházai
ban árait mélyen leszállította. Vidékre a cój; kívánságra 
készséggel megküldi dús karácsonyi ininta;?ylijteinónyét 
és árjegyzékét.

— Szőnyegvétel bizalom dolga! Nagy karácsonyi oceasio. 
Választékban, minőségben, árban vezet Sehillinger Béla, 
Tcréz-körut 15. Alapítva 1906.

HUTCHmSÍM PARIS
eredetű fr&oieia

magas, 1 csattal Sá-8©

magas, minden 6zámbun{

Sugár cipőáruim
V9 Befc’üiaiiá-tér 4

RenaissanceSzinház Belvárosi Szmház

K

Zágon István
vigjátéka

Kedden és szerdán, éjjeli fféiltijrenegy órakor 
ALEXANDRE ÉS CL0T1LDE 

SAKMAiWFF 
a volt cári ballett

első táncosainak táncestje

Ionos végállomása leié vezető vashid torko
lata körül egymásután történtek kisebb-na- 
gydib balesetek. Itt a ródlik nekirohan ak a 
vaskorlátnak vagy a sziklaknak es (.arabok) a 
törtek. A mentőknek is akadt dolguk, akik kot 
izbcu is kivonultak. Fuchs peroné tanulót 
(kálvária-tér 25) és Kiéber Annáit (Baross- 
utca 67) részesítették első segélyben, aki.k 
mindketten

súlyos lábtörést szenvedtek 
és az Uj Szent. János-kórházba szállították 
' 'a* mentők megjelenése azonban néni tette 
higgadtabbá a sportolók ezreit, mert továbbra 
is a legnagyobb anarchia uralkodott koztuk 
és csak a véletlenei! múlt, hogy meg több es 
súlyosabb baleset nem történt vasárnap.

— Szélhámosság az Erzsébet-Otthon nevével. 
Az Erzsébet-Otthon megtudta, hogy az intézet 
nevére szóló gyüjtviVvel^ illetéktelen eg.s eties 
járnak házról-házra és jótékony ceti a adomá
nyokat gyűjtenek. Az Erzsébet-OHhon lolje
lentésére Munkácsi Artúr dotekti .•fofoldgy e'o 
csoportja leleplezte Gavalya Imre cs 1 akics 
Andor állástalan ügynököket, al;i'< nyomtat
ványokat- és pecséteket készítve, tcrrorisztikus 
föllépéssel gyűjtöttek és ilyc.n módon nvnlegy 
50.000.000 koronát harácsoltak össze. A rendőr 
súgón a két iigynö! öl xmsáinap csalás injait 
őrizetbe vették.

LetaríóztatlPk két körözött nőt. Vasárnap 
a rcndő.ségn' Kordcs Lívia ’n eves 
im ."áitapiioll :k, hogy :t szél.. • H-ln rvai i 
szék lopó-; miatt körözi. — ílgj anc. ai;

• •i l.i.-il’ól ki ült a n lldörs. gre Hriniiiih 
varrónő, aki. a budapesti ügyészség 

Mimtlí el tőjükéi letartóztat'á'; 
az. illetékes ügyészségeknek.

elöiUli- 
pim ' rrő*.  

biialető- 
iga..alta. 
/ '.•reHca<!

köröztet sik- 
,'s még ma

fóliák 
akiről 
i orvén 
lás 
'.Ki éves 
kasztás miatt, 
átadják őket.

— Kavarodás a városi építkezések körül. 
Tizenöt k'telakásos iovártwi iiáz épít -v körűi 
különös ellentétek támadlak a főváros tanács;: 
és a köziópitési albizottság között. A pályázók 
közül a középitési bizottság a drágaság tekin
tetében ötödik helyen álló ajánlat . alapján 
adta ki különböző vállalkozóknak a. hazaik epi- 
iéfiii munkálatait. A tanács azonbaai megvál
toztatta az albizottság határozatát és arra kö
telezte az építőmestereket, hogy a. pályázatok 
között levő legalacsonyabb árajánlat alapján 
végezzék cl a munkát. Ez a különbözet épüle
tenként mintegy másfél milliárdot lesz ki. A 
íanáts határozata nagyon meglepte az építő
mestereket, mert, szerintük, a legalacsonyabb 
ajánlat irreális kalkuláció eredménye. így 
például a Sinior-utcaá ház építését u Fogéi ás 
Jl’cidinyer cég 8 milliárd és 800 milliós ajánlat 
alapján kapta meg s most a tanács arra köte
lezte, hogy 7 milliárdért végezze a munkál, 
meri Kapuszka András építőmester logolceóbb 
pályázata ennyit tüntet föl —, viszont Ka- 
puszika, aki most érkezett. haza Rómából, ki
jelentette, hogy az ö ajánlata valóban irreális 
volt, meri távollétében, ellenőrzése nélkül ké
szüli. Az épi í ömc'sterek ma délelőtt küldöl Is.*-  
gileg keresik föl Kabdebó fővárosi mÜMzaik.i 
főtanácsosi, hogy a tanács szerintük tart ha
tul lan álláeqíontjáuak föladását kérjék.

•— Telefon 188—13. Karácsonyi gyermek- 
fölruházási akciók Ügyeimébe ajánljuk a Mercur 
Cipőgyár Rt.-ol: Budapest, VI, Dalnok-utca 11, 
ahol gyermekcipőket a legjobb minőségben, a 
jótékony célra való tekintettel rendkívül olcsó 
árban szerezhetnek be.

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek, vasárnap 
/K*  

rt?

Földes Imre
vigjátéka

Szerda, szombat, vasárnap délután (rendes 
helyárakkal)

SzeralhBrai 
és HafóH jjátéka

Romain Holland színmüve

1925 november 39.

_  Nézd köriek, a. demokrácia legszebb \iia- 
<>ait szagolhatod a mi kormányunk intenciói 
között. Olvassuk az újságokban, hogy a be! úgy- 
miniszter meg akarja rendszahalyozni a 
kártyajátékot, olymódon, hogy ezután csak a 
naaü és gazdag urak kaszinóiban, a Nemzeti
ben nz Országosban, a Lipótváros.hun, a 
Sziget-Klubban ős talán a Szent Gyorrybcn 
lesz a lmzardirozás megengedve, máshol, a 
többi körökben, klubokban, kaszinókban, főleg, 
ahol nem a kormányért lelkesednek, mg domi- 
nózni is tilos '.esz. Hát kérlek, mit. jc’ent ez? 
Azt jelenti, lmgy ezután a kicsiny és szegény 
ember törekedni fog, hogy bejusson a gazda
gok és nagyok köreibe s a magasabb rétegek 
magúikhoz fogjak vonzani az idaesouy.aohak.it, 
amelyek csak társadalmi emelkedő s i;, j.*.*  vágj 
politikai meggyőződésük változtatása _ árun 
szerezhetik meg az egymás kifosztásánál 
szabadsáv jogát. Emlékszel, >;■ rlek, bőgj a. vö
rös diktatúra demokráciájában csak a proli 
tariátusnak volt joga Iosztogat ni, leii.ii <> lel 
nő’bb rctcjJ’ck k\b'*bb  züllcni i/XM’ -'Zívk s az 
eg-yenlősöd ’s az alacsonyabb színi’-c vató le
szállási jelentette? Nem gondolod, hogy ez a 
mai demokrácia, amely a fejlődést a lötemel- 
kedéssel azonosiK .la, ez sokká; nemesebb ?s 
ogy igazán boldog ... ,
ígéri? Olyan .dagy. roiszagét, kertek.
csak grófok es a b<1'1Iro.. I, * 11 j.. /.b<11 im ,< 
tcliál mindéi, szatócs igyekszik Imit’; ■rra 
mind'- demokrrla gróílu nem sémii 
egyenlőség nem a i/ .'crajcuros, hamm az 
pengős jÁnka szintjén staijUlzólódik. llő; 
gyönyörű ez, kérlek alásan?

— MízznólOk a Királyi Macyar Ain.mii’il! C’lrh 
vei. X K.M.X ' m m.régiben l'idoná.-t sz.i ívll i.rról, 
i.smcietlcil ti.:i;'l‘inbc! I< I.'ülőié- ..............gek'd. !• \i
s|>ortáriin<"'e ’:'''<lő el l<< : i',-k fői. ahol ,-l'.-i,l,
Jl-i'-y.-ir Auloniobillilttb ni < ryo ul •! ■». ■
amely yiittmiil:ö»<ik s I IC cil azzal <■>.:. Pí, =•
tős évkönyvet adnak ki. Xi ry.-s koc ■.f,"'lők1öl ’i 
téteket kérlek íz. évkönyx szúmAra óh többeknél rü 
vették a hívd lés diját. M:v<l M.’ vi.i < i záffon 

au lomobi Ildii h van *’s az. scminiielo 
::d J i. Ivljt U nh O hU >i K /.K' a es

' Iaj.;yi sz lg < l.iöx ( teivt. 
Magy« rorszaget, kérlek, ahol

U l<, 
CS 
(IZ 

ezt r~ 
nem

a
egyetlen! gy 
könyvet nem 
rUee.

szenzációja 
gitó 
gelén, 
halasi 
val.
lúgos szabadalma.

esztendő Mik uhísának legnagyobb 
az újonnan Ddtakilí. Yes vila- 

M i k u lás-x' i rgá cs, amely Mikulás reg- 
a sötét szó bábán lölébredv", csodád 
kelt tüneményes fényes r:c vi.gm.á- 

A Vésnék IX, Eruö-ulca 23, kizáró-
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ATOELO MŰTEREM
ADMINISZTRÁCIÓJA

ff ekein
a férfiúk kedocncxe, 

a 67W zamatos
9 az angol izlésrvekmegfeleiő, 
a különösen alkalmas tejjel, 
| oagg tejszínnel reggeli teának. 
i’ivrJUfwnG t .-ári ramnrauraw

közli, hogy ti közeledő karácsonyra való 
tekintette), fölvételeit már most mérsékelt 
polgári áron eszközli óh kéri közönségét, 
hogy .1 torlódások elkerülése végett idejében 

jegyeztesse magát elő

MŰTEREM:
V, VILMOS CSÁSZÁR-UT 14. SZÁM

Telefon: 15- 3G

idaesouy.aohak.it


1925 november 30. aReccel
— Öregek és fiatalok. A nyugdíjasokon nem 

lehet segíteni és a nyugdíjasok mégsem akar
nak meghalni. Erős, szívós az óletötsztöniik és 
nem is értik, hogy miért éppen ők? Hát az el- 
végzdt munka. kevesebbet érf mint a beiffért 
munka? Ük elvégezték munkaijukat. s talán egy 
sincs közöttük, akinek elbocsátó levelében ne 
lenne szó arról, hogy az állam, és társadalom 
hálás elismeréssel adózik nekik a haza javára 
végzett munkálkodásért. Hol vannak ettől a 
fiatalok, az aktív közalkalmazottak, akiknek 
tevékenysége nem több egy kellemesen hangzó 
Ígéretnél. És a tizenöt százalékot mégis ók. kap
ják! Valamikor egy öreg tábornok azt mondta, 
hogy a nagy fizetést hadnagy korában kellene 
kapnia a katonának. Ez a tábornok nem sej
tette, bőgj- ez az óhaj valamikor megvalósul: 
a fiataloknak többet juttat ma az állam, mint 
az öregeknek és ha az öreg tábornok valamikor 
az érved számát sokallotta, a mai öregek nem
csak az évek száma, de a kijáró nyugdíj miatt 
is panaszkodnak. Hogy az öreg tábornoknál 
maradjunk, a nagy gázsihoz valóban jó lenne 
egy kis fiatalság is. De ez nem jelenti azt, hogy 
az öregségnek kisebb szüksége van a pénzre, 
mint a fiatalságnak. fe Gcnf nem értené meg 
a mi nyugdijasainkat? Genfnok csak a fiatalok 
szavára dobban meg a szive? Ó, az öregek 
szava sokkal meghatóibb és megrenditőbb. 
Mert a fiatalságnak sokszor virtus a nélkülö
zés. Nem csinál belőle nagy ügyet és később, 
ha karrierjét befutotta, önérzettel emlegeti, 
hogy mennyit koplalt fiatal korában. Az öre
gek átestek ezen fiatal korukban. Kíméljék hát 
meg őket attól, hogy életük alkonyán ne csak 
fiatalságuk, de. öregségük nélkülit őseiről is 
szomorúakat meséljenek az unokáiénak.

— Tizenkét napig tart a múlt heti hó el
takarítása. Vasárnap hajnaltól kezdve hétfő 
hajnalig több mint 1200 munkás dolgozott a 
főváros útvonalain. A főbb utcákon már össze 
is hordták a havat és nagy hószáll.itó automo
bilokon hozzáfoglak az elszállításához, úgy, 
hogy hétről) reggel, ha újabb hóesés nem lesz, 
a főbb úttesteket megtisztítják. A főváros 
összes utcáiról a hó teljes eltakarítása 10—12 
napot vesz igénybe és csaknem más fél milliárd 
koronájába kerül a fővárosnak.

— Vasárnap jubilált a „Népszava" a korzón. 
Vasárnap volt egy éve, hogy Rakovszky bel
ügyminiszter betiltotta a „Népszava**  utcai áru
sítását, Az évforduló alkalmából, a párt vezető
ség megkérdezése nélkül, ep.v pártszervezet 
tagjai elhatározták, hogy a vasárnapi korzókon 
kezükben a „Népszóvá"-val fognak sétálni. A 
vasárnapi korzón mindenütt meg is jelentek a 
néma tüntetők, kezükben a „Népszava!'-val. A 
Kossuth Lajos-utcán, a Dunaparton, az An- 
drássy- és Rákóczi-utón vonultak föl, délelőtt 
10—1 óráig, kettes—hármas csoportokban. Még 
a budai hegyekben, a téli sportolók között is 
lehetett látni tüntetőkot, akik ródlijuk orrára, 
vagy hősapkájuk föltárt szélére tűzték a „Nép- 
szavá"-t. A demonstráció annyira spontán jel
legű volt, hogy a titkárság arról előzetesen nem 
is tudott.

— örült az, utcán. Vasárnap hajnalban az 
Andrá«sy-ut 25. szánni ház előtt szolgálatot 
teljesítő rendőrt megszólította egy fiatal leány 
és zavaros hangon tárgyalni kezdett, vele. A 
rendőr a gyanús viselkedésű leányt bevitte a 
főkapitányságra. ahol megállapították, hogy 
ön és közveszélyes őrült. Azonnal beszállítot
ták az angyalföldi tébolydába és szemólyazo- 
nosftágánaik megáll api Iá-'a végett megindítottuk 
a nyomozást.

Az Erust-Muzeum Aukciói XXX. Külön
féle hagyatékokból, főúri és más magánbirtok
ból származó műtárgyak. Aukció egesz heten, 
naponta délután ’/tl-töl, amelyen festmények, 
porcéi Iá nők, ezüstök, szőnyegek és bútorok 
kerülnek árverésre.

Egy szál virág 
a „Miámi<( muzsikusának kihűlt szivére 

f
(A Reggel munlcalársálól.} Azt a korán el

hunyt, ifjú zeneszerzőt, akiről e sorok szólallak, 
nem ismertem, arcát soha nem láttam, hang
ját nem hallottam. Jacobi Vidor még a há
la) ru alatt ment ki forró szivével a hideg Ame
rikáiba. menekült inkább, inért az angolok 
internálni akarták. De elxlion a. városban, ahol 
intődig több rosszat, mint jót tudnak és mon
danak egymásról az emberek, talán az egyet
len név emlékezetemben, akiről mindig és 
mindenki csak jót mondott, csak szeretettel 
'beszélt és ez a név a Jacobi Victoré. 'idők 
folyamán sok mindent megtudtam róla aprán
ként magam .is, ott voltam a Király-Színház 
gyászán népéiyén, hallottam Beöthy László 
megható és meghatott; beszédét és láttam a 
síró embereiket. Nők és férfiak ültök a néző
téren és köztük olyanok zokogtak, akiket más
kor még csak szomorúnak sem láttam. Azóta, 
mindig megilletődörn, ha Jacobi Vidor nevét 
hallom vagy olvasom valahol és abból, 
ahogy az emberek róla lxeszélnek vagy újságok 
■írnak, valahogy érzem az egész életét, amely
ről elmondok most mindent, amit tudok, azok
nak. akik ismerték és szerették, emlékezetül, 
de azoknak is. akik nem ismerték, a muzsiká
jában azonban annyiszor gyönyörködtek. 
'Teszem ezt abból az alkalomból, hogy a 
„Miami" című operett zenéjét a halott költő 
posthumus muzsikájából állították össze.

Jacobi Vidor Londonból került. Amerikába. 
Azt mondják, hogy a. „Miami" muzsikája sem
mivel sem- (amerikaibb, mint Jacobi többi ze
néje abból az időből, amikor még idehaza 
volt. Nem hagyta magát Amerikától legyűrni, 
megmaradt annak a szeretetreméltó, kedves, 
derűs, európai Joocbinak. akiinek őt idehaza 
ismerték. Az amerikaiak Lehárt is amorilkani- 

.lacobihoz soha hozzá nem mertek 
Egész amerikai tartózkodása alatt hű 
ahhoz a finom franciás muzsikához, 
mindig íknlti'viá'lt és ha eltéri; ebtől, 

csinált.

s

zálták, 
'nyúlni, 
maradt 
amelyet 
akkor legföljebb magyaros muzsikát 
Amikor irt, mindig arra gondolt, hogy

mit szólna hozzá Puccini vagy Molnár 
Ferenc?

Puccini és Molnár Ferenc voll a két leg
nagyobb tekintély elölte. Hogy ha Puccini egy
szer bemenne és meghallgatná valamelyik 
operettjét, hál lássa, hogy nem olyan alpári 
dolog operettet írni. Es Puccini el is ment 
egyszer a „SzibiH“-hez s annyira tetszett neki, 
hogy elhatározta, hogy ő is ir egy operettet. 
Meg is irta, meg is bukott vele.

Hihetetlen nosztalgia kínozta egész amerikai 
tartózkodása alatt Magyarország után. Gyö
törte az a gondolat, hogy itthon mindenki a 
legnagyobb bajban van s ő nem tehet semmit. 
A „Miami" muzsikáján is érzik ez a honvágj', 
az, hogy az Óceán s a lövészárkok légiói vá
lasztották cl attól a földtől, amelyet, egyedül 
szeretett. Mondják, hogy ilyenkor késő éj-zaka 
vagy hajnalban is fölhivta telefonon 
ismerőseit s magához kérte őkel, 
nek, mert neki /cc/Z valakivel 
szelnie.

A gondolata mindig az voll: hogyan lehel 
színpadi hatást elérni s amellett a legmaga- 

’sabb zenei nivón megmaradni. Tulajdonképeni 
szerelme a vigopera voll. de soha ez! az áb
rándját el nem érhette, mert az operett hői élt 
s mire egy-e'.’y operettje szilire került, úgy 
el volt mái' adósodva, hogy újból csak operet
tet kelleti írnia. .Imikor meghalt, akkor volt 
először életé-ben olyan anyagi helyzetben, hogy 
egy érig nyugodtan dolgozhatott volna, azt, 
amit akart s ekkor meg kellett halnia

A legkellemesebb társalgó volt, s 
különösen a levelei, még a zenéjénél 
szibb volt.

Tulajdonképeni hivatása, barátai
az írás volt.

Ahogy az ö egyéni hangján egy-e 
Hőjét leírta, vagy ahogy a körülötte

magy ar 
(, hogy jöjje- 
magyarul be-

350.(101'. koronafól i < az összes külföldi sportcikkel; 
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rekel néhán • szóval jellemezte, abban annyi 
hasonlatosság, annyi élet volt, hogy valóság
gal lélegzettek, éltek a leveleiben...

Nem tudta, hogy milyen nagyon beteg volt. 
Nyolc napig volt mindössze kórházban, a nyol
cadik napon halt meg. Sokáig nagyon rendet
lenül élt, rendetlenül táplálkozott, nem aludt, 
nem lakott rendesen, nem tellett neki. S mert 
idegekkel dolgozott, s folyton fogyasztotta az 
idegrendszerét a vérének egész struktúrája 
dekomponálódott. Hozzájárult ehhez legutolsó 
operettjének, a „Lőve Zd/er“-nek sorsa is, ame
lyet Mólnál1 ,,/?ar7i’o.s“-ából irt s amely annál a 
rajongásnál fogva, amellyel Molnár iránt, vi
seltetett, nagyon a szivén feküdt. A ..Lőve lei
tor" híres férfi-főszerepét egy fiatal amerikai 
tenorista játszotta, aki gyönyörű fin volt, a 
nők barátja, dédelgetett kedvence egész New- 
yorknak. A darab a premiéren hihetetlen si
kert aratott, a publikum az előadás befejezése 
után negyedóráig állva ünnepelte még a szer
zőt és szereplőket. A fiú a sikertől és a népsze
rűségtől elbizakodva, közvetlenül a premier 
után inni kezdett, részegeskedett és napról- 
napra részegen jött be az előadásra. Nem hasz
nált se kérés, se fenyegetés és a publikum 
lassan elmaradt a színházból: a darabot le 
kellett venni a műsorról. Jacobi Viktort ez 
borzasztóan elkeserítette és az ellenállóképes
ségét, amely amugyis csak az idegeire és nem 
a. test erejére volt alapítva, végleg lerontotta. 
Röviden rá kórházba került, és nyolcadnapra 
elpusztult. Egész Newyork siratta.

Egyed Zoltán

ma is tartják a rokonságot az
A Nemzeti Szalonban rendezett 

régiek mellett a fiatalokat is, akik- 
nemcsak ígérete, hanem jelentős

A fiatalok között föltiinóst kelte-

— Az „Uj Nemzedék" újra hazudott. A 
rendőrtisztviselők C-lisfájáról elterjedt hírek
kel kapcsolatban dr. Marínovich Jenő főkapi
tány a hivatalos rendőri sajtóiroda utján a 
következő cáfolatot adta ki: „A főkapitányság 
egyes lapokban foglalt, azon közleményekre 
vonatkozólag, amelyek a rendőri C-listáról és 
fontos rendőrségi változásokról számolnak be, 
kijelenti, hogy’ ezek találgatásnál nem egye
bek."

— A KRVE képklállltása. Az üldözött, lenézett és néni 
méltányolt fiatul művészek kaptak valamikor hajlékot a 
KÉI'K melengető szárnyai alatt. A művészet első félre
értettjei azóta helyet szorítottak maguknak n beérkezet
tek között, akik azonban 
oltalmazó egyesülettel, 
kiállításon ott látjuk a 
nők minden munkája 
áldása a művészetnek.
nek Goebel Pajzs Jenő akvareljei. Finomak, színesek és 
hatásosak. Olajfestményei és rézkarcai nagyon nívósak 
és semmivel sem maradnak a legutóbb kiállított ceruza 
rajzok mögött, amellyekkel első sikereit aratta. Frimml 
Géza, Harrlő Endre, Korda Vince és Rosgunyi László mü
vei i.s a tiszta stílust és linóm Ízlést képviselik.

— Kínai kommunisták kifosztották a pekingi 
középületeket. Pekingből táviratozzék: A kom
munisták tűn(elés közben a. pénzügyi és köz
oktatásügyi minisztériumot, valamint a rendőr- 
parancsnokság épületét teljesen kifosztották.

Gcrtnanus Gyula: „Török nyelvtan.“ Pr. Germanus 
Gyula, a mólt u elismert, kivaló tudós könyve bevezeti a 
laiiiilót a török nyelvi méretekbe, gyakorlati utón tanítja 
a nyelvtant. előbb pontos hangtani átírás alapján, azután 
ismerteti a török írást. A könyv ára: 35.000 K.

az trasa, 
is mii né

szerint.

ÜLLOi-UT 5

Ügyeíjjesi
bevásárlásainál

ué'Jjegyünfcre!

Négyszögletes skatulyára 
Daráló van festve, 
Nézd meg babám 
Minden reggel, 
Nézd meg minden este. 
Skatulyának fölirása 
Mindig arra intsen: 
Mit ér a legdrágább kávé, 
Ha benne FRANCK nincsen
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Mr. Smith főbiztos
1926 december 31-ike előtt nem tekintheti 

működését befejezettnek
Az 1927—28. évi költségvetés összeállításába már nem lesz 

a Népszövetségnek beleszólása
(A Reggel tudósitójától.) A Népszövetség 

tanácsának decemberi ülésszakával kapcsolat
ban az a hir terjedt el, hogy Bethlen miniszter
elnök: és Búd pénzügyminiszter előterjeszt ést 
fognak lenni „az 1926 junius 30-án lejáró ellen
őrzési határidő megrövidítésére^. A Reggel 
munkatársa beavatott helyen érdeklődött 
ebben az ügyben és a következő fölvilágositást 
kapta:

— A Népszövetség két és félesztendős határ
időt. szabott meg a két jegyzőkönyvbe foglalt 
program végrehajtására és

ez a határidő nem 1926 junius 30-án, hanem 
december 31-én jár le.

ilyen körülmények között a program végre
hajtásának ellenőrzésére hivatott Mr. Smith 
népszövetségi főbiztos 1926 december 31-ike 
előtt nem tekintheti működését befejezettnek 
és a szanálás eddigi eredményei legföljebb

csak arra a reményre jogosítanak, hogy 
a Népszövetség nem fog élni az ellenőrzés 

meghosszabbításának jogával,
hanem a főbiztos utolsó jelentése alapján 
konstatálni fogja a szanálási program végre
hajtását és ezzel a határozattal egyidejűleg 
meg fog szűnni a népszövetségi ellenőrzés, 
ami azt jelenti, hogy Mr. Smith főbiztos 
likvidálja hivatalát és elhagyja az országot. 
Az országra nézve nem az ellenőrzés meg
szűnésének időpontja a fontos, hanem az, hogy

a szanálás végrehajtása a legjobb utón 
halad előre és igy nem kell tartani attól 
hogy sor kerüljön az ellenőrzés időtarta

mának meghosszabbítására.
Minden jel arra mutat, hogy az 19i"—28-iki 
költségvetés összcállitásába a Népszövt lségnek 
már nem lesz beleszólása.

Leirer Lőrinc első sajtóperét e héten tár
gyalja a büntetőbíróság. Ismeretes, hogy a 
Leirer-féle gyilkossági ügyben az áldozat 
édesapja, Leirer Lőrinc egész tömegét indí
totta a sajtóperüknek. Mindenkit bevádolt, 
akik a bűnügyben megírták, hogy a rendőrség 
az áldozat édesapját, Leirer Lőrineet is gya
núba fogta és letartóztatta. Legalább 80 ilyen 
sajtóper indult meg, amelyek közül az egyik 
már ezen a héten főtárgyalásra kerül. A bevá
dolt hírlapíró azt irta annak idején, hogy a 
rendőrség előtt többen súlyos vallomásokat 
tettek Leirer Amália egyik hozzátartozója el
len és rövidesen letartóztatás lesz a következ
ménye a terhelő vallomásoknak. Leirer nem
csak rágalmazás és becsületsértés vétsége ói
mén indította meg a pör-lavinát. hanem hitel
rontás vétsége címén is, azonban a királyi 
ügyészség nem vállalta a vád képviseletét és 
igy a hitelrontást pörök elmaradnak. A rágal
mazás] és becsületsértési ügyekben nincs sze
repe az ügyészségnek, mert, azok főmagán- 
vádra folynak és uiosl nagy érdeklődéssel vár
ják, mi lesz ezeknek a sajtópöröknek az ered
ménye. Az első főtárgyalás c héten kedden 
lesz a büntetőtörvényszék Svhadl-lanácsa előtt.

— A sr.verinek szépsége. Minden anyának büszkesége és 
öröme, kis gyermekének Icomló, pulin, selymes haja. 
Ennek. minél hosszabb ideig való megtartását, azáltal érik 
'•1, ha csakis teljesen ártalmatlan, enyhe szert használnak, 
amely a hajat hullámossá, illatossá legye, erősítse s növé
sét elősegítse. Mind c tulajdonságokat magában egyesíti 
az „Elida" Shampoon. amely a gyönge gyermekhaj ápolá- 
sának eszménye.

* szí
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— „A védtelen nő'*-bcn  azt irtani meg, hogy 
mennyire nem védtelen a nő!“ (Szerző a 
darabjáról.) A Magyar Színház, amely tizenhét 
évvel ezelőtt mutatta, be első darabomat: „A 
szerencse fiá“-t, e héten hozza színre hatodik 
darabomat: „A védtelen nő“-t. Talán én va
gyok az egyetlen magyar szerző, aki hű ma
radt ahhoz a színházhoz, ahonnan elindult 
pályája kezdetén. Uj darabom egyik főszere
pét ismét a nagyszerű Csortos játssza. aki 
„A szerencse fla“ szabólegényében indult el 
sikerei útjára, játszik a darabomban a kitűnő 
Z. Molnár is, aki eddig egyetlen darabomból 
sem hiányzott, — a rendezőm pedig Vágó 
Béla, aki szintén részese volt ,.A szerencse li;»“ 
sikerének. Együtt maradtunk — és együtt dol
goztunk hetek óta „A védtelen nő” előkészü
letein, ugyanazzal a szeretettel és lelkesedés
sel, mint 17 évvel ezelőtt. „A védtelen nő“-ben 
azt írtam meg, hogy mennyire nem védtelen a 
nő. Darabom a modern házasságok szatí
rája. amely mindezek dacára mégsem fogja 
érzékenyen érinteni a nézőtéren levő házas
párokat, mert mindegyik férj a darab főalak- 
jaiban egy-egy barátjába, fog ráismerni az 
asszonyban pedig azok feleségeire — de saját
magára és az élete párjára —- soha! Drégely 
Gábor.

— Ma nyílik
mint egy évig 
sok, amelyeket 
Nemesfém- és 
kapcsolatban a ____
folytattak. Az Ékszertőzsde 
déli 1 órakor az Ékszerészek __ __________
Károly-körut 3. alatti helyiségeiben megnyílik. 
Az ünnepélyes megnyitáson a. kormányt 'Mor
va# államtitkár képviseli, megnyitóbeszédéi 
az uj tőzsde elnöke: Kuliner Gyula mond. A 
budapesti Nemesfém- és Drágakő-Csarnok — a 
londoni és amsterdami melleit — Európa har
madik ékszertőzsdéje.

ineg az Ékszertőzsde. Több 
húzódtak azok a tárgyaló 
a budapesti ékszerészek a 

Drágakő-Csarnok létesítésével 
kormány illetékes tényezőivel 

, ma, hétfőn
Egyesületének.

WILMOS R--T.
IV, KAroly-kcirut 14

2 58
Telefon: József 3—no

2—00
llnktár: Józsefvárosi pályaudvar

BriBliánsofcat, gyöngyöket 
és régi oziisttúrgyaknt Cphrnnlninp Benő Károly-körut 28. sí. (Köz
lel jcs érték ben vásárol uullllllllbíbl ponti vár isház főkapunál)

Eladó vagy bérbeadó
Royal-szálloda épületében levő

Magyar Film Giute 
összes helyiségei 
teljes befejezéssel 
Az étterem és konyha teljes fölszereléssel 
külön is eladó vagy bérbevehető. ¥», I. és II. 
emelet helyiségei külön is kaphatok. Fölvilá- 
gositással szolgál délután 2—6 óra között: 

Bucsinszky Lajos
Király-utca 51, félemelet. Telefon: J. 110—29

— Budapesti újságírók sorsjegyet árusítottak 
szombat éjszaka a Nagykörút kúvéházaibau. 
Szombaton este, a késő éjféli lírákig, szokatlan 
jelenetek zajlottak le Budapest legismertébb 
kávéházaiban. Újságírók, akik csak a lapok 
hasábjain szekták érintkezni a nagyközönség
gel, egy csapatban, amatőrügynökökként, sorra 
látogatták a kávéházakat és az Újságíró Szana
tórium Egyesület talpraállitására rendezeti 
sorsjáték sorsjegyeit árusították. Politikai 
pártállás nélkül, budapesti napilapok ismeri 
munkatársai vállalkoztak erre a hálátlan és 
kényelmetlen szerepre, abban a föltevésben, 
hogy vállalkozásukat senki sem fogja félre-

jóindulatéval 
után elsőnek a 
Budapest napl- 

IKilitikai nézel re 
összegy iil t hi rla.pl rók 

___ -=,_. ___ tapssal fogadták az 
újságírók szónokának bejelentését és közvetlen 
epizódok sorozata között megkezdődött asz J 
tól-asztalhoz haladva a sorsjegyérusitás. Senki 
sem utasította el a szokatlan ügynökökéi. 
a közönség szcrctclérc appclláltak. A i >.. 
állomás az .tő/mzAz-kávéházban volt, .-tkot 
előtt az ujságirák szónoka beszólni 
volna, két piecológyerck csengőkkel jé>-, . 
az asztalok között, figyelmeztetve a közön 
get a szokatlan attrakcióra. Az, Abbazia-k.-. 
házban valósággal ünnepelték 
akik eredményes munkájuk 
kávéházban 
/ á ly - k á vé házban 
tussal jelezte ; 
Kristály után 
a sor, ahol derűs és 
az utolsó darabig eladták 
azokat a sorsjegyeket, 
vittek. Éjjel L2 
cél érdekében fölsorakozott hírlapírók «’• r<L'■.< •. 
és nagy sikerrel végződött agitáeiójukat.

— Huszonöt millió korona jutalmat ígér a 
megtalálónak egy bécsi apa, akinek gyermekét 
beteges hajlamú férfiak elrabolták. ?. buda
pesti főkapitányság értesítést kapott, hogy oí: 
nemrégiben elrabollak egy I7'/S éves csinos 
szőke fiatalembert. Hatalmas plakát is érkezett 
ez értesítéssel Budapestre. A plakáton élet
nagyságú fénykép ábrázol egy fiút. Alatta vas 
tag nyomtatott, betűkkel egy kétségbeesett apa 
a. következő felszólítást közli: „Tizenhét, és fél 
eves Jfcumann Antal nevű fiamat heíeg.'s haj
lamú férfiak elrabolták. Huszonöt millió korona 
jutalmat, adok annak, aki fiam nyomára rezei. 
A fiú 170 centiméter magas, rendkívül szép 
gyermek, föltűnően szőke, tulgöndör haja és 
ovális rózsás arca van. Eltűnésekor kék zakkn 
ruhát, szürke raglánl viselt." A budapesti rend 
őrség, miután az a gyanú, hogy Budapest fele 
szöktették a 
m ozást.

— Halálozás, 
nos november 
hétfőn délután 
halót tasházából.

-- Közalkalmazottak olcsó cipőakciója 
Alercur Cipőgyár Rt.-nál több közintézmény 
kifejezett kívánságára, hogy mindenki kará
csonyi cipósziikset lelet szintén kedvezm-nyc11 
áron beszerezhesse, december 31 ig megiio-.szab- 
bitiatott. Kaphatók e'-őiendü ier!i, női. strapa 
és luxus-, valamiül gyermekcipők a központi 
elosztó telepen: Budapest, VI, Dalnok-utca 11.

__________ erre 
kényelmetlen szerepre, abban 
hogy vállalkozásukat senki 
érteni és munkájuk a közönség 
fog találkozni. Este 10 óra 
Pa/ría-kávéházba vonult be 
lapjainak a pártállásra és 
való tekintet nélkül 
serege. Éljenzéssel és

akik
■ •:;!• 
I, ml 
•zdel í 
/ö/ /'/ 

sé- 
\é - 

az újságírókat, 
után a Koráé: 

folytatták munkájukat. \ An
Magyary Imre cigányprímás 

a sorsjegyérusitá.s kezdetét. A 
a Bizánc-kíi véházra kerüli 

kedves epizódok között 
az újságírói: mind- 

amelycket mavu'.k ;!
óraikor fejezték be a jót

11’in1:1 cr inozgóké|>-zinházf <:ta..J >
28-án meghalt. T'-inofósc november :to nr, 

.’> urnkor 1 a kőbányai uj k; '!<■ • '<>

tlacobi Viktor operettje

9

ó

Honthy Hanna, Fejes Teri, Tóinav 
,V Tibor, UjvAry bajos I»11 é’p|k’

Fővárosi Operettszinfiiázban

P e t r á s s
A ii <1 o re fi a I in ;»

PERZSASZŐNYEGE I
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l.e'iolcsAhb árak, dús választék ..

ik karácsonyi vásár 
RI P*  P £ L játékboltjában ! 
IV. kor. Deák Ferrnc-utca 12. szám 
K c ii (1 k i v ii 1 j öles ó á rak!
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A vasárnapi francia minisxtertanftcs sem 
tudott Loucheur pénziigyg programjáról 

dönteni
Paris, november 29.

(A Regnél tudósító iának távirata.) A francia 
Kormány vasárnap este miniszter tan ácsot tar
tott, amely folytatta a parlament előtt ki
fejtendő kormányprogram tárgyalását. A vég
leges szöveget csak hétfőn fogják megállapí
tani, mert

Loucheur uj pénzügyi programját, a vasár
napi minisztertanács még nem tudta végle

ges formába önteni.
A 'kormánynyilatkozat külpolitikai része hang
súlyozni fogja, hogy az uj kormány minél 
gyorsabban ratifikálni óhajtja a locarnói

szerződéseket és
folytatni akarja a locarnói békepolitikát.

Belpolitikai téren a hadsereg és a választó
jogi reform, valamint a munkásbiztositás 
rendezése a kormány programja. Loucheur a 
legrugalmasabb politikusok közé tartozik és

n pénzügyi reform kétségtelenül a kom
promisszumok hosszú sorából fog meg

születni. i
Az uj kormány elhatározott szándéka, hogy 
Amerikával és Angliával uj tárgyalásokat 
kezd a francia adósságok rendezéséről. (I*.  I.)

A minisztertanács elhatározta, 
hogy a genfi tanácskozások eredményét az appro- 

priációs javaslatban terjeszti a nemzetgyűlés elé
December 16-án fejezik be a költségvetés részletes vitáját

(A Reggel tudósító jál ól.) Bethlen litván gróf 
miniszterelnök .József 
birtokáról ma délelőtt 
pestre és

hivatalát nyomban
népjóléti

)a> . 
ki rá 1 yi herceg búnkui i 

érkezik vissza. Buda-

átadja Vass József 
miniszternek,

aki körülbelül kéthetes genfi tartózkodása 
alatt helyet lesi leni fogja. A miniszterelnök 
Klebelsberg kult uszminiszlcrrel együtt, kedden 
utazik, (lenfbe ér, úgy számítja, hogy a nép
szövetségi tanácskozások befejezése után, de
cember közepére érkezik vissza a fővárosba. 
\mi már most a. genfi uí várható eredményeit 
illeti, erre vonatkozóan mór pénteken úgy dön
tött a minisztertanács, hogy

:: 82% millió arany koronás újabb beruhá
zásokat, amelyekre Gcníhen kér fölhuial- 
mazásí a kormány, az appropriációs tör
vényjavaslat keretei között terjesztik ;• 

nemzetgyűlés e1 é.
liénteken már megkezdték 

Hy vény ja rasla! tárgya lásót 
hegy a költségvetés fölhisz- 

iniézkí’d‘Seken és a beruházási 
ebbe a ja vasi cd lm 

is\ v«
<IZ hton 

b

í»;

A kormány tagjai 
az appropriáció 
és elhatározták. 
Hálásáról szóié) 
‘ételeken kívül 
i tátuszrcndczc: f 
endeletel ezen 
I Heggel munlu-í

Temesvár,’.
rlöpd'.j

veszik föl a 
igyis a .-tát uszrendezéfú 

fogták törvéi 1 yesite:ii. 
,;z lt ebben az ügyben
Imrével,
d. aki a következők' '.a költség vetés 

mondoíla:
—. A nenize »•<« -» .......... ....

szerdán a külügyi, csütörtökön pénteki 
pedig a belügyi tárca költségvetését tárgyal, 
le. December 8-án a 'l.árin ü ni »pre való toki 
♦ ettől szünetel tart a Ház. 9-cn a keresi; d 'ler 
ügyi. JO-én a löldmivelésiigyi, 11-en ;i ,p» 
jóloti. 15-én ii honvédelmi és végül 16-án 
pénzügyi tárca költ ség vetésének tárgyain-sál 
kerül a sor, úgy. hegy

ez >925—26. évi költségvetés december 16-ára 
kerül tető

i \

RASTELLi
a világ legnagyobb zsonglőrje

SZŐKE SZAKÁLL

ROYAL 0RFEUM
karácsovy-ha vi m üsorá t

14 béka“ cimii kac.ciglritá bohózata

ff
<idí

DAN-BROS. & SHERRY 
a legjobb angol énekes-láncos trió 

és

JOHN ALEX BROTHERS
az éneklő aktrobalák

URALJAK
J, ' 7- <

BRSLLIÁMSOKATii2’.il?!‘li;‘,Jl'Z
—. i - ——— -■o ftbh nn »esi

Székely Emil “SS' 51 Telefon: J.' Í05°-35

— Hol a hazájuk?
— A mi hazánk az egész világ — felelik egy

szerre. Folyton utazunk és csak néha szoktunk 
pihemni Parisban...

— A mennyei pokolban — mondja Sakharoffné.
— És hogy pihennek, mit csinálnák?
— Tornászunk, mint az akrobaták; minden 

izmunkat, minden Ízületünket külön treníroz
zuk, azután jön a zongoristánk és tanulunk. 
Hónapokig, sőt néha évekig tart, amig egy-egy 
táncuníkat kigondoljuk, kidolgozzuk, megstili- 
.záljuk. A tánc él, fejlődik bennünk és kihajt 
belőlünk...

— Az egyéni életük?
— Nincs. Mi a művészetünk rabszolgái va

gyunk ...
— Mégis mit csinálnak, amikor nem tanul

nak és tornásznak?
( — Megkomponálom a ruháinkat — mondja 

Sakharoff — és ez nagyon nehéz. A ruha a tánc, 
leikéből nő ki... Azután cirkuszba járunk. 
Ott is tanulunk...

— Kit tart, a tánc legnagyobb művészének?
— fsadéra Duncant. Sarak Beruhard: mes

terem és ideálom. 144-szer láttam.
— Hát a mostaniak? Pavlovaf Impekoven?
— Úgy különböznek lölünk, mint éj a nav.ló1.
— Mi az életük legnagyobb vágya?
— ffogy ezt mindenki elismerje rólunk.

(v. i.)
.. wv,

Ezután mór csak az appropriációs törvényja
vaslatot kell a karácsonyi, vakáció előtt letár
gyalni, amelynek ez alkalommal annál na
gyobb gazdasági jelentőséget kell tulajdoní
tani, mivel

ebbe a ,i>*  vas tatba foginija a kormány az 
ttjaid) In rvh•Fiókról és a státuszrcndcTás- 

röl szóló rendelkezéseket is.
A nemzetgyűlés karácsonyi vakációja decem
ber 18-tól vagy lD-tő' vizker észtig fog tartani.

Sakharoffék, a tánc királyi 
rabszolgái vasárnap Budapestre 
érkeztek és reszketve várják 

első föllépésüket
(A Reggel tudósítójától.) Alexandra Sakha- 

roff nr és a felet ige, Clotiidc Sakharoff, vazihr- 
nap reggel halkor érkeztek Brüsszelből, ki
aludtál; magukat a hosszú ul után, megnéztek 
a. 11 siinis:.:ii;c.'-Sziubázai. ahol kedd éjjel íöl 
fognak lépni most itt ülnek elemiem a kis 
szállodai asztal mellett, Félnek és panaszkod
nak:

— Először vagyunk Pesten és a zenekar csak 
tíztagú, pedig mi nagy opprai zenekarhoz va
gyunk szokva, a publikumot sem ismerjük és j 
ő sem isméi’ minkéi. .1// /es? velünk? Lesz-e , 
: ikerünk vagy megbukunk?

Megnyugtatom ;< híres taueospárt. Közben 
jól megnézem őket. Sakharoff 41 éven, ne 30- 
rak látszik, az arca kiese fáradt és sápadt, 
miiiuig mosolyog. A fch'.s-?go olyan, mint egy 
gyönyörű baba, fantasztikusan karcsú, a keze 
cs a lába parányi, mint egy kislányé.

A férfi orosz, valahonnan az Azovi-tengor 
mellől, a. nő német, 5 éves kora óta táncol, 
csodagyermcli colt, Rdnliardt kedvence. Na
gyon illenek egymáshoz. Megkérdezem, hol is
merkedik meg.

— Münchenben, a lhufsches Tiicater egyik 
sajtóéi dudásán, ahol mindketten fölléptünk.

— Mikor?
— Tizenhárom érc, január 13-án — feleli 

Sakharoff éw egymásra néznek.
-- Sakharoff már akkor is nagyon nagy mű

vész roll — mondja Sakharoffné.
— /■?.'.■ Clotiidc akkor jött Reinhardttal Lon

donból. ahol megbabonázta az angolokat — 
teszi hozzá. Sokba re ff.

— És?...
— ... megszerettük egymást, megházasod

tunk, azóta, együtt járjuk a világot.

MARTOS
RÉ uházaban
V8, NAmTME3!$-WirCA 13. SZÁM

férfi

gyermek

átmeneti-, 
téli- 
kabátók 
ruhák

6 HAVÍ LEFIZETÉSRE
.mgy válasttókbnti köszön BfttÁt műhely linkben 

romíclósro clsörixnau kivitelben knphntók

i

MosíiwMdmlthiihló
s a crai

a
József Királyi Herceg Szanatórium-Egyesület

ÉLOJÁimOÉK
SORSJEGYE

flpa, anya, ftőnülk ás 
mus3tnaE3c9<56£ űnunkásg ssegény vagy 
gasdag, iffia vog yen Élet-
járadéik-sorsiegy.’et, hegy jg?wa'<gát 
vagy cfmgsaaba-

clithassa az élet gon & Art tó!-

Főnyereményei:

Élethossziglan évi 36,000.900 K 
Élethossziglan évi 18,090.000 K 
Élethossziglan évi 9,000.900 K 

melyet a szerencsés nyerőknek korra 
és nemre való tekintet nélkül azonnali 
kezdettel, havi részletekben a Fonciére 
Általános Biztosító Intézet fizet ki.
Továbbá 1000-darab értékes arany-és 

ezüsttárgy és pedig :
12 személyes ezüst evökészlcí 
motorkerékpár..........................

• I
2
•»
2
.i

I
11
10
10

«ln rab
darab nini.urnvrcupai ............................................
darab hatszoriélyes ezüst evölcószlet 
darab hatszemélyes ezüst tcázókészlet 
darab hatszemélyes ezüst teafőző
(szamovár)........................................

darab arany eignrottaszclenco .. 
darab kerékpár ............
darab férfi .irányéra . 
darab női aranykaróra

értékben stb., stb.
Egész sorsjegy ára . 30.ooo 
Fel sorsjegy ára ... is.ooo

...

i

40,000.000
40,0110.0011 
IS.OOO.OOO 
18,000.000

K 
K 
K 
K

K 
K
K 
K 
J<

korona, 
korona.

SorsjcRyintózős'^: Apponyí-tős- 1. ss.» fféícTMQleí.
Királyi bérpalota. Telefon: József 115—09.

Segítsünk a szegény tüdőbetegeken

K1MTA7S i
0 o o o|

...

Fólerakat:

K/IRfe'flt! MUHI
IV. Veres PAloó-u. 7. 
Telet : Jó»’ot 151-70.

A szabadalmazott

KENTAUR
GUMMITALP 

maga8 sarokkal 
vízhatlan 

tartós 
elegáns

Könnyebb a bőrnél. 
Kapható mindenütt.

HOHENBERGFERENGy ZSINÓRGYÁR
Téliluibátokiioz, városi bundákhoz, gombok, rózsák, vitéz 
kötések, gnlnmbkOiinrak mindonnnmü mrgyar zsluórozássnl 
nllandé nagy raktára. Budapest VI, Nagymcaő uton 48. sz.
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Angol parlamenti bizottság
indul Magyarországra a Kereskedelmi 

és ipari helyzet tanulmányozására
J. B. Hannon Képviselő, az ipari bizottság elnöKe nyilatKoziK Anglia 

magyarbarátságáról
London, november 28.

(A Reggel munkatársától.) A trianoni béke
kötés óta Angliában évről-évre növekszik a 
szimpátia Magyarország iránt. A belpolitikai 
kérdések nem érdeklik az angolokat, csak ke
reskedelmi, irodalmi és művészeti kérdésekkel 
foglaltkoznak. Az a köd, amely körülöleli Ma
gyarországot, nagyon sokat árt, úgy kereske
delmi mint ipari szempontból és ez az oka, hogy 
az angol-magyar kereskedelmi forgalom nem 
tud nagyobb arányokat ölteni. A Reggel lon
doni munkatársa fölkereste

J. P. Hannon konzervatív képviselőt, a par
lament ipari bizottságának elnökét

és megkérdezte, hogy vaw-e kilátás arra, hogy 
az angol nagyipar és az cxportkereskedelem 
parlamenti képviselői Magyarországot is meg
látogassák, mint ahogy Európa többi államaiba 
is küldött az angol parlament hasonló bizott
ságot. Mr. Hannon, az angol parlament egyik 
legképzettebb gazdasági politikusa, az angol 
gyáriparosok szövetségének igazgatója, a ke
reskedelmi minisztérium legbefolyásosabb in
formátora, készséggel nyilatkozott:

— Politikai kérdéseket nem akarok érinteni, 
de mondhatom, hogy Angliában állandóan nö
vekszik a Magyarország iránti megértés és 
rokonszenv. A magyar Nemzeti Bank 
jelentéseinek köszönhető elsősorban, hogy az 
angol gazdasági körök halvány logal mát sze
rezhetnek az ország gazdasági helyzetéről. Az 
angol és magyar kereskedelmi és ipari össze
köttetések fokozásának főakadálya, hogy mi 
angolok bizony nagyon kevéssé ismerjük Ma

gyarországot. Az angol parlament 
csoportja, amely körülbelül száz ■
áll, öt éven keresztül minden egyes, eurown 
országba — Magyarorszag, Bulgária es lorol- 
ország kivételével — bizottságot küldött ui, 
hogy hely szint tanulmányozás után beszámol
hassunk a háború utáni Európa gazdasági hely
zetéről és alaposan megvizsgáljuk, milyen cik
keket exportálhatunk mi és miféle árut vasa- 
rolthatunk az illető országtól. Kirándulásaink
ról, amelyeken az angol parlamentnek 
tagja vett állandóan részt, két jelentest készí
tettünk, egv titkosat a kormány és a hivatalos 
kereskedelmi ipari hatóságok részére es egy 
nyilvánosát, amelyet fölolvasunk a bízóttsági 
ülésen és elhelyeztünk, az újságokban I

Egészen természetes, Magyarországra is el
látogatunk

hogy miért ilyen 
k-ü l ön ös eb b o k a.
gu zda sági helyzetét 
volna Budapestre is 
futotta már illőből é« ... 
jobban kitolódott ez az időpont.

.Általában a kormányok szoktak meghívni 
minket,

de mi nem várunk soha ilyen meghívásra, ha
nem az illető ország londoni külképviselete 
u'jáu indulásunk előtt egy hónappal értesí
tést küldünk és fölkérjük a kormányt: legye 
lel i tövé az ország gazdasági helyzetének 
tanulmányozását és hozzon összeköttetésbe az 
illetékes körökkel.

későn, annak nincs semmi 
1922-ben, amikor Ausztria 

t a n u 1 m á.n y o zt u k. Ír e11 et t 
Jeutaznu.nk, de nem 
igy mindig jobban és

A magyar kormány részéről semmiféle 
meghívást sem kaptnnk.

1926 elején azonban, a parlament húsvéti 
szünete alatt, most mar okvetlenül leutazunk 
Magyarországra. Miuden valószínűség szerint, 
csak

Sir Philip Dawson konzervativpárti kép
viselőtársam, ismert angol villamossági 
szakember, számos ehhez a szakmához 
tartozó vállalat, vezetője, vizsgálóbizott
ságunk államié tagja és én látogatunk 

Budapestre.
Nagyon komolyan és igen alaposan akarjuk 
áttanulmányozni a magyar gazdasági élet 
minden fuyút és eddigi tupasztjkiteli nk szerint 
sokkal eredmény emebben tudunk dolgozni, lm 
a nagy bizottságok helyett csak kelten vagy 
hárman vizsgálódunk. A magyar ipái- hely
zetéről nagyon gyakran kapok Pontos és igen 
optimisztikns jelentést egy bécsi jóbaratöm- 
tól. az AEG Unión elektromos tröszt vezér 
igazgatójától, a magyar dr. Seifelmannlól. 
En 'különben már jártam 24 esztendővel ezelőtt 
Magyarországon. A magyar kereskedői mi 
minisztérium segítségével tanulmányoztam u 
magyar háziipari, Exner Kornél államtitkár 
ur társaságában. Bízom benne, hog.v Magyar
ország és Angiin között nagyarányú keres
kedelmi és ipari forgalom épül majd ki. Nem 
tudom megérteni, hogy ha megismertük 
országukat és

b.a az angol gazdasági tényezőknek a mi 
hivatalos jelentésünk garantálja majd a 
magyar piacon elhelyezett tőkénk biztos 
voltat, miért ne kapna a magyar gazdasági 

élet is megfelelő angol font kölcsönt.
.1. P. Hannon, az angol parlamentnek ez az 

.igazán magyarbarát tagja elmondotta még, 
hogy az utódállamok közül a legtöbbel csak 
azóta lendült föl nagyobb mértékben az angol 
kereskedelmi forgalom, amióta az ipari bízolI 
ság jelentése fölvilétgositotta a brit közgazda
sági tényezőket, hogy mit és hogyan adhatnak 
és vásárolhatnak a kérdéses országban.

Korda Tibor

Kz a tapmztistati megáftopEtés kQ!iSn3sen Bdőszertt masí, amidőn az alant jegyzett céq az e hónap 93>á«t meginduló 
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£>z áruknak c cégníil sh»fliyontánj;os jóságát, elsőrendű mivoltát bizonyítja az alanti [efjyaák Bs, amelyben az 
árak mailéit a cikkek honnan vaió azt ár mascsa lx feli ven tüntetve — a textilipar terén megannyi európai kírtf vesetíí rrtárkei

Príma mci^nekiváhPíCTXimAnya0Az fiW
összes szfnekbon kapható. Minden végen a gyár vódjogyo. Duplaszólos- # 
ségíl, mótorjo KEICSÍ ••• - - - -...........  - - - - - - - - - -.......- K fi ir.000

minden szinbon. Ideális téli pongjola- 
w "/í"akiibhKk^, kelme, puha, könnyű, molog. Teljes 150 ('kV* 

cm szélességű lóvén, egy pongyolára 1-80—2 m olőgsógos, Métorjo 
íttfBSÍ CSah----------------------------------------------------------------------K tyPoF.OOO

WoliíMílB*  n >Zsolna-lK)sonci Finomgyapjú-"iZIull*  “"JiíaBSOl ítíiaL 'o, árugyár Concern < garantáltan 
príma, tiszta gyapjúból gyártott pehelysúlyú és mégis meleg kabát*  
és kosztűm-volouija. Rövidre nyírott s Így nem kopik. Az összos díva- OE*  
tos berna és más árnyalatokban. Teljes 140 cm szélességben ára a Ja 
ÍHOSÍ tSílÜ----------------------------------------- -------------k BWty

fFíMliFSí'M? mTVCBÍI*  a nyárról visszamaradt mennyiség apasz-
• fása céljából Jgon olcsóra szabott ára: Bh

105 cm szóles, móterjo __ __________________________ ..._____ K cJJM’.OOO

.900

„Goiööeí'áfT-ÍÍHMkW harton és
vwai Színtartó volta ós perfokt kikészítésénél fogva manap-
SWÍ"s€§SsSlSt ság a kontinens egyik legjobb minősége. Móterjo nwsí 
csak -------------------------------------------- -------- ---------------------------- K

F'BháhBldíiP NlMi Hnom pasztolszínokben, ez a minőség foltótlo- 
z/RfvBSk'Í, QIIIB« niil jól mosható. Teljes 110 cm széles, ára 
K 98.900 helyott nw$t CSAK---------------------------------- K 52 000

.809

tórenafflnc siiiphitfó. xz, M
bon, elhintett finom virágmlntákkal. Métorjo mOaí íSOlí______K 4 w

8ÍJrdokes, újszorft minták. A tiszta gyapjú-
1 EwMzlICIIloClBA. dolalnt teljesen pótló anyag. A világhírű
GroR Román francia cég gyártmánya. A jólmosbatóságért szavatosság, ff 0 
Minden végen a világcég ótiquotte-jo. Métorjo mOSt CSflh - - - I< wS .000

Oííománszöffö® sehiemhkoí. o^'.0
külföldön volt kapható. Fekete, ivoir, torra-cotta, blou Nattior, lovon- Afik 
dala, bois de rose, belgo és nz összos divatos barna árnyalatokban OO
70 cm széles. Értóko 100.000 K-nak felöl mog. Móterjo most CSOk K V <7.000 

egyszínű sötétkék, barna, foketo
’Shj" SfeU stb. praktikus színokbon, minden
napi használatra. 100 cm szélos, mótorjo mosl CSÍ1K_______ K

Puhán kikészítve, jól mosható. Célszerű, hasznos úján- 
Km, dók. Ara most (SOK-------------- ------------- J |< fi 8.800

no,u c80“ka, hanom teljes h Aj
■ ’LdBBBSS IEBbERvíBB, 70cmszélossógü,móterjoK B b’,800, Évf.8410

BxanklvUl egy hossxű sora a divatos velour, coliennc, otteman stb. linóm gyapjúkelmóknok, melyeknél az ár 
SsissűIBttós éppen olyan messzemenő, mint a felsorolt Wbbi cikknél.

A *>  jelsfeii cikkeknél a cég szükségesnek tartja megegyezni, hogy ezekben a mlnBségakbcm olcsóbb áruk is van 
nak forgalomban | ezek azonban csak látszólag olcsók, mert olyan a minőségük, hogy kór a megvarro^r^őrf

SZEHIISY GYULA IV. kerület, Kristüt tér 
és Szervita tér sarok.
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Ki hazudik
a számok vagy az élet?!

(A Reggel munkatársától.) Az élet, amely e 
havas telvizi időben halkan lüktet körülöt
tünk, fele van panasszal ifi keserűséggel. Em
berek buknak el, nagy és régi cégek szűnnek 
meg, akárhová nézünk, mindenfelé küzködést 
és vergődést látunk. Es a fekete számoszlopok a 
fehér lapokon, amelyekben hóról-hóra hűvös 
i úrgyj lapossággal veszi 
d-.dt semleges ellenőrző 

fokozatos fejlődését
lak felé,

h óró l-11 ó r a hüvös 
számba a fölén k ren- 
a magyar gazdasági 
a normális clctföltéle-

szakadatlan javulásról
-zámólnak be. Kétségtelen, hogy itt valami 
mcgfogl hatatlan, közelebbről meg nem magya
rázható ellent mondásról van szó s még cgyiz- 
ben se j merült föl olyan parancsoló szükség
gel az a kérdés, kinek van hát igaza, a számok- 
n .k-e vagy az életnek? Akármilyen oldalról 
\ <-■'ók is vizsgálat alá a Snütb féle jelentése
ket s lapozzuk át c vége felé hajló esztendő711 
. ór.apj.'oan közzétette .számoszlopokat, minde
nütt a formális igazság ütközik szemünkbe. 
• ipara pótlás és javulta- a f. izdasági élet majd 
i. irden tere . A löki képződés — bár a bankok 
I re .( rjuiban 1’ölgyii't pénzösszegek messze el
maradnak hékovagyonunk mögött nagyon 

< •(,: itteniben nörekedt ll. Ez ev első felében a 
öetéteí (>. szegi .V/’ -kai haladta meg a mull év 
régén kimutatott örszegeket és júliustól okró- 
h rig ez <’ összeg további iaá'^-kal szaporodóit, 
öll.S millió ii imToia ’iáról 424 millió arany- 
’.ur.o ir.i és ez Levés hijján a duplája a mull 
év vénén kimutatott összegnek. A fi zc lésként e- 
leníécmk száma. májusban tetőpontját
érte e', a szeptemberi átmeneti emelkedés után 
októberben lecsökkent 338-ról HG-ra, körülbelül 
annyira, ahány cég a múlt év végén került 
fizetési zavarokba. Az ipari termelés, amely a, 
mait év végén csökken, le legerősebben, ez év
ben megszakítás nélkül növekedett s ehhez ké
nest a munkanélküliek száma, amely 1924 de
cemberébe/!! kuli..inált, 33.000 munkanélkülivel 
nagyon erős ütemben körülbelül a felére, 
18000-re apadt.

Az ország fogyaszlőkepessége hasonlóképen 
növekedik. \ bevitel ez év utolsó bárom hó
napjában lényegesen megnövekedőit, messze, 
elhagyván a multévi 50,000.000 aranykoronás 
havi .átlagot s hála a jó termésnek, a szeptem- 
b ,r—októberi kivitel majdnem kétszeresét tette 
ki a múlt évinek s ezzel külkereskedelmi mér-

I i

ezer*

.*

F''-fi. fokot® box, 

rá/ azivarroitniagaséf 
'• Le .0 francia és 
i/.er-íKai formákban.

2
Férfi fekete. & 
sevró ^3 
btip cijiő

Bawsi
légiink deficitje eltűnt. A szanálási kölcsönre 
lekötött négy bevételi forrás, a. vám-, a cukor-, 
a dohány- és a sóadó hozadéfka 41%-kal haladja 
meg a múlt évi átlagot, jeléül annak, hogy 
változatlan adókulcs mellett a belső fogyasztás 
erő tel j csen emelkedőt t.

Tagadhatatlan, hogy mindez u javulás, a 
gyógyulás, az izmosodás jele.

Egyetlen számadat mutatja csak néma föl- 
kiáltójel gyanánt, hogy a megnyugtató számok 
mögött küzfködő társadalom vergődik s ez az. 
hogy míg a közvetett adónemek bevétele ki
vétel nélkül meghaladja az előirányzott össze
geket, az egyenes adó .han huszonöt százalékos 
hiány mutatkozik, s a kincstár a könyörtelen 
végrehajtások ellenére hétmillió aranykoroná
val kevesebbet tudott az előirányzott összegnél 
behajtani. Honnan ered a hiánv, megállapí
tani nem lehet, de alig kétséges, hogy

a városi lakosság kétségbeejtő elszegénye
dése az oka annak, hogy az egyenes adók 

nem folynak he.
S itt van minden külső jel szerint a nagy kér
dés nyitja is. a gazdasági élet javul, a fo
gyasztás emelkedik, de fájdalmas és tragikus 
átcsopor'osulás fulyik e számok mögött. A 
gyarapodás, a tőkeszaporodiis, a növekvő fo
gyasztás csak egy aránylag keskeny réteg ja
vára irható, inig igen jelentős és értelmi súly, 
ha" pótolhatatlan rétegek elszegényedése 
prolctarizúlódáisa tart tovább.

A magyar városi lakosság tovább sülyed 
és pusztul s ez a pusziulás a Sin iih-jelen- 

lések szánieszlopaiból !t kimaradt.
Le,hét, hogy a magyar gazdaság javul, gyógyul 
és gyarapszik, de a városi, gazdaság bizonyo
san nem. Tovább sülyed a városi, lakosság, 
amely a magyar adóteher túlnyomó részét vi
seli s amelynek terhein, bár ez adók igen je
lentős része ma már behajthatatlan, a magyar 
pénzügyi politika mégsem mer enyhíteni.

K. D.

Aoí baftia Mvró 
mctcpó clfic 

camánvamft'

■■■'i ■! tCliwi

X Ma kezdődnek a jugoszláv.magyar gazda
sági tárgyalások. Néhány hét előtt elsőnek 
számolt be J Régnél arról, hogy Jugoszlávia 
közeledést keres Magyarországhoz és ezirány- 
ban Popovics Tihamér rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszter előkészítő tárgyalá
sokat folytatott a magyar kormánnyal. Ezen 
tárgyalások eredményeként egy jugoszláv de
legáció érkezett Budapestre, amely ma kezd 
tanácskozni a magyar kormány megbízottai- 
val a. Lét országot érdeklő gazdasági és ma
gánjogi kérdésekről. A tanácskozások anyaga 
('lég teljedelmes, mert kereskedelmi kérdése
ken kiviil a birtokelosztások, magánadós
ságok. árvapénzek és nyugdíjasok ügye, vala
mint a vasúti tarifakedvezmények is napi
rendre kerülnek. A vámtarifatárgyalásokat 
ugyancsak előkészítik és ha ezeket a kérdé
seket. mindkét országot kielégítő módon sike
rül megoldani, akkor c<7.y későbbi időpontban 
a politikai problémák részletes és konkrét 
megbeszélése is sorra fog kerülni.

L
!

/Vó/. barna 
cluiilalcdfiü

Korcsolya cipő
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Villamos-, gőz-, óramüvos vonatuk, 
Közgépek, Marklin-ípit'iszckrónyek cs motorok, stl>

Axr ös ízes tanuisAyoi 
mechanikai újdonságok

iátszcrésxné!

Budapest IV, Kecskemétté-utca 14

[•'randa pár f őm hü lön I c gess ó g ek a legolcsóbban 

Dorottya-utca 12 Telefon 188-89

Eredett tretorn 
svéd női kácifi-ö 
divatos alacsorii^zőira.1

Parfumprie

KOSZTELITZ

ezer'

I Charité Poliklinika»sorsjegyével
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Női Méltón. 

melegcijiő laltkorral és 
oldalt ósszjel ,erő> börtalppai, 
érzékeny Ictbakrob

Vigyázz,
itt a vonat 3

t>ópta/p7U2í
nyerhető

pár briüiáns függő collicr - gyűrű - bross 
autó 6 üléssel, 
wföeit motorkerékpár oidaikocstvai, 
f“rr"‘* 12 személyes ezüst evőkészlet

uj zongora, 12 személyes ezüst kávés- vagy teáskészlet, 
női kelengye (12 garnitúra), 1 motorcsónak, 5 brilliánsok- 

kai kirakott női aranyóra, 5 arany cigarettatárca, 5 garni
túra 12személyes porcellánkészlct, 24 férílaranyóra, 21 ezüst
tál, 24 kerékpár, 4 női vagy férílhunda, 5 varrógép, 18 
karátos karkötőóra, 12 ezüst cigarettatárca, szőnyeg, olaj

festmény stb., stb. és 900 kisebb arany- és ezüsttárgy

Húzás december 17-én

Hl illőségért szavatoktól 
mindenfajta fétfi.női éigyermel 
Harisnyákban nagy választék.

VII ERZ5EBET-KQRÚT-2'3.
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Hogyan Kezelik a Vallásalap vagyonát?
A következő levelet kaptuk:

Tiszteli szerkesztő ur!
A nemzetgyűlés egyik legutóbbi ülésén 

Fcyer Károly tette szóvá a katolikus egyházi 
vagyon jellegével bíró vallás- és tanulmányi 
alap gazdálkodását. Ennek az alapnak tudva
levőleg az a célja és rendeltetése az alapítók 
kegyes intenciója szerint, hogy

előmozdítsa a katolikus hitélet és a kultúra 
fejlődését.

Célja tehát nyilvánvalóan zárt, de rendelteté
sénél fogva természetesen az ilyen vagyonnak 
is a nyilvánosság ellenőrzése alatt kellene áll
nia. Éppen ezért megütközést keltett az a türel
metlen visszautasítás, amivel ezeknek az ala
poknak legfőbb őre, a&í a Vallásalan lukrativi- 
lásáért felelős is, Klebelsberg miniszter az in- 
ierpeUádőt fogadta. Pcyer interpellációjára 
Klebelsberg a következét mondta: „Ami azt 
illeti, hogy a lapok vagy a sajtó céljára a 
Vallásalapból áldoztak, ez nem felel meg a 
valóságnak. Ha Peyer hátrányosnak állítja a 
Vallásalap vagyona szempontjából a Nemzeti 
Hitel intézettel való kapcsolatot, hozza adatait 
nyilvánosságra." Lássuk a kérdést erről az ol
dalról megvilágítva. A Nemzeti Hitelintézet
nek a legutóbbi tranzakció előtt 3 millió darab 
részvénye volt, amiből 1.S00.0CŐ darabot a Val
lásalap vett át átlag oly valutával, ami meg
felel a mai 20.000 papirkoronának.

A Vallásalap tehát, mai értékben számítva. 
36 milliárdot fektetett be a Nemzeti nitel 
részvényeibe, amely részvények ma körül

belül 2000 koronáért helyezhetők el.
Ezt onnan tudjuk, hogy az úgynevezett angol 
csoport, melynek tárcájában 700.000 Nemzeti 
Hitel-részvény volt, ennyiért kínálta 'stoikk- 
ját, — de vevő nem jelentkezett. Az alapok 
vagyona tehát ezen az egy ponton 32.4 milliár
dot veszített cselekvőképességéből. A beruhá
zott vagyon kamatvesztesége még súlyosabb 
kárt, tükröztet. Ha megvolna a 36 milliárd 
tőke, ami ma .játszva volna 20%-kai kamatoz
tatható, akkor 7 2 milliárd volna az évi kamat
jövedelem. Ha betét gyanánt, heverne ez a 
pénz a legbiztosabb helyen, akkor is hozna 
8%-ot, vagyis közel 3 milliárdot. És mit hajt 
ez a tőiké a Nemzeti Hitelintézet részvényeibe 
fektetve? A reménybeli, osztalékjövedelmet. Ez 
pedig mintegy 540 millióra zsugorodik össze.

A Vallásalap évente, csak ezen a ponton, 
milliárdokat vészit.

Lelhet, hogy azt felelik erre, hogy nem a köz
vetlen haszon a fontos, hanem a közvetett. Az 
a fény, hogy a Vallásai apnaik saját bankja

SÁrtGM JÁNOS
cs. é8 kir. udvari szállító

ékszerész, ör*dis  és mtiatvös
JV, IKicMö-utca 50 szám

(Klotild-palota)

Itgjutdnyosabb á^on szar*ez.lneíiife be. 
Ékszer- és óraiavitásek, úfpjaKltáMk leo- 
» s lohb klvll&roen késchnich « a 

Alapítva: Kolozsvár J895. évben-—2————/

Vasbutor
ágysodrony

Ócska kiselejtezett papírokat
legmagasabb napi úron vesz

HERCZOG DÁVID, Budapest, Dob-utca 45

WESTÉND-SZÁLLÓ
VI, BERLINI-TÉR 3 (Nyűgöt! p.-uüvaron)

Központi fűtés. Fürdők. Lift
Minden szobában melegvíz 

Polgári árak Tökéletes tisztaság 
Figyeltnes kiszolgálás

Telefon: RONGRÁCZ SÁNDOR igazgató
220-64 n temesvári Lloy <1 és Palaco kávéházak

volt tulajdonosa 

van, amely megmenti az uzsorától, amely 
olcsó kölcsönnel teszi, lehetővé a VaUásalap 
170.000 holdnyi földbirtokának forgótőkeszük
ségletét. Ez a fölfogás is téves. Inkább a 
bank veszi igényibe ugyanis a VallásaJap 
forgótőkéjét olcsó betét, formájában, továbbá a 
Vallásalap protekcióját a Pénz intézeti Köz
pontnál, semmint megfordítva. Vegyük már 
most a vallásai apnaik egyes nyomdák és 
lapoík föntartásáért hozott áldozatát. , KJebels- 
ibeng elismerte, hogy iS'/árfi'iwn-a’észvényok 
vairunelk a VallásaJap birtokában, de

nem beszélt azokról a Pallas-részvényekről, 
amelyek a Pallas üzletvitelének összes 
anyagi konzekvenciáival szintén a Vallás

alapot terhelik.
Ha Klebelsberg miniszter ur fáradságot vesz 
magának és utána néz azoknak az áldozatok
nak, amiket például a Pallas-nyomdu sajtó
politikai célokra hoz,

oly milliárdokra fog bukkanni, amelyek 
födözése és kiegyenlítése nem lehet a Val- 

lástanulmányi alap föladata,
mert ezeknek az alapoknak nem politikai, ha
nem kulturális rendeltetésük lenne. Akkor, 
amidőn a katolikus alsópapság nyomorog és 
csak az imént, hallottuk a Szent István Társu
lat közgyűlési termében 4800 katolikus tanító
nak a megélhetéssel vívott reménytelen küz
delmét, akkor igazán az a meggyőződés érle
lődik bennünk, hogy a Vallástanulmányi alap 
lökéinek és jövedelmeinek fölhasználását a 
'nyilvánosság előtt kell revízió alá venni.

„Az élet tékozlói“
Egy film, amit, azoknak is meg kell nézni, 
akik különben sohasem járnak moziba
Elragadtatással kell beszámolnom, egy uj 

amerikai filmről, amelyet, szombat este láttam 
a Bogai-Apollóban. A film címe: „Az élet 
tékozlói", rendezője Cecil B. de Miile, 
ugyanaz, aki a „Hét tenger ördögéiben a fő
szerepet játszotta. Azon kell kezdenem, hogy 
európai rendező el nem képzelheti az ötlet es
ségnek, a minden legkisebb niiance -ra kiter
jedő gondosságnak, a tehetségnek és fantáziá
nak azt az embarras de ricliess-éi, amellyel 
ezt a. remekművel megcsinálták...

Kik „az élet, tékozlói"? Akik önhibájukból, 
vagy önhibájukon kivid elbuktak és agyon
zúzták magukat, ők azok, akik a boldogtalan
ság tejutján, végeérhetetlen karavánban ván
dorolnak beláthatatlan soraikkal a nagy kapu 
felé, amelynek ajtajában az Isten angyala 
fogadja őket és mutatja nekik az utal: Te 
erre mész, te arra... s a boldogtalanok, vala
mennyien a halál gyermekei már, mint ahogy 
az életre üres kézzel szülei lek, földi hozadé- 
kaikat a kapu küszöbén levelik: kis halott 
gyermek, a bábuját, amelyet kezében szoron
gat. gyilkos a kötelet a nyakából, amellyel a 
földön fölakasztották s belépnek ki erre, ki 
arra, amint az Isten angyala rendeli nekik...

Ez a szimboliszlikus része a fűmnek. 
Gyönyörű. Elképzelésben, rendezésben egy
aránt. Háttere a tulajdonkcpcni történetnek, 
amely a legaranyosabb, legvidámabb víg
játékkal kezdődik., hogy, mint a szivárvány 
színe az esőfelhők komorságába, tragédiává

HIRDETMÉNY
A MAGYAR KERESKEDELMI 
HITELBANK.SCHOPPER J. G. 

RÉSZVÉNYTA RSASÁG
igazgatósága közli irré teszi, hogy — az 
1925 április 29-én tartott közgyűlésen 
elhatározott egyesülés a Budapesti Kir. 
Törvényszék 1925, V I. 24. (’g 1495/54 
80n4/34 sz. végzésével jogerőre emelked
vén — a bank tulajdonában volt Schop- 
per J. (i. részvénytársasági részvények 
helyett az egyesülés folytán az intézet 
tárcájába, került 500.00ÍÍ darab intézeti 
részvényt a már forgalomban lévő 
1,.)()!).(lílll darab részvényre, minden be
fizetés nélkül a részvényesek között ki
osztja, ugv hogy 1925 november 28-tól 
december 15-ig minden 3 darab intézeti 
részvény alapján I darab ugyanily rész 
vény vehető át, az intézet pénztáránál

Kerékpár, varrógéps
-----------  ---------- »----------- --- l ... Mi*estlotra  Is 
Diadal Kerékpár- és varróoéparuhftz. vii, ThókOly-ni m 

változzon át. De itt is csak a legérdektelenebb
nek exponált figurát áldozza föl igazán, min
denki mást visszavezet az élet karjaiba, a bol
dogság lohengrini zenéje mellett, veröfény- 
áradatban, tisztán és krisztusi makulátlanság
ban.

Floridai mótorosverseny és forgó jazz-zenc- 
kar, divatrevü pompája ds a polgári, boldog
ság dionizoszi örömei, mámor és öngyilkosság, 
szín, fény, szerelem. gyász, minden, ami férfi, 
és nő között történhetik., zengő karneválban 
ég, csillog, foszforeszkál ezen a káprázatos 
filmen, amely elölt szivet és fejet kell hajtani, 
mint egy forró költemény, vagy egy isteni 
szonáta előtt. A színészei a világ legnagyobb 
művészei közé tartoznak, egy fitt, aki egyetlen 
gesztusával annyi ember szivét fájditja meg. 
ahányon a nézőtéren ülnek s egy leány, akii 
csak csókolni volna szabad. Elragadóak mind, a 
kettőn. Tessék a tartalom: Egy bohó kis ame
rikai leány, akit körül dongának a fiuk, ahhoz 
a kérőjéhez megy, aki a tengeren a cápa tor
kából kimenti. Kezdődik a küzdelem a léiéit, 
a harc a mindennapi kenyérért. A fiú, akinek 
a lábál a cápa agyonmarcangolta, egy lánc
mulatságra kiséri fiatal asszonyát s mert sze. 
rclme nem bírja ki, hogy az egészséges lábúak, 
hogy táncoltatják az ő Mindenét, dacára 
unnak, hogy az orvos megtiltotta, láncra kéri. 
Koszul lesz, elesik: egy évig feküdnie kell. 
A kicsi asszony hősiesen munkához iát, hogy 
eltarthassa férjél s „a kicsi fecske eteti a nagy 
bölényt'1. Amin azonban a „kicsi fecske" mun
kában van, egy gazdag asszony, aki régen 
szereti a „nagy bölényt", meglátogatja a bete
get s a kicsi fecske, aki félreérti a dől goi. 
bűnösnek tartja az urát s otthagyja egy edd , 
nyomorékon, szerencsétlenül. A férfi kinyitja 
a gázcsapot s az asszony utána akar halni. Jön 
a szimbolisztikus kép: A boldogtalanság nagy 
tejutján, a halál kapuja felé vándorlók, közölt 
föltűnik a fiú és a leány. A halál angyala 
azonban visszaküldi őket: „Ti még nem vagy
tok elkönyvelve, menjetek vissza az éleibe az 
emberek közé..." 8 a kél ember megy szembe a 
nagy áradattal: milliomosokkal, koldusokkal, 
kínaiakkal, négerekkel, katonákkal., munkások
kal, gyermekekkel, aggastyánokkal, cocotte- 
okkal, szüzekkel, szépekkel, csúnyákkal, na
gyokkal, kicsikkel, akik már mind mind halot
tak. fis megérkeznek, vissza az életbe és boldo
gan és sikoltva omlanak egymás karjaiba... 
Gyönyörű. (c.)

Fd/ m anvasziv,
ha gyöngye:
kis gyermeke vézna, gyönge, 
s azon töpreng, mit is tegyen, 
hogy a gyermek erős legyen? 
Nem kell a szomszédba mennit 
jő tanácsot kéregelni:

Szent István malátakávén tartsa!
6’ piros-pozsgás lesz a gyermek arca.

Naoy választék legfinomabb vászon, 
síron batiszt, dnmnszt azsurzsebkondökben törül

közőkben gyári arak mcSIctt. Vidékre mintákat küldök

E h<E*tü  sláger;
1 drb cseléd aisólepedő 73.300 K

SPECIÁLIS VÁSlílILEI
Belvárosi Vászonáru Rt

Budapest, Kammermayer Károly-utca 10
(Evangélikus templomépület)

Komoly szakemberek
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Ami az Intim Pistából, kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

hát mit szól „Alexandra* 4 nagy hercegnő szép
ségéhez, temperamentuméhoz, sikeréhez?

— Szóval Martos Ferenchez?
— Hozzá is, természetesen. Mert kétségtelen, 

hogy ó az operett Molnár Férence s e pillanat
ban a pesti színházi világban — ő talán nem is 
tudja — a nagy „fölfedezett*.  Holott ez nem is 
hízelgő, még kevésbé igazságos, mert ha jól 
csalódom, 15 operettlibrettója közül tizennégy
nek óriási sikere volt, a „Bob herceg"-r öl, a 
szegényBródy Maxi társaságában irotlt 
„Szibill‘*-ről,  „Leányvásár**-ról  nem is szólva, 
ami pedig a legujabbat, ö császári fenségét, 
„Alexandra" nagyhercegnőt illeti, hát — biztos 
világsiker. Íme a példa, hogyan lehet bosszantó 
léháskodás, izetlen szószátyárkodás, kapkodás 
és halandzsázás nélkül, frissen, üdén, kölni 
víztől szagoson operettlibrettót Írni, történetet, 
amelyet szívesen hallgatunk, költészetet, ame
lyet elismerünk. Illő kegy ellenség gél azonnal 
megjegyezzük itt, hogy az „Alexandra" már 
tavaly az Unió tulajdona volt, de volt a Fő
városi Operettszinháznál is. A Fővárosi Operett- 
színház visszaadta s szinrehozfa a nagy réviit, 
az Unió igazgatósága pedig félretette azzal, 
hogy nem is olyan jó. Nos, ma pedig, a be
mutató után néhány nappal, hangos a város 
az elragadtatástól s a jó Lázár Ödön az\t hiszi, 
hogy ká.práznak a szemei, amikor délben, ha 
kilép a színházból, hogy ebédelni menjen, már 
leint lóg minden igazgatók álmainak álma: 
a tábla.

— A zene?
— Jellegzetes Szirmai-muzsika. A szeriőz- 

számok majdnem chopini melankóliája válta
kozik a duruzsoló, hízelgő vagy ujjongó duet
tekkel és éter Zeitekkel, a finálék pedig — külö
nösen a második — fölépítésükben. elgondolá
sukban, fantáziában és színeikben egyaránt 
mesteriek. A szereplőkről Írván, elsősorban 
Péchy Erzsiről állapítom meg szorongva: 
pályájának zenitje ez a szerep. Soha ilyen 
forrónak, gyönyörűnek nézőtér nem látta még 
ezt a szőke primadonnát, áld a szerepe drámai 
jeleneteiben a leggombaszögibb heroinénak is 
büszkeségére váló zengéssel, elragadtatásra 
parancsoló tűzzel, szívvel és erővel valóságos 
drámai s tárként jelentkezik. Fejedelmi, sőt 
királynői játéka arra indít, hogy utána 
elsősorban Kertész Dezsőt említsem, aki
nek lenyűgöző színpadi elegánciáját igazi 
testi és lelki előkelőség nélkül utánoz
hatatlannak tartom. Kettejükkel egysorban 
áll a Rátkai—Somogyi - pár, Rátkai, mint 
egy színpadi örökmécses, úgy önti, árasztja 
és sugározza magából a legrátkaibb derűt, 
Somogyi Nusi pedig belepirul szerepének 
valósággal nagy szakáé sí-1 cf.'ulat evéseibe, ame
lyek megszépítik, megifjitják, szinte ön
maga fölé emelik ezt a graciózusan groteszk, 
csupa paradoxonból álló édes, furcsa terem
tést. Nádor szépen énekel, de Latabár, Szirmai 
s a közönség kegyeit rohanó tempóban meg
hódító fiatal Ihász nevei mellett Tihanyi Vil 
mos is megemlítendő, aki tcha séges és tisztes
séges munkát végzett, szép és igaz sikerrel. 
Mi az, amit még kíván?

— Miami! .
— Ó, hát Jacóbi Vidor legszebb gyöngyernek 

elegáns és tetszetős kazettája; s hogy a kelle
metlenén gyorsan túlessünk: a színház olt te
vesztette cl talán a dolgot, ahol ugyanolyan 
kazettát készíttetett c maharadzsái kincsnek, 
mint aminő bármely ékszerésznél kapható pol
gári colier-nak dukál. Megfeledkezett arról, 
hogy ezt a posthumus muzsikát a korán elhunyt 
költő kivételes tehetségét megillető fénnyel cs 
költői pompával kellett volna szervíroznia, 
mert a két kitűnő rendező, aki tudósának cs 
tehetségének bizonyára minden értel'cvel óhaj
totta szolgálni a hercegi zenét, talán mégsem 
tudott olyan közel férkőzni Jacobi z temjéhez, 
mint Viei igen sok költő-barátja, akik, niert 
ismerték és szeretlek az embert. — a technikán 
kívül lélekkel is szolgálhatták volna, őt./

ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ
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— Aláírom. És a szereplők?
— Pctráss, mint egy kerubin, úgy úszott, le

begett, suhant be a színpadra, édesen, ragyogva 
és felejthetetlenül. Süttette magát a régen nél
külözött reflektorokkal, fürdőit és lubickolt a 
tapsban, boldog volt újra, mint egy gyerek. 
Vissza ne merjen vonulni többet! Honthyn 
meg sem látszott, hogy családanyai babérokra 
vágyik, nem is csoda: lurkóra játszotta ki ma
gát, de kedvesen, ezenkívül pedig szépen éne
keli és remekül táncolt. Először életében igazán 
jó Tolnay, századszor Halmay és százegyedszer 
Újvári Lojzi, ami pedig Fejes Terézia szín
művésznőt illeti, akinek a premieren még csak 
a második fölvonásban volt szerepe, hát azóta 
az elsőbe és a harmadikba is beírtak neki. Úgy 
néz ki, hogy a tegnap még jóformán ismeret
len, édes kis fruska, föltartózhatatlanul karriert 
fog csinálni; megvan hozzá a vakmerősége, 
de a tehetsége is. Most pedig térjünk át Ileltai 
Jenőre, if you plcasc...

— No hát, mi a véleménye, Bárkus bácsi?
— Hát én, lisztéit cim, áperle megmondom, 

hogy rám a Hcltai-premier a fölszabadulás 
érzetével hatott. Ezt persze, két botfülével, 
soha meg nem fogja érteni! Itt egy magyar 
író! — végre! —, aki nem külföldi ügynö
köknek ir színdarabot, aki az ihlet szent lázá
ban nem számol procenteket dollárban, kopek
ben, drachmában, aki nem úgy és nem ezért 
szerző, amiért és ahogyan a siberek üzleteket 
kötnek, licitai három egyflílvonásosa tiszta, 
nemes, üdítő irodalom, nincsen benne semmi 
trükk, jazz-band vagy ángyom térgye és a kö
zönség mégis boldogan kacag, ujjong, elmélyül 
és borzong, amint azt a költő akarja. Benniin-

halál" fogott 
alkotás; nem 
színpadi író, 
fénye, értéke, 

Vásárnál) este

két a középső, „Az orvos és a 
meg a legjobban; lenyűgöző erejű 
tudjuk, ki van ma Európában 
akivel ennek a. kis drágakőnek a 
foglalata összemdhefő volna, 
a közönség elragadtatása még a premier kivé
teles és szinte ünnepélyes sikerét is felülmúlta. 
A szereplők mind legnagyobb színészi formá
jukat mutatták, persze: amikor emberi hangon 
beszélhettek, embereket játszhattak, elraga
dóan finomak, elmések lehettek, annyi hamis 
vagy zavaros deklamáció és papír- vagy 
agyagfigura után. Varsányi, Hegedűs, Törzs és 
Rajnay művészetéről kalaplevéve kell, beszélni. 
Hódolattal. Büszkdn, hogy négy ilyen isten
adta talentum — magyar. Mály (lercsi megint 
kivágta a rezet, ez a számoséjcári örmény 
zseni, úgy odanőtl egy esztendő aluli a régi 
Vígszínház kamarás-gárdájához, mintha velük 
együtt kezdte volna. Ami pedig a legnehezebb, 
legnagyobb dolog. És igazságtalanság volna 
meg nem említeni, az cn rogue-ban levő Makay 
Maróitól, aki, mint egy fecskcfióka, úgy csü
csöríti már előre a szőjócskáját a Molnár
darabhoz.

— Mikor kezdődik a dolog?
— Molnár csütörtökön érkezik Pestre s pén

teken már próbálnak, is, mert Reinhardt már 
Becsbe érkezel! s átvette a bécsi próbák veze
tésé! Molnáriól. Bárdos vasárnap délben kapott 
tőle táviratot, amelyben azt silrgönyzi, hogy a 
bécsi, premier 11 án lesz s szerelné, ha a pesti 
23-án lehetne.

— Na és meglesz?
— Meg. »S' másnap már le is veszik a mű

sorról.
— Tessék ? ? ?
— Nohát, mert másnap szent este van, maga 

golyhó s akkor egy színház se játszik. A 
Bárdos-színházak egyélddnt el vannak látva a 
„Pánfliká**-val  és a. „Marikáf-val, de azért 
szép nyugodtan készülődnek a jövőre is. A 
Belvárosi Színházban Lengyel Menyhért 
„Mária" című, Géraldy-izü finom házassági 
tragédiája jön Kürthyvel és Simányi Máriá
val, a. Bcnaissancc-ban pedig Léopold Marchand 
„Mon gosse de pere" cimil darabja k ' étkezik 
majd Molnár után, amelyet Karinthy 
..Az apám jó pofa" címen fordít ott magyarra 
s amelynek hét főszerepét Som la y és a. „Nagy
világi Irányok ' bán föltűni Székely Lujza fog
ják játszani.

— Vig, Városi, Fővárosi?
— Tyilh, micsoda Niagara-zuhalag! Vigbcn 

a Pirandcllo jön, főszereplők: Gombaszögi,
Tckintso mcK azonzűclósan olcsó kirnkatáralinnt 

áUcvQBÁril nnjrr választókban ArXürlJFv etísieraru Hajat Javítóműhely
Sv6|ri Arnhóz, Budapest VII, Thököly-ut 2G 

Góthné, Törzs, Góth, Lukács, Rajnay, Szerémy. 
A Városiban, amióta Sebestyén Géza Badenbe 
utazott egy kis elkésett nyaralásra, Zerkovitz 
egész nap azon töri a fejét, hogy a naponta te
lefonáló nyugtalan Gézának minden napra 
jusson valami kellemes hír,

— Vasárnap mi volt ez?
— Hogy Bajor Gizi reggeltől késő délutánig 

próbálta a „Bob herceg**-et,  hogy még ezen a 
héten meg lehessen a premier. Csütörtökön 
egyébként megérkezik Stráüss Oszkár is, hogy 
a „Rikett" utolsó próbáit személyesen vezesse. 
Na és a Fővárosiban .pedig egy up to date da
rab jön, az angol „Dancing mothers" (Táncoló 
mamák), a fötáncoló fömama szerepében — 
Fedők Sárival, akinek „Antóniá"-ját a berli
niek csak annyira értették meg, mint a pes
tiek a „Pelléas és Melisande"-ot.

— Miért? Mi történt?
— A „Pelléas és Mélisande**  csütörtöki pre

mierje a teljesítőképesség olyan fokán mutatta 
Operaházunkat, amit csak a nagyon híres kül
földieknél találhatunk. Ez mindenesetre örven
detes, de, úgy látszik., nem elegendő ahhoz, 
hogy a magyar kritikusok az Operába küld
jék a publikumot, mondván: menjetek és néz
zétek meg, hogy egy magyar színház milyen 
szépet tud produkálni. így történt, hogy az 
operisták félesztendeig gürcöltek az Ur ezer- 
kilencszázhuszonöU^ik esztendejében és bele
betegedtek a munkába, amíg e kettős remekmű 
stílusát megértették és megtanulták és most 
csütörtökön aztán három óra alatt kisült, hogy 
az egész tévedés volt: Debussy és Maeterlinck 
megbuktak és miattuk nem szabad, megnézni a 
publikumnak a magyar színház tagadhatatlan 
sikerét.

— Ujjé! És egyébként?
— Semmi különös. Megérkezett Parisból 

Faludi is, hozott újból néhány darabot, de 
azokról majd máskor, édesem. Még csak any- 
nyit, hogy a Zahler Magda táncestéi ye, amely
nek kosztümjeit s a koreográfiáját Angdó 
csinálta, kitűnően sikerült. Parancsol egy ciga
rettát?

— Te jó isten, mi történt, hogy ilyen tid- 
varias?

— Mert a pletyka ezúttal magáról szól, ve
zérem. Mondja csak, mit csinált maga tegnap
előtt, azaz péntek éjjel a Svábhegyen?

— Én?
— Na nézze, hagyjuk ezt, saját szemeimmel 

láttam.
— Úgy, hát akkor arra legyen szives felelni, 

hogy — Maga mit csinált ott?
— Én?... Én — csak úgy sétáltam...
— Úgy! Hát tudja mit, nagy jó uram, ne 

bántsuk egymást. Mert az. hogy maga „sétált" 
péntek éjjel a Svábhegyen, „csak úgy", szó
val minden ok nélkül, hehelie, az van olyan 
gyanús, mint az, hogy én, aki, hát, istenem, 
sportolási ügyekben, ugyebár, hát szinten föl
néztem egy kicsit...

— Éjszaka, mi?!
— No, istenem, hát éjszaka. Miért kérem: 

ön talán nappal méltóztatott?
— Csakhogy maga szerencsétlen, én magát 

kontrolláltam!!! Azt hiszi, ok nélkül álltam a 
villanylámpával a fogaskerekű végállomásá
nál, mi! Azt hiszi, nem láttam, hogy...

— ... tudom, hogy nem is igaz, de irgalom! 
Mcgadom magam ...

'^Pusztuljon a szemem elöl. És máskor vi 
győzzön a. telefonra... Igen, édesem, be vol
tam kapcsolva... No, pá, kis kedves...
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Nűi
Női
Nő!
Nős nmrái’kombíné, Iiinizvl'

minőségi feécsi Kemény szimpla és duplagaiiér

Duplas/élcs mo .óeponge.....................
100 cm. széles sima és kockás ruha*

szövet .......................................................
Gyapjukazán, minden színben . . . . 
140

Ere*} üe chine
ne)i"z minőMégii, l'i) l Ilh szeles

Ml
fel

.. ,

női, feliéi

i

rrás nélkül, ió minőség

Gyermek gyapjuKeztyü
kötött, minden szám....................

6e!c“ 88.088
TŐÍ2 kíitíkíáíETd:

Férfi svetter................................................
Angol pulóver ..........................................
Divat nöl kötött mellény.....................
Divat női kötött kabát...........................
Gyermek Kötött kábát, sapka és sál,

1. szám................................................
Flu gyaplusvetter, 1. szám.............
Gyapjusál .............................................
Gyermek kötött sapka.....................
Kötött lábszárvétlö, turista szár .

ü

Féri! és nöl harisnyák:
Sírapaitarisnya, minden színben .... 7.900
H-OUSClLl, minden színben................... 23.900
Fátyol, minden színben........................ 29.500
Anfjol gyapiuhedsnya................................32.000
Francia íátyoi, minden színben .... 45.909
Selyemharisnya, hiba nélkül.............. 37.000
Féri! strapazokni ....................................... 6.5üíl
T 1 zokni, színes................................. 7.500
Jöger imitációs zokni............................15.009
Divat cérnazokni .........................................35.000

Hímzett zsebkendő...............
Fehér zsebkendő ..................
Színes zeíir zsebkendő . . . 
Azsuros színes zsaDkenflö .

•marokénselyem
110 cm. széles, nehéz minőségű

55.000

Karácsonyi kiárusításra
éTbe“ 08S“eyÜJ™&&i»^ .t»

--ixuíih j/tn aiMiirv r*'.M;~vvna wur- x^-r -• snirr- wr HUWm«.-r<rrmi 'M.oarmt'JU-.VsKi'UX lí

Kívánatra mintát ás utánvételes csomagot küldünk.__]*"
nem felelő árut becserélünk, vagy a pénzt visszaadjuk.

HÓf:
íny, hímzett...............
naüráy, hímzett ... 
hálólncj, hímzett . . .

Ez a hirdetésünk csak egyszer jelenik meg! hev^5á?^S3h?á ” hivatkozzon rá

KARÁCSONYIG
MÁR CSAK 25 ÜZLETI NAP VAN, SIESSEN TEHÁT BEVÁSÁROLNI!

Uridivatosztályon
Selyemsál, legújabb minták .... 
DuKavétlő, reklámár.......................
Divat zefiring, 2 gallérral ......
Fehér puplln-lng, 2 gallérral..........

Kalapok:
Divat, minden színben.......................
Keménykalap, minden formában . .

Esö^rnyők:
Nő! Síik, divaternyő.........................
Női félselyeni, divatnyel ü...............
Fért! sllkernyő, reklámár ...............
Féri! íélselyemernyö..............................

tiszta táti: 
....................... 19.890
Szarvaskor

erősségű „Seelander“ bőrkeztyü, férfi, női

69.000 _____ 
95.000

.120X9® 
120.088

Szarvasbőrkeztyü
férfi, reklámár...............

Női nappa béteU
szúrmcszegéllyel.............

Férfi nappa bélelt
reklámár..........................

Hősé bOrkeztyö
75.000

Kávésabrosz..........
Rojtos kávéskészlet

cm. széles shöí-szővet

34.C90
55.000
C5.000

Mintás 
kockás 
csikós

&4’

Selyeniuszfályon:

Néterámoszíáíyon
Francia mintás Hanell............................ 24.009

29.000

135X80

ruhaszövet
27.000

1 Japán selyem
55.000

4.900
4.500
6.500

12.500

Aszíainemtieiü é» tiamasztárak:
6 szeiuélyes daznaszt étke^ökészleí

12 szeméiyes damaszt éttíczökészlet
80.000 K
98.000 K

185.000 K
340.000 K

•U1

Megrendeléseket pontosan esz közlünk. — Meg 
. — Kereskedőknek külön nagybani osztály
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Hungárián Inuasion
ahol a nőknek egyéb dolguk sincs, mint hogy az urukat

megcsalják ..."
Newyork, november közepén.

(zí Reggel levelezőjétől.) Mr. Alán Dalé, a 
„Newyork American” éleinedott ós kissé kole- 
rikns vérmérsékletű kritikusa, Lengyel Meny
hért ,,zín/ó?t/7?‘-jáii;il< bemutatója után idege
sen és a szokottnál morózusabb hangulatban 
ment be a szerkesztőségbe. Másnap reggel 
Mr. Dalé kritikájában a következő sorokat 
lehetett olvasni: „Már megint egy magyar da
rabot mutattak be a Broadwayn. Úgy látszik, 

valóságos magyar invázió van Amerikában.
Latinanként ott fogunk tartani, hogy a new- 
yorki ember sokkal jobban fogja ismerni 
Budapestéi a maga kiesapongóan jókedvű éle
tével, ahol a nőknek egyél) dolguk sínes, csak 
az, hogy az urukat megcsalják, mini ahogy 
Brooklynt ismerjük..."

lía Mr. Dalé, el is vetette a sulykot, azzal, 
hogy „magyar inx ázi'’-ól" beszél — hiszen 
ebben az óriá-i városiéin, ahol a múlt szezon
ban éppen háromszáz jelei tékenyebb premier 
volt, 1 a Ián n ■ni igen I hét magyar invázióról 
beszélni azérí, inért a I:.'romszáz darab között 
volt tizi izénké! magyar is —, annyi bizonyos, 
hogy

a magyar mii vészel hallatlan lendülettel 
vonult be Amerikába, azóta, hogy a 

„Liliom0 megnyitotta az utat
<z magyar darabok számára. Az, hogy hány 
magyar darabot játszanak Newyorkhan, még 
egymagában véve nem mértékadó. De hogy 
ezeknek a magyar daraboknak túlnyomó) része 
olyan. hogy a la >< a szokottnál sokkal többet 
fogh !' iák velük és a közönség a szokottnál 
sokkal többe! be- .A róluk: az igen. Az utolsó) 
tiz nap művészi e> színházi mérlege például 
az amerikai i.i ’»bnn a következő magyar 
vonatkozásokat nini itja:

Színre kerül „A farkas", amelyet egyszer 
már játszott Leó Diótrichstein, meglehetősen 
meghamisított formában. A darab megbukik, 
de a.sajtó reverendával ir Molnár Ferencről. 
„Az üvegcipő" premierje. A sajtó hangulata 
nem egységes. Az első pár nap alatt rossz 
hírek keringenek a darabról. Vasárnapig azon
ban fordul a helyzet. A „Newyork Times" 
heti színházi nevűjében azt írják a „The (Hass 
Slipperrs“-ről, hogy hatalmas siker és Molnár 
legkiválóbb darabja, A „World“-ben a kitűnő 
Alexander Woolcott elragadtatott hangon szá
mol bo a darabré>l másodszor is.

Mikulás ajándékul
vegyen egy Kápolna-sorsjegyet.

December

a KAPOLAA-SOKS.JEGYEK húzása. 
Ara 5000 korona

llcnileljen próbám t tucat linóm angol

ZSEBKENDŐT:
ferfl 180.000 K, női 150.000 K postán utánvéttel, koUsógnion- 
tosen: Székely .lrn« I r Ii é r n <• mII U z 1 e t c, 
V. kor., Kamermnyer Károly utca 2. Sz.crvitn-tér sarok.

Vidékre választékot kUldilk

A „Morning Telegraph">ban George Jean 
— Amerikának talán legnagyobb nevű 
drámai kritikusa — tárcát ir a Molnár

darabról.
.lnne T'PaWcer-nek, a darab női ^tarjának hal-

■ ; lattan személyes sikere van. Az „Antónia" 
premierje Marjory Rambeauval a címszerep
ben. Húsz kihívás a második fölvonás után,

Lengyel Menyhértről külön nagy cikk a 
„Times“-ben,

a „World" a karikatúráját hozza, Megható, 
hogy a színpadon magyar nótákat énekelnek 
és a kulisszák mögött magyarul éneklik, hogy 
„Lányok a faluba..." Molnár „Úri di.vai"- 
jából film készült és a Capitol hozza ki. 

| A darab annak idején megbukott, a filmnek 
. nagy sikere van. Dolmányt. Ernő először diri

gálja a szinfónikusokat. Sikere van, bár a 
lapok kiemelik, hogy értékesebbnek tartják, 
mint a pianistát.

A „Times" vasárnapi száma nagy cikkben 
fogdaIközik Dohnányival,

Vajda Ernővel, aki két luíttel ezelőtt érkezett 
meg Newyortkba, a lapok int •rvjukal közöl
nek. Hánkg Vilniu mint „headíiir r" megjcle- 
n.ik a mozikban. A lapokban föl-fölbukkaunaik 
magyar nevek, sai né szöké, művészeiké, újság
íróiké. Pogány IFilly gyönyört) vásznai a 
Wanamaker-ái uh íz számára elkészültek, a 
lapok közlőik a reprodukciókat. Köbér a 
„World'Lnek rajzol, amelynek különb m má
sok két rajzolója: flerb Rolh és Hugó Gáliért 
is magyar. Major Henrii.' a gyilkos karika
turista fogalmává, nő. Kitűnő hirtk ileincr 
Frigyes cincinnatii szerepléséről. Egy- gy ma
gyar név a lapok névv-d szignált cikkei alatt.

Ez, amit itt leírtaim, fiz nap. Ahogy ez a 
íiz nap az amerikai sajtóban jelentkezett.

Magyar invázió nincv, liánéin valami saját
ságos

magyar divat van Newyorkhan.
Amerika három évvel ezelőtt Bailieff „Chauve 
Sonris" cimii orosz kabaréja kapósán föl
fedezi)' az oroszokat és akkor amerre ment az 
ember, orosz kávéházaikat látott, orosz mula
tóikat. a színházaik orosz szerzőket favorizál
ok ós a koncert termekben Mussorg-kij és 
llimsky—Kors.ikolY összes munkáival I.•betett 
megismerkodni. Nem mondom, hogy a ma
gyar divat, a Hungárián fi aim ennyire jutott 
volna. De csodálatos, hogy ebben a városban 
ma már annyira ismerik a magyar dráma
íróikat, a modern mag.sar irodalmat, a magyar 
zenét és a magyar művészetet, amennyire mi 
ismertük a háiborn előtt -- mondjuk — a. fran
ciáikat. Ahogy illett tudni, hogy kicsoda Henri 
Bataiill;\ és Porto-Riehe, épp annyira illik 
tudni Newyorkhan, hogy kicsoda Molnár Fe
renc vagy Lengyel Menyhért. Az amerikai kö
zönség csodálkozva kérdezi, hogy miképen 
lehetséges az, hogy <*</.//  olyan kis ország, mint 
Magyarország, ennyi, talentumot tudott ki
dobni magábóll Még inkáid) csodálkozik az

Lány! toutorftzleíéi WWW?
Nyár utca 1. sz. alá (Ruköezi-ut sarok. Mókussal szemben). 
Hálók, ebédlők, nríszoliók nagy választókban, tartus minő
ségben. szolid árban. Vidékre szakszerű csomagolás, jótállás 

mellett. Telefon: József 10.8—31. 

amerikai azon, hogy miikénen nélkülözhet a 
magyarság annyi tehetségei, mint amennyi 
most csak Newyorkhan szaladgál? A legesodá- 
Jutosabb pedig az, hogy ezt Budapest és Ma
gyarország sokkal kevésbé veszi észre, mint 
Newyork és Amerika. Alán Dalé magyar invá
zióról beszél, ellenben a magyarországi lapok 
legnagyobb részében még mindig azokat a jól 
'ismert közleményeiket lehat olvasni, hogy „ma
gyar művész vagy művésznő sikere Ameriká
ban", amely siíkernek a valóságos mélyén az a

tragikus esemény
van, hogy íw illető művész valamelyik rossz
illatú east sídéi magyar kocsmában énekeit. 
Egyik ilyen művészünk a budapesti '.■’pnl'ban 
nyilatikozatot adott le arról, hogy a Mef.ropo- 
Jitan Ojterahotise szerződé.d ajánla'ok’-al ül
dözi. Egy hónappal ezelőtt gyűjtöttek neki, 
hogy haza tudjon menni. Útjára viszont néhány 
magyar gyűjtött_ könyöradomány óikat. Másik 
iiiií. vesz nőnket óriási „ame ritkái" sikerei után 
•küldötiteéggel vártáik a pályaudvaron, hololt 
Amerika a.?t se tudta, hogy itt járt. Bizonyos, 
hogy például Lengyel Menyhártot hazatérése 
után nem fogadják a pályaudvaron. 1 fölött ;■ 
magyar drírmairás történetében az első eset, 
ami az ..Antónia" bemutatóján történi: hog.v 

a második fölvonásban a budai várpalotát 
láthatta az ember, olyan magyar levegője 
volt egy angol nyelvíi előadásnak, mintha 
a Nemzeti Színházban .játszották volna az 

„Antónia"-!.
Lehet, hogy ha. a pás;miéi Mokray Hallban 

csárdáit tápcolt volna a magyaroknak, síkkor 
ezzel kőszimt iiítók volna a pályaudvaron: „... te, 
aki Amerikában dicsődóget szx.rrztél a magyar 
népnek..." Dohnányi Ernőt ós Beiner Frigyest 
se várják küldöttségek ...

*
A merik óban ma tagadhatatlanul van egy 

magyar hullám,
amelyet Awh)ór indítót meg és amelyet két
ségtelenül a magyar színműi rák, muAsilcdsok 
és müvénzek egész sora folytatott. Amerikában, 
a verseny irtózatos. Aki odahaza nem tudertt 
érvényesülni, mint kereskedő, abból itt még 
lehet milliomos, .mert az alkalom több és mert 
egy i ár bukás nem számit. Hanem aki intellek- 
IikII, orvos vagy (mérnök, vagy miivész, vagy 
iró és itt érvényesülni akar, az ember legyen 
a. talpán. Annáik irtózatosan kell tudni. Irtóza
tosan kell tudni Dohnányinak vagy lteinernek, 
hogy a legnagyobb amerikai zenckaroikat diri
gálhassák. mert hiszen aiki nagy karmestere 
van a világnak, az mind kapható) Amerika saá- 
mái’a és vagy itt van. vagy ide készű.1. Irtóza
tosan kell tudnia Majornak, hogy itt karika
turista star lehessen, vagy Kobernek, hogy a 
„World" vele rajzoltasson, amikor a kariloatu- 
ristá.k és rajzolók hallatlan tömege áll rendel
kezésre. És valamit mégis csak tudnia kell an
nak a magyar drámaimnak, akinek itt a Gals- 
worthy és Shaw konkurenciájával kell meg
küzdenie. a valóban brilliáns benszülött szer
zők tömegéről nem is beszélve, hogy itt „ne
vek" h'hessenek.

Déri Imre

PL Pf eladbrlno&C-Ud.
Egyi plom i szivark agyár
CAiKO, LOMBON, NEWYORK

Az Olasz, Francia, Spanyol, Japán 
és Cseh-Szlovákia dohány jövedék szállítói 

A világ minden részében képviselve 
A legelterjedtebb és legfinomabb egyiptomi 

cigaretta
Rendeléseket fölvesz és három hét alatt szál
lít a kizárólagos magyarországi képviselő: 

BEBSNHART 0. BÉLA 
jiínti'tnji Itattisái/il. CH'/edíli/czetl dohúm/ái u behozatala 
Huílanest, VIL Qlzelln-ul 49. Telefon: József 93 19

M.'.sv;./!' /SJj. s?. Jóváltari^um. Fő- és székvárost magy. 
l-ir. pénziigyig'izoatósdo. fíudapest, tsz.', novernbvr 27-én.

Cstiku s. k„ min. tan., i>. ii. ifiazfiatóhelyettes

Fató- és eöétilőszőnyegek, matracszóvetek
hnvmárlásánúl már a vovőközönség termószetszerünek tartja óriási rnktárunk meg

FTT'?’’’?*  nind i céülink verssnyképesséaéröl és olcsó kralról. • Mngynromág egyik
tekintését, ahol éslárpitos anyagokban

«« Á g" ■í’d?*  "V ík nf A Kammermaycr X6ro8y-utca 3
SC-woSh*  * 0*1  BC (Köiponli v fi c <n s h fi se a ápUlat)

T üzel öanyag-megtakaritás!

Légelzárő!
Vattával bélelt, indcirtnrtó zsinór, ablakok 
és ajtók kereteinek bélelésére — Korona 2300 

zsinórgyár, Budapest, 
VL> Nugymczö.utca «
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Évi inkóssaC Hrö űrt családoknak 
kedvező Clxctéii Soltéíe’ek.

Elméleti kiképzés rajzokkal és alkatrészekkel demon
strálva, niühoi.vgyakorlaltnl. Ügyességi gyakorlatokon 
kívül leguiább Ml kin. vezetési gyakor :u városban, 
országúton cs hegvi terepen, saját 1 25. évi 501-cs Fiat és 
Graf-Stift luxusautóinkon, iroda: Erzsébet-körut 21. sz. 
Telefon: József 116—71). Tandíj: 1,200.000 K, részletre is

9
D' ir.lll topoly, tel jeslíJ:Ilii! In-rendezésU 3-5 in Ilii óért

Úri zoba klu’igarnituráva!

ASupItva 1904

ezer

Á R U S 1TÁ ST RE N D E Z

a z a a n Jí. b a n
Árleszállítás 3O°/o-i"!

12.500-tóií*íb..-Üik bihJhOk

és B«észséw«l Midiink

í/FjJW

10íJ.OOO-tól

*•> *1Z

WW ijsáuiíii'Asa
F É R F 1 R U II A ARI II A Z A

ByjWFESTr RAítÓC3f-VT is

Szőnyegvev^k 
figyeBmébel

Szőnyegek vétele bizalom dolga! 
Ky^akis szolid cégnél vásárolja! 
Valódi perzsaszőnyegek 

la magyar perzsaszőnyegek 
Kiíim (torontáli) argaman 

Angol velo’ir, bükié és mindennemű 
Intószőn^egek, moket s e z- 
Ion és asztalterítők

A közelgő karácsonyra való tekintettel 
igen olcsó .Irakon!

| IFIgz.ékeny ki- gotofiláj

I Polgár Hagő és Emii
I Budapest V, Gróf Tisza István-utca 18. sz. 

(Fürdő-utca), Sas-utca sarok

|| PtTROFF tWivítLÓS okleveles gépészmérnök

SOFFŐRESKOLAJA

r <j •/
; ‘1 fielfí tölgy, vitrincs kom-
S n íiRIl l’-i millióértLU U9U külön külön is átadó

együtt
13-5 millió K-ért

*"■<>».< '• f’V<*  14. CSífirrí

R E N D K I V ÜI

ITarangszabásu szőrinézett divat
kabátokban nagy választék

Ka p? o uv
KáRUT-

I>'í

0

t

Városi bunda . . .
Téli ka bút.............
Átmeneti kabát . .
Férfiöltöny..........

2»aoö.©ac-tói 
i,c©o í>©c?-íói 

9COX1KI lói 
9OÍ?.©3 ‘ lói

r2 ntiTy óbb

S;/erj'ne%G'uSa«?fc; nag^* viías-aí' fik an 1 
K15 i e a r/'. f & l i c-sx * í 1 t !

Te-'sfcn; Jórraet? d2©-Rő

Wesz&Sy BuíJajsest, ÍV, 
Vácr.i-uSca 9.

'®3'<
dísztér vak 

hj üvoöszcozok
sírj t-3«erfcnd!j.tk

dtts választékban SCM8.£tJF«R c xisp’.^raat-jyír'
gyári árban VJ1, Kjxinczy-u. 14.. Tel.: J. 135 2S

Téli 
sport 
cikkek

Függönyök,
csip kék, e la i n i n o k

legolcsóbb árakon, csakis

Wi eg Tes ivére lenéi
IV, Deák Ferenc-ulca 23

éh szere
T e r é Z'k ö r u í o 
Salat műhely

S Z A KO R¥0 58 .......
EZl S 1 lALVARSAN 0LIA

Rendelés egész nap. Rákóczi-ut 32. I. unt. I. Rókiissal szemben
HBDffIXt. 5CT—■pwnn«wr.-yniyqg[B. W U»'.'MnnraCTaB’JT? HIMl________ _______________——~w—a—Cfcí

A vil*«j  legjobb korcsoíyája Iegoacs"óbban’S

s*  Telefoni 134-25
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Warten BavSes rajira a regényes lovagkori idézi elénk

Jfarion Davics nevét egy olyan dráma ve
tette föl a közönség érdeklődésének fölszinérc, 
amelynek bemutatója elé aggodalommal néz
tek az úgynevezett szakemberek. Kosztümös 
film volt ez és a kosztümös filmeket állítólag a 
magyar közönség nem szívesen látja. Azért 
mondjuk, hogy állítólag, mert ez a szakembe
rek véleménye, de a közönség rendszerint rá
cáfol erre a véleményre, ha a kosztümös film 
érdekes, finom, művészi és stílusos.

Marion Davics első nevezetes filmje a. „Mary 
Tudor" volt. A híres angol királyi ráng sze
relmi történetét pörgette le ez a. film és Ma
rion Dav'es annyi bájjal, szomorúsággal, oly 
sok fájdalmas mosollyal és annyi igaz köny
vnél tudta ..Mary Tudor"-t életrchivni, hogy a 
közönség megcáfolta a szakvéleményeket és 
nemcsak sikerre vitte a filmet, de kedvencei 
közé iktatta Marion Daviest is.

Mary Tudorban az angol lovagkor elevene
dett meg és most Marion Davics átjött a kon
tinensre témáért és a. francia hőskort állítja 
elénk. Marion Davics legújabb szerepe a 
„Yolanda". Ez a Yolanda Merész Károly bur- 
gundiai. hercegnek a leánya. Szépséges, ra
gyogó leány, akiért a páncélos, hösszivü lova
gok rajonganak, és aki rajongói közül már ki 
is választotta azt az embert, akinek szemébe 
beletekintsen. Maximilián styriai herceg a.

MSoánár Ferenc Hímen megesz? a szín
házi premierei

A sz/iibházi •z.ezxin szeuz/ictója a legutóbbi 
t’vekl/< u mindig a Mohiúr-pr’-niiér. Ahogy a 
december, teli.á! u színházi szezon legfőbb hó
napja. elérkezik, megjön • /. esztendő Mobiúr- 
finra.bja i< Ennek a színházi <" einé.nynek az. 
utóbbi időkben, ngy látszik, veszélyes kon- 
kurren^e akad. Amiül ismeretes, Molnár Fe
renc darabjai egymásután kerülnek filmre és 
most már a mezők rendes évi szenzációja lesz. 
Budapesten a Molnár-premier.

Az Mef tejrközelobbf Molnár-prcmlér tehát nem szín- 
házban, hanem moziban foir lezajlani,

uicírpcdijr csiií öi'ököu ii Corvin és Kamara mozgószln- 
házakban. Molnár Kcrencnok ..A testőr"*  eimii drámáját 
it illatja be pompás földolgozásbiui a két színház. A darab
ról valóban nem kell megemlé.keznnnk. hiszen attól egy 
kitté elkéstünk, lio;ry ni".‘X<’Ib:sérjnk a m sé'. lc"t<>r“
szer-j'ió Alli'-d Ab'-I játs.-z--. aki egé ren eredeti, külön- 
lépés föl.Viy.-'-sban állítja elén'; Molnár zi.imii .-ét. '[ellette 
a nőj főszerei'' *.!n|i  ('orda játs-zi;, ;,k i \ szépsége 
megmagyarázza a színész-testőr bódult liódila.i vágyat. 
A Ilimet Róbert Wietie rendezte, akinek nz invención és 
művészeten fölül érdeméül kell följogyezni, hogy nem 
hamisította mer M< inár l'ereiic ere,lelj drámáját.

Győz-e ApflerCHa?
A napisajtó telve van azzal a határozattal, 

amelyet az amerikai filmgyárak budapesti 
fiókjai hoztak arról, Jegy ha a filmgyártási 
rendidéi é”\ m . ben marad, al ’mr k.ix i.iulnak 
az országból. Vannak, akik az mondják, hogy 
amerikai film liléikül a magyar mozik imm él
hetnek inog és vannak, akik az elternkczőjét 
vitai jók.

\ publikumnak a jövő héten a’knima lesz 
<>lhírábii. mit jelent részünkre Amerika é-. 

az amerikai filmek.
testőr**  t ;• jövő héten két színház mutatja be. A 

Kínnal-a és a (orvin. Mindkét színház l'rmós.-.ole.- u még 
e.-v tdúgerl ki ii ölt n műsorára. Két dáger, nz egyik nz 
amerikai kinematográfia, n t'irst Kationul egyik éríékes 

választott férfi, de a hercegnő atyja leánya 
szépségét, szivét és lelkét a politika szóig ál il
lába akarja állítani. A politika, amely egykor 
életet és vért, szerelmet, szenvedést, lemondást, 
fájdalmat követelt, amely a legnagyobb pa
rancsnok volt fejedelmi udvarok körül, 
Yolanda hercegnőt XI. Lajos fiához kénysze
ríti. Franciaország semlegességének a her
cegnő csókja az ára. fis Merész Károly meg 
akarja adni ezt a nagy árat. De a politika vé
ges, a szerelem, a szenvedély pedig végtelen. 
Yolanda és Maximilián ezernyi veszélyen, 
bajon és intrikán keresztül találkoznak és mi
után a. politikában a fait accompli mindenek 
fölött uralkodik, a boldogság nem rabolja meg 
sem a burgundi leányt, sem uj férjét, Maxi
vá! ián herceget, a politikai sikertől sem.

Marion Davics a. burgundi leány szerepében 
Mary Tudor nlpplig arájának finom és stílusos 
pendanlját adja. A mese romantika és Marion 
Davies e romantikus mesét élettel tölti cl. 
Toalettjei, megjelenése, játéka, mind az akkori 
kor szokásainak szinte kortörténeti hűségű 
megörökítése, dt a lelke, az érző szír, a meg- 
mearezzenő) idegszálak, azol,' összekötik őt a 
mai, modern ember gondolataival.

A politikának leheltek régentc más elvei és 
eszközei. de a szerelem az örök és változatlan. 
K'i érteti meg Marion Davics a publikummal.

alkotása. „A lélckrobló*"  című izgalmas dráma, amo.ly- 
i ben Mi.'',.- A-t< r Játssza a főszerepekéi, a másik 
| pedig a francia kinematográfiának egyik reprezentáns 
I ti-'-n éke. Mosjoukin rendezésében: ,.Az élő plakát**,
! mi. I b<-ii Nathnlie Li-.-< nko játssza a főszerep -’t. .*\  két
I mozii 'cb.-i! -i i'iii..ormi francia. amerikai é;« német 
i kiiieuuitoe,-ilia iversen; '-. i:i egymással. Nivában és 

értékben égj >-.ilö -ii unwonala mind a három Idm. a 
pnlilibmii pe-i - iá •ifi 'iir.ij i lehel u három nemzet ver
sengi" -lének.

Mn . mint ;i publikum. ezt a vitát nem dlíntl'cli cl. A 
szakemberek érd-.’ke; különbözők, a közönség érdeke egy
séges. jó filmet aknr látni, Hogy a három jó Ilim közül 
melyik a győztes, majd a közönség döntheti és döntse cl.

íii.’g'o Bcttauer r.G.’él -az elmúlt három esz- 
l tendő kapta szárnyra, hiszen a. mai irodalom- 
í bán c'.ryediilálló esyéniságiiék mutatkozott. A 
| mai irodalom leyTájilalmasabb baja az, hogy 
• az írók non találnak témát. /\ Ma. osornónyei- 

hrz, a Ma nyomoruságálioz, a mai élet sötét 
háiic-rii motívumaihoz nem mernek nyalni, 
im rl. attól félnek, hogy a iközöiiség irtóz'k tőle, 
a régi, (nílékcink mélyére siilyedt békevilág 
iéirái pedig elavult-tiknak, üreseknek lát- 
ss, inuk.

A viiágÍ!i<i':iJ'C’ib;m jeledig Huíío BelÜlvcr miivel 
Ir/ok. amelyek merész kézzel és merész iollal a mi mai 

ti tünk i.-j.ik le. linz i Bcllaucr Bécs inflációs caston- 
, dőinek bátor szavú krónikása volt, aki o bátorságáért 

meg is halt. Be'.tauer <pp úgy lehetett volna Berlin 
■v Buda.pi -i niotingrafusn is. hiszen mindazok a tlpn- 

■< k. amelyek i> bécsi élet körvonalait adták, nálunk is, 
í’-'i'!': i' •! is nicgial.'Iható!, voltak.

\ legyőzött országok minden fájdalma ott vonaglik 
Bettauer soraiban és könyveiben és az. amit Bcttniier 
megfestett. laJóságof. tükör, amelyben niinilc r. torzlt.V 

nélkül Ismerünk a mai életünkre.

1

\z .-ímerikai és francia filmek romantika ia uLan jó
■ i' h-i egy kis realisztikus I. pet is l.i’ni magunk elöl". A 
-dier.-l . hadimilli nniis.d; a gramlknkottok. a nngyvu'*osj  
r.-.tk. amelyel; esni; .'/. ii.isé.gok riportjaiban szoktak 
,s7"i' pelni, de ott nznláti faija őket a közönség. Bet'aucr 
ii-génycilieii irodalmi iinon ilat kapnak és miután
Bottá-’"!- fm -’i.áia -'azd.-ig, színes >- modern, regényei 
minih.-i a h-gmozgalmn-abii Icgrafílnáltabb riportok vol- 
n.-"' tik.

egyik leg.'-rdeki sebb ripo> tregénve Ih-ttaiiCrnok ..A bá-
• t is ii '.a", a-uolyet. i.iost a b'iiini Sáfár gyár kiszitett 

el ülni'As a .V:-elsen, t,r In (larbo, Eszlerházy Ágnes, 
Wornor ürauM, Einar Hnn són, elevenítik meg nzoknt 
.az alnkok.'B. akik Bettauer regénjében szerepelnek és 
nkikkel az clinult években imp-nnp után találkoztunk. 
Modern. nini n. ■> .'nliból. n indennapi élőtünkl'.'ü vett 
i, ;a[; ...s 1; :• ép c a Ilim, amelyet csütörtöktől kezdve

v -r vi
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Budapest VI, Andrássy-ut 8K

SKarácsöwsi! S“ém- >13 

clsőriindíi cIubiiariiQi%urá£ 
tiöreal, gobelinné! bevonva -•

k uI önféIo ebéciSSsxéket 
adunk t. vevőinknek kedverö flactwsl fbltótolek 
mel ott. Amink minősége • pénzmegtakarítás*  jelent 
Cmahlinn Normann rt. cs. és kir. udvari szállító fllő- 
Uinclllinp bútorgyár VII, Dntnjanlch-u. fi. Tol.: 8-4Í 

hoz a közönség elé sz Orion-színházban a Rádins film
ipari rt.

Ha skolasztikus asempontból nem is, de irodalmi é« 
művészeti szempontból mindenesetre kultureaemény ez a 
regény, amelyben mi magunk élünk, lélekzimk, szenve
dünk, örvendünk és pusztulunk.

Pfedgyasszay Vilma Is BUfüatSíozilk 
a mozirűl

Medigyaiszay Vilma, a magyar chanson, pap
nője, akinek meleg hangjában annyi szomorú
ság, annyi fájdalom, de ha akarja, annyi csin
talan jókedv csendül, néhány óta a Palacc- 
Mozgósmiiházbo/n ragadja magával a közönsé
get előadásával.

Amig a film pergett, a Irts színpad oldaláu, reflek
torok, vetitőszenek, ládák között megkérdeztük McduiH’- 
nzny Vilmát, mit érez, amikor a kabaré helyett a mozi 
pubi i k ti mali oz szól.

— (fsak jót mondhatok a publikumról — mondj-’ mo
solyogva —. Uj publikum, amely talán még sohasem 
hallott, de — ha lehet — még figyelmesebb, még lelke
sebb, még barátságosabb, mint a kabaré évek óta hozzám 
hii közönsége. Ez a publikum nagyon hálás mindenért, 
amit énekelek. A publikumtól nem is féltem, amikor 
vállaltam ezt n szerződést. Csak a filmektől féltem, i'g'. 
éreztem, hogy az én halk és szivigszóló produkcióm nem 
illeszthető be akármilyen programba. A direkciót arra 
kértem, hogy mielőtt aláírom a szerződést, megnózhe.--.cin 
a műsort. Megtörtént. Az első film, a ..namajanti". köny- 
nyii, lebilincselő kalandortörténet. Nem a szivímz szól, 
hanem az idegekhez. Megfeszíti, azután kielégíti őket. 
A másik film ellenben, a „Lánnoló. ifjúság', mintha 
csak arra készült volna, hogy néhány dallamos dal ve
zesse be. Colrc.n Afoorc vb Afílfort .S'iíl.r .i.-itsszák. finom, 
bájos, mel.’g, ragyogó, szinte meg kellene siai >< 
néha f'olcnn Mooro arcát. íln nagyon ritkán járok mo
ziba. de hu minden film ilyen tinóm, ilyen meglepően 
bájos volna, mint a „Lángoló ifjúság**,  minden délutáno
mat moziban tölteném.

Aledgyaszay száma következett. A közönség tapsolt. Cs 
még tapsolni fog Fokáig, mert Me.dgyaszayt, a mozi 
igazi primadonnáját, a Palace-mozgószinhúz igazgatósága 
még egy hétre lekötötte magának.

Piac Flurray szereli a Jazzbantiet és 
maíat^á váitozMa a fóiSMal

Nehéz már uj és megkapó témát ta.lúl.ni a 
íil mek számára. A% a tény, hcíry amerikai 
filmgyárak, már a ma-gyar színpadi írókat szer
ződtetik scenáriuin-iráisra, azt mutatja, hogy 
az :iz iparszerii tómatennelés, amely Am.’.rLká- 
ban évek óta folyt, épp úgy kiapadt, mint egy 
régi petróleumforrás. Nincs uj téma a nap 
alatt, moindíhaitná egy uj Ben Aki.ha és csak iga
zán invcmciózns rendező vagy dramaturg tudja 
a meglevő motívumokat oly módon forgatni, 
hogy azok ujezerüen hassanak.

Mao Mnrrnynck, aki a legeredetibb, legkülönlegesebb 
az amerikai színésznők között, sikerült most egy olyan 
tómat megszereznie, amely tényleg uj motivamokat vitt 
a film vásznára. CiTcénelt, az ókor csábító, kábító asz- 
szonyúnnk modern unokáját, játssza meg jazz-banddel és 
tnai.-ux’á változtatott férfiak,kaJ és az allegória, amely 
érvényro jut n film meséjében és jeloneteibrm, teljesen 
újszerű, teljesen meglepő h.itówt keltett. A Mozgókép- 
Otthon. Uránia és Ca-pi-tol közönsége szívesen fogadta 
ezt nz érdekos iroda Inti kísérletet, amoly Circc klasz- 
szikna témájút öltözteti modern ruhálxi és sikerre vitte 
a darabod, amelynek előadásait a Capitolban Eddy 
l’olo „Cowboybacsület**  című moziozkeocae, az Urániában 
Prof. Rudolf és a Mozgókép-Otthonban Sándor Stefi 
föllépései tettek móg változatosabbá.

Icgolcxábban

Vadász drogéria
Ferencick-tcrc i. mám Telefon: József UD-70

Karácsonyi 
áro^itő csarnok

Kossuth J.aios’U. 18. (Jelenleg bnnkhclyisóg) 
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december U én

Fülkék inég bérelhetők. Megtekinthető : 
délelőtt 10-1-ig, délután 4—VéS-ig.----- . ..z:........... f
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Ezer „pendlIzS" WMirajonsó vándorolt vasárnap détoán 
Pestről Kispestre és ÓMára, a hóliorított gályákra

*

Elmaradtak az összes mérkőzések —
d Reggel munkatársától.) Bár a vasárnap reggeli la

pok hírűi adták, hogy a ssotnbatl nagy havazás miatt 
az összes bajnoki mérkőzések elmaradnak, a napsütéséé 
idő mégis vagy ezer javíthatatlan futballrajongót csalt 
ki a pályákra, mert hátha... Nem la lett volna aka
dálya a mérkőzések megtartásának, de a pályaigazgatók 
kiszámították, hogy

a 25 centim éter e« béröteget csak 50—tt mankáa tadná
a pályáról lehordani

és ez legalább 25—M millió koronába került volna, eaért 
a hótakaritást az egész vonalon lefújták.

A „pendlizők" szidták is ezért a nagypályatalafdono- 
sokat. Bánatukban az Üllői-úti pályáról a kispesti Sár
kány-utcába mentek ki, ahol azonban még az ajtók 
is zárva voltak.

— Gyerünk a Halár-utcába! — hangzott a jelszó moot, 
mert egyesük tudni vélték, hogy az óbudaiak minden 
épkézláb tagjukat kivezényelték a pályára, hogy a III. 
kér. TVE-UTE-mérkőzést lebonyolíthassák. Éa megindult 
a tömeg Óbudára, de bizony ott is csak havat találtak, 
mert a szegény budai egyesület „amatőr“-munká8ai csak
hamar fölmondták a szolgálatot és igy a pálya egy 
része hó alatt állt.

A bajnoki szezoa esy héttel kitolódott
Meccs hiányában azután az elkeseredett futballrókák 

az óbudai Margit-kávéházba vonultak és forralt bor mel
lett tárgyalták szenvedélyesen, hogy miképon festene a 
bajnoki lista, ha a mérkőzések nőin maradtok volna el.

♦
Az MLSz-U5l nyert értesülésünk szerint a vasárnapra 

kijelölt mérkőzések jövő vasárnap kerülnek eldöntésre 
és in a bajnoki szezon karácsonyig tolódott el. G. L.

Elmaradtak a mérkőzések a vidéken Is. Az országos 
havazás a vidéki pályákat sem kiméito és ezért az 
összes kijelölt mérkőzések elmaradtak. Miután Nyugaí- 
magyarországon több helyen félméteres hó van. amint 
győri tudósítónk jolonti, a Labdarugók Szövetsége nyu
gati kerületének vezotőaóge a még hátralevő mérkőzések 
lejátszását tavaszra rendelte cd.

Bénái futball. (A Reggel tudósitójának tele
fonjelentése.) Az osztrák fővárosban is esett a 
hó, de ez a pályákat nem tette használhatat
lanná, úgy, hogy a futballprogramot teljesen 
lebonyolithattá'k. Erodmények: Aniatcurc— 
WAC 3:1, Hakoah—Rudolfshügel 1:0, Simmc- 
ring—Slovan 5:1, Vienna—Wacker 1:2, llapid— 
Admira 2:0, Floridsdorf—TKSC 3:1.

<» w ■ —

Uf tehetség tant íöil
a BASí joalor öSrKöz-öveTsenyőn
(d Reggel tudósítójától J Két napon át. a közönség élénk 

érdeklődése mellett, szokott példás rendezésben folyt le 
a K/1A’ junior birkózóversenye n Hulyovszky-utcni torna
csarnokban. A nagyszámú indulók közül

Bolits, a BAK tehetséges versenyzője emelkedett ki. 
Rajta kívül Kelemen, Győri, Tarr és Juhász szerepeltek 
elsőrangúan.

Részletes eredmény:
I. Lógsulvban: 1. Bolits Mihály (BAK), 2. Kollár (Ganz 

gyár). 3. Fehér J. (Vasas), 4. í’óth (Mrl Ej. IJ induló. -• 
li. Pehelysúlyban: 1. Kelemen Béla (EME), 2. Mihálovits 
(Va*-as)  3. Czvincr (Törekvés). 12 ind. — Ili. Könnyű 
súlyban: I. Győri Albert (Makó). 2. Tarr (MÁV), .1. Juhász 
(MÁFC). 14 ind. IV. Kisközcpaulyban: 1. Jliilt János 
(MAC), 2. Trepplún (MTK), 3. Péter (MAFC). la ind. • 
V. Nagyközépsulyban: 1. Orgoványi Miklós (UTE), 2. 
Pataky (MÁV), 3. Kerbor (Vasas). 5 ind. — VI. Nehézsúly
ban: 1. Konn János (BAK), 2. Herling (UTE). 3. Barátit 
(BAK). 4 ind.

Pompás küzdelmek folytak a BTC—FTC klubköz, hős
versenyen, a Klotild utcai tornacsarnokban. Végeredmény 
ben a ferencvárosiak győztek 11:5 arányban. Legszebben 
Kulcsár (FTC) szerepelt, aki jnár az első menetben knock 
out tál győzött Bán (BTC) fölött.

Ma este 7 ''órakor az NSC Park-szállóbeli 
helység-éhen dől el Budapest ping-pong-bajnok- 
sága a holtversenyben végzett Pécsi Dani dr. 
(MTK) és Miiller Imre (KISOSz) között.

Kedden délután 5 órakor az lm per iái szálló külön helyi 
ságében az Egyetértés Sport Club évzáró atlétikai ünne 
pélyt rendez, amelyen Király Pál kassai világraszóló 
győzelmét fogják megülni.

Keddre elkészül az nj sísánc a Normafa mcLleti. 
amelyről a versenyzők 20—25 méteres ugrásokat veszély 
nélkül loholnék meg.

Miniszteri biztos áll 
a MUSz élére

Az uszószövetüég elnöksége holnap dönt 
végleges állásfoglalásáról

(A Reggel tudósilójától.) Az nszósladion kérdése csak 
nem akar nyugvópontra jutni. A Magyar Úszó Szövet
ség elnöksége*  tudvalevőén a legutóbbi tanácsülésen be
jelentette lemondását, mert nőm látja biztosítottnak a 
jövő évben Budapesten rondozondö Európa-bajuokság-nak 
a sikerét. A tanács fölkéréj^re, azonban december 1-ig 
fölfüggesztette lemondási szándékát abban a reményijén, 
hogy addigra a főváros közgyűlése véglegesen dönt az 
uszóstadion fölépítése tárgyéban. A közgyűlésen azonban 
oz a kérdés szóba sem került és igy a MUSz elnöksége, 
ha eredeti állásfoglalását Xöntartja, december elsején el
hagyja a helyét.

Ebben az ügyben fölkerestük dr. Tionáth Leót, az uszó- 
szövetség ügyvezető elnökét, aki munkatársunknak a 
következőket mondotta:

— A pénteki nádorkerti újabb helyszíni 
szemle az uezóetadion ügyében, a majd föl
építendő Magyar Nemzeti Stadion érdekében 
történt. £jttöl független az Európa-bajnokság 
megrendezésére alkalmas modern uszoda föl
építése, amely december 4-éu a pénzügyi bi- 
7X)ttí-ág elé kerül és az ott hozott javaslat, alap
ján fog dönteni a főváros közgyűlése. Nekünk 
teljesen mindegy, hogy a főváros miféle 
uszodatérrel akar megvalósítani, előttünk

csak az lebeg, hogy nemzetközi blamázs ne 
érje a Magyar Úszó Szövetséget.

Szövetségünk elnöksége holnap este dönt 
végleges állásfoglalásáról

s aligha fogja revidiálni eddigi fölfogását.
Értesülésünk szerint, ha a Ml/Sz elnöksége elhagyja 

a helyét, az Országos Testnevelési Tanács, amelynek 
kiküldöttje résztvesz a december 1-i tanácsülésen a Nem
zeti Hitelintézetben, azonnal miniszteri biztost üllil a 
szövetség élére, hogy az ügyel: továbbvitelében semmi
féle fönnnkadás ne történhessék. A miniszteri biztos 
mellé pedig az elnökség volt tagjait fogják fölkérni 
szakértőkul és igy, ha nem is önszántukból, de hivata
los fölkérésre, fontos nemzeti érdekből, a régi elnökség 
fogja a MUSz hajóját továbbra is kormányozni.

Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
„Világossfig“-könyvnyomda rt. Budapest, Vili, Conti-u. 4. 

Műszaki igazgató: Dcutseh D.

Te’efom 112-23-24-25-27

ízléses karosszériák és felépítmények (combinék)

Alkatrészek Fölszerelések

Benzin- és clajáilomásVAS
zt Ferenc-tér

Luxus- és teherautók,
autóbuszok, valamint motorkerékpárok állandó 

raktára
Legnagyobb géperőre bcrcndooett

autójavító

Kocsirúd, gőzeke 
és kézi

AcetyleRi

ÍXsra

Itala, Bérltét, 
Packard, Horns, Mctosacoche 

gyárak vezérképviselete

takarít meg a t. Háziasszony, ha

Szeot kíván cikóriával
főzi meg kávéját, mert 
mindek doboz sarkában 
pörkölt szemeskávé van!


