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IV. évfolyam

Bethlen István gróf Genfben 
részletesen tájékoztatta A Reggel 
tudósítóját a magyar kormány 

terveiről és kilátásairól
Teljes nyugdijat kér a nyugdíjasoknak a Népszövetségtől 

A Tanács holnap tárgyalja a magyar kívánságokat
A Népszövetség az általános leszerelésről is 

tanácskozni fog
Gcnf, december 6.

(A Heggel tudósítójának távirata.) Hétfőn 
kezdődik a Népszövetség 37. tanácsülése, 
amelyre az érdekelt államuk delegátusai vat-ar- 
nap estiig kevés kivétellel megérkeztek Génibe. 
Vasárnap érkezett ide Chamberlain angol kid 
ügyminisztor is.

Kedden foglalkozik a Tanács a magyar 
szanálás ügyével és minden jel arra mutál, 
hogy teljes egészében honorálni fogja azon 
javaslatokat, amelyeket gróf Bethlen Ist
ván miniszterelnök terjesztett a innizügyi 

bizottság elé.
A bizottság tudvalévőén úgy határozol!. boga 
hozzájárula. kAfesön cg 1/részének fölszabadítá
sához, honorálja a magyar kormánynak a 
tisztviselők és nyugdíjasok helyzete jari'ására 
irányuló javaslatait és ilyen iránya elölerjcs.- 
lést tesz a Népszövetség Tanácsának. Maga 

gróf Bet 1H en István
bizalommal várja, hogy a tanács kedden lein 
siti a magyar kiváltságokat. A mi ni.éterei nők 
ezen kívánságok és előterjeszt esek felöl a kö
vetkezőket mondotta A Reggel genli tudósító 
jónak: ... . .. .— A magyar delegáció a pénzügyi bizottság 
elé terjesztette negyedévi jelentéséi és besza 
molt a szanálás jelenlegi állásáról. Ezenkívül 
bemutatták az 1926—27. évi kóllsi grelesl, nmei;, 
mindig júniusig terjed es tájékoztattak a Pénz
ügyi bizottságot különböző hirdetések lejei, 
amelyeknek a. szanálás további lefolyása szem
pontjából fontosságuk van. A magyar kormány 
azt kérte, hogy

a következő félévre, januártól júniusig, 
211 millió aranykoronát, 1926—27-re pedig 
50 millió aranykoronát szabadítsanak »ol 
a kölcsönből. A nyugdíjasok ügyét is 

szővátettük,
mert az a tervünk, hogy ezek julhis elseje: ól 
teljes nyugdijukat és necsak — amint eddig 
annak 809/»-(it kapják. Fölvetettük a kérdési, 

vájjon helyzetüknek megjavítása már most 
nem volna-e lehetséges

és kértük, hogy a népszövet svai tanács kö*-i  < ■ 
litsc az utódállamok egy konferenciájánál, 
összehívását, amely a lulnagy számú nyug
díjas helyzetéről tárgyaljon, mivel 
sok magyar tisztviselői kény szeri teltek arra, 
hogy az át csatolt területekről ( .mnkarnagyaí - 
országba költözzön. Az erre vonatkozó iái ■., a 
lásoknaik eddig csak Ausztriára! roll eredme 
a7Ü/,\ Jelentésünket és az előterjesztett karc 
sokét barátságosan és sok megi rtesse fogan
ták, úgy, hogy

nagyon kedvező benyomásokat nyertem.
Hangsúlyozni kívánóin, hogy Magyarország a 
kontroll július elsején váló megszüntetési nek 
kérdését föl sem vetette, mert számunkra meg 
nem aktuális. A pénzügyi bizottság aziránt ^s 
érdeklődött, hogy

FELELŐS SZERKESZTŐ: LÁZÁR MIKLÓS

Budapesti 1925 december 7

milyen vámszerződésekel kötött eddig 
M agyarország?

A kereskedelmi tárgyalások ietöi föl világosiié, 
sokat adtunk, de ez a kérdés lényegileg tár
gyalva nem lett.

\ Népszövetség Tanácsa hétfői ülésén
a bolgár-görög konfliktussal

fog foglalkozni. Erre vonatkozólag a hely
színen járt nemzetközi vizsgálóbizottság jelen
tése és a hágai nemzetközi döntőbíróság véle
ménye kerül a Tanács elé, amely előrelát
hatólag

úgy a bűnösség kérdésében, mint a kártérí
tési kötelezettségben elmarasztalja Görög

országot.
Kallóié külügyminiszter személyesen fogja a 
bolgár álláspontot a Tanács előtt képviselni, a 
görög delegációt pedig Rendis volt külügy
miniszter vezeti. A másik riharkérdés kedden 
kerül tárgyalásra és ez

a moszuli határ ügye.
amely ugyancsak sok gondol okoz a Xépszövct- 
ségnek. Tewfik Huehdi bej. a török külügy
miniszter, el van szánva, arra, hogy minden 
kedvezőtlen dón esi visszautasít, viszont Anglia 
is < rősen megkötőt le magát ebben a kérdésben. 
Amcry angol gyarmat ügyi miniszter a Tanács 
minden lúgjával tárgyalt és tájékoztatta őket 
Nagybritannia követelései felől. Kedd délután 
kerül sorra w donzigi lengyel municióraklár 
kérdése is. Mindezen lokális természetű ügye
ken kívül

az egész világot érdeklő problémákkal is 
foglalkozni fog a Népszövetség Tanácsa, 
mégpedig az általános leszerelés és a nem
zői közi gazdasági konferencia előkészíté

sével.
A leszerelési albizottság azt fogja indítvá
nyozni a Tanácsnak, kérje föl Németországot, 
Amerikái és Oroszországot, hogy a bizottságba 
képris< lökéi kiiIdjenek.

X leszerelés ügyében valószínűleg kérdő
íveket küldenek az összes államoknak, 
amelyek 1926 junius 1-ig lösznek kötelesek 

a kérdésekre válaszolni.
Az általános leszerelésnek ma. liritind 

francia miniszterelnök talán leglelkesebb har
cosa Európában, de a francia belpolitikai hely
zet miatt mm bizonyos, hogy egyáltalán 
(lenfbe jöhel-e. Az első napokban minden
esetre Pun! Roneour fogja Rriaurlt a Tanács
ban kelip llesileni. Sok szó esett mar a mull 
napokban is és még többet fognak tanácskozni 
a jövő héten, természetesen nem hivatalosan, 

a német birodalom belépéséről a Népszövet
ségbe.

A belépés egyik föltétele az. hogy Németország 
államló helyet kapjon a Tanácsban, amelynek 
taglétszámát ezért eggyel szaporítani fogják.

TELEFONOK VASÁRNAP ESTÉTŐL 
REGGELIG: JÓZSEF 9-66, JÓZSEF 10-16

49. szám

Krúdy Gyula
Ezen a helyen, ahol a bűnöket szoktuk 

pörbe vonni, honnan a hanyatló országért 
sírunk föl a hideg egekbe, a kemény igaz 
ságtovésnek és az elomlóit fájdalomnak <• 
helyén ma ünnepi zászlót füzünk ki. nemzeti 
ünnep dagadó magyar lobogóját. Egy ma 
született nagy magyar könyv' fekszik ölöt 
tünk az asztalon. A derék könyvnyomtaíó 
firmának, a. békéscsabai Tevannak a re 
inokbe készült kiadása, melyet kézbe véve 
jobb időnk legjobb napjaira kell emlékez
nünk. E lágy patyolatra, nyomott kettőszáz- 
húsz, nemes fametszetekkel ékített oldal a 
Krúdy Gyula új könyve: A Tegnapok Köd 
lovagjai. Az öröm, a gyözedelcm erős réz
dobja szól a mellünkben, amint a magyar 
iró súlyos és gyönyörű könyvét felmutatjuk 
az ország előtt. Magyar könyv születeti. | 
amelynek levelei nem fognak az őszökkel 
meghervadni s elporlani. Karácsonyi aján
dékot kaptunk, mely esztendőre nem törik 
össze s meg nem unódilc: nem. az évtizedek 
kel mind becsesebb és maradandóbb lesz. 
Könyvet, amely nem csal meg és nem hagy 
cserben, mint a pénz s mint a gyorsfűzőn for
ralt eszmék. Könyvet, amelyben életünk, vé
rünk, múltunk, jövendőnk, hitünk, örök 
erőnk és halhatatlanságunk együtt van. 
mint, együtt van minden vármegyénk a ko
ronázási domb göröngyeiben. A magyar tör 
ténclcni kéri maga mellé a polcra ezt a ne 
nies, nemzetes könyvet: a. Tegnapok Köd 
'lovagjait. Mi van ebben az ünnepien ritka 
s bolti árral nem mérhető értékű magyar 
könyvben? Egy rubensi kézzel festett pazar 
arcképcsarnok a nemzet politikai, társa 
dalmi, művészi életéből. Eletek, barátságok, 
szerelmek, végzetek. Arany napok, ezüst 
éjszakák, gyászfelleges alkonyatok. Egy 
históriai magyar műveltség. ízlés és kép 
zelem minden paszományaival és kö
söntyűivel gazdagon. El varázsló hanga 
lat fodormenta-illata lehel föl minden lap
járól a inon d hatatlan kellemes könyvnek, és 
a dali bálok szordiuós muzsikája kiséri bal
kan a lebilincselő sorokat, meghatóan, áb- 
ránditóan. Krúdynk a jövendőnek irt köny
vet a múltról... vagy talán a mának irta, a 
fényes Európában szerepet vitt cirncres 
urakról, kik nem egy kurzusnak s nem egy 
percentnek, hanem egy egész nemzet nek, egy 
teljes Magyarországnak ragyogó nyomú lo
vagjai voltak? Íme, maga, az iró, ki könyve 
mellett magast ik, meghajtván szépséges hom
lokát a földnek, amelyből életok és dicsősé 
gok vétettek. Egy iró, ki félrevonulva. gon 
dolkodik nemzetéért. Egy iró, ki a munkád 
irodalomé s nem akar itt egyebet. Ki nem 
hazudott és nem csalaflntáskodott soha. Ki 
palinak ment és nem kér paplakot sem az 
eklézsiától. Egy magyar úr, akinek se talpul 
nyalni, se lopni nem kell, mert az övé a lég 
nagyobb nagybirtok: az egész Magyarország.
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(A Reggel tudósítójától.) Most eg-y-két nap 
múlva fogják a parlamentben a. belügyminisz
tert a sorsjegy-láz ügy-éhen meginterpellálni. 
A magyar nemzet letört testét, a sorsolási iá:-;- 
zal izgatják és gyengitik megint, hónapok és 
hónapok óta. Egy trafikban a héten niár sor
solási naptári láttunk a falon. Kotkodáes, kot- 
kodáes. minden nap egy soivolás! Automobil, 
jiiotorbicikli. Hálószoba, zongora, rádió-felsze
relés és azonkívül még egy milliárd és a 
melléknyereinények csillagmiriádja! Caecseniő- 
sonsjegy és Haldokló-sorsjegy! Az egész ország 
egy szerencsc-banikház. Áldjon vagy verjen 
sors keze, itt venned és nyerned kell! Kitől, 
honnan, merről, miből nyeri it1 boldog-boldog
talan azokat, a részegítő főnyereményeket tiz
es ötezer koronákért? Világos, hogy ennek a 
betegitő és ziiliesztő mániának véget Kell 
vetni a lekoldusitott, józanságra, százszoros 
szorgalomra, munkára váró Magyarországon. A 
legthangotsabb tűzoltót rombit át, a. legélesebb 
ment őszirónát a sajtónak ke.ll ugyebár ilyen
kor megfujrii. Igen ám, hanem a nemzet egcez- 
ségéndk, boldogulásának legkötelesebb őre, a 
sajtó a maga nyeremény-ébresztőóráját esi.!in
ge] tet-'i a sói solások vurstli-zajába, a maga 
főnyeremóny-'szenzációinak a hi rharangját kon
gatja a sorsjegy-ár víz vészidi-j'n, a maga vá
sárjának a bóditö szaxofonjait höm!>öHeti. Min
den lapszám egy sorsjegy! A szöveg, a politika, 
az igazságszolgáltatás.- a közgazdaság, minden 
vsaik afé’.o huncuf szövegtőlteiék, 
mos reklámot aktuálissá, kapóssá 
teszi. Hogy higyjiink a vezérci'-kek 
vának? Vájjon nem 
Bünket, a sors jegyek rekIá mélyásóit" 
lesz a magyiar lapok hitele, komolyság 
kölese, melyeknek, mint az é.ijd 
hajólámpásoknu’k kell a koz let. az 
nemzet vak hajójál vezetniük, mi’ or 
kétségbeesett k’onkurrénriújának e s%u%iuin «uí-„ 
ezüsteszeájg és női bunda-irérvénycivd vadít
ják a válságos, megingott' lelki) magyar kö
zönséget? Mi lesz ebből a frivol sorsjegy
versenyből. tisztelt pazarló lantársak? ídeddig 
bírják a kábító nyeremény-adagok;1!, emelni? 
S hogy fogják tudni abbahagyni? Hiszen igy 
tönkre kell menni, együtt a tönkrciro.nő or
szággal? Más fajta, más szellemű más íelkii 
versenyt szeretnénk itt ma a lanck közt láti;), 
igen: a kemény elvek, az országnerelő tervek, 
a jogokért, igazságokért forgolódó fegyverek 
fényének versenyét, ar.ie’yek az elbukott pol
gárságot fölsegitik, hogy n roskadl országot 
megerősítse,' biztosítsa s megtartsa, szabad és 
emelkedett lejkii lapjaival együtt — heti fő
nyeremények és mindennapi sorsjegyek nélkül.

nevettetni
soré jegyeik i
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‘ F Hová 
ga, er- 

viirasztó 
Oj’móuíC? <i 
a maguk 
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Chamberlain Olaszország
ban találkozik Cslcserimiel?

Lowlon, december fi.
M Hetivel tudósiló jártak távirata.) Chani- 

berlain Olaszországban szándékozik .szabadsá
gát eltölteni. Az ..Obscrver“ rámutat arra, 
hogy Csicserin ezidősz"rín( a Riviérán tartóz
kodik és ezzel kapcsolatban annak az ó' ajtás
nák ad ki fejező-t, rogy a két állam férfiú szá
már:! alkalom kínálkozik a: olasz földön való 
találkozásra.

aRegcel
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A hideá miatt 9 óraKor KezdiK a tanítást 
a főváros összes iskoláiban

M Heggel tudósítójától.) A szokatlanul ke
mény hideg időjárás egyelőre mego’d.w. azt a 
régi kérdést, amely körül heves harcok dúl
nak — hogy tudniillik 9 árakor kezdődjelc-c a 
tanítás a. fóvatos iskoláiban vagy megmarad
jon a 8 órai kezdés. Ebbeu a kérdésben, A Heg
gel értesülése szerint, a kultuszminisztérium 
most úgy döntött, hogy

». rendkívüli hideg miatt februárig- a tani. 
fás 9 órai kezdetét rendeli el a főváros

valamennyi i sl< o Iá ,i ába n.
ngy az elemi, mint er középiskolákban. Ez a 
rendelet, amely Irhát csak január végéig 
szabja meg a tanítás 9 órai kezdetét, amiül 
értesülünk, már hétfőn meg fog jelenni és Igv

már szerdán csak 9 ólára mennek iskolába
a községi iskolák tanulói, akik — az alig (> éves 
gyerekek is — eddig reggeli 8 órakor már a 
padokban ültek.

Ma dől el a cseh kormányválság

Budapest legnagyobb szenzációja a

V&rös M
a nu E i n R o u <3 c

oMrwwcnv wvr. «Qtunvun*nriw«M  - w t v»tw u»h

Prága, december ti.
(A Reggel tudósilójának távirata.) A köztár

saság elnöke még senkii sem bízoll meg a kor
mány megalakításával, meri még mindig joi.v- 
tatja tanácskozásait az egyes politikai partoK 
képviselőivel. A dolgok mostani állásából 
ítélve,

a végleges döntés hétfőre várható, 
amikor az elnök a tanácskozások befejezése 
után határozni fog arról, kd biz nv g az uj kor- 
inány ‘nirualukiiásával. A lapok altaiabau an
nak a vélemény üknek adnak kifejezést, hogy

41***Mk>*M

á kormán.Vválság Svchla vezetése alatt 
á)híiVfi£yek kormány alakulásával ér majd 

véget.
A kormányválságban engedett a feszültség é*.  
különösen a két vitás főkérdésben egyengeti az 
illat, az a körülmény, Imgy a szociáldemof rá
ták egyáltalában nem ragaszkodnak ahhoz, 
hogy a közoktatásügyi tárcát megkapják: 
Srámck. a klerikálisok vezére pedig arra tett 
célzást, hogy a cseh nénpárt mór azzal is 'meg
elégszik ha a közoktatásügyi tárcát egyelőre 
nem löHev.ék be véglegesen.

»

Drógftfa traiíaWtj zs
december <>.

Reggel tudósítójának /< l< fonj: /■ ntcse.) 
aggoda '<>■ m:al fogad- 

á a szénátu« 
'.ét. hogy a 

fog a ka-

(A
Politikai körökb n í.agv 
já k Loucheur ixní ziigy: i:i n i <zk1 rneé 
tegnapi ii’áséii te'.’ azt a kijelent 
jövő héten négy törvéa., javaslatot 
mura elé terjeszteni, amelyek

ujabh súlyos terhi két rónak a franc;,'), adó
fizetőkre.

Ezek a törvéiiyj.'. vaslat ok ; rószvénvti 
get jövcdlnmt egymillióvá os-ze-i 
megadóztatni. Az egyenes adójövedeli 
itj'tbit háromm diárdot < r l.ottch'o 
csikarni, hogy az államháztartás <>".vv! 
helyreállíts;!. Tvvoevette rzetikiviil a v 
átriiliáz/. sí adó, valamint

a dohányárak, a po-iai és vasúti la 
újabb f(!l'‘in'%lését és. az adóesalá.1 

drákói szigorral akarja büntetni.

h druzok támadással iidvözlik 
Jouvenelt Szíriában

Bei rítt, december fi.
Damas <k;;--/Aól jeieiiiik. hogy JaavcHrZ fran

cia fömegbizot! megérkezése átkel mából a vá
ró*  l:ö:. ében tarló: kod') föllé lök bejelentet
ték, hogy i;rvl(áru támadási''1 l,i t ti1 sor. Egy 
áltniii.baii nem bizou,' Jtak 1 ulzott.iieu ik az<’< 
it liirtk, íi.nu’i..k .-/.érint létezi r druz tartóz
kodik a vár., közvetlen közelében.

l»iílfp ÍŐlüinaminölténoyei rotaioja 
magát egy gyilkos csavargó

Könitz, december E
CValádi perpatvar után a *29  éves 

kerülő Thiehnann Rezső agyovtö't< 
mostoháulyját, Wal'er Ottó bányászt. 
kos azuláu bezárkózott szobájába,

dinaniiflöltényf iliesztrtt a szájába es meg
gyújt olt a.

.1 fiilrnbbant tölti), y valósággal le'é de törzsé
ről a fejéi.

-Hl fi
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A Fővárosi Operettszinház épületében 
Telefon 17-97
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reggel órakor
<0>

0

S£
'IVlíkab.'itokhoz, víirnsi bundákhoz gombok, rózsák, vitéz- 
k&tófick, calnuibkosarak inimleuni'inii magyar zslnóroz/.flsnl 
állandó nagy '•aktára. Budapest VI, ííngymezó-nten 4fi. fiz.

w~m ií-iriii ni l||ll|ll|■l|l|lllllllllllllllllllllllul

jBWOEHM/iW
ükMíKmu iMTwriasnw*

jFW
ha gyöngye:
kis gyermeke vézna, gyönge, 
s azon töpreng, mii i.s legyen, 
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Budapesten ymíh ita 5 inkig enyhült n hideg, 
de mór este 15 Ma sülyedt

Oroszországban sincs olyan hideg, mint Münchenben, 
az európai hideg pólusán

f.-/ Reggel tudósítójától.) A. tartós hideg1 az 
idén már nemcsak légköri esemény, hanem ko
moly napi szenzáció, amelyet külön föl kell 
.jegyezni a nap krónikájában. Az utóbbi évek 
szeszélyes időjárása meglehetősen elhalványí
totta az évszakok éles karakterét, már évek óta 
nem volt som igazi kánikula, sem igazi szigorú 
téli hideg.

Elszoktunk a nagy hidegtől.
ezért fi inast a ni tartós és csikorgó hideg szo
katlan szigorúságával az idei tét súlyos ese
ménye. tett. A régebbi telekre ugv-ahogy föl
készültek az emberek, de az utóbbi évek eny
hesége mar ettől clszoktatott, bennünket,

ma készületlenül áll a téllel szemben a leg
több ember

és ez csak fokozza a hideg keserveit. A fagy 
egész Európát végigdidergeti, mindenfelől sú
lyos hidegről kapunk jelentéseket. Magyar
országon főkép az Alföldön a. legnagyobb a 
hideg, olt. ahol egyébként a. legnagyobb a 
nyári hőség is. Egyes helyekről 23 fok Celsius 
hidegei is jelezlek. Hilda pesten szombaton 12 
fok hideg volt, vasárnap azonban enyhülés

Eckhardt Tibor vasárnap Miskolcon 
kijelentette, hogy a propaganda érdekében egyenruhába 

öltözteti az ébredőket
Diszfokosf kapott ajándékba, amely Zsirkay szerint „fokosottabb" 

munkára fogja serkentene őket
Miskolc, december fi.

i J Reggel tudósítójának tele fon jelentése.) 
Vasárnap délelőttre Miskolcra népgyülést hir
dettek az itteni ébredők. Bejelentették, hogy a 
népgyülésen Eckhardt Tibor előadást tart és 
megmagyarázza a. Cuza-botrány hátterét. A 
gyűlésen előbb Zsirkay szólalt, majd Eckihardt 
Ti bor/ ta rt ot t a inog előadásé I:

— A Cuaa-ügyrŐl kellene beszélnem — mon
dotta —, azonban erről a. témáról, mi illán

ez szerintem le van tárgyalva.

mutatkozott, reggel 7 fokot mutatott a hőmérő, 
délben már a. nap is kacérkodott egy kicsit és 
a hideg csak 5 fok volt.

Vasárnap délután hidegre, vált az idő és 
este már 15 fok Celsiusra sülyedt a hőmérő.

s a hideg további növekedése várható. A na
pok óta tartó hideg és hó sok zavart okozott a 
vasúti forgalomban is. Vasárnap reggel már 
ngy látszott, hogy az akadályok elhárulnak, 
vasárnap este azonban az állam vasutak igaz
gatóságé agy rendelkezett, hogy

hétfőtől kezdve Budapestről több vonalon 
beszüntetik a közvetlen kocsi járatokat.«

így a. Nyugati pályaudvarról Balassa gyár műt. 
és Szentes felé, a Keleti pályaudvarról Szeged. 
Mohács, Magyarboly és Zalaegerszeg felé 
csak átszállással lehet utazni, z7 Reggel egy 
müncheni távirata egyébként, arról számol he, 
hogy Európában a hideg az oroszországi hide
get is / fűimül ja. Vasárnap reggel München
ben és környékén 2.9 fok Celsius hideget muta
tóit a. hőmérő, ami, beleértve Oroszországot is, 
ma az európai hideg legmélyebb pontja.

iiicrn tarthatok előadást, hanem aktuálisabb 
ügyet fogok a miskolci ébredők elé hoz.ni. Az 
utóbbi napokban ttokat foglalkoztak vele a libe
rális lapok, hogy miért, nyújtottam be tör
vényjavaslatomat a zsidóknak nemzeti kisebb
séggé való deklarálására. Szándékosan Mis
kolcot választottam ki arra, hogy itt fejt
sem ki.

milyen okok
késztettek c törvényjavaslatom benyújtására, 
amellyel a zsidókérdést cgycrsniindenko.rra le 
akarom venni a napirendről. Azért igyekszem 
Miskolcon kifejteni a törvényjavaslai indoko
lását. mert itt bukott el fajvédő bajtársunk. 
Borbély-Maczky Emil, aki azért nem tudott 
bejutni a parlamentbe, mert a zsidó választók 
megnyerhették a keresztény választókat e> 
nem volt törvényben kimondva, hogy zsidó 
szavazók csak zsidó képviselőjelöltre szavaz
hatnak. Ezután elmondotta, hog> nem az erő
szak híve, hanem törvényes utón akarja el- 
ibiézni a zsidókérdést azzal, hogy a zsidókat 
nemzeti kisebbséggé deklarálják.

Ha erőszakkal rendeznék ez- a kérdést, úgy 
ennek a reakciója az volna, hogy a ke
resztény tömegek filoszemitákká válnának.
A numerus elausus törvényt nem engedjük 

megváltoztatni, mi fajvédők garantáljuk, hogy 
ha ezt a törvény’ akárhogyan is megváltoztat
nák, a magyar főiskolákon azonnal megállna 
a tanítás. Követni akarjuk az utódállamokat, 
ahol az. elszakított teriileleken mindenütt máris 
nemzeti kisebbségnek lelintik a zsidóságot. 
Nekünk is ehhez jiz eszközhöz kell folyamod
nunk. mert
különben sohasem lehet Miskolcon Borbély. 

Maczky Emil képviselő.
Amint Eckhardt beszédét befejezte. Rácz átu

tal a diósgyőri keresztény-szocialista vasmun-
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r.lmre Ügyelni!

kasok nevében
rézfokost

adott éd Eckhardt. Tibornak, aki azd a követ
kező szavaikkal vette át:

— Köszönöm a diósgyőri vasgyári keresz- 
tenyszocialista munkások figyelmes ajándékát. 
Ez a szép fokos nagyszerű ötletet ad nekem. A 
közeli napokban hívjuk össze Budapesten az 
ébredők országos nagygyűlését. Ezen beszél 
jük meg, hogy

fascista mintára milyen legyen a magyar 
ébredők egyenruhája.

Kénytelenek vagyunk a. propaganda érdeké
ben egyenruhába, öltöztetni az ébredőket, mert 
újabban elgyöngült a mozgalmunk és azt hisz- 
szük, hogy az egyenruha nagy vonzóerővel van 
a tömegekre és ilyenformán több hívünk lesz, 
mint eddig volt. A fokos szimbóluma és fegy
vere lesz a magyar ébredőknek.

fii jen az, uj magyar ébredőjelvény!
Eckhardt Tibor valóban magához vette, a 
fokost és azzal ment ki az állomásra. A gyű
lést követő banketten Zsirkay dicsérte meg a 
diósgyőri munkások ajándékát, akik nemcsak 
nemzeti jelvényt adtak az ébredőknek, amely a 
fascisták jelvényéhez hasonlít, de ..fokozottabb1' 
munkára is serkenti őket. Ezzel az akkorddal 
végződött az „ébredő vasárnap" Miskolcon.

Dr. Soltész Imre

Bethlen a genfi tanácskozások 
befejezése után intézkedik Walkó 
külügyminiszteri kinevezéséről
(A R< ggel tudósitójától.) Politikai körökben 

idltiinést keltett Walkó Lajos ideiglenes kül
ügyminiszternek az. a parlamenti bejelentése, 
hogy elvben maga is

helyénvalónak tartja a külügyminisztérium 
megszüntetését,

erre azonban csak a kormány legsürgősebb 
föladatainak megoldása után kerülhet, sor. 
Kormánypárti képviselők e meglepő nyilatko
zat ügyében érintkezést kerestek Walkóval, 
aki nyomban közölte velük, hogy

parlamenfi bejelentését teljesen félre
értették.

A helyzet ugyanis az, hogy az ideiglenes kül
ügyminiszter kényelmetlennek érezte magára 
nézve, bog? sikraszálljon a külügyminiszté
rium megszüntetését sürgető határozati javas
lattal szemben és ezért csak arra az elvi ki
jelentésre szorítkozott, hogy nem idegenkedik 
ettől a javaslattól, bár az erről szóló intézke
dés idejét a kormány nem érzi éld.'kezet tnck. 
Teljesen beavatott helyen közölték A Reggel 
munkatársával, hogy Bethlen, miniszterelnök 
egyelőre annál kevésbé gondol a külügyminisz
térium megszüntetésére, mivel

Genfből való hazaérkezése után rövidesen 
megtörténik Walkó külügyminiszteri ki

nevezése,
amelyet, már csak a. kereskedelmi tárca betöl
téséi célzó tárgyalásoknak kell megelőzniük. 
\z uj kerc.-ikedelnii miniszter, amint A Reggel 
már megírta, előreláthatóan Kállay Tibor volt 
pénzügy miniszter lesz, mert, hiszen a. Hermann 
Miksa és más kormánykárti képviselők jelölt
ségéről szóló híreknek semmiféle komolyabb 
alapjuk nincs.

O. 177 O. as I. — Ve. s.

Végrendeletben nagyanyánk 
E bölcseséget hagyta ránk: 
Kávéfőzésben nincs új módi, 
Áhhoz csak FRANCK jó, 

ha valódi!

védjegyünkre!

• •

Ügyeljen 
bevásárlásainál
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„A birtokososztály ki van szolgáltatva az O. F.

(A Reggel tudósitójától.} Az országos gazda
napok keretében az OMGE közgazdasági szak
osztály a, vasárnap délelőtt a Köztelek .szék
hazának nagytermében rendkívül látogatott 
időst tartott, amelyen a földreformtörvény 
végrehajtásának befejezését, és egyes visszás
ságok orvoslását sürgették. Jkz ülésen Hadik 
János gróf elnököli, jelen voltak: Maitya- 
sovszkg Miklós és Tóth. Jenő földmivelésügyi 
államtitkárok. Meskó Zoltán és Hoyos Miska 
gróf, képviselők. Horthy István nyugalmazott 
táborszernagy, Somssich László gróf, az Omge 
elnöke, Dessewffy Emil gróf, Somssich Miklós 
gróf és az ország minden részéből számos elő
kelő nagybirtokos. Az elnöki megnyitó után 
Budán Barna előadó, az Omge helyettes igaz
gatója. beszélt a földreform végrehajtásának 
eredményeiről:

— Holnap, december 7-őn van
föld reform törvény életbelépésének, 
szerint ez a határidő a megváltások befejezését jelentené. 
Ez a határidő azonban időközben elvesztette jelentőségét, 
mert egy későbben kelt réndelct értelmében csak a meg- 
váltás megengedését kell c határidő előtt kimondani, 
a megváltások befejezésére nincs tcrmintTB, ami egyértelmű 
azzal, hogy

a földreform végrehajtását ad infinitum meghosszab
bították.

a. földbirtok torén ma nino
A megváltási eljárásokat záros

az ötödik évfordulója a 
Az eredeti tervezet

Gróf Hadik. János 
vasárnap az Omgében lesújtó kritikát 

mondott az elhibázott földreformról
B. önkényének!“

4
O. F. B. önkényének, amelynek működése 
a legnagyobb kárara. vau az ország mező

gazdaságának.
Sérelem érte a kisbirtokos thai i** — a. In lylt le nül 
keresztülvitt földre fór úttörvény miatt bizony
talanságban van a gazdasági élet, ezer1 esik a 
föld ára és-a föld hitelképessége is esoklcen. 
Ezen a helyzeten• csak a végreha.itasi eljaiajs 
befejezésével és az ingái un: forgatnia' korla- 
íozó" rendelet megszüntetésével ichet segilcni. 
A földosztás révén egymillió kalászira is hold 
földterület került olyanok kezébe, akik nem 
tudják megmivelni. Azok a kisemberek tehát, 
a/kik földei, kaptak, nem jutottak ezáltal, exisz- 
lenciához. földjük nem nyújt megélhetést, vi- 
szőni niás fo^lalkozúsvct itiarud jd(\iü.<»
tehát a megélhetési lehetőségük nem javult, 
csak a gondjuk növekedett meg

A kormány ezzel a földbirtokrcforminal

megteremtette a mezőgazdasági proleta
riátust és attól lehet tartani, hogy a siker
telen földosztás következtében beálló szo
ciális elégedetlenség a szélsőségek karjaiba 

sodorja. ezeket a nincsteleneket.
Egyedül a húzhelyrendezés, a Falusi kislakások 
építése mondható némileg sikerültnek, mert a 
kiosztott házhelyek egy részén serény éjül ke
zes folyik. Mindamellett a kiosztott, telkeknek 
mintegy 75—ma is beépítetlen és az eddig 
emelt házak nagyobbrésze sem fölei meg egész
ségi követelményeknek. Épit kezesek nagyobb 
arányokban csak akkor indulhatnak, ha a kis- 
vagyonu vagy egészen vagyontalan emberek 
olcsó építkezési, kölcsönt kapnak.

Hadik gróf beszéde ultin Sonistitfi IAs:.ló gróf, az Omge 
elnöke, támadta a fölc’.birtokroforni ama rcndcIkczéRót, 
hogy legelők céljára nwniőföldeket vetlek cl. 'falla 
.frpdd azt kifogásolta, hogy a háborús szerzemények és 
részvénytársasági birtokok megváltását semmiféle ha'ár- 
időhöz nem kötötték. Nagy I iha — mondotta —, hogy 

a politika beleavatkozik abba, amihez nem ért.
Éber Ernő dr. indítványozta, hogy a katdrotali java'" 

Iáiból töröljék a tokai a pontokat, amelyek aj tői vény, 
alkotást lentiénél: szükségessé. Il’ihtay János, u Búcs- 
megyei Gazdasági Egyesület kiküldöttje. Képi István dr., 
Iiótji Frigyes és Szigeti Pál földbirtokosok hozzászólása 
után a gyűlés az előadó határozati javasoltat több pót- 
itidit\ árinyal együtt elfogadta.

Ez. annyit jelent, hogy 
vagyonjogi biztosság. 
határidőhöz kell kötni. Megállapítható, hogy « kormány 
földbirtok reform ja nem 
nyéket. Nem sikerült az az akció, 
földhöz juttassák. A nincstelenek, 
nem tudnak vele boldogulni, nincs 
tokra, a. föld megművelésére, 
bukás veszedelme fenyegeti,

sokkal nagyobb szociális elégedetlenséget fog kelteni, 
mintha a földreformhoz hozzá sem kezdtek volna.

Viszont a birtokos, akitől a fölcet elvették, a megváltás 
összeget nem tudja megkapni, sőt a közterheket a tőle 
elvett földterületek, után is neki kell fizetnie. Valóságos 
szerencsétlenség, hogy ezekután még uj és radikálisabb 
földosztás jelszavát, hangoztatja a kormány.

Ezek a jelszavak csak arra 
politikai érvényesülését

Ezután

a hozzáfűzött rémé- 
hogy a kisembereket 
akik földet kaptak, 

pénzük igavonó álla- 
csaknem valamennyiöket a 
ami

váltotta he

jók, hogy egyesek 
elősegítsék.

grófHadik János
szólalt föl:

— Mindenfélo rágalmazó híresztelésekkel 
szemben kijelentem, hogy « birtokosok sohasem 
akarták elgáncsolni a földreformot. De igenis, 
ellenségei vagyunk annak a földreformnak, 
amelyet a kormány meg valósitól t.

Ez az. elhibázott földreform csak jelszavas 
politikai célokat szolgál, az ország mező

gazdasági érdekeivel ellentétben áll.
Kérelem eseti, ezzel a. reformtörvénnyel az ál
lam- pénzügyein, mert, a szétosztott földterüle
tek révén az államháztartás semmiféle jöve
delemhez nem jutott. Súlyos .sérelem érte a 
birtokoóokat. A törvény 
kórfii iiinitás elvén épül;, 
bán nem lörtéut meg. 
tá-i összeghez a 
hozzájut ni.

\ hirtokososztály ki vau szolgáltatva

-

.semmi féle
.sérelem 

eredetileg a teljes 
t kártalanítás azon- 

a birtokosok a megval- 
légi óbb esetben nem tudnak

Karácsosw és wjév kézótt 
nem tart ülést a Háx

Az ex-te.x eikerülésére Fr.dcmnításB javaslat előterjesztését tervezik
Az apjptropnrDácms jstvasieciba nem kerül bele a státuszrendezés

(A Reggel l udósilójálól.) Scilovszky Béla 
liázclnök szerdán délelőtt folytatja azokat : 
tárgyalásokat, amelyek a í.'öll ség vetési rila 
meggyorsítását és az cx-lcx f Iker üléséi c<’ioz- 
zák. A liázclnök közölte Reggel munkatársá
val, hogy a hátralevő tárcák költségvetésének 
letárgyalása fiz ülésnapnál aligha fog többet 
igónybeveuni és ebben az esetben december 
'H-én és .??-('» a rokkanladójavaslalol és az 
appropriác.iót tárgyalhatja le a Ház, decemoer 
23-án pedig sor k< rülliet <• törvényjavaslatok 
harmadszori olvasására. A kormánylioz közel
álló helyen rendkívül fontosunk larlják, hogy 
az e.xlcx mindenképen elkerülhető legyen é.s 
éppen erre való tekintettel

az appropriációs javaslatba semmi körül
mények között sem viszik bele a stámsz- 

rendezésről szóló rendeletéi,
mert hiszen kétségtelen, hogy ebben az esetben 
az appropriáicós vita cgy-két nap alatt nem 
fejeződnék, be. A javaslat egyelőre még csak a 
költségvetés fölhasználásáról szóló két sza
kaszból áll és

a genfi tanácskozások után ehhez fogják 
hozzácsatolni az újabb beruházásokról szóló 

szakaszt
és ;i kormány abban bízik, hogy rppen erre a 
szakaszra és a beruházások sürgősségére való 
hivatkozással sikerülni fog az ellenzéket rá
bírni arra, hogy az appropriáció.. javaslatot 
egy-két nap aluli I-eresztiibngedjc, vagyis az 
exlex elkerülését lehetővé tegye. \ költség
vetési vita hamaros befejezés1 annál kívánato
sabb a kormány szenijamtjóból, mivel

r. Imrináiiy párt i képviselők tudni sem
akarnak Vas.s József helyettes miniszter
elnöknek arról a gondolatáról, hogy a nem- 

...‘is

hogy a-, indemnilási vita 
nem tarthat. Telítésről y 
előadója kijelentette A 
mik, hogy az a gondolat 
de véleménye szerint az 
javaslat előterjesztésére

négy napnál tovább 
Imre, a. költ ség vei és 

Reggel munkatársé- 
csakugyan fö! merült, 
i ndcinnitó s > ! ö r vé ny
it incs szükség.

f Karácsonyi 
ajándék...

vásároljon a
S B" I / H »■

Erzsébet-körut 24. szám

. . 195

. . 300
. . 450
választékban

ezer 
ezer 
ezer

Függönyök
Bonnesfauimes.......... ..
Szárnyfiiggöny....................
Dupla ágyterilő..................
Montírozott párnák nagy

Damaszíárük:
1 darab szalvéta . .
1 darab abrosz . .
1 grí. 6 személyes 1
1 m< ler 120 cm. széles abrosz

Du.na5.zt és frottírtörölközőkben

14
7P

120
58

• • • • •
• • • • •

ka ve;,készlet

ölesé érák

ezer 
ezer 
ezer 
ezer

újév közöttzetgyülés karácsony és
ülésezzék

és az itt ivi.dt lkt zésre állu 
napol fölhasználja az e\l<!.': 
mánypárii körökben szóhakeriiU

a kormány 
tási törvényjavaslatot terjeszt 

gyulát; elé.
Az uj házszabályok ugyanis úgy inti zkedtick,

li-négy üli-, 
■ii'ésrrc. |\<;j 
az is, hogy 

az utolsó pillanatban iám inni- 
a nemzet-

drb 
(Irh 
grt. 
drb

mély niegilletodessel tudatják, hogy
nagynevű tagjuk

v. b. t. t

A Míikiar Olasz Bank es a Kanyar
Agrár és járadékban^ W^Oátósáual

Dr. Matlekovits Sándor
folyó évi j'ovcuiber hó 30-án elhunyt.
A megboldogult emberöltőkön át
volt egyik legkitűnőbb munkása és
mestere a magyar közgazda&agi tu
dománynak. Bölcs tanácsaival erős
segítségére volt intézeteink működé
sének, nagyértékü közreműködését, 
nehezen és fájó szívvel fogjuk nél

külözni

Nagy emlékét kegyelettel őrizzük meg

Méteráruk:
Angol tenniszílane’.l..........

íeajas szazán Kiarashb 5

Fitiffim fáriSfe8tér«eMí6Selí« 
zsetokMndSkp harisnyák

Gt«rer darab angol
A nálunk vr>f gnllén I ■>f <1 i ,i ' ti 1 a >. u 1 11 z I i t i n k ! 

A nálunk v< tt zsebkendőket di' lt.ionul hiim'zzíi ,! 
VEÍSTA, Nus.au•n-ltivru'z •<.

Francia flanel!, divutminlákkal 
'’eluurflanel!, divatmintákkal 
Pamut szövött moaódelcn 3tm» színekben 
Pamut szövött mintás mosódelén

Nöí fehérneműik: 
női ing divatos színekben . 
i ngnadrág divatos színekben 
1 ing, 1 nadrág.............
hálóing...................   , .

14.800
29 ezer
34.200
11
12

ezer 
ezer

33
39
55
61

Kézzel hímzett vállkentiük:
Kasmír..................................... 225 ezerKazan .  ..........   3OO ezer
I iszta selyem minden sziuben 323 ezer 

Vállkcndők rajzolva is kaphatók

ezer 
ezer 
ezer 
ezer

Kötött áruk:
Gyermek tivoli kabát ....
Női mellény.........................
•^ói kabát • .............   cí

Harisnyák, keztyiik, bokavédők nagy

30 ezer
137 ezer
210 ezer

választékban, olcsó árak

• •
• •

Pizsamák:
Női angol lenniszből...............
Gyermek angol tenniszből . .* ’ 
Qycrmak sportkabát, angol flanelból . 
•N*>;  "'jak • .................................
,\oi pongyolák.........................

135
90
70

112
155

ezor 
ezer 
ezer 
ezer 
ezerI,' ......................... ezer

Einjok, nyakkendők nagy választékban
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Verjünk hidat 
a derengő főbb Idők felé

Ax'. innirnü papion most mái*  senkinek. sem szabad 
elpusztulnia

— STta: Kvolusz Simon —
(iiizdasdfii ö'.etiink eyészséfjes. .1 yazdnsáyi 

tényezők elpns ;lninak. Gazdasági életünk 
egesz-eges, meri adósságunkkal játszva lii- 
ruuk. (inzdusagl “létünk egészséges, mert, 
termi .íii;k jó. Gazdasági életünk egészséges, 
mert a leglontosabb gazdasági tényező, az em
ber. hatalmas, nagy. tehetséges. minden alko
tásra lépés. Gazdasági életünk egészséges, 
mert adva van ez az ország, amely megcson- 
■ i' va is gyönyörűséggel teljes és az egész vi
lágtól elhatárolva i>, alkamas minden sziikség- 
1 -1 kielégítésére, képessége van arra, hogy 
i ,világot lásson *d  tehetségekkel művészet
ien, politikai tudásban, irodalomban, szinniü- 
vcsz'tbrii, zen ben, a munkás munkának Jeg- 
i m*.*,a-jbb  kultúrájában.

gazmlsági ( lei igazi igaz-ágain kívül a 
• o i .akiiek is megfeleltünk. Elkészített ük mér
legünket. Az államháztartás remiben van. a. 
áüllóldi hitelezői; nemcsak biztonságban van
nak. hanem a biztonságon kivid <t biztonsúy 

< r-.elében is. Azok előtt, akik ma meg beleszól
hatnak dolgainkba, teljes nagyságában bonta
kozik ki a ma,“.var helytállás, a magyar tehet
ség, a magvar !•*  .•-iilet és a magvar munka 
eredménye.

Kitérhetünk mái attól a In-lege--, nyavalyás 
érzéstől, amelyet Ausztria oltott belénk évtize- 
dek'.n ál, hog.v kicsinyek. szegények és segít
ségre szorulok vagyunk. L’á kell ébrednünk 
nira. he jy jogunk van arra, hogy a külfölddel, 
mint egyenrangúak tárgyalhatunk üzletkötés
ről. Gii'í veszünk igénybe, un rí biztonságot. 
. • A < -*i<  :ii“1. hasznot adunk. Kgyenraguak va 
uyiink * n pénztndók keresne/,- bennünket. Ao- 
H.i/on keresnek. Xeni lehet többé ügynökök ké
zében leócsárolíatni és niegment'd ni hagyni 
magunkat. A pénz-zerzé*.  teki Ilidében lehat 
annyira jutottnak. •unit. kél. év előtt nem is 
álmodtunk, — talán egyes kiváltságos, igazi 
megértőket kivéve.

Átúsztak a háborút, a. forradalmakat, a ro
mán megszállási, '.'éreztünk szörnyűségesen, 
mege -onkitva, de eleiben maradtunk, bátran 
és bizakodással lelten. Koronánk megromlott, 
az elet megdrágult. elviseltük hittel. Áldoz
tunk. többet mint, amennyi lehetséges volt.

Koronánk stabilizálodot t.
\ kereset értékké váll, mert a. megkeresett 

összeg erővel hirt. Az a pénz, amely kezünkbe 
kerül, pénz. Ma több van belőle, mint valaha. 
„ / /. •'!fii!dröl annyi özönlő! I be, /'O'/.'/ fölös mó
don. /'időzni leint hí' beh'de d s‘ii/;séy/etel. .h<y- 
fini millió dolláros összeyek. lio(/y nzl körö
nére ólszóniitani köznapi ember nem is képes. 
\:. állam jogot nyert arra, hogy 1011 milli 

á.rdokal engedjen szabadjára. Várjuk az utjai. 
\ pénz, .imd.' mindem “k m-g ront ója. és gyil
kosa lehet, áIda--1 liozova csodatevővé is vál
hat. A vérkeringésbe kell bele', inni, kellő
képen kell alkalmazni. Hogy minden az alkal
mazáson midik, azt az, utolsó évekb n jól meg 
leheti tt ügyelni.

\lo sokkal löbb p< n: rnn a eihitii'íii (/dlemt- 
bar, illé/l o.ieybdn mhil r dalin. Hopy le

!, hou.il bili m'dliói < mini nieyis boldoyla! 
nobb.*  \z eloszlása valahol elhibazoitá vált. 
Kikerült onnan, ahol eletet, hoz. ahol a. terma
lest fokozza, a. javak kicserélései g'ymrsifja. 
s az értékelést nívón tartja, Azért nem l'dk*.*-

íjp’-i’tra 35. sz. leír Ion: 4—r «* • •< riWltT
l-.'sté'* k> ni

PAS..IWER M3KES
ll. It.'IIíU IH-ls . I -.K ,. Ili'-g'-c J.IZ'. 
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ROYAL-APOLLo

sédünk, ha, valamelyik pénzmágnásunknak 
vagy bankunknak 1 millió dollárral löbb van 
a birtokában vagy pedig a. .svájci betétje vagy 
a németországi hitelt gyarapszik. Ezek az ősz
szegek idehaza, a forgalom rendelkezésében 
esoflákat művelhetnének. Megjő majd ez. is.

Kormányunk óriási összegek fölszabadu
lását hozza, magával. S ha nehány kevés na<iy 
csatornán keresztül fog is a. gazdasági életbe 
kerülni, az elhelyezendő összeg elji.il az összes 
patakokba, erecskékbe is és üdítő áldást hoz. 
A közönség majdnem hitetlenül nézi. Vala
hogyan mimiig megjött, amit hirdettek. de 
későn. Fájó, hogy annyian voltak, akik Iái iák 
a mentőhajó érkeztél, de nem tudták már be
várni. Vigyázzunk! Most valamivel többen 
vannak, fáradtabbak a várakozók és messze 
még a segítő hajó.

.7 tőzsdének, nz eseményeket etöre kell érez
nie, hinnie, leszámítolnia. Brutális meghamisí
tása tehát, a tőzsde egész hivatásának, ha 
még most sem akar tudomást venni arról, hogy 
négy hónap múlva, a téglagyárakban több lesz 
a munka, hogy a vasgyáraik ismét szállítani 
fognak, hogy az. útépítésnél, csatornázásnál, 
vízvezetéknél, a gázgyáraknál, a villamos
müveknél, hidaknál, vasutak rendbehozatalá
nál mennyi munka és kereseti alkalom lesz; ha 
pedig a mái' előrelátott összegeket, és jobb vilá
got eszkomptálni képtelen, a nagyközönség 
egymagában hiába látja is. mert ereje fogytán, 
hogy élni tudjon vele.

Alii bírják erővel azok, akiknek föladata a 
többel látás és a fölösleges és jogtalan vagyoni 
romlás meggátlása az átmenet idejében.

Ezért valljuk azt. hogy akar a Pénzintézeti 
Központnak, akár a kormánynak, akár a ban
kok egvliftesének ma már nemcsak kötelessége, 
hanem okos föladata is, hogy befolyjék az. 
értékek szabályozásába, amely máskülönben 
annyi hamisítást eredményezne. Kötelesség 
annyival is inkább, mert a reakció, azért 
akkora, mert az akció túlzott volt. Ez. az okos 
föladat abban áll, hogy nekünk kell látnunk 
az. eljövendő jobb időt, amelynek ellenkezője is 
lehel bekövetkezendő, ha tovább törjük a pusz
títást. Mert a közben vijmszlidl munkaerőket, 
az elveszett energiát, az embert, a magyar 
tehetséget semmiféle pénzzel vagy lökével 
pótolni többé lehetséges nem lehet.

Az. intervenció pedig ne csak intervenció 
legyen, bánén*  I mialt.s * ásárlás. Legyen öröm
teli. m< rt jót lesz, meri hazafias cse.lokedei cs 
jóleső. Mert hasznot hoz annak, aki teszi és 
annak is, akinek érdekében cselekszik.

Mi a magunk részéről hisszük, hogy azután 
a túlhajtott speknláeitt után, amely olyan 
óriási lendületlel, a tőzsdének forradalomsz.erii 
átalakulásával százezreket vont a tőzsdére: 
olyan r‘tegeket. amelyek a tőzsdétől mimiig 
lávid állottak, azoknak, akik sok millió számra 
gyártották a papirokat. i helyzet megoldásáért 
minden erejüket sorompóba kell állitaniok.

Ennyit az. intervencióról, az illetékes ténye
zők vá-á rlásairól, hely tállásáról, a tőzsde éle
iébe va!" belekupcsolódásról nz elhdtjiialpiisón 
érzetének mi nsziivti léséről. V alljuk azonban 
azt i.s. hogy az utolsó napokban annyit per- 
traktáll deflócié) fogalma hozná meg mégis azé 
a nagy lendületei és a legbiztosabb talapzatot.

A defláció fogalmát az szülte meg. hogy a 
lászvények ért-*ke  sokkal jobban zuluiul, mint 
amaz, értékeké, amelyeket a rész.véuy társaságok 
birtokolnak. Jogtalan és lehetetlen állapot az, 
hogy valaki ugyanaz*  a papirost, amelyet 
lUO.IMlít koronáért vásárolt, de amely valójában 

•’IKI.IIIH)-rel er, él’.lhllt koronáért képtelen legyen 
eladni. Ha pedig ez ti lész.vny valóban megér 

TlnsHiáKtóS. behozott
- ■ >i-ctehi>húl clü'i'is hll >/>' »i u ii l.-úintiin tilliil l.i'slitrlt

’i'i . I;elt ■ii :;i /,-<■ < n l:ui>h<ttiiK‘. lllty/tin* i(‘rflrithál
<!■ illán I." liiiiti: ■f-l!Pl,il:ii< !■ I.eilfi .

álfll,-.'
ítír’fiszaSó 
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JtJtlJMHl^ koronát, akkor kell lennie olyan ■va
gy önrésznek, hogy ha m>*sk  -ni nem megv - - 
Ili tolsz/*rzés  utján i.s fltlJHH) jn.lHHi vág’. HIÚ.Illlli 
körömiért megvásárolható h*:.*v  <*n  nniivi rész
vény. amennyinek kivomisa az. elmerülő piac 
<'XÍszl<*neiájáiiak  megmenlésér<« szükségé- és az. 
igy összx*  vásárol t részvény tömegek megsemmi- 
silesovel visszaadva egészségét a ma fölfiijt 
formációnak.

A defláció művelete reve*i  a megmaradt ' a- 
gyontömeg értéke aránylagos.-in emelkedni fog. 
Ha ez lajdalmas is arra a részvényesre, aki 
eltulta mar papírját, de az mindenesetre jobban 
fog esni a részvényesnek, lm .SU.IflIII koronáért 
eladhatja a I.>11.(101) K-t érő papírját, na ozz.< ! 
gyarapodnak is a megmaradt részvényesi’k. 
mintlm 20.UUO koronás árfolyam mdleli azt 
allapitjak meg a számára, hogy -cuki s<> gon
dolkozik, senki se cselekszik, senki -e mer. de 
legalább senki se gyarapszik.

Más oldalról nézve, ítélninyszó :< :• r dnrub 
erleli pn pi r fölrélele billióik iie'ihtojlnlóséil 
ereilineitjiezi. Mert például, lm megvásárolunk 
20.(100 Salgot úgy. hogy az végleg- megszűnik, 
ug.v a ‘20.000 Salgo helyére valami más érték 
kívánkozik. Ha. a pénz egy része szükségletekre 
fordulatnak is. más része.-rt v;’.<á ridla 1 uék 
például Izzó vagy II i i el részvény vagy akármi 
más. a Hitelrészvény helyébe uj papit*  lépne, 
ennek a másnak helyére ismét újabb érték. \ 
körforgás tehát megindul. Imngiilaío-al*h.

r
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Utódai

gyermekruha - különlegességek üzlete

IV, Párisi-Utca 1 (Háci-u. sarok)

Kedves vevőink kényelmére
IBII/ il I 8 1

I1

óriási méretű 
rendkívül olcsó

5.OOO-I öl 
25.000-tol 
20.000 
30.000
15.000

• •

amikor is ela.dásra kerülnek föttiinö 
olcsó árakon a következő cikkek, úgymint

Babykezly tik. kötött, párja 
(iyiipjukcztyii emut' ll sz.jinban 
Kötött sapkák, prium .... 
Kötött sál. príma ....... 
Babycipők, bőrből, párja . 
Leányka- és íiukötények.

legszebb kivitelben, remek 
mintákkal..............................

Fin bőrkalapok........................
Kötött kabátok.....................
Kötött ruhák...........................
Játszóruhák..............................
Selyemruhák. 7—12 eves korig 
Bársonyruhák........................
Mackógarnitnrák ...............
Leány télikabátok...............
Kocsipárna, díszes...............
Kocsitakaró, díszes............
Szövctruhák . . .
és azonkívül az 
gyérmekruházati cikkek 
lyen leszállitott árban kerülnek

Kötöttmellények 
Leánykakalapok 
Bakfiskalapok 
Fiukalapok 
Fiusapkák

. 50.000

. 50.000 .,

. 120.000 

. 150.000 ..

. 70.000 .,
220.000 .. 
400.000 ., 
250.000 
420.000 .. 
80.000 ., 
95.000 ., 
60.000 .,

raktáron levő 
rend kívül tné- 

eladásra
Bakfisruhák 
Táncruhák 
Pyjamák 
Tivoli joppek 
Szórmekabátok 

Leány- és fiufeliérnemüek

áruink közismerten a legjobb minő
ségűek és a legelsörangu kivitelben 

készülnek
Saját érdeke, hogy szükségletét 

minél előbb födözze

összes

elji.il
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frissebb légkörben. Hangulatosabb lesz, azért, 
meri aki figyeli tőzsdénket, annak meg kell 
állapítania, hogy ezt a több billiós érlékpapir- 
tömeget. néhány milliárd bekapcsolásával ak
názták alá. Nagyon kevés milliárd az az összeg, 
amely az igazi forgalom tárgyát képezi. Né- 
hányszázezer darab papírnak szerepe is oly 
döntő, hogy ez az egész értékpapirtömeg moz
gását jelentené, egészségessé tenné a tőzsdéi és 
valóra váltaná a jogot és igazságot.

Az uj pénz pedig uj elemektől jönne, ame
lyeknek a tőzsde eddig egészen idegen; olyan 
elemektől, amelyek egyes értékeket, például 
telket, házat, gyárat, hajóparkot vagy más 
üzletet vásárolnak meg a részvény társa Ságok
tól, akik egyébként, részvényt sohasem vásárol
tak. Ez az Uj elem egészséges, olyan uj vásárló 
réteg, amely közvetett utón, tudattalanul válik 
részvény vásárlóvá.

Az e kérdéshez való fanatikus ragaszkodást 
annak áll jogában niegdöntenh aki lagadja, 
bőgj- tőzsdénk beteg, aki tagadja, hogy gazda
sági életünk minden jó előföltétel mellett is 
sivár, aki tagadja, hogy a kereskedők és vál-

lalkozók élete majdnem remény vesztett ugyan
akkor, amikor minden oldalról a javulás, a 
jogosan jobb kilátás biztonsága integet felénk. 
Vagy megdöntheti az, aki jobb megoldást tud.

A kormány végzi a maga dolgát. Azok mel
lett a nagy vonalak mellett, amelyeket járni 
kénytelen, a szintén fontos, de kisebb vonat
kozású részletekre nem terjedhet ki tekintete. 
Reánk hárul tehát az a. föladat. hogy százszor 
fölhívjuk a ügyeiméi arra, hogy a hatalmas 
munka sikere van veszélyeztet ve. ha tiiri, 
hogy a gazdasági harctéren eközben Jölösle.gc- 

hulljanak el azsen és jogtalanul ezerszámra, 
áldozatok.

Mindaddig, amig érezhető 
hatása a beruházásoknak, a 
a kormány eredményeinek, addig szükség van 
az irányításra, az erők állandó bevitelére, tuda
tos munkára, lelkesedéssel örömteli módon, 
bizalommal és hittel az elkövetkező jobb idők 
iránt. E föladat vár azokra, akik az első sorok
ban állnak és elhivattak arra, hogy felelősek 
legyenek.

Három év alatt egymilliárd értékű árut 
sikkasztott egy kőbányai üvegnagykereskedő 

tői a két alkalmazottja
Az elsikkasztott pénzből és áruból üvegkereskedést nyitottak — Vasár 
nap letartóztatták a harmadik kereskedőt, akivel a két alkalmazott 

összejátszott
(A Heggel tudósitó jótól.) A rendőrség, mniní 

hetekkel ezelőtt megírtuk, leturtóztatín (íriin- 
feld Ármin, köbúnyai üvegnagykereskedő kél 
alkalmazottját, akik bűnös manipulációkkai 
egymilliárd korona erejéig megkárosították a 
céget. Alapos gyanú Kálmán Béla és Szécsényi 
Adolf ellen tulajdonképen akkor merült föl, 
amikor mind a kelten önállósít ollói,- magukat. 
Szécsényi Adolf, a .szegény ügynök, Újpesten, 
a legfőbb útvonalon, az Árpád-ul fii. számn 
házban nyitott fényes üvegkercskcdésl, ra
gyogó portállal, nagy áruraktárral, ngv, hogy 
rövidesen ő lett a legnagyobb üvegkereskedő 
Újpesten. A másik alkalmazott, Kálmán Béla 
viszont a Garai-piac. mellett nyitott az újpesti
nél sokkal kisebb üvegkereskedést. Ez a két 
önállósítás szemet szúrt mindenkinél. > amikor 
a könyvvizsgálat befejeződött megtelték mind
kettőjük ellen a följelentést.

Kálmán Béla nyomban be is vallotta a 
rendőrségen azt az évekre visszamenő mani

pulációt, amit a számlákkal űzött.
Bevallotta, hogy a csalásokat és sikkasztáso
kat Szécsényi Adolffal együtt követte el. Hor
váth A, József rendőrfogai mázó úgy Kálmán 
Bélát, mint Szécsényi Adolfot. letartóztatta. 
Átkerültek mind a kettőn az ügyészségre, ahol 
elrendelték vagyonukra a zárlatot. Ain, ekkor 
ismét, uj, bonyodalomk keletkeztek. A lefoglalt 
újpesti Saécsényi A. cég nevében jelentkezel' 
Balassagyarmatról Szécsényi \dolf öec«*.

Szécsényi Ármin henteslcgény, hogy az 
üzlet tulajdonképen az övé s a bátyja csak 

alkalmazott.
Erre is kiterjesztették a rendőri nyomozást 

és megállapították, hogy Széchényi Ármin soha 
nem fizetett adót, vagyontalan s állítása sze
rint 50 milliót és a. nevet fektette be az újpesti 
iizletlie. Az újpesti üvegkercskedésbeii mi:;d- 
amellett .100—4(Hi millió korona értékű árut ta
láltak. Erre vonatkozóan azt a föl világosító*)  
igyekeztek adni, hogy az árul,- legnagyobb ré
szét bizományba kapták H'eisz Sándor József 
körút 71. szám, alatt levő ii vegkereskedü végtől 
s igy a bizományi árukat nem lehet zár alá

LEGKEDVESEBB
KARÁCSONYI AJÁNDÉK

cipő
Amerikai hócipő 195.000 korona 

ffagy választék teveször háziclpőlrben és 
svéd hócipőkben

IV, Kecskeméti-utca 19 
VII, Erzsúbet-körut 3G
IV, Kossuth Lajos-utca 2

VI, Andviissy-ut <17 
Szöged, Kárász-utca C> 
Debrecen, I’inc-utca 22

lesz a közvetlen 
terméseladásnak,

250
Férfi fekete & 
sevrő és naiur- 
bőr cijiö

« " Férfi fekete, box 
rá.má.nvcLrrott: magas ó 
félcipő francia es 
amerikai. tormákban.

k PULLOWER-EK 
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SELYEM H A RISNYÁ K 
90.000.- koronától, ’l’n r ( ó s s á górt s z ti v n 1 o I o k ) 
G ÁBOR Budapest V. Dorottya utca 111. szám
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/«£TORN

'divatos alacsony siáital

venni. A nyomozó hatóság a vagyonnak ilyen 
utón yaló megmentését gyanúsnak találta és 
kiterjesztették a nyomozást a Weisz-cég felé is. 
Kiderült, bőgj Szécsényi Adolf évtizedek óta 
a legjobb baráti riszonyban van H'eisz Sán
dorral. Megvizsgál lat Iá k a Weisz-cég könyveit 
könyvszakértővel, aki nagyon furcsa dolgokat 
tapasztalt. Legelsősorba-n megállapította azt, 
hogy 1922. év végétől, tehát az időtől fogva, 
amikor Kálmán Béláék megkezdték a Griin- 
föld-cégnél bűnös manipulációikat.

a Weisz Sándor könyveiben egy N. N. né
ven vezetett számlát nyitottak.

Ezen a számlán mindmáig körülbelül fél mil
liárdnyi. összeg folyt be, a számla tulajdonosá
nak alig pár milliót fizettek ki. A könyvszak
értő -megállapította, hogy az .V. ,V. számla tu
lajdonosa soha kamatot nem kapott, lehat köl
csönről nem lehet szó s nyilvánvalóan valami 
titkos társnak a számlája lehetett ez a folyó
számla. A nyomozás kiderítette, hogy a Oriin- 
f éld-cégtől elsikkasztott százmilliók a H’ei.si- 
céghez folytak be és igy sikerült azután Szó 
••senyi Adolfnak valóban Weisz-iéle árukkal a 
Iársasiizlethől önállósítani magát. A Weisz 
leír üzlet eredetileg kicsiny bolldc,ska volt 
nem rég és akkor, amikor minden cég össze
omlott, virágzott föl. nagykereskedő lett. Most 
derült csak ki természetesen, hogy miért. Az 
előzetesen letartóztatott Szécsényi és Kálmán 
mellé

vasárnap csukták le Weisz Sándort is mint 
bűnrészest.

Lefoglalták mindenütt a Griinföldektől elvont 
milliókat, ngy. hogy azoknak kára jóformán 
hiány nélkül megtérül. A három üzletből való
színűen visszakerülnek az üvegáruk is az ere 
de ti raktárba.

VORHENY
ellen védjük gj emlékeinkét <•< 
mossuk meg kezüket, arcukat 
nnpontii többször lyitofornin, vízben.
\ lysoform lialásoN védelmei nvtt.il, 

kellemes rangú. hnsználatu ws’záíy- 
lolen és n bőrt nem támadja meg.
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Ötven mllHávddal 
károsította meg az államot három ügyvéd, 
néhány hites ingatlanbecslö és több vám

hivatalt alkalmazott
Kis értékű ingatlanokra milliárdos vámhiteleKet nyújtott a vámhivatal 
A fölfüggesztett Jáger pénzügyi tanácsos helyét Rottmann Ádám pénz

ügyi tanácsos vette át
f.7 Reggel tudósítójától.) A behozatali forga

lom fölszabadítása után Búd János pénzügy
miniszter lehetővé tette, hogy azok a. gyárosok 
és kereskedők, akik külföldről vámköteles árut 
kapnak, vámhiteli élvezzenek, ha ezt a hitelt 
valamely ingatlanra bekebelezheti a kincstár. 
Mihelyt ez az újítás élet belépett, agyafúrt 
ügyvédek átszerveztél: irodájukat ilyen, vám
hitelek szerzésére. Ingatlantulajdonosokat ke
restek, akik hajlandók voltak házukat, telkei
ket vagy gyártelepüket biztosítékul odaadni 
kincstárnak,

hogy arra az ingatlan fölbecsült értéke 
erejéig bekebelezhesse a kereskedőnek 

nyújtott vámhitelt
ingatlant, hites becslökkel föl becsültet t ék 

és a vámhivatal hitelosztálya ennek a becslés
alapján engedélyezte a, váinhi tele,két. 

hites becslők a fölbecsült, érték 
az ingatlan tulajdono

sa'ól. az volt az érdekük, hogy az ingatlant 
minél magasabbra értékeljék. A központi vám
hivatal III. ügyosztálya. amelynek Jáger 
Dezső pénzügyi számtanácsos volt a vezetője, 
szentirásnak vette a becslők véleményét

és a vámhitelt az ingatlan értékének teljes 
megterheléséig kiutalta.

\inikor aztán a. vámhitel befizetése esedékessé 
lett és a vámhivatal az ingatlanok tulajdono
sait loíszóiitolta a hitelezeti összeg bcíizeíé 
sere, a fölszólítottak még válaszra se méltattál: 
a vámhivatali. Az illetékes ügyosztály termé
szetesen a vámhitel behajlására adott utasí
tást s okkor derült ki, hogy

az ingatlanok értéke 
födözi 
tár a

Az
nek
Mini hogy a 
után províziói kaptak

a

alatt vau egy ingatlanja. A részvénytársaság
nak Horyátovics Iván mérnök, hites becslő az 
igazgatója.

Az ingatlant maga Horvátovics Iván be
csülte föl és az ő becslése alapján három- 
miiliárd vámhitelt kebeleztek be az ingat

lanra.
Hogy az ilyen esetek száma mekkora, kivilág
lik abból, hogy

a kincstárt több mint ötvcnmilliárd vesz
teség érte,

mert a hites hoe.slök véleményére támaszkodva, 
nyújtott vámhitelt 
vámhitel alig egy év ;
öltőit, annak egyszerű

három 
zettel

Hogy a 
mórt éket 
hogy
szerve- 

vámhiteli

az ingatlanokra, 
alatt ily óriási 
i magyarázata.

fővárosi ügyvéd a megfelelő 
bonyolította le ezeket a 

ügyleteket.
ilyen ügyvédi irodának van egy-két 

akiknek közeli rokonuk,
Minden 
olyan alkalmazottja.

barátjuk, vagy valamilyen hozzátartozójuk a 
cánnhivatalban tiszt viselösködik.

Az iroda a vámhivatalban levő összekötte
tések utján pontosan értesült arról, hogy 
mely gyár vagy kereskedő részére érkezett 

eivamolni való áru.
Ezeket aztán fölkeresték yz irodák meg

bízottai, akik arra bírták a gyárosokat és ke
reskedőket, hogy az áru kiváltására szükséges 
pénzt ne fizessék be a vámhivatalba. hanem az 
ő ingatlanuk megterhelésével vegyék igénybe 
a vámhitelt, a pénzt pedig adják át az ingat
lan tulajdonosának, aki azt az előnyt nyújtja, 
hogy azért // :•.<)() millióért, amit a kereskedő
nek iám fejében kell fizetni, beéri Í9ti millió
col. A kereskedőnek ilymódon i millió haszn" 
volt óbból, hogy az árut nem készpénzért vál 
tolla ki. hanem átadta az összegei az ingatlan 
tidajdonosának. aki az összeget a maga vám- 
hitelszámlájára Íratta, és az ingatlanára be
kebelezi el te. Most, hogy a vámhivatal meg
győződött az első veszteségekről, amelyek az 
allamol a vámhitel bevezetési? következtében 
érték, megindult a. vizsgálat a vámhivatal 
III. iigvosztálya ellen, amely a, vám hitelekéi 
intézte. Ennek a vizsgálatnak eredménye, hogy

az elmúlt napokban fölfüggesztették Jáger 
Dezső pénzügyi tanácsost, az ügyosztály 

vezetőjét. .
Az. osztály vezetését Rottmann Adum 
ügyi tanácsos, a jövedéki 
t ál y án a k vezet ője vet te
lal egyidőhen megindult 
zás annak kiderítésére is, hogy kik azok, akik 
a hivatalon kívül álló egyénekkel összejátszol- 
fák és ezáltal az államot ily horribilis összeg 
erejéig megkárosítotiák.

pénz- 
kihágások osz- 

ál. A vizsgálat.- 
a házi pyomo-

Jugoszlávia a fenyegető olasz konfliktus miatt 
közeledik Magyarországhoz

A f&scizmus kUlső eSSeiraséget keres, mert vágyak

__ még az ötödét sem 
annak az összegnek, amelyre a kincs, 
vámhiíelek fejében bekebeleztette 

magát.
a sok csel, közül csak néháuyat emiit- 

.sünk7 az Unió vegyiipari rt. ez év elején 225 
millióéri vásárolt egy kis házat az Angyalföl
dön. Ezt az ingatlant pár hónappal később 

cgymllliárd és négyszázmillió koronára be
csülte föl a hites becs lő

és a vámhivaital vámhiteli ügyosztálya ily 
összeg erejéig adott rá vámhitelt. A másik 
eset: A Mentor rt-nak Maros-utca 10. .szám

11 ogy

Genf, december ti.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Alkal

mam volt beszélgetni Mussolini politikájáról 
egy itt időző semleges diplomatával, aki a 
fascizmus céljait és Magyarországra várható 
közvetett hatását igy jellemezte:

— A fascizmufi legnagyobb gyöngéié az a 
k éii ytszerüsóg. hogy

a belső ellenzék kkirtása után külső ellen
ségeket keressen magának.

A zárai és trieszti incidenseket, valamint 
Radics beszédeinek kínos hatását a trieszti 
prefoklus fölfüggesztené vei és A///csecs szelid- 
íiangu beszédével el lehetet; ugyan sírni tani, 
de senki sem tudja, hogy a tivoli, dalmáciai és 
trieszti helyi szervezetek mikor fognak uj és,;v

kínos meglepetéseket szerezni az olasz kor
mánynak. Jugoszlávia növekvő aggodalommal 
figyeli a fáséizmus fenyegető veszedelmeit és 
Rómában is számolnak azzal, hogy fíadics és 
társai semmiképen sem fogják tovább tűrni, 
hogy a szerbei: és olaszok a kurvátok rovására 
tartsál: fönn a tűrhető szomszédi viszonyt.

A lappangó jugoszlá v-olasz feszültségre 
lehel visszavezetni azt a föltűnő igyekeze
tei. amellyel Nincsics Magyarország barát

ságát megszerezni igyekszik.
Jugoszlávia belátható időn belül várja a kül
politikailag izolált és külső diadalokra utalt 
fascizmus offenzív óját és ezért igyekszik gon
doskodni arról, hogy északi határait minden 
iámadés ellen biztosítsa.
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i Kecskeméti-utca sarai’) 
Kiókok:
VII, Kdkóczi-ut 32
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alatti főüzlet elkülönített helyiségében, 
ahol az összes
selyem-, szövet-, mosóáru és egyéb 
maruáékoft mesés OtCSÓ árakon ke
rülnek eladásra !
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Rabszolgaének
Már olykor nem tudom, minek mi a neve... 
Az értelem szamárság és bűn a becsillet...
És tű fokán megy itt keresztül a teve... 
S szemed vakságot esd és süketséget füled.

Hogy ne halld-lásd. ma kik lakziznak nagyot, 
Míg korty vízért körmöddel kell vájnod mély 

kutat
S kenyérfalatodért tar sziklát szántanod... 
S ha kínod dala fölbúg, rámondják; eb ugat.

Hejh, mai víg dicsők, szent lesz még ez a dal! 
Könnyezve vájt kutakból szent ár dől, 

balzsamos.
Jobb mégis, szem ha lát, jobb mégis, fül ha hall, 
Sziklák termővé mállnak... Szent jövő sarjadoz.

Teleket Béla

kat, mint a kis tanitónö. Mintha egy kis veréb 
tehetne arról, hogy vihar tómból az erdő 
tölgyei között... Mintha egy kis s,za lm aszal
nak kellett volna megállítani a vastalpn 
férfiak lépteit... Mintha ez a kis „tanerő" lett 
volna okozója mindazoknak a borzalmaknak, 
amelyek Budapest, életerejét, elvették, hogy 
többé nem tudott .kenyeret adni a gondjaira 
bízottnak, ellenben kaján dühhel kitaszította 
őt a sápadt éjszakába.

Ha más következménye nem is lesz annak a 
városházi akciónak, amelyben te vagy a 
Bélistás-tanitónők ügyvédje. — annyit már 
láthatunk ma, hogy a sápadt arcok többé nem 
nézegetnek oly reménytelen panaszossággal.

Krúdy Gyula

A sápadt tanítónő
— Levél, a szerkesztőhöz —

Darab ideig nem láttuk öt sem fakult téli 
reggelen fakultan az iskolája felé igyekezni, 
hogy az emberben fölébredtek a legrégibb 
tudomások a hősies kötelességteljesitésröl; — 
de nem láttuk őt a város kevés parkjaiban, 
ligeteiben, rétjeiben sem. amint angyalképii 
kisleánykák között édesdeden mendegélne és a 
gyermekeket mindenféle szívhez szóló dalokra 
tanitgatná, hogy ugyancsak megenyhül a 
mindennapi élet, e gyöngéd látományán a leg- 
fásultabb szív is... Hol volt ő azon idő alatt, 
amig az örökké mozgó óramutató elől iskolá
jába futamodott: a buskcmoly teli reggeleken? 
Hol volt az elmúlt tavaszkor, amikor a földia
szállott virágok, gyepből kizöldült fák és a 
másvilágias hangzatokkal megérkező madarak 
ismertére kellett volna megtanítani a tudatlan 
leánykákat? — Otthon ült, a Bél istán ült.

♦
Most már elmondhatom, miután e paHasz

talan némáknak sorsmótorjukat, ismét moz
gásba hoztad, kedves szerkesztő ur: hogy a 
Bélistások hallgatag seregében ezt a kis kopott 
tanítónőt, sajnáltam szivem mélyéből, mert 
valahogyan mindig tudtam héroszi küzdelmei
ket pályájukon... Ismertem őket abból az idő
ből, amikor még reggelenként a tanitónöképző 
roló i' vekeztak könyvekkel, iskolaszerekkel 
megterhelt karokkal, hogy csaknem meg
szakadtak gyönge hajadonságukban ... Lát
tam őt délutánokon ama nagyjelentőségű peda
gógus, Nagy László szemináriumai felé iiita- 
modni, hogy el ne késsék az előadást... Tudóin 
a kereszthordó éveket, amelyek végiért' a jó] 
kiérdemelt oklevélhez vezettek, amely oklevél 
a. fiatalság távlatából olyan varázslatosnak 
látszott, amely majd minden földi hajt, gond
torlaszt, bús álmatlanságot elmulaszt arról a 
családból is, ahol a kis tanilónőjelölí növeke
dett... Figyelgettem a kis tanitónö további 
futamodását, aanikor szívdobogása felé helye
zett. diplomájával most már az elérhető ke
nyérke után szaladt, régi világbeli, ezüst fejű 
bizottsági tagoknak kérte a jóindulatát, nemes 
lelkületű , tanügyi tanácsosok előszobájában 
üldögélt és ha Bárczy István egy biztató szót 
mondott a kis pályázónak: dórii, boldogság, 
életöröm és minden ködön áttörő reménysugár 
költözött az apró családok fészkeibe... Akit a 
régi Budapest t au it ónőjének megválasztott: 
annak és hozzátartozóinak nagyold) baja már 
nemigen lehetett ebben az életben.

♦
Bs a kis tanítónőnek csalódnia kelleti ennek 

a hatalmas városnak a megbízható, férfias 
erejében is. Hiába, voltak választások, kineve
zések, diplomák, pedagógiai érdemek, sorozatos 
költelességteljesitések a kis tanitónö háta 
mögött: egy napon kivették kezéből a kis 
kenyérdarabot olyan dolgokért, amelyeknek 
létrejöttében neki, a gyermekek nevelőjének, 
semmi része nem volt. Háború, forradalmak: 
mondták szemrehányólag azok a bírák. akik 
éppen úgy átélték a háborúkat és forradalma

— A Hadiinuzeuin Egyesület a „Novarra" 
modelljével ajándékozta meg Horthy kormány
zót a nevenapján. Horthy Miklós kormányzó 
névnapja alkalmából, vasárnap délelőtt a, kö
vetkező sorrendben folytak le a Várban az üd
vözlések: Délelőtt 10 óra 45 perckor Bartha 
Bichard, a. kormányzói kabinetiroda, főnöke. 
Denk Gusztáv ezredes, a katonai iroda főnöke, 
Szegedi-Masszák Aladár, a gazdasági iroda, 
főnöke, Görgey György ezredes, a testőrség 
parancsnoka és a szárnysegédek jelentek meg 
kihallgatáson a kormányzó előtt, 11 órakor 
Scitovszky Béla, a. nemzetgyűlés elnöke. 11 óra 
15 perckor Vass József helyettes miniszter
elnök, 11 óra 40 perckor a fővárosi küldöttség 
élén fíipka Ferenc /őpolgármester.. 12 óra. 15 
perekor Lukács György v. b. 1. t., a. Hadimu- 
zeum Egyesület elnöke, Hek illik Szilárd tábor
nok a múzeum igazgatója, és Horváth Károly, 
a törvényhatóság tagja, az. egyesület, ügy
vezető alelnöki', Aggházi Kamii ezredes, akik 
a Novarra hajó modelljei ajánlották föl a kor
mányzónak névnapja alkalmából. A kor
mányzó érdekes visszaemlékezésekkel teleszőtt 
beszédben mondott köszönetét az. emlék
tárgyért. Személyesen gratulált József főherceg 
tábornagy is. A névnapi üdvözléseket ünnepi 
ebéd követte, amelyen azonban csak a kor
mányzó szőkébb környezete vett részt.

-- V áld Istvánt sajtórondőri vétséggel vádolja az. ügyész- 
ség. flnh'kkcl ezelőtt l'cfli lnlriin kótizben szerepeli már 
vádlottként a biintetőlörvényszék előtt. E héten újra a 
vádlottak padjára keriil. A királyi ügyészség azzal vá
dolja \ ági Istvánt, hogy a legutóbbi községi választások 
alkalmával kiadott plakát-t,Halom ellenére n tilalmi i<f6 
alatt i iipcéihiliil nyomatott és azt a főváros területén 
osztogattad a. E cselekményével snjtórenilőri vétséget 
követett ej. Végi Istvánnak jelentősebb biinpöre. amely
ben letartóztatták, szintén fordulat előtt, áll. mert a vizs
gálóbíró •• héten befejezi n. vizsgálatot és az iratokat 
érdemleges indítványtétel végett a királyi ügyészséghez, 
teszi út.

— A franciákat, tartozásaikra figyelmezteti 
Coolitlge elnök. Londonból jelentik A Reggel- 
nck: Newyorki távirat szeriül a Fehér Ház 
hivatalos nyilatkozatot tett közzé, amely nem 
hagy fönn kétséget aziránt, hogy Coolidge 
elnök a Népszövetséggel szemben szigorúan 
ragaszkodik régebbi maga 'afiúsához. Ha igaz 
lenne, mondja a nyilatkozat, hogy a Néps/.övot 
ség meghívja az Egyesült Államokat egy le
szerelési konferenciára, az elnök a. konferencián 
való részvétel kérdésének eldöntését a kon
gresszusra fogja bízni. E nyilatkozattal kap 
csolatban újból figyelmeztetik Franciaországot 
szárazföldi haderejének leszerelésére. Coolidge 
a nagy haderőkben nemcsak az illető államok 
rossz pénzügyi helyzetének kórokozóját, hanem 
a világbékc veszedelmét is látja, fös ezért 
figyelmeztette többször nyomatékosan Francia
országot. hogy nem azért vett föl nagy kölcsö 
nőket, hogy ilyen katonai célokat finanszí
rozzon.

— Szatmári Mór, a magyar függetlenségi 
gondolat Íródeákja. A szokásé-, ujságiró-jubi- 
leumokból toronymagasságban kiemelkedik az 
az ujságiróiinnep, amelyet ezen a héten rendez
nek kollegái Szatmári Mórnak, aki immár öt
ven esztendeje forgatja a tollat. Ama régi, ne- 
mesvágásu tolbmgatók egyike ő, aki egy fél- 
százaxlévea át kitartott meggyőződése és esz
méje mellett. Változtak körülötte az idők; jöt
tek uj díváitok és eszmeáramlások: politikusok 
fölemelkedtek, majd elmerültek a mélybe, néha 
a siri éjszakába: — Szatmári Mór attól az idő
ponttól kezdve, amióta a hírlapírói tollat a ke
zébe vette, megmaradt ifjúkori ideálja, a 
Kossuth-gondolat mellett. Valóban méltó) 
utódja a XIX. század nemzetalkotó hírlapírói
nak, akik szent áhítattal, nemes idealizmussal,a 
szív közepéből fakadó meggyőződéssel küz
döttek hazájuk sorsának johbrafordulásáért.

— Szenzációs nyeremények nyerhetők a Cliaritó l’oli 
klinika sorsjátékén, amelyeknek Jegyzéke u hirdetés 
részben megtalálható. Egy sorsjegy ára KMIOU K- Nvr- 
jegyek mindenütt kaphatók. Iluzás már a jövő héten.

ízléses nííl divat- és selyomujdonságok, crep, 
nharmeus szövetek dúsan fölszerelt raktára. Tárná.' 
selymnáruhúzban. IV, Kanunormayer Károly-utca 5.

c R□W

Linóleum- és szönyegáruház
BUDAPEST

VII, Rákóczi-ut 24
VII, Erzsébet-körut 28

V, 1,1pót-körut 24
IX, Ferenc-körut 36 

DEBRECEN GYŐR

I
5

Futószőnyeg bordűrrel, 45 cm széles . 
Futószőnyeg bordűrrel, 58 cm széles , 
Egyszínű, barna, m’-ként....................
Mintázott, m*-ként.......... .. ...................

PadBőkárpit
Linóleum mellett a legjobb padlóburkolat, 

különféle gyönyörű mintákban
cm .széles.........................
cm széles..........................

67
87

• • 60
NO

K 
K

Viaszosvászon
Báréként háttal. 5(1 cm széles . . . 
Harcként háttal, 58 cm széles . . . 
Barchent háttal, 78 cm széles . . .

40
15
65

K 
K
K

■I

Futőssőnyegek
Hollandi, 65 cm széles 
Mintázott, 65 cm széles 
Velour. gyönyörű mintákkal, 65 cm sz. 165

• • • • 10
70

K 
K 
K

Szőnyegek
la bouclé ebédlőszőnyeg, 20(1 300 cm . 1,225 
Velour plüss ehédlöszönyeg,200 300 cm 1,150 
Gyapjú, nyírott ehédlöszönyeg,

12/4 cm ........................................
Príma selyem inokett átvető . . .

K 
K
K 
K

Függönyök
Etainin, rendkívül dús, színtartó 

mintákkal, teljes ablak, 2 szárny, 
1 drapéria..................................... ,

Bútor- és függönyszövetek nagy
választékban............................. t‘. <hi |<_<ői

Rolettavászon, matrachuzal (grádli) 
nagy választékban

ISO K-tól

Garnitúrák
átvetnk, összekötök, üsztalterllök, kókusz*  

szönyeqck, padlófilcek és lábtörlők 
dús választékban

Sárcipőlí, nőt 
HÓCIPŐK, női

120 K-tói

190 K-fől

Arak ezer koronákban
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Miről beszélt Mussolini Pékár Gyulával, 
akit magánkihallgatáson fogadott 

Csécsi-Nagy Miklós elmondja A Reggelinek a kihallgatás lefolyását 
Pékár hangoztatta, hogy Olaszország Magyarországgal valósítsa 

meg politikai ideáljait
(z4 Reggel tudósit ójától.) A római Türr 

István - emlékünnepélyről most érkeztek vissza 
Budapestre a magyar küldöttség tagjai, akik 
közül dr. Csécsi-Nagy Miklós udvari tanácsos, 
fővárosi bizottsági tag a következő, eddig is
meretlen, részleteket mondotta el A Reggel 
munkatársának arról a kihallgatásról, amelyen 
Mussolini Pékár Gyulát, a magyar küldöttség 
vezetőjét fogadta:

— A hivatalos ünnopély után — mondotta 
Gsécsi-Nagy Mikién? —, amely a régi Oapi- 
tólium aranyos termében folyt le, délután

a magyar küldöttség tagjai közül négyen 
meghívót kaptunk Mussoliniliez.

A meghívót., amely másnap délelőttre szólt, 
.szállásunkon, a Hotel Quirinalban kézbesíted 
lók. A négy meg-bivott Pékár Gyula. Balku 
Gyula bajai főispán, Libcr Endre fővárosi ta
nácsnok és én voltunk. Mussolini másnap dél
előtt magánkihallgat ásón fogadott bennünket. 
Eleinte tartózkodó volt, de később fölmelege
dett és

különösen Pékárral beszélt hosszasabban.
Először a magyar gazdasági helyzetről kérde
zősködött, érdeklődött az ország pénzügyi vi
szonyairól és az uj pénznemről. Amikor erről 
folyt a beszélgetés, ezt kérdezte:

— Miért éppen pew-gőt vezetnek he? — Ezek 
után

politikai vonatkozású kérdéseket is intézett 
Pékárhoz,

Libcr tanácsnoktól pedig Budapest viszonyai 
felöl érdeklődött, megkérdezte, miben szenved 
Budapest szükséget, milyfoku a. fővárosban a 
nyomor és érezhetők-e még a. háború nyomai. 
Miután föltártuk a való helyzetet,

Mussolini utalt. » magyar-olasz barátságra, 
hangoztatta, hogy szükségesnek tartja a gazda
sági érdekközösség kiépítését ét

meggyőződése, hogy a két nemzetnek együtt 
kell tartania.

A magánkihallgatás 25 percig tartott. Másnap 
a régi római városházán a magyar küldöttség 
tiszteletére Róma kormányzója teát adott, ame
lyen Pékár Gyula, hosszabb beszédet mondott.

Pékár a tea mellett kifejtette, hogy bár a 
magyar nem tartozik a latin népek közé, mégis 
a latin kultúra felé orientálódik. A magyarokat 
— mondotta — lelki rokonság, meleg szeretet 
fűzi az olaszokhoz és nemcsak gazdasági téren, 
hanem a két nemzet politikai közeledésére is 
szükség van;

olyan helyzet állt elő — folytatta Pékár —, 
hogy helyesnek vélem, ha Olaszország Ma
gyarországgal együtt igyekeznék megvaló

sítani politikai ideáljait.
Pékár beszéde a hivatalos olasz közönségnek 
nagyon tetszett és másnap gróf Nemess római 
nagykőre! Mussolini megbízásából már átadta 
Pékárnak az olasz király kit Unt élését, amelyet 
eddig csak a külföldi államok miniszterelnökei 
kaplak.

„Láttad-e már Fischer -ék gyö 
nyörü kirakatait? Szenzációi Budapestnek. 
Nézd meg okvetlenül mind a tizet

Egységár-csoportjaink nagy érdeklő
dést keltettek és megelégedett vevőink 
állítják, hogy a. m egnagyobbi t o 11 
FISCHER-áruházban:

— Bel gr ád bán beszüntették a hajóforgalmat. 
Belgrádból jelentik: A dunai hajózást a folyam 
befagyása miatt vasárnap éjszakától kezdve 
megszüntet tők.

— A szanálási bizottság szerdán tárgyalja le 
a mérlegfölértékelcsi remieletet. A nemzetgyű
lés szerdán délelőtt folytatja, a költségvetés 
részletes vitáját, szerdán délután 5 órakor pe
dig összeül a nemzetgyűlés 33 tagú szanálási 
bizottsága, is, hogy letárgyalja az állam vasúti 
tisztviselők, valamint az államvasuti gépgyá
rak tisztviselőinek és alkalmazottainak stá- 
tuszrendezését és a — mérleg fölértékelési ren
deletét. A szanálási bizottság állás foglalása 
után mindkét rendelet rövid időn belül élctbc- 
lép.

— Aliamköltségen temetik el Lengyelország 
legnagyobb íróját. Varsóból táviratozzák: Az 
egész lengyel sajtó hosszú cikkekben emléke
zik meg Reymont Lászlónak, a Nobel-díjjal 
kitüntetett. „Parasztok" szerzőjének elhunyté 
ról. Az újságok kifejezést adnak a.nuak a. mél> 
gyásznak és veszteség-nők, amely Reymont ha
lálával a lengyel irodalmat és a lengyel nem 
zctel érte. Az elhunyt irót aliamköltségen fog 
.iák el temetni.

— Tolvaj verdéd. özvegy Szabó Bélanó följelentést teli 
a rendőrségen, hogy Szegényház utca II. szóin nlnlti lu 
l.Aaát az alatt az idő alatt, amíg nem tartózkodott odu 
h.izu, A'ordrn .Wriria nevű eMdédi:- kifosztotta, l'ölfórte a 
szekrényeket, amelyekből 1«< millió korona értékű ruhn- 
nemül vitt cl. A rendőrség n lolvn.i cselédet knre«i.

Békebeli gazdag lesz, 
Hu aranysorsjegyet veszt 

in o r t

HÉT KIIA> 
SZIlUAItAlW
FO NN’W HE SVETI OEIW DE

nzonkiviil

3 vagon búza 
Négyüléses uj automobil 
Kereszthuros zongora 
Motorkerékpár
5 varrógép
1O kerékpár
200 arany- és ezüsttárgy

Sorsjegy ára 10.000 korona 
Mindenütt kapható!
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A magyar Mikulás. Kitettük az ablakba 
a cipőt, már amilyen nekünk van, olyat. — 
rongyosat, félretaposo'tt sarkút, szegény, vihar
vert magyar eipőt. Reggel aztán akár meg se 
néztük volna, hogy mit adományozott bele, a 
Mikulás, mert tudván tudja azt előre minden 
magyar, hogy a. mi ajándékunk sohasem édes 
csokoládé és sohasem Ízes sütemény, minekünk 
csak a virgács jár ki a haragos magyar Miku
lás-tói. Gazdag és egyre gyarapodó gyűjtemé
nyünk van már nekünk a. Mikulás fenyitő 
szerszámai bő]. Kaptunk török és tatár kor
bácsot, megleltük mindon éledő reménységünk 
koshedt cipőjében a Habsburgok sokféle vesz- 
szejél és nem lepett meg a trianoni virgács, 
amely, mint a „Tannhiiuser‘ koldusbotja, gyö
keret. fogott és uj virgácsnak való dús ágakat 
hajtott, a büntető Mikulás használatára. A 
költő tévedett, amidőn azt énekelte, „hogy mi 
már megbünhődtük a múltat és a jövendőt, 
hiszen mi magunk sem hisszük ezt és mintha 
valami szörnyű bűn tudat alászorult emléke 
bajszolua. magunk teremtünk uj vezeklést két 
.ségbeesíMI magunknak. Amit most a zord Mi
kulás cipőnkbe ajándékozott, az az idei vir
gács, ez már nem idegen ellenség verése, ezt 
magunk metszettük Trianon megfogant kol
dusbotjáról, s mazochista buzgalmunkban mi 
adtuk a Mikulás kezébe, hogy azzal minket 
meg fényi lsen. A pártos gyűlölet vesszője, u 
lelketlen, cinikus és ostoba, és mohó harácsolás 
vesszője van ebben a. kötegb ui és ott van az 
az á'.kos vessző, amellyel a munkásban marta- 
lóc gyölri a munkást és az amellyel a. gyönge 
es gyáva politikus veri lehelet lenscgiinki’t és 
ott van az. el: zakisztotI lehetősegek, az elkalló
dott erők, az eltékozolt örökség és a pokolba 
vezető utat kövező korlátolt jószamiékok ve
rése, mim! összefogva egy gazdag virgácsban 
és egybekötve azzal a. kötéllel, amelyre a gaz
daság, a munka, a tehetség és az alkotó kul
túra fölakaszthatja magát. Dehogy lep meg 
bennünket, hogy megint virgácsot hozott ne
künk a magyar Mikulás. Hiszen nem hozott 
egyebet, csak azt, amit mi magunk szántunk 
magunknak.

• * mikor nagya|M> nagyanyól elvette, <lisz.es Meinl
Icnsűrkávni lontc <>t meg knrácsouyro. Valóban nincs ked
vesebb kuriicsonyi és újévi ajándék egy ilyen pompás 
kosárkánál, telve Meinl legfinomabb kávé- és lonkcveró- 
keivel. Meinl-i'sokoló Jóval é*  pralinéval, Moinl-rnmmal. 
likőrrel, keksszel, stb. vei. Karácsonyi és újévi ajándék
kosárkák íriszé*  szerinti összvállitásbnu miiulen Meinl- 
üzletben kaphatók. M élni líjrtil a K f.

a kiszolgálás mintaszerű, 
a választék legújabb divatu és 

bőséges, 
az árak olcsók.

------------o----------

A múlt héten hirdetett egységár-cso
portjaink készletei javarészt elfogytak, 
miért is e héten a következő

uj csoportok
kerülnek egységáron eladásra:
1. Pongyolára és blúzra alkalmas 

sima és mintás 
félselyem bársony ...

2. 140 cm. széles
bourette nyersselyem
uöi és férfiruhára alkalmas . .

3. Duplaszéles francia
cérnaqrenadin
gyönyörűen mintázott.............

•1. Válogatott mintájú 
butor-kre tanok 
bútorszövet-osztályúnkban . . .

Nyakkendő-selymek

Áruink minősége: 
teljes ellenértéke az értük 

fizetett árnak

50.000

40.000

30.000

Karácsony í&XTÍ-bm, 
elsőrendű club^arniturát 

hörrcl, gobelinné! navonvn ■ 

efcáeí I & s-z éket 
adunk I. ve vőii.knck ácdvorö fi.etósi föltételek 
mel ett. Amink minősége pénzmegtakarítást jelent, 
íimnhlinn Hoenssnrt.es. rskir. udvari szálliió illő 
UlllS’lllini) bninrgjáf VII. Pamjanleh-u. G. Tol.: M3

||A|,a.|I Brázay-clkk a mosrtóaszlalon: Brázay sósborszesz, 
íldl UHI Brázay sósborszeszszappan, Brázay sósborszeszvazelln

FISCHER SIH0N 
ÉS TÁRSAI RT.

BUDAPEST
V. BÉCSI-UTCA 10

lisz.es
Hoenssnrt.es
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„A magyar bíró és ügyész Kötelességérzete 
ezer foknál sem fagy be.“

FarKasorditó hideg szobáKban dolgoznaK és tárgyainaK 
a Központi járásbíróságon

(A Reggel tudósítójától.) \ hirtelen beállott 
hideg napok óta ismételten megtörtént a buda
pesti központi járásbíróságon, hogy a tárgyaló 
bírók kénytelenek voltak elengedni a feleket, 
köztük persze a vádlottat is. mert a központi 
járásinróság Markó-utcai épületének helyiségei 
nem voltak kellőképen befiitve. A minap 
dr. Gamberszky Guidó büntetöbiróval történt 
meg, hogy beállítottak hozzá a tárgyalásra be
idézett felek és bejelentették, hogy ha nem tár
gyalja ügyüket inindjárt, akkor hazamennek, 
mért

nem hajlandók a hideg helyiségekben 
órákig tartózkodni és betegséget szerezni.

Gafnberszky bíró méltányolta a panaszt és ki
jelentette. hogy egyszerre csak egy ügyet tár
gyalhat. de egyúttal megnyugtatta a p őrbe 11 
feleket-, hogy eltávozásuk. miatt nem. fogja a 
szokásos retorzión intézkedéseket alkalmazni. 
Ugyanilyen eset fordult elő Fehér Róbert 
tábla bíróval is.

A Reggel, tudósitója fölnézeti á központi 
járásbíróság Markó-utcai palotájába és beszélt 
erről a hallatlan anomáliáról dr. Székely 
Gyula ügyészségi alcinökkel.

Az alelnök székestül együtt valósággal 
ráült a fűtőtestre és dermedt kézzel rótta 

a betűket az előtte fekvő aktába.

— Megszűnt a katonai kormányzat Szíriában. 
Párrisból jelenti A Reggel tndéitójn: Puinlevé 
hadügyminiszter a hivatalos lapban rendeddel 
adott kii, amely Szíriában a legfőbb katonai 
halaimat a polgári főbiztosra ruházza, aki az 
összes katonai erők fölött rendelkezik és aki
nek a katonai főparancsnok alá van rendelve. 
Ezzel a rendelettel megszűnik Szíria katonai, 
kormányzása és épp agy. mini Marokkóban, 
helyreáll a. polgári kormányzat uralma.

— Két orvos fölpofozta egymást n bécsi orvost kamerá
ban. Hi'cs'bfíl telefonozzák .1 lteg:/ehlCk: Az orvos: kamara 
békéltető bizottsága a Fiirth-szanatórium egyik orvosá
nak. őr. Ncuntadl Henriknek, panaszát tárgyalta. A tár
gyalásra beidézték dr. Knmiuict- Kriioh/t, e szán a töri’: ni fő
orvosát és dr. H «s frigt/ext. ugyanennek a szanatórium
nak rendelő orvosát. Dr. Hess a főorvosról azt vallotta, 
hogy az altija rendelt orvosokkal és ápolókkal szemben 
durván viselkedik. A főorvos •? vallomásuktól annyira 
dühbe jött, hogy rávetette magát Jíessre én tiibbs'.iir <n- 
culiiföttc. Az inzultúlt orvos nem hagyta ennyiben a 
dolgot, honéin kamatostul visszaadta, a pofuufjkat. A ve 
rekédésnek a bllntctöbirórág elölt lesz, folytatása.

— A Közhasznú és Jótékony célú Allainsorsjáték húzása
december UO-.m l-’sz a székesfővárosi in. kir. pénziigyignz 
gntóság lottóosztályánál (Fővámház). Főnyeremény !!.>•• 
millió, jutalom 2’><*  millió, tcliá*  szerencsés esőiben állt! 
millió korona készpénz, az.’iión .'fi, 20 10, slb. milliós
nyereményeket sorsolnak k>.

— A törökőri (K< repesl-ntt) Kápolmi-egyesiilct sors
jegyeinek búzása 192a Január 19-rc zt.-iott. Miu'áii
a. sorsjegyek teljes elhelyezési- biztosítva van. a .laiiunr 
10-ikt húzás visszavonhatatlanul meg lesz tartva.

RenaissanceSzinház

Fölszólít, hogy fogjam meg a fűtőtestet. JU.7 
langyos.

— A sajnálatos cselek valóban megtörténitek 
— mondja az alelnök. — A bírók és ügyészek 
igy is megteszik a kötelességüket, a közön
séggel szemben azonban méltányosaknak kell 
lennünk. Mi sokszor 10—12 Celsius mellett is 
dolgozunk egész nap egyhelyben ülve.

A magyar bíró és ügyész kötelességérzete 
nem fagy be ezer foknál sem.

Távozáskor végigmegyünk a váróhelyisége
ken., Mindenütt farkasordiló hideg, vastag 
dohányfüst és az illemhelyekről áradó illet 
orrfacsaró vcgyiilékc. Sehol, egy nyitott ablak.

A központi járásit írósággal egyébként is sok 
baj van. Az ügyvédi körben tartottak nemrég 
egy ankétet, almi dr. Oszvald Irtván kúriai 
hiró kijelentette, hogy

az itteni bajok már-már elviselhetetlenek.
A négyemeletes igazságügyi palotában van 
kél pater-noster lift, amelyeknek állandóan 
járniuk kellene, de esztendők óta mozdulatlan 
mind a keltő. Az ügyvédek a sajái költségükön 
akarták üzembe helyeztetni, fődözui akarták 
az áram fogyasztási Költségeket is. de lé
kukat nem engedték megvalósítani. é-ft ! 
Senki sem tudja.

— Száz doilárérf köszönt a rendőrség k«- 
szöiiő.embere. A főkapitányságon néhány ítél 
óta mindennapos vendég volt egy elegáns fia
talember, aki roppant udvariasan Köszöntei- 
lolt mindenkinek. Különöseit a deltktiyek kö
rül forgolódott előszeretettel. A rendőrségé!’ 
már csak ngy ismerték: ez a köszönö-ember. 
Végül is kiderült, tűiért volt oly udvarias ez a 
különös ilju. Vasárnap ugyanis Hajdá .lános 
deteklivföliigyelénél megjelent egy littlal tiszt- 

• viselőim s ezekkel a ,-z.tvakkal fordult hozzá: 
.Kedves (teliért doktor m, nőkor kánont meg 

az útlevelet?" Ha jdó föl ügyelő csodálkozására 
a leány elmondotta, hogy egy Fényes Andor 
nevű fiatalember IO‘> dollárt csalt ki tőié azzal, 
hogy ezért a pénzért dr. (feliért Ede detektiy- 
föl íigyelő amerikai ittlét elet fog szerezni szá
már;1.. Amikor türelmetlenkedett, bog.', miért 
nem kapja már meg az útlevelei. Fényes föl- 
vezette öl <i főkapitányságra és Hajdú föl ügyi - 
lőre mutatva, azt mondta, hogy ö az " dr. (tel
iért, aki megszerzi az útlevelet. Nyomban meg
állapították, hogy Fényes Andor a rendőrség 
köszönő-embere, akit erre rögtön le is tartoz
tattak. A 100 dollárból már csak 1 millió ko
rona volt nál; .

Nagy Béla: ..Fölfedezők, világjárók.**  Nagy Béláitok, 
az. i-im-n-tti i j<->z.lö irod'flom régi <’s nép vz.vrii inuvt-lőjéi-i-', 
uj könyve fölöl-li az ókor és középkor m-vez'-lcsclib föl
fedezéseit. -izmán Mnreo Föle. Colmubus Cort'-z. a i’izar- 
rok, Livingstone. StanJey és a -a-!.utazók ktr-'lásail. 
íox.i.iliá az .">-sz<-■ magyar fölfedezők kulnlásaitmk leirá 
sót. Több, mint Ml kén, <-)sőrmii.'u, díszes kiállítás gyara
pítja -i könyv értékét.

— Emberölés miatt vonják felelősségre a 
Fccske-utcai (lomb, és Fésügyár igazgatóját. 
Áprilisban múlt két. esziH-ndeje, hogy a Fecske
utca iá. számú ház ptnoé.j •ben, ahol a (lomb- és 
Fésügyár Részrényiársaság gyári üzeme dol
gozóit. irtózatos robbanás történt, amelynek 
iizi uhut halálos áldozata és több súlyos sé
rültje volt. Hosszadalmas bűnügyi eljárás 
indult meg ez esőt után és a rendőrség 
Sehneller Mór építészt, a. részvénytársaság 
ügyvezető igazgatóját előz.'d - letartóztatásba 
helyezte és csak hosszabb vizsgálati fogság 
után, óvadék mellett, helyezte szabadlábra. 
A királyi ügyészség Sehneller Mór igaz.galú 
ellen gondatlanságból okozott Ki rendbeli em
berölés és számos snlyos testi sértés vétsége 
miatt emelt vádat, mert, a lefolyt vizsgálat, 
snlyos adatokat szolgáltat ott arra, hogy 
Scbnell;’;-. mint ügyvezető igazgató bűnös mu
lasztásokat követeli el, amikor az előirásoM 
óvóiul 'zkedések.-l megtenni elmulasztotta. Az 
iparengodé'ly szerin! ez a gyár csak sz-tri*  és 
gabtlit-anyngok l'ökloigozására volt jogosult /•- 
elmulasztót la az iparhatóságnál bej deníeai 
azt. hogy robbanó és tűzveszélyes eelluloid- 
anyago! földolgoztál. A helyszíni víz-gálát k' 
dérit el le, hogy nem gottdoskodf-i.k a mnnká ok 
részért szükséges biztos ki járulókról, a. e 41’a 
loid-hiillad -kokat nem gyűjt ölt--k össze r>nd 
szeresen, nem volt elég szigorít dohányzási 
tilalom és az erre vonatkozó ellenörz Al --g ■ 
szén lanyhán gyakorolták. \ budapesti biin 
I ‘tőt örvény ./.ék dr. Denk Tivadar táhl.ihiró 
elnöklés-vei e héten logl-tlkozik ezz-1 a Fii, 
pörrel.

— Vasárnapi balesetek. I’eslszeiislőrínc v.-i.múltom.i-mi 
/.i Kébe! 1l> éves ..'-ivói.v.-iri niuiiknsnő •! .. -i , . 

imlláliút törte. A ki,p -ti m<-m>k a Szent I -1 .•>: kórhú . i 
szállifoltái;. ru.f/ii mástól éves kisüli sziié ne !
Bihari utca 1. szám .il.uli lakásán fm i > vizzel lefori .r.-st 
magát. Il.-ildi I.iiIvii sitiék Szent Isi v,ínkórház;i:i \ 
rr-ndői-ség i iz-g.'ilato' indított .-innak nieiráll.-ipH.-'t-. .. 
Iingy kit terhel goiel..ll. n-iigérl n felelősség. — Haliai'. 
Siutdur Üti I;o<-is a József váriéi ■ eíe-ip.-'i l\ml- írb.i
egy szén ísszeké -ől le< élt. Súlyos In Iső ríj lések ml n 
Szent isl vún-kó: ház.Im • z. Jliluttál;, — \ Szent (teli ; 
(éren Uóua József üti éves kcrenki ti hlrlt isszul !

<>k, • ■ e. .i!I Hlllál.'it III
szivszélhiidi'-s okozl i. Holttestét a törvény-<. ki orvost-mi 
intézetbe zátli'ot lék.

őrült az nfeán. Gültnutnn Vilmosáé szüle 
(ctl Polónyi Maria 30 éves házfarláshe.li nő 
vasárnap az. \ é a-til 82. szánni ház elolt dii 
itbiigt ti: krzdt‘11. ii.‘li kőiéit! a ,i.-irokolokhv, nia.i l 
beszaladt ogx ház udvarára. Ih-villék a főkapi- 
! a nyisá.!!’iahol a rendőrorvtis ntegviz.sgétíl<i 
é-s in-oé>||auito((,-i, hog.v ön- és kil veszti'i/es 
őrült. Beszállították az angyalföldi tébolydáb.i.

Marto'i; „Leány»ár.“ f'ile é-, változatos ez -i 
fiatat -'.iiii.ii'i irolt pompás regény, amelyet fel
nőtte-: is örömmel ómnak olvasni. Ifju ki:ms-.zoiiyuink- 
nnk nemesebb karácsonyi ajándékul nem iijai'lha’iink. 
mint inteti '< il miKil'. az országos nevii ped.'igéig.isnak 
é-s nx-legszivii írónak Icliilincselően érdelo-s s íeniil
kelti ines uj könyvét.

a'
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1925 december 7. 11
— Henry BarhuKse ma reggel érkezik Buda- 

pestre. Henry Barbusse érkezik ina kora 
reggel, a belgrádi gyoiKwal, Budapestre. Két 
évvel ezelőtt, beszélgettünk vele utoljára. Vé
kony, arisztokratikus epitÓKii ember, egy fejjel 
még az úgynevezett magasabb növésüek fölött 
is. Törékeny, kényes alkat, amilyen csak a 
megfinomult fajtáké, feje kicsiny, keze bosszú 
és idegi*.  Clarte cimii regényében egy lámpa
mesterről írja Barbusse: „Megáll és főirányon 
és forgatja Don Qnijóte-szemcit sötét és hekti
kád ábrázatában." Külsőre ő maga ez a lámpa
mester. Ez a sötét, és hektikáé arc, amelyik föl 
tud ragyogni és amelyiknek, letagadhintwílanul, 
Don Quijote-szomei vannak. Ritka, fanatikus 
és nagyszerű arc a Henry Barbusseé. fis mégis, 
mennyire érzékeny, légies. szinte irreális az 
egész ember, mennyire előkelőség és nem erő, 
inciMjyirn fehér izzás és nem láng, mennyire 
poétaság t*  nem társadalmi harc...

ötvenkét évesnek mondja a lexikon, de már 
regosrvg megviselt ember benyomását kelti, 
aki Kokat volt, beteg és sokat szenvedett. Házas 
ember, de kiilönváltan él feleségétől, aki 
Catulle Mendésnek, az erotikus és könnyed 
irópoétánaik a leánya, maga is írónő és párisi 
>zalonhö(lgy... Barbusse nagyon fiatal korá
ban kötötte ezt a házasságot, amely annál több 
konfliktust hozott számukra, minél inkább az 
iró elmélyült. A háború befejezése óta a Le 
Fcu hírneves Írója teljesen elvonult, életet, él 
Franciaországban. Nem emigrált, miként Ro
máin Holland Svájcba, de azért Párisi, lehető
leg ő is kerüli. Hol falusi házában lakik, a 
Seine et Oise kerületben, hol lenn Marseille 
környékén, a. tengerparton. Néhány rajongó 
híve keresi föl magányában és a. világ minden 
tájékáról gyüknek hozzá, panaszos levelek. 
Egyszer-egyszer elhiszi. hogy el tud valamit 
érni a szegény emberekneik. ilyenkor fölkere- 
ke.dik és — elindul... Ilyen szóimat muharéról 
tér ez alkalommal is haza és négy ven nyolc 
órára útba ejt bennünket, is... (d. Z8.)

Tavaly karácsonykor 1‘nnt! Kálmán miniszteri tsinsi- 
s'sos nyitotta iiick az artisták klubját'. amelyet most a 
rendőrség feloszlatott. Fönnállásának <iíyeszlendŐ8 év
fordulójára érte n magyar artisták klubját az. a csúfos 
esemény, hogy n rendőrség beszüntette n klub működését. 
Vz Andrássy-nf. fii. szánni házban tavaly karácsonykor 
Pnntl Kálmán miniszteri tanácsos, a belügyminisztérium 
engedély-ügyosztályának vezetője nyitotta meg a Magyar 
Artisták Egyesületének klubhelyiségét s az egybogyiilt 
árlistákhoz megindító beszédet intézett. Hangoztatta a 
miniszteri tanácsos, hogy a~ uj klub otthont akar nyuj*  
tani, a hazai és külföldi artistáknak, akik otthontalanul 
vándorolnak, a nagyvilágban. De. már a karácsonyesti 
megnyitón, a fehér asztal mellől a kürtyanszlalhnz ül 
tették a vendégeket. akik másnap reggel keserves tapasz 
falatokkal távoztak ni otthonukból. Obskúrus kártya 
barlang lett, a artisták klubjából, amit rossz szemmel 
nézett az nrtlstncgyesülct vezetősége is s u kartyakluli 
körül súlyos csaták dúltak az. egyesület vezetőségében is, 
mert a kártyaklubtól féltették az egyesület presztízsét. 
Az áldatlan harcnak most véget vetett a rendőrség, 
amely razziát tartott a klnbbnn, megállít pit ott n, hogy ott 
n legszélesebb keretben folyik a tiltott szerencsejáték és 
<i klubot fiilosdatta.

— Közlekedési tornyot építenek az Okto
gonon. A főváros közit kedésének rendszeres 
szabályozására erdekt*  terv kerül legközelebb 
a közlekedési albizottság elé. Eszerint, a kül
földi nagyvárosok példájára az Oktogonon 
ngynevezeti közlekedési tornyot építi ueiní, 
amely emelt lityi magassága lenne, négy ab- 
lakkal a négy ut vonalra. Ebből a toronyból 
egy ember figyelné a forgalmat és nappal jelző 
karokkal, éjjel lámpással jelezné. hogy mely 
útvonalon haladhatnak a jaromüyek. Ezt a 
tornyot csak kisérletképcii állítanak löl es .ta 
beválna, akkor a fővaros több útvonalaira is 
il\cn tornyok kerülné l k.

aReccel

Vasárnapi inspekció 
a magyar Semmeringen 

Fölfordult autók a hóban — Moziszinész, mint ródlivezér 
Sidémonok és egy francia leány — Hógörlök bricseszben 

és egyéb fucsaságok a Svábhegyen
(A Reggel munkatársáltól.) Vasárnap reggel 

10 órakor beültem egy csukott „Prést,o“-ba, a 
ródliniat. hálraköttettem a Cordatic mellé s 
usgyé, neki a. Svábhegynek. Kissé aggasztott, 
hogy a soffőr nem tett láncokat a kerekekre 
(meg is említettem neki, mielőtt elindultunk), 
de ő megnyugtatott, hogy ez engem ne aggasz- 
szon, majd csak fölérünk valahogy. Alig ka
nyarodtunk azonban be , a Délivasuttól a 
svábhegyi (szerpentinre, máris meg kellett, áll
nunk. A havas árokban, orrával tövig a hóba 
fúródva, félig föl fordulva kecmergett egy kis 
Citroen, prüszkölt, füstölt, mint, egy rossz 
szamovár, de meg sem tudott moccanni: két 
utasa, egy l’ehérszvetteres szőke hölgy és egy 
magas fekete fiatalember keservesen kínlód
tak vele. Leszálltunk s a hóna alá nyúltunk a 
Citroennek, amit, hálás duruzsol ássál fogadott. 
Néhány perc múlva egy nagy Delagc állta 
utunkat. Keresztben feküdt a, utón, hűtőjével 
mélyen bent.» az árokban. Nagy nehezen kitusz
kol luk. Közvetlenül a (ól előtt, az éles kanyar
ban aztán bennünket is utóiért a végzet. Egy 
szemtelen kis Renault elállta az utunkat, meg 
kellett, álljunk s kijővén a svungból, nem tud
tunk elindulni többé. A kerék úgy forgott egy 
helyen, mint, az ördög motolája, közben ala
posan becsúsztunk az árokba, úgy. hogy többé 
nem volt se előre, se hátra. Autók jöttek le, 
föl, alulról, fölülről, eszkimóknak öltözött, höl
gyek kandikáltak ki belőlük édesen, de meg 
nem állt volna egyik sem, hogy segitsen ne
künk. Végre arnt .jött Krausz Gyuri, a Krausz 
Simi fia, egy úrral és két hölggyel, rögtön 
megállította az autóját, (mind a négy kerekén 
volt lánca, persze), leszállóit s a soffőrjével 
együtt ledobta, a kabátját, agy vontatott ki a 
hóból, bennünket.

Pönt, a svábhegyi száll (‘mái, tarka kép tárul 
«‘léni. Bricseszes hölgyek és urak fantasztikus 
színű szvetterekben, a szivárvány minden szí
nében pompázó sálakban, remek angol haris
nyákban MÜrögnek-forognak, tolongnak a pá
lyatest előtt, várják a benzines-fogaskerekűt, 
amely a ródlipálya céljáig közlekedik. Hatezer 
a menetjegy, kettő a ródli jegy, összesen nyolc 
ezer. A benzines olyan, mint egy nyári villa- J 
mos pótkocsi, ponyvák vannak az oldalán, de 
mert. süt. a nap, még a ponyva is fölösleges. 
Kétoldalt, elől és hátul, vannak az ülések, a 
ródlikat a közepére állítják, egész gúlát, rak 
ródliból a kalauz. Aztán leül a motorhoz, rneg- 
kurblizza. mint egy automobilt és I s/, a kocsi: 
mehet. Fönt a célnál starter indítja félpercen
ként a ródlikat, bob-okai, tobogánokat. Ródli- 
bérlet 25.000, betét a ródliért 300.000 korona. 
Akinek nincs 300.000 hétéire, az nem ródliz- 
hatik. A síelőknek a hegyoldalban épilettek 
pályát. A sok piros sáltól, sapkától úgy piros- 
lik :i fehér hegyoldal, mint az. erikától nyáron 
a fenyvesek szegélye. A ródlipálya rossz, a 
doboknál minden ródli megakad. Csak Pctro- 
t'icli, a moziszinész tudta megúszni négyes 
tobogánnal ezt a fordulót. I gy latszik nagy 
praxisa van. meg is éljenezték. Három perc a 
benzinessel föl, hat a rodllval le. A benzines 
folyton közlekedik. # , ,,,, ,itt is vaunak, persze, démonok, sidcmonok.
A sídémon szűk bricseszl visel, kiviil őzprémes 

cipőt, Soulka-féle sportharisnyát, külön színes 
bokaharisnyái, piros, sárga, kék, zöld vagy lila 
szvettert, vagy pullovert, jambó-, vagy férfi 
sporfsnpkát, könyökig érő szarvasbörkeztyiit. 
A pullover-jérőj monokli lóg le s hosszú szip
kából szívja, a cigarettát. Egy francia leálly 
állít a hotel előtt egy ismerős társasággal, egy
szerű barna sportszoknyábau, kis sötét kábái
ban, finoman és elegánsan, mint, egy hercegnő. 
Azzal tűnt, föl. hogy nem volt föltűnő. Fran
ciául öltözött föl, nem. románul. A sídémonok 
mind cigányul és szerbül voltak öltözve.

A szálló előtt, rengeteg automobil. A sofl'őrök 
népgyülést tartanak az autók körül. Az ét
terein, természetesen, zsúfolva, csak protekció- 
ri>al lehet ebédtájban asztalt kapni. Mindenki 
őrülten siet, úgyszólván, állva kapják be az 
ebédet: korán esteledik, rohannak vissza a 
pályára.

Az étlapon ez áll:
Svábhegyi N agy szálló — Magyar Semmeving. 

Az árak mérsékeltek: sültkacsa 36.000, sertés
karaj 34.(XM), borjupörkölt 28.000. De úgy szerví
rozzák a konyhán, hogy az embernek elmegy 
az étvágya tőle. Egerváry ur köszönő embere 
fekete zsakettben és gumitalpú, barna fél 
cipőben jár az asztalok körül és köszön. IVéber 
nem köszönt volna, de rendesen szervírozott 
volna. Az étteremben, természetesen, a hó
görlök viszik a. szót, csicseregnek, flörtölnek, 
olyan csiricsáré van. hogy az ember alig hallja 
a saját szavát. Az öreg jiesti pincér, akit a 
Newyorkban B-listára lettek, odajön:

— Vasárnapi, dolog ez, nagyságos ur, kérem, 
ez a baj. Hétköznap nincs itt a kutya se...

Nem világositottam föl az öreg pincért, hogy 
mért, nem .,megy“ hétköznap is a „magyar — 
Semmering'. Hogy azért nem megy, mert 
egyetlen, attrakciója a ródlipálya s az is rossz. 
Hogy a fogaskerekű föl és le, továbbá a ben
zines a ródlipályához ötpercenként pénzbe ke
rül. Hogy a szállóban nem éppen csábító a 
koszt, s hogy akinek mindez mégis konveniál, 
mit csinál akkor, ha nincsen 300.000 korona 
tőkéje ródli boté ti-e? Sztíval, hogy*  az QBfez 
Svábhegy, amolyan téli — Siófok, még csalt a 
Casino hiányzik — a. bakk-szobával. Pedig 
egész kis paradicsomot lehetne varázsolni 
belőle. ______________ Egyed Zoltán

— Egy tanító három napig feküdt holtan a 
bezárt lakásban. Hirsch Gyula zenés-z vasár
nap délután meg akarta látogatni barátját, 
Szenes János nyugalmazott tanítót Jolán-utca 
10. szám alatti lakásán. Többszöri zörgetésn*  
sem nyitottak ajtót és miután meghallotta, 
hogy barátját már napok óta nem látták. 
rendőrrel nyit tat fa föl a iaJcást. A subában az 
ágyon holtan, találták a tanitót. A kiszálló 
rendőri bizottság ni egál.1 api tóttá, hogy Szenes 
János halála l:él három nappal ezelőtt követ- 
kizhclelt be. \ . ágy mellett vízzel telt mosdó
tól volt, amelybe valószínűleg boroga.tás cél
jára egy kis rongy volt beáztatva. Szenes már 
hosszabb idő óta betegeskedett.

— A. 44-es bajtársi sz-iivetséfc c hó IJ-cii este 8 ómkor 
KapottvA rótt. . Koröna-szá.116 éttermében ewodÖMzojöve- 
ü li lm ,. Előzetes értesítést ilr. Gnuser Rezső, elnök, 
Kaposvár, oiniro kell küldeni.

Jszor oly dús
lesz a haj az EHda hajápolással való egyszeri 
mosás után is. Ez a szer lazává, könnyűvé, selyem
lággyá, tompafényüvé és könnyedén illatossá teszi 
a hajat. Enyhe különleges szappananyaga a hajat 
és a fejbőrt fáradság nélkül és alaposan tisztára 
mossa. Bőséges habja minden eltávolitandót bebur
kol és könnyen leöblíthető. Már a legközelebbi 
hajmosáshoz se használjon mást, csak a szóda*  

mentes Shampoot
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Pesthy igazságügyminiszter Kijelenti, 
hogy már csaK a Ház Karácsonyi szünete után 

Kerül sor a büntetőnovella Kettéosztására
Reggel tudósítójától.) A demokratikus 

ellenzék kezdettől fogva offenzivában állott a 
kormány büntetőjogi novellájával szemben és 
éppen ezért megnyugvással vett, tudomást az 
igazsúgügyminiszternek arról az elhatározásá
ról, hogy a novellát külön alaki ős külön 
anyagi részre osztja és ezek, közül egyelőre 
csak az alaki részről szóló törvény javaslatot, 
kívánja a. parlamenttel Ictárgyaltatni. Kor
mánypárti körökben arra számítottak, hogy a 
büntetőjogi novella kettéosztását előkészítő 
pártközi értekezlet már a múlt héten összeül 
és a legkülönbözőbb kombinációkat fűzték 
ahhoz, hogy az igazságügyminiszter elmulasz
totta a már hetekkel ezelőtt beharangozott ér
tekezlet összehívását. A Reggel munkatársának 
alkalma volt arra, hogy beszéljen ebben az 
ügyben

Pesthy Pál 
igazságügyminitszterrel, aki a következőket 
mondotta:

— A költségvetési vita mindeddig annyira 
lefoglalt, hogy a pártközi értekezlet megtar
tására nem tudtam időt szakítani. Nagyon va
lószínű, hogy

ez az értekezlet most már csak a nemzet
gyűlés karácsonyi vakációja után lesz össze

hívható.
A büntetőjogi törvényjavaslat kettéosztása 
egyébként sem, égetően sürgős kérdés, mivel a 
nemzetgyűlésre egész sor fontos törvényjavaslat 
megszavazása vár és igy bőségesen elegendő 
idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy az igazság 
ügyi, bizottság letárgyalhassa az uj formál öltő 
büntetőjogi, novellát. Hogy ez a javaslat a 
költségvetés, az appropriáció, a rokkantadó, a 
franera-magya.r szerződés és a felsőházi javas
lat megszavazása után mikor kerül a Ház na
pirendjére, azt egyelőre magam sem tudom, 
mivel ebben a kérdésben a miniszterei mik fog 
annakidején dönteni.

- Jugoszlávia pénzügyi delegációt küld Ame
rikába. Belgrádból jelentik: A kormány dele
gációt állított össze, amely nyomban a parla
ment karácsonyi szünetének megkezdése után 
Sztojadinovics ‘pénzügyminiszter vezetésével 
Amerikába utazik, hogy Jugoszláviának az 
Egyesült Államokkal szemben fönnálló tarto
zását. rendezze.

— Letartóztattak egy tolvaj péksegédet. A rendőrség 
letartóztatta Viola Islviin 25 eves pékségedet, aki Buda
pesten és a vidéken több lopást követett el. Lustifi Simon 
pékmesternél, a l’etcrdy utca. 4. szánni házban. egy tár
sától ellopta az óráját. Pesterzsébeten Morgcnsfcrn /Idolt 
péktől ellopott egy bőrkabátot és 500.0011 koronát. A ká
bától a Telek i-tórcii akarta eladni, de a detekivek tette t- 
érték. Beismerte, hogy Pilisen ellopta Dinnyrs Dd.-ticl 
pékmester kerékpárját és egy Szentes melletti tanyán 
í,800.001) koronáért eladta. Violáról megállapították, hogy 
a pestvidéki törvényszék csalás mialt is körözi.

— A szobaleány fantasztikus vádaskodásai. 
Két hét előtt megírta A Reggel, hogy a fő
kapitányságon panaszt tett Vas Mária szoba
leány, gazdája, Lábesz Henrik gyári képviselő 
ellen, meri. Lábeszék elköltöztek Budapestről 
és őt. bezárták Rudolf-tér 5. számú lakásukba, 
ahonnan csak a szomszédok szabadították ki. 
A vizsgálat megállapította. hogy Lábesz Hen
rik nem költözött el Budapestről, g szobaleány! 
nem zárta, be az eladott lakásba és a béréből 
egy fillért sem tartott vissza.

— Decemberben négy uj áiiami hérbáz építé
sére írják ki n pályázatot. A kormány a genfi 
tanácskozásokon már újabb 30 millió arany
koronás beruházásra kapott fölhatalmazást, de 
a régi beruházásról szóló intézkedéseket még 
nem hajtotta végre, igy még mindig késik a 
tervbevett négy uj állami hérbáz építése. 
A Reggel tudósitója Végvára miniszteri taná
csostól, a népjóléti minisztérium építkezési 
osztályának főnökétől kért információt az el
maradt bérházak sorsáról s azt. a fölvilágosi- 
tást kapta, hogy még decemberben nyilvános 
versenytárgyalás utján fogják bekérni a négy 
uj bérházra a vállalkozók ajánla ail. Az épít
kezési osztály főnöki' reméli, hogy már feb
ruárban kiadhatják a vállalkozóknak a meg
bízásokat s február régén a földmunkái meg is 
kezdhetik, Eszerint a négy uj állami bérházat 
legkésőbb 1926 november 1-én adják át a 
la koknak.

Vasárnapi hangverseny. Schtralb Miklós zongora
művész vasárnap e«tc szép sikerű hangversenyt adott a 
Zencukndémia rmgyíermében. Műsorán hiszi, Chopin, 
llact lioven >-s Pohndnyi müvei szerepellek, amelyeket o 
fiatal miivesz vnlólmn költői ' elképzeléssel és ösztönös 
pinnisziikus rátermcf tséggel adott elő. Ha Schwulb mii 
vészelő inég egy szigorúbb stilisztikai rctortán megy 
keresztül és a helyenkénti homályos licállitást kristálya
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suli nrchitcktóntkn váltja fid: művészeink sorában egye
dülálló helyet foglalhat majd cd. A közönség melegen 
ünnepelte Sehwolboí.. (F. M.}
. —• Tökéletes férd. Férfilársaságlmn sokszor esik szó haj 

hullásról és hajhetegséffckröl, amelyek oka legtöbbször a 
liajzi :t hiányos gondozásában kei—seiidő. Két-ógtolen,
hogy egészséges haj nélkül a fér iszépség imhezeu képzel 
betö ri Ezt pedig csak célszerű ápolásai lehel elérni. Az 
ápolás alapjában véve nem egyéb, mint megfeleld tisztán 
tartós. Az .,1 lld-i*  Sb.inipou egyesíti n . gnban mindama 
,iól iilnjdonsngnkat. amelyek az egészséges és eredményes 
hajápoláshoz okvetlenül szükség •.<■•! . Ezt évlizmlos tapasz
talatok és tudományos kísérletek fényesen igazolták.

VÁROSI SZÍNHÁZ
Holyárai 6-tól 58 ezerig :4

— Elfelejtették leszállítani a. fényűzés) clk- 
kék forgalmi adójúi. A pénzügyminiszter — 
amint ismeretes —- négy hónap előtt három 
százalékról kettőre szállítót fa le a forgalmi 
adót. A leszállítás eddig csak ;t. közszüks.'jrleli 
cikkeknél érvényesült, míg <■’ fényilzási cikkek
nél még ma is háromszázul ókos forgalmi adót 
szednek a tízszázalékos forgalmi adón ■ kiéül. 
Ennek oka, hogy a pénzügyminisztérium eddig 
csak a közszükségleti cikkek forgalmi adója 
nak leszállitásáról intézkedett, de megfeled
kezett arról, hogy a luxuscikkeknél a fényüzési 
adón kívül forgalmi adót is szednek. Ezért nem 
is intézkedett e cikkek forgalmi adójának le
szállításáról. A kereskedők a legközelebbi na
pokban memorandumot intéznek a pénzügy
miniszterhez, akii, arra kérnek, hogy a for
galmi adót a luxuscikkeknél is szállítsa le.

— ■Vizsgáznak a kanárimadarak. A Nemes Kanári 
Tenyésztők Országos Egylete vasárnap nyitotta meg 
háromnapos kanári-kiálHtásáf az Állatorvosi Főiskolán. 
A kiállitásra mintegy 150 „műkedvelő" kimiirilcnyészhi 
hozta cl kanári-kollekcióját és a sok színes kis nmdnri' 
kiilön kalitkákban helyezték el az elomlói terem pad
soraiban. Vasárnap sáriin keresték föl a kiállíli'.si az 
érdeklődők, akik egy kis kanáridalrn vágytak, ekkor 
azonban a eböppnyi cs dc<g/a énekesei. legtöbbje mm: 
csukott knlilkaajtok- mögött próbálgatta a hangját. A 
kiállitással kapcsolatosan rendezte ugyanis a Nemes 
Kanári Tenyésztők Egylete n kmoiril. hiitil.il'.' l<n<fr 
rcrtienf/dl. »s, amelyre csak négyes csoportokban inllmt 
lak be a résztvevők. Addig pedig a kiállítási feremlr-n, 
<1 “élt éti tel t kalitkákban kellett v.irnkoz.ni a delil: veiv--.-' 
nck, hogy idő rlött ,,ki >m fossó!, formtljuluil". \ hang
verseny a pavillmi rendelőjében volt, ahol kiilön . lr 
fölállított Zsűri bírálta fölül a vizsgázók ’.p.. geil. 
A kanárik’ a sz.igorii zsűri elölt nem emelkednek mind 
.árt a helyzet magaslatára. Először csak röpdö ,i<-k a 
kalitka páleikáin, mogfiirödlek ;< rájuk áradé |ényl>on
— és egviknek sem jutott eszébe. Imgy itt um -t a iz*
pázni, sőt < r< tfsc.gizni kell. Eltelik 5 perc. In p. '. ,'■>
— egy pár Imik trillán, elsajátított füttyszón kiviil 
még mindig semmi. Aztán végre mégis csak megszólal 
egy szép, tiszta kanári szoprán. .1 ktindrif lőlfimielni'l 
o haiifirti, de o zsiiri frtyjai nem. Nekik ez mar nagymi 
ismerős. Az első kanári fütty tulajdon.e.: ugyanis — 
maga ;» -.sori elnöke. Elemiekéi a knnáríktmi ... A. elé 
éneklésnek aziitáii csakhamar jeb ntkezik' a l :'.t-.a. A 
kanárik egyre inasra kapjak át a füttyszót és pilltnirilnl. 
nlntt zajos koncertef csápnál:. Mimién madárnak kiilön 
hnngszakérlője van. aki a hangok magasságát, mélysé
gét, szinozetét és hosszúságát is rubrikákba vezeti be. 
A hangverseny végén pedig a pontokat összeadják, szo
rozzák, kivonják és amelyik kanárinak még igy is a 
legtöbb pontja vall, az lesz az első.

Holland mesterek titkos receptjei a 
Dreher-gyárban. A világhírű holland likőrök, 
melyeket eddig Juxusitalkcnl kezeltek Magyar
országon. ezentúl mint hazat termékei; is szere
pelnek. Drelier vállalta ;i holland Eockink ma
gyarországi gyárfáitál és a világhírű brelier- 
sör, a népszerű Maul-csokoláac, a kitűnő 
Dreher-konyak ét- Drcher-ruin után igazi 
P’ockink-likőri'i-kef hoz forgalomba, amelyeket 
a kőbányai gyárban holland mesterek a féltve 
őrzött titkos recept, szerint gyártanak. Ezzel 
helyreáll a reciprocitás, mert viszont Itrcher 
is gyárija, híres kőbányai receptjei szerint 
Ausztriában. Olaszországban. Romániában és 
Oseihorszá.ghan a „Dreher-sör'-t. Igy aztán 
Dreher nevet ismerik mindenüti, almi gournian- 
dok élnek

A vásárolt árut teljesen ingyen
■ r

ajándékba kapták
1 f) 2 5 d o c <•. m b c r h ó 1 • é n :

'. szánni blokkol vásárolt i ői téliknbátot Tihi.ih i 
Mnrko'its Uijosné li.szJvi 

, fővárosi üdülőtelep.
crcppdesin táncriihát 

Ackcrnmnn Márton,

Hétfő Kedd ( süt. Szomb. Vas.dec. dec. dec. doe. dec.
7 8 lö 32 13__ '

A
koron is 
solőnő, 
<zamn 
5.>o.'ii:ii
IJpost,
számú blokkal
l.lüil.iW korona ...........
Budapest, Káridy-körilt
.sz,áinu blokkal Wcisz Lipótné, kataszteri fő 
tiszt neje. Szeged, fodor u. I., egy gyapjú 
női ruha! óh egy lrikósi*lyi*in  .lumpért, ö-sze 
sen 373.1X10 korona értáklicn.
'■'■ámn Mokkái Lórim- .iaka-lmé, Okauv. 
Bjharvármcgye, egy szőrméw női téliknbátot 
J.l'.io.oiio l.orona értékbon.

1 9 2 5 d c e. o m bor 2 • á n :
- vásárolt flanel liáziiuhut 

.József, Szolnok, Kolónia sor 1711/2. 
korona értékben.

üzetőblokknl vásárolt frikóseljein. 
Spilcr .lozsefné. Budapest, VII K<-r- 

13, 198.000 korona értékben.
Ilzctőblokkal vásárolt női téliknbátot 
Miirto tisztviselőnő, I jpcst, Tavasz n

értékben ?' 
Balatonkenese, 
blokkal egy 

korona értekben
Mária-ii. 30.

ogy szőrmés női tclik.-ibátot 
adókban özv. Glegn l’álnó. 
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Rákóczi-ut legforgalm a s a b b h c 1 y, é n
Üzlethelyiség átadó
..Főnyeremény jeligére „A Reggel" kiadóhivatalába

LIPKOVSKA
LYDIA, a v. petervári cári opera tagja 

vendégföl lép tevői
Pénteken, dec. 11-én I

TRAVIATAlBOHÉMÉLET

A

A

A

A

tif).

82.

szá mú tizei öblök k -il 
Kati 
2KI.IXXI 
szánni 
ruhát.
1 ész-n. 
számú 
Aekerl ............... .... ........ ......
8. 791.000 korona értékben.
s/íll1,lu (''•'•tói'lokkni vásárolt női tál i kabátot, 
fiat on i Si,",1,,n.'rt- B'idapest, Akácfa u. is. h.n.OíMi korona erekben.

I 9 2 5 d « o o m bér 3-án:

PERZSASZŐNYEGET
A

l'is.s/nmn fizet óblok kai vósaroit női télikabatot 
horoj' oiK’i színmüvóriznö, ’*
7!M.onii korona értékben.

91. llzetöblokkal vásárolt női riilmt Fodor
len i-1 Í|H iul !?' Vörösnmrtj.utcn ÍJ, lys.iMMi korona órtóklMm

Ián..szánni llzetőblokkM vásí rolt ‘női jumimrt 
138.(m kií-omi”érKX’'’ P”’hn!'ni,,zky ,L 77’

.József-körül 34,

I* (Koronnhoroog.u. sarok). Tn|. 195.p’>
b i.eíjolcsóhl) arak, dús választék

a Párisi Nagy Áruház Rt.
AndrásHy.ut 39, i. mnelcti női ruha osztályú 
im?i'it at'i? v,l*,«‘vf»násinr minden száz vásárló I.íiziiI tíz. bármely iiapry t'wnzctféri vásárol ih 
k«pjm,,r arl" "támíékha



13192.) dorombor 7. aReggei
i • °\Pr karoly kormány zósértési pőrét 

szerdán tárgyalja a büntetőtörvényszék. Ka- 
ráosonykor lesz, kél esztendeje, hogy Csongrá- 
don ismérotl&n teltettek bomliíunorényJetct, kö
vettek el ós őzt a veres, sok halálos áldozatot 
követelő Ívűiiom*tel. mindenütt nagy elkesere
déssel tárgyaltak. A budapesti Központi De
mokrata, Körben a bombamerénylet utáni n*a-  
poklban 1a r<as vacsora volt, amelyen fíassay 
Károly i-s fölszólalt és az ö beszéde után Peyer 
Károly nemzetgyűlési képviselő állott föl szó
lásra és beszédének anyagába beleszól le a 
csongrádi boinJra merényletet is. Szónoklatáról 
a másnap reggel megjelenő napilapok részletes 
tudósítást közöllek. Volt olyan lap, amelyik 
azt irta, hogy Peyer Károly beszédében azt 
mondta, hogy „az ország polgárait két részv' 
kell osztani: az egyik oldalra ál'ljanak a bomba
vetőik és pro!ektoraik. akik minden gazságot 
hazafias fölhuz-dulásmak mi'UŐsiitenek, akik 
többszörös gyilkosoknak amnesztiákat adnak, 
az a sajtó, amelynek izgatásaira, következnek 
be ilyen merényletek és azok, akik ezt a sajtót 
látogatásukkal megtisztelik, — a másik oldalra 
álljon mi mién tisztességei ember”. Peyer Ká
roly a tudósítások megjelenése után nyomban 
ti _y.ii! aík ozatol adott ki, amelyben ki jelen let,te. 
hogy beszédét a lapok nem híven adták vissza. 
A vádhatóság bűnügyi eljárásit. indított Peyer 
Károly ellen kormány zásért és vétsége miatt, 
mert Peyer beszed? előtt rövid idővel Horthy 
Miklós kormányzó meglátogatta a Stádium
nyomdái és a fajvédők kél sajtóorgánumát, 
..A Nép” és a „Szózat**  szerkesztőségeit. Az 
ügyészség a lefolytatott nyomozás eredményé
hez képest vádat emelt ellen? kormány zásért  és 
rétsági elmén. A budapesti büntető'örvény
szék Tövek y-tan ácsa szerdára tűzi » ki e biin- 
pör főtárgyalását. am -lyr; tanuképen megidéz
tek több nemzetgyűlési képviselőt és számos 
hirlapirót is. ak’k a demokrata oá.r! vacsorá
ján annak idején resztvettek és végi ghn’i gat - 
fák Peyer Károly beszédét.— A csongrádi bom
bamerénylet ügye. Piroska János és társainak 
bünpör» szerdán k- riil főlárggalásra a magyar 
királyi kurta elölt. Ezen tárgyaláson a vád; 
loí tak meg’ sem jel' :ih m'•rt ;i szolnoki
:örvénys/ék főim a'.ő imhdét amint i-r.’ere- 
U s a budai . di királyi Ítélőtábla Í-; helyben
hagyta ebben .1 fölmmtö ítél db >:i a fő
ügyész^ lg megnyugodott.

— Gyiiszünnep n Pollklinlltán Erfiss Gyula emlékére. 
\ llinbincsti PnlikUviktii Euye Oilrl vasárnap .létben tar
totta íz intézet dísztermében az egycHÜlPt volt iirnzgnió- 
.i;in;<!<. <)r. /.’>'>"• G>/»/ó emlékére rendezett «y,iszün»< 
pét. :>t'.ely ti rendkívül unió*  előkel:, közönség jelen 
rncg. Az ünneplő köront-éy torai’.ne toltak: S't r< njí 
.hiifcf báró .delnők, :rz igaZp: :Iót;>núe> rt'iv’/ről l'.p/h 
Ilin,,. tl-zlj főorvos, le I "■< I'ÍI ■;/ .l.lh' tf, /’oro,f Ciibnr. 
Iliiltl //;:;r;ó . SIkiki-ii Imre. Fb'iKxhj Sűndor, Korit Ebi- 
iin. f'rnr:nl,cl Srindoi. Ih-n-'.iy JCltkcf, fövi Ibiéi Oilrr.' 
(ifibor, Tóth Islrthi. I'rb'flrich lihi'n. egyetemi Innánk, 
a poliklinikn főorvosai és egér- orvosi kara. Mcgjele-ipk 

l.’tohi rh. <i'.i <'/?•• < 1 </' cxaltifl jr! - veit Inni1-
ványai nagy számban. A gy.it.. ititiopségel groi .tppw/i 
.tlbcrt elnök emlékbeszéde ny.tóttá •heg. Vázolt m el
hunyt életét és a pollkllniknhoz való viszonyát -s A- . • 
r oii ltr tut a on<;n :t r rcn'i-b-hr lxt'íiel. / ■;
lőni n<i<u) nr ln'zf,é')i A l:ö:l »’*'  ,'one ludln larínni /o 
t óbbfejb xzt‘ f< i <i l'oliki•;:>!;>■!. Séhai főorvos : arairól 
l.ichh’llb.ry Kornői dr. eüx-sübti ójor .. ■ . H Hol ik i .n i >■ >1 ’ 
egyesület alapiló lagjailink egyetlen elő képviselője mon
dott kegyeleten emlékbrszédel. a mól’ben >. ázolt.i el
hunyt kiváló egyéni, emberi, orv >si <•.•» .g; ..pr.t< i ráülte- 
dósét. Tolmácsolta föorvostársninnk és a poliklinii..> e.-v.v.i 
l arának nagy veszteségéi és rómnlnfoll azokra az utakra. 
amelyeket a poliklinika további életében követni kell. 
I'opy Erőim Gyula ricllctniWx’n előre lehessen >:>>■» n~ 
intő -mőnyt.

Mr.jack Wratfn, a híres londoni koldusvezér
Budapesten megalapította a koldusok világszövet

ségének magyarországi fiókját
Ezer dollárt hozott budapesti klubtársainak — R szövetség célja, hogy a koldusok 

gyermekei ne legyenek koldusok
(A Reggel tudósítójától.) A sok mindenféle 

párt- é« klubalakulások között szerepel néhány 
nap óta egy olyan újfajta klub, amelyről 
meg senkinek sincs hivatalos tudomása. Ez
előtt hat héttel

Budapestre érkezett Mr. Jack Wrawn, a 
híres londoni koldus vezér,

akinek budapesti tartózkodásáról csak utóbb 
derült ki, hogy egyenesen azért jött Magyar
országba, hogy a koldusok világszövetségének 
magyarországi alosztályát megteremtse. ,Mr. 
Wrawn megfelelő mennyiségű fontot, is hozott 
magával és Riidnpesten máris megalakult a. 
koldusok szövetség ének magyarországi, fiókja. 
A szövetség az Angyalföldön

koldusotthont alapított, amelynek ideigle
nes vezetője Kovács .János 73 éves engedé

lyes koldus lett.
A Reggci munkatársa a binhe.l-utca egyik kis 

mellékutcájában, H agner József kávémérésé
ben talált ró. az uj koldusotthonra és Kovács 
Jánosra. A koldusotthon vezetője elmondotta, 
hogy valamikor jcgszigorló volt, majd tékozló 
életmódja miatt csa><’idju tébolydába záratta 
és amikor onnan kikerült., a Fereneiek-tem- 
■ploma mellett kapott koldi/sstandot. Negyven 
éve űzi a koldulás mesterségét, és külföldre is 
eljutott a híre annak a szakszerű pedagógiá
nak. amellyel

a tapasztalatlan budapesti koldusokat 
kiképezi.

— Bizony, uram — kezdi a barázdásarcu 
koldu.selnök mondóká.iáí. —, nehéz idők járnak 
ránk. A békebeli dúsgazdag emberek eltűntek 
a színtérről és velük együtt elveszett a. remény
sugara is annak, hogy egv-egy főúri esküvő
nél vagy temetésnél nagyobb összegeket keres
sünk. Legfontosabb föladatunk most az, hogy 
o világszövetség által kiadott szabályzatok 
alapjár a standrendszert pontosan állapítsuk 
meg. Budapesten még vannak ma iv jól jöve
delmező posztok amelyek két-három koldus
nak i‘- nyugodt m.egélhc<tó<ít biztosítanak.

Kovács azután részlet ?sen elmondja a világ
szövetség fontos föladatait:

A koldusemberek leszármazott jai idáig

ugyanolyan kitaszítottjai voltak a társada
lomnak, mint az apjuk vagy az anyjuk és

a világszövetség föföladata az, hogy a kol
dusok gyermekeiből ne koldusok legyenek.

Egy pár évtized alatt, meg kell szűnnie, annak, 
hogy az emberek kolduljanak. (?) A magyar 
országi koldusokról pontos kimutatásokat, 
szerkesztünk és ezeket elküldjük Londonbu, 
ahol a koldusvilágszövetség elnöksége sür
gősen gondoskodni kivan arról, hogy ezekét 
a páriákat bizonyos anyagi támogatásban i 
részesítsék.

Mr. Wrawn ezer dollárt hozott a hudanest; 
koldusok gyors föl segélyezésére 

és ebből a. pénzből karácsonyra már körülbelül 
száz embert fogunk szűkösen fölrnházni. A 
jóisten segitsc meg angol barátait lkait, akik 
nem feledkeztek meg mirólunk sem.

A kis kávémé résben, amely most a koldusok 
otthona, a. fajon egy régi Kossuth-kép alat'i 
egy kis papirplakát van ezzel a. fölirással: 
..Itt csak az úri közönség láncol." A főnöknél 
érdeklődünk a különös fölirás felöl, amire 
csöndes hangon felelt:

— .Mi máir nem táncolunk ebben az életben. 
Ez a. kis plakát csak arra. való, hogy régi >m- 
lékeink néha-néha eszünkbe jussanak.

A boldog békebeli reminiszcencia leveröleg hat 
a kodusotthon tagjaira, már lassabban osztják 
a kártyákat, az éielmaradidiok eltűnnek az asz
talokról. este !> óra van. a koldusoknak cl lodl 
hagynlok’ az uj klubhelyiséget. Kovács kohiu-- 
vezér föláll az asztallá], pecsétes ruháján umg- 
csörren egy régi érdemrend és a koldus- 
paí.riárka vezetésével hazamennek az uj szö
vetség tagjai. ______

— Svájc népszavazással döntött, az. aggkori 
biztosítás mellett Bernből táviratozzáik: Svájc 
lakosságra vasárnap népszavazá's utján állási 
fogulalt amellett, hogy vezessék l'° az nggkori. 
az árva- és rokkant biztosit ást.

Telefon: ISí*  13. Karácsonyi vyeriiiekföiriiliár.ási
fikciók llzycliní-be ;ij;a:ljnk a Mereur * ipögyór ilt.-otl 
mxkipeit, VJ. Pr.Ínok-iitea 11. ahol gyermekeipöket a leg
jobb minőséjrbeu. a jótékony célra való tekintettel v'ixl- 
kívül olcsó árban szerezhetnek be.

László és Fekete
az orsz&g legnagyobb női és férfi szövetáruháza 

Budapest IV, Koronaherceg-utea Í4-Í6

AM szépet, lét ás ^ItéíienSJ aieg&izSiatűt aRar vásareíai,
használja ki folyamatban levő

Cégünk ismert jó hírnevéhez méltóan

péMátlannl alcsű áron, csakis elsőrendűi nyújt vevőíR®K
Főleg ajándék céljaira ajánlható cikkeink:

Sziivetosztóiyunkban:
Finom gyapjú kazán, a színek 

pompás változatában........... K 09.000
Kitűnő gyapjú serge 140 cm. 

széles, puha esésénél fogva 
ruhákra különösen kedvelt 
anvág ..................................... K 125.000

Gyapjú kasba, meleg és elegáns 
trotteur ruhaanyag, a színek 
hatalmas változatában......... K 95.000

Selyemmel átszőtt matlassé,ugy 
a sötét, mint pasztellszínek 
disztingvált választékában . . K 09.000

Ruha-voile, puha esésű, jól mos
ható ruhaanyag .................... K 11.800

Nosóáru-oszíályuBkhan:
Lcvantin(Goldberger),köztudo

más szerint elsőrendű anyag K tl.800 
Cőrna-nmrocain,a gyakorlatban

legjobbnak bizonyult inösó-
ruhakclme ............................ R 29.000

Selyemfényű liberti, a divat-
szinek minden árnyalatában K 29.800

Eponge (duplaszéles), sok száz
különféle mintázatban......... K 39.000

Finom sportfianell, mosásban
föltétlenül színtartó ........... K 22.000

Double flanell, meleg reggeli
ruhákra ................................. k 39.000

Pyjama-flanell, úgy divatniin-
tázattal, mint sok-sok divat
színben ................................... K 23.500

Többi cikkeinket naponta változó kirakatsorozataink tartalmazzák, 
njánljuk azok szives megtekintését

Karácsonyi mintagyüjteményttnket vidékre költségmentesen küldjük i
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Aranybányát találtak a csehek a hermaneci papírgyár mellett
Prága, december 6.

(A Béggel tudósítójának tele fon jelentése.) 
A:5í áll ami búiiyalhivataJ egy esztendeije kuta
tásokat végeztet a zólyommegyei hermaneci 
papírgyár közelében réz után. A tárnából

— Mussolini fascistának nevelteti az olasz 
ifjúságot. Romából táviratozza A Reggel tudó
sítója: Mussolini vasárnap a tantestületeik 
nemzeti kongresszusán nagy beszédet tartott, 
amelyben azt mondotta, hogy a kormány köve
teli, hogy az ifjúságot az elemi iskolától 
az egyetemig fasclsta szellemben neveljék. 
Az ifjúságnak bele kell élnie magát abba a 
történelmi szféráiba, amelyet a faecizmns te
remtett. 1922-ben nem egyszerű kormányvál
ság történi, hanem egy mélyreható politikai, 
társadalmi és erkölcsi forradalom.

— Ma délelrttt a bányatárslidák reformjáról tárgyal a 
bányamunkások kongresszusa. A Magyarországi Ránya- 
munkások Országos Szövetsége. vasárnap délután kezdte 
meg nz ópitömunkások Aréna-úti székházában négy 
napra tervezett kongresszusi tanácskozásait. A kongresz- 
szusf Csóka Vendel elnök nyitotta meg. Az elnöki meg
nyitó után Peyer Károly, n bányamunkásszövetség fő
titkára ismertette a napirend első pontját; a szövetség 
vezetőségének övi jelentését. A nagy konjunktúrát — 
mondotta többek között — a bányamunkásság nem tudta 
kellőképen kiaknázni, mivel a munkások a bányatárs- 
ládák miatt nem változtathatták tetszés szerint munka
helyüket. A bányák azonban szanálták magukat és az 
ezen idő alatt megkeresett tartaléktőkéjük töbl»szörö- 
son meghaladja részvénytőkéjüket. Azt azonban el kell 
ismerni, hogy a bányatelepeken fölépiih munkául a ka Ko
kat a modern kor higiénikus kövei élményeinek meg
felelően rendezték l>e. A fürdők és kórházak építéséről 
azonban a vállalatok már megfeledkeztek. A vezetőség 
évi jelentését a kongresszus elfogadta és ezzel a vasár
napi tanácskozás véget is ért. Ma délelőtt tárgyalja, a 
kongresszus a. napirend legfontosabb pontját: a luinyit- 
társládák reformjának a kérdését

— Vasárnapi tüzek. Vasárnap délután a központi tüz
érségnek Rdkosf alfáról tüzet jeleztek. A Korepesi-ut 147. 
szám alatti mozi teteje gyulladt ki. A tűzoltók nagy ké
szültséggel vonultak ki, de mire a helyszínére értek, a 
szomszédok a tüzet, eloltották, — A Király-utca 87. számú 
házban vasárnap ostc 7 órakor egy kémény kigyulladt. 
A tüzet a tűzoltók rövid munka után eloltották.

Vigyázz, 
itt a vonat I

Aa 8f>s««s tanulságos 
mechanikai újdonságok 

karácsonyi 
kiállítása

Villamos-, gőz-, óramüves vonatok, 
gőzgépek, Miirklin-épi tőszekrények és motorok, stb

KLEIN DEZSŐ
látsserisxnél

Budapest IV, Kecskeméti*  utca 14

Üzlethelyiség
karácsonyi vásárra
a legforgalmasabb Rákóczi-uton kiadó. „Ara
nyat ér" jeligére „A Reggel" kiadóhivatalába

STANIOL
minden színben,

VII. kér., KlauzAl-utca 30 
Telefoni Jóaaef148-73 

hogy tölom árajánlatot 
t ilinl o 11 vásárol 1 mfgw 

fehér és
KUN IZIDOR
QdBF*  Saját érdalte, 

kérjon, mlalőt

■aránylag kevés réztartabmu anyag került föl- 
szdnne, ellenben kvarcórre bukkantak, amely 

meglehetős mennyiségben aranyat tartalmaz.
Szakértők véleménye wxirint. az aranyér igen 
sokat ígér. A kutatást folytatják.

— A montenegrói dinasztia visszakapja 
elkobzott birtokait. Bclgrádból jelentik: A ki
rály legutóbbi montenegrói látogatása alkal
mával azt a kívánságát fejezte ki, .hogy 
AJe^us-diuas/tia örökségének kérdését külön 
törvénnyel likvidálják, amely biztosítja az 
örökösöknek a volt dinasztia magánbirtokai
nak élvezetét. A kormány tanulmányozta ezt a 
kérdést és megbízta a tör vény egyesítési minisz
tert, hogy e likvidálás dolgában tegye meg; n 
szükséges lépÓHoket. Valószínű, hogy a köz
tulajdonná lett vagyont parlamenti határozat
tal utalják át a montenegrói dinasztia örA’cö- 
seinck birtokába.

— Érdekes párbajügyeket tárgyal e héten a törvényszék. 
A budapesti büutctőtörvényszéken e héten több érdekes 
párbajügyet tárgyalnak. Az egyik ügy vádlottja gróf 
Sigray Antal földbirtokos és nemzetgyűlési képviselő, aki 
közel négy esztendővel ezelőtt Mocsonyi Sándorral vívott 
kardpárbajt. Gróf Sigray Antal — amint emlékezetes — 
vádlottja volt a királypuccs néven ismeretes bűnügynek, 
amelyből kifolyóan 1921. év október havában le is tar
tóztatták. A Nemzeti Kaszinóban természetszerűen sok 
szó esett, erről a bűnügyről és abban az időben, amikor 
Sigrny gróf vizsgálati fogságban ült, Mocson.vi Sándor 
földbirtokos a Nemzeti Kaszinó társalgójában olyan nyi
latkozatot tett, boga Sigray Antal gróf nem tartotta 
meg adott beesiilelsznvrit és eljárása nem roll tisztességes. 
Szabadlábra helyezése után fülébe jutott Sigray Antal 
grófnak ez a kijelentés, kérdőre vonta Mocsonyi Sándort, 
majd az ügyet lovagiam utón, kardpdrbajjal intézték el. 
1922 január idején folyt le a párbaj a Ilákosi-félc vívó
teremben és Mocson.vi könnyebb sebesülésével végződött. 
Sigrnyí párviadal vétsége miatt vonják felelősségre, az 
ellenfelét pestig csak párviadalra való kiállás miatt, mert 
Sigray gróf sértetlen maradt. A másik párbaj-ügynek 
dr. Itassa}/ Káráig és dr. Urnáid Ágoston a vádlottjai, 
akik 192.3 juuius elején a nemzetgyűlésen szólalkoztak 
össze. A Fodor-féle vívóteremben ütköztek ossz*',  ahol 
Hassa.v Benúrd Ágostont a homlokán vágta meg. — Fő
tárgyalásra kerül lle.fty Richárd számos kurzusvállnlnt 
igazgatójának párbaj-ügye is. aki Gömbös Jánossal, a 
„Szózat" titkárával verekedett meg a Fodor-féle vivő 
teremben és e párbajnál mind a két fél könnyebb sebet 
kapott. — Ugyancsak ezen a héten foglalkozik a büntető 
bíróság azzal a párbaj-üggyel, amely Uudai-Coldberger 
Miklós' felső kereskedelmi iskolai hallgató és Haekcr 
Dezső között folyt le tavaly november 19-én a Bantelli- 
féle vívóteremben.

— Elfogott tolvajok. A Thököly-ut 2. szám alatti Zoidl- 
féle hentesüzletben Stoczek József nnpszámos egy vásárló 
zsebéből kilopta annak pem.tárcájá' 332 000 korona tartó 
lommal. A károsult, vevő észrevette a lopást, a tolvaj 
után sietett és az izlctajtó c’őtt utólértc. Fölszólította, 
hogy adja vissza tárcáját, amire Stoczek futásnak eredt. 
A járókelők segítségével sikerült elfogni és bevinni a 
főkapitányságra, ahol a lopást beismerte. • A Zcidl Ven
cel III. Illés-u'.c.ai hentesüzletében a pénztárban löhb ha
misított blokkot találtak. Figyelni kozdték a vevőket és 
tettenérték .Inda Istvánná született Vlakiir Mária gyű 
mölcsárusnőt, aki elmondotta, hegy egy másik asxsony- 
l<‘,l tanulta a blokok hamisítását. Nagymennyiségű árut 
vásárolt, és 10.000 koronás blokkn) fizetett. Beismerte, hogy 
öt alkalommal vásárolt hasonló módon. A rendőrségen 
őrizetbe vélték.

Parfumevie

KOSZTELITZ
Francia parfömhülönleeessifitk a legolcsóbban 

Doroltya-utca 12 Telefon 188-89

Sok milliárd magyar 
■aMHaMammaomtewaHaaBBvimMBi 

koronát nyerhet 
aamnmmmmaRammaHBBmnmnaBai
rövid idő alatt, ha sorsjegyeket csekély 
havi részletfizetésre vásárol. írjon 
azonnal a Szerencsekerék értékpapírok
kal kereskedő társaság, Brno, t ei.ka 2C, 
eiinre. Vezér-képviselők kedvező föltéte
lek mellett alkalmaztatnak.

— A színház válsága csak a társadalmi 
problémákkal együtt oldható meg. A Vajda 
János Irodalmi Társaság vasárnap délelőtt. 
Klauzál-utcai helyiségében ülést tartott, auip- 
lyen fíánóczy László hosszabb előadás kereté
ben ismertette a színházak válságát és u vál
ság1 megoldásának lehetőségeit. A színpad vál
ságát is — mondotta — csak úgy. mint a sajtó 
vagy az irodalom válságát, a. társadalmi osz
tályok vívódásai és forrongásai idézik dö. A 
színház válságai következtében ina már nagy
jában három típus alakult ki a színművészet 
terén. A legáltalánosabb még mindig az üzleti 
típus, amely a starrendszert, termelte, ki. A 
második típus a régi jdők szellemét, és mii 
vészi fölfogását, igyekszik konzerválni, n har
madik pedig a forradalmi átalakulások és u 
lázas keresések típusa. A színház súlyos 
problémáit azonban csak az uj dráma fogja 
megoldani, az uj drámát pedig csak egy uj 
világ fölfogás és uj társadalom hozhatja létre.

— Vasárnapi öngyilkosok. Vrnna Anlalné 57 éves 
takarítónő az Illés-utca 4. számú házbnn a félreeső he 
lyen egy nadrágrzijrn fölakasztotta magút. Amire, rá
akadtak. liulott volt. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetl>c szállították. - Rese f.ajosné 20 éves háztartás 
holi asszony Csengcry-ntca 41. szám alatti lakásán isme 
rétien méreggel mogmérgezto magút. — Rali Fercnrné 
30 éves szakácsnőt Kender-utca 14. száma szolgálati he
lyéről kininmérgezéssel a Rókusba vitték. — Máséi An
tal 18 éves gyári munkás Tompa-utca 20. szánni IníVhan 
levő lakásán meg mér gézt o magút. — A'ovdcs Sándor 15 
éves hivalalszolgu december 5-én Gyúr utca 1. szám alatti 
lakásáról azzal távozott, hogy elmegy állást keresni és 
azóta nem látták. Távozásakor 2,800.000 korona volt nála. 
A bejelentés szerint öngyilkossági gondolatokkal fog 
lalkoxott.

— Az adoptált fin. A Fehér l<ere.szt kórház, báli bizolt 
ságn mull heti cikkünkkel l;.'i)xs<>iatbnn annak közlését 
l.éri, hogy lovag ftinxenf éld-Kiéi,■. Ottót nem szónoklú- 
közboii igazoltatták le. — fxivug Hinzcnfeld-Klein Ottó 
annak közh ;ét kéri, hogy ő valóban lovag ifinzenfcld 
Péter kamarás adopUilt fii.

— Vasárnapi zsebnietszés. A’. Wg,/ Antal Kiskunfélegy
házái főmérnök vasárnap érkezeti Budapestre s alig tá
vozott a pályaudvarról, amikor észrevette, hogy pénztár
cáját valaki ellopta. A tárcában öt millió korona volt és 
több értékes írni.

Közalkalmazottak olcsó cipőn ke lója a Merem' < ipő- 
gyar fit. tini több közintézmény kifc.icze.tl kivnnságáru, 
hogy mipdenki karúcsonvi eipősziikscgletét szintén ke<l 
vezménye*.  ároni beszerezhesse, ilwcmls-r :d-ig meghozz 
szabbitlatotl. Kaphatók < Isöi-i-ndü férfi-, női-, slrapa- < 
luxus-, valamint gyermekcipők n központi e|oszt<»te|.pen; 
Budapest, VI. Dalnok utca II.

1Sziget Club
nyilvános üzemeinek

jégpályája
Szent Margitszigeten, Mac-púlyn mellett

megnyílt!
(Délelőtt 1O órától este 9 óráig)

Ötórai tea

:

: 
:

■

Párisién Grill 
néger jazz-bandje 

Jól fűtött földszinti helyiséj?ekhen

> • » »

.. HKOrezhet a legszebb pesti
Egytől hatsz ot*  ásiq

.. « legszebb pesti vagy budai részén

ÖRÖKLAKÁST
A legbiztosabb < s leghasznosabb tőkebefektetés 

,.Örnk>,hát» f<t„ V, tl-b^v-u co aa. s«Am

MAGYAR KIRÁLYI 45-ik ÁLLAMSORS JÁTÉK '
- - _ ’ *7*  aO-OO° amellyel tttbbk«á« milliót nyerhet kés.pén.ben ! "

kbXbBI I jC fl’fl M C*  V O Ti h nvnmtnán«> a iw * w a mxHúzás december Itú 30-án
8730 nyereményt és 1 jutalmat sorsolunk ki, 

A nyeremények összege 

1.100,000.000 
azaz egymillión] és százmillió korona készpénz! 

1 aorsjegyre 3 nvnremóny Is eshet!

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

500,000.000
száz ötszázmillió kor. késapénaben

TsÜKni a’° m”"d * -"«*
Azonkívül kisorsolnak 50. 30,10, több 3 és i mini,,. nyereményeket- melyek mind kóiapénaoe*  fi altié

Sorsjegyek kaphatók 
bank- *s  sorsjótókUaletekben dohAnytóesdókber., po.tahlV^okb.n 

út**. 1?' rcn,,p,í‘“*k‘’* - » pénz i lőzetes beltPldése 
nÁn'.’c- azonnal teljesít a Székesfővárost m. klr. 
Pénzügy Igazgatóság Lottóosztály a, Budapest 1\’ 

Fő vám ház 12
S 1» úllamsorsjegy « legcélszerűbb karácsonyi 

ajándék!
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í.( Heggel tudósítójától.) Az. egész világ- 
sú.jlol bejarí:i ez c\ őszen a busz-ke hir, hogy 
a szanálási tervezőiben előirt költségvetési 
hiány helyett, a magyar állam pompát gazdái- 
kodasaim.-; j-s ;• gazdaság megerősödésének 
eredmények pen harmincmillió aranykorona 
)nöslra ma! a! kozott a szanálási periódus első 
< szlendejénok végén. A szakértők körében ezi 
az eredményi ugyan gyanakvó fejesé válással 
.ogadt.'ik, amim erről e sorok Írójának szemé
lyesen volt módjában meggyőződnie, mert a 
tapasztalat szerint az inflációs gazdálkodás 
mindenütt súlyos megrázkódtatással járt, még 
a sokk'1! t ők(‘croscl)b Kenud országba a és 
\ liszt riában is s igy joggal tételezték föl Géni

ben, hogy
a k’i'e.itíir gyarapodása nálunk is a lakos

ság jólétének rovására történt.
A magyar adópolitika azonban, minden kritika 
ellenerő, tovább Imladl a megkezdett utón. 
fiz cg ydlen engedmény, amelyet tengernyi 
a yonn/r /es/rVr (/használása után ( tériünk, az 
roll. hogy a forgalmi adót három százalékról 
/■ Hőre szállítottál. le, K I szállitás ellenére 
a: állami bevételek nem csökkenlek és a 
Smiíh jelentés szeriül, a. folyó költség re!ési ér 
adó.iöredrhm i az első negyedévben az e/ő- 
irány.oH összegei aranykoronával
halad! ál.' meg s minden adónem, az egye- 
n(s adókai ki réce, erős em< /kcd''sl mulató1!. 
Józan ésszel mit várna ezek után az ember? 
A magyar áll: innak a fölöslegre egyelőre 
szükség- i:inr..i-ii. Még ha. hiány mutatkoznék 
is a kölíségx el:-, i .-n. az. som volna baj, mert 
hiszen a szanálási íerv.-z-i alapján, amelyért 
pénziigx i I iiggeí lcusé : iii’ keí föláldoztak, jog
gal követclhetnők, hogy a drága kamattal 
im'ii/-':rld! népszóét lségi kölcsönből /"ödéh/r-s- 
sek e hiány. (■'.helyet!. mit látunk! A novem
beri ( lőiránxzal világosan megmondja, hogy

az álfáit: gazdálkodás;*,  ez xdójövedelmek 
tokáit!)) fokozására van alapítva,

s aiielyo'll, hogy megelégednénk azzal, lmgy az 
előirá uyzol 1 kiadáisok íódózés -r.- eu-gki vánt 
.'idf'iössz-’-'.'.el hajtanék be. H/mfKOmi arany 
koronát ■meghaladó fölösleget akar elérni a 
minisztérium, holott erre a hónapra a szánó- 
•isi hrrezd több mint t.tnili.oiMi aranykorona 
hiánnyal zomott. Az adójó’, edr-lrni tebld.le 
azonba.i tulajoméi r.-szb.-n közcéléit adókból 
-/.ármuzik és annak fokozására, behajtásira 
■.agy elengedésére a kincstár közvetlen be
folyást. nem gyakorid. Viszont a gazdasági élei 
lóriiéin jelentős enyhitte törteimé azzal, hogy

egyenes adók behajtása körül megértőén, 
szelíden és minden fölösleges erőszak elkerül é- 
'-ével járnának d az adóhivatalok. Búd pénz
ügyin i nieztor lmdgetbeszédében határozottan és 
félreértést nem törő -szavakkal jelentette be, 
hogy a súlyos gazdasági válságon a maga ré
széről azzal is igyekszik enyhíteni, hogy az. 
adóhátralékok belmjtái-át nem fogja erősza
kolni. A miniszter szava azonban, ugy látszik, 
nem jut el a végi (‘hajtó közegekig, mert íiz 
adóhivatalok megkerg iil, kerék módjára, amely 
elszabadulva görög a lejtőn, a miniszteri be
széd elhangzása óta •

mindenütt újraéledt buzgalommal láttak 
’.ozzá az adóhátralékok behajtásához.

Komoly rédin(lida.--.al kell tiltakoznunk az el 
len, hogy nemcsak az adóhálrali koka1., liánéin 
a kény szer kölcsön hát rutekaii is kíméletlenül 
igyekeznek behajtani. Szüksége vau a magyar 
államnak, amely milliós fölöslegekkel dolgozik, 
a kény szer ki)l csőn hál ralékaira? Arra a kény- 
<sz< rkölcsönre, amid.', a korona dubilizációjának 
céljait szolgálta, amikor a korona már rég 
stabil és a déri .aforgalom is fölszabadult! 
Aki eddig nem liz te le*  a kén.xszrrkölcsönt. 
az bizonyára azért tette, mert nem roll n ihöt. 
S okos dolog-e ma

erőszakkal kölcsönt szerezni az államkincs
tárnak, amelynek Fölös tőkéi évi két száza

lék körűi kamatoznak Londonban?
Ki tartozik az aiióbáíralé'k legnagyobb részé
vel? Az ;■ több mini, kétezer ■ r. amely .íz év 
első ,iz ’-. -nanjál -’u fizetési::-,»i.->•:>-.-'gc'. jelen
teti s amelyeknek száma az év vegdn kétezer
ötszáz '.viifog iárnl. Ezckió! behajtani az 
adóból rr.ióki.hat c-Halna és nagyon k<il. ’-ges 
.v-,é/mo/om//orr. a többi szegén;. emberiül pedig. 
ily< iikor. e ki nr’-ny és szigorú lél közepén. ke- 
gvedeii és oktalan c-elckedel. K. ü.

Tőzsdei színjáték. Ilii teu n íiekik-mliiies- 
s-l ugrottak a mull In’:-. 10 20%-kal a vezotő 
részvények, anélkül, hnjj;, akár a l-ob-ő, akár 
a külső uolilikai és gazdasági hely zi then bár
miféle mom-ntán változás állóit volna be. \ 
részvények helé-rteke vág;.' kaipal<>zás-' -om 
változott, annyi történt mindössze, nog;
i’enzi nlézet i Közjioaí, a Kerrsk'alelnri Bank és 
néhány izitm< egyéniség erői <’*,•; bizakodás, 
■zug':’'-: ;di .i halódó tőzsde isiit'.;: őt. kö-’.öii.-c 
•n be. Bizonyos, hog*.  a matiy.a-- váll.dalok rész
vényeinek nagyobb ré-zo szörnyin ala v.-m 
ei (ékeli e , iigyanilyei bizonyos, hogy a tőzsde 
lováblo lespedése nagyon sok ember meg- 
maradt rag;, oi.kaját lényeget i pusztulással. 
Ügyet k i. i eészséj.-es tőzsdei spekuláció van ni;’: 
az oszt: lekre ,-dapiio*L  Vaunak elsőrendű rész- 

<
I 
I

1vények, uuu'lyek. k 'ilöuösi •ti hí* ;iz ősz'.'lé1; -
Íi.:<°|rs1ől elv áliisz.tó rövid időközt iivypI-.-uiho-
v, s-ziik ii;íc.y011 in:ip;is. III 15. sőt van rá
i'i-'d :. ho.’.-y kéve-- hijján 2ti'--iiy i !<; i i ’ 1;; t o z; i s í
i>Í7l<<'-it;iji;il.. 1 i\ :véuy<<;v i ine,-’V( ■mii iu”> .iá/
l - ei- áza 11 aI. A többi vi zi’lő.’rtekek leromboló 
• áhok megakadáI.'.oz ;sa viszont nem a n,;e.y- 
köz.önség föladata. bziiem az intői .-i-m-ió 
l-izoíls, ge. ;inw-| ., talon vezetője komoly szán
déka elleneve, az elmúl' bén.ir.okbau olyan, 
valljuk heh lírán ülj -itelle iiiladaiál. I g.' 
Ilildik. ho-.-.x a hi'.-ol 1 •■■'".■; jeli-idő-, összeg kiuta
lásai ké-r.e löh'd.Tk,-i h >'halósabb íeljesiie ere a 
i énzii;;,. m;nis/’cr'öt. \ ;• ez. amely-t az or-zag 
\ ag'.\ imahéd a miu'-zp r »• (ólra esetleg kiutal. 
s<’nmikép • em vész kárba, de csak az. esethet), 
fa a m iuisd ( r a /,••-/■’ öss'ii/ ki'italf'o át a liz(.l!- 
•■ag reorganizációjánál t'ól1 ddéhez köH.

\ .Iliin írj-r.-i'is c.iiir, ij;- .1 Miiuyur kriuti-r,. ' .hm 
i'~ Keliil--ri|‘ii'- IP. i sihII.íi iili l.o/g.i illé.-éli in v;i;.l.i*ot  l- - ' 
.1 ;.r K 'i!d”r Lt-iihiar 111. '."I. .1- 1 :<>l’l»iii:ik •

■ éjit) -11 \ .Iliin Ki mini m
|tl ,ii,t. ■> ni 7 vó|i > |; ■ Imii sít a-.< -. .■> I alapi' !<<■ i<’-l -'i">’'-iii<-I i
ó, az 11.1 l'(- ch .<-I --I • ■ .• 1.111 ■ ni•••11 '!..k* ar  ..... . .
c. I <-ii:|>ai rá ■ v.-liyeinrk ló< i-rvti-'H-r óiriiit ia. \z. etryi-- 

ii|<--. .1 ,1;)la i-ilnk l>n<la]x-.l i, ni'. 1 i'í /-* ‘-ln I i. .■e/.cmsii és
<1 maimtilv.inyári uz.i-ni. il" a ' - '.<-7--lii.vgi-li.-ii v.-illoz::?I 
ni-in K'li nl. \ ■ --nyi-f-iil1 vállnbilok Mairyar Kc-nh-r . I.i-ii 

.111I.IÍ1..--1- itt. <-íi” al ;i n-ir.iak n --'-i -r• ■i’itki-t mii 
Ilii llí.

A M.’u.i ar-OInsz Kiu-h ét. A>rríirbii:ik tiizlíiia. \ 
j| a i;a r * Il.i- - I’ 1111. 1 1 i • . 1 -' 1 < hó I - > .1 • • »r\ ’h'Ii ■ - >■
lm iryul< -< ni I, . M.-is-ai ’-r.ai1 <■•' .laiaulökbniikaak i'u.-.i" 
til.iaii val'i Ih-i»I \ a-zai-a r«>l lv:.- juvn>! alul. Az. Agriit’ I11I 
nymiió lólili .ám- cililii; i-- . Xlanyar ’ >lasz Iái-viijnIsin vall 
i’s ~ajál vagyona l.< a-lvsán kix.il k iz.iirnl.o: .. a iizlol ck lel 
l<iKlalk<i.,nlI. Mimi cm- kiilön i-v-s-.vi-nvlarsasag ni.-iknll á-- 
ijry ua/ila-síifi imlokii is im-giziiiil. \z Aiíiar 'l/’ii.OHII részve 
iiy< liiil a Sf gy.i r < >la.->.ti:il lev.a |7u-iiií; im-g eimui- il Iel ik . 
liiil. a liibbl lii'mileii . ■. e- X.O’a. a, re Manyar-
(ilii>z. ii'u utján ki.alalnl. A Mariin ()1ii.. Ilank
lilaplökéje l.ál UIKI Ili rés/vé, J. k i liee ' á.- 1 val I .'ISII lino.lliHI 
l\ 111 vliieltelik.

\z. I'.l-ö M.iirvnr lií-zieiii Sí ríuz.tle rendes évi köz 
uyiile-e Heh (íu'ÍiH'I eliiiikli Ie aluli az < If<i;jr.-nlotI zár-i 
•v-.l ina ■ I ások .1 ki pl á 11 r •'' éi>y enl- •»»,» lh.fiiul korona oszt:- 
I--I. ki tizei é.Mi'-f luil.-i.oz'a el A szelvényei <1 -e.-liili.'i 1 tol 
iiez.ilve a M.'i.’a Or-.ai'o Kii.-.pouli Takarékpénztáriul) 
is a Pesti MaiZ.viii Kereskvlelini llaukll'il váUllatók be. 
A napirend során a küzir: iib s kíiszöneti'-t es elismerései 
fejezte ki azon kiváló <-rvdnu'n.vek--rt. amelyeket .1 
Ibelor llairneiim.'ieher Ké;..-.véu vsöriik niinöKégém-k, n 
b-'.tkéni'••.vbn ii.'i'tiyek.''. i;- kielégítő umgashil rn való eme 
jése reién <rl el. I)r. Mefzp-r .térni mandátuma lejár
ván, az igaz avat óság tájijává i-imi mef. válus'ztntotl.

ti

Oicstf áraink ezek:
j Arak ezrekben

Mosó íelöin színtartó, jó minőség ......................   • •. 800

| GrOílodin hat színben nyomott dívahulnfák . 12
ÍGfiritö örenaúin 110széles, hat.szinbon nyomott minták 33 
pipSHUllöVöSlDO sötétkék ft egyéb színekben . . . . . 34 i 

Morohén gyönyörű, hat sziliben tartott minták .. 18.27 
ennisz ílonell -gesz nehéz minőség ..........18 500, 23,29

jflSÍÜÖliflSI dinit flanel lek....................................................... 3}

jOlluríliílllCllTIO duplaszéles, minden színben..................... 39
jyapjiiltölffle hiplaszéles, minden színben............ 85.95
híipj'ihoiíriD eraco to és minden színben ...... 120,143 

SJjIQIi üBVÍíiO ,:t" e"1 széles, tiszta gyapjú..................... 1|[]
b'QllíSCh ÍOllHE n-‘gy választékban............33, 55, 75, 175
Málve Búr iszta gyapjú minőség............  145,175,225
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|fönti cikkeket. Mintákat nem kUldilnk.
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A Műcsarnok akt-kiállitása 
a legnagyobb művészi esemény

A meztelen emberi test az ábrázoló művészei
nek legteljesebb és leggazdagabb témája. Ebben 
együtt van mindem, amit színnel és vonallal 
kifejezni lehet és (minden, amiből kifejező esz
közöket stilizálhat magának a művész. Az 
aktba a leghidegebb tudás és legforróbb In
tuíció kell,

az akt meztelensége meztelenül megmutatja 
a művész minden kvalitását

es a meztelen test puritán őszinteségében a 
művész legrejtettebb motívumai, a dolgokról, 
azok egymáshoz és a természet mindenségéhez 
viszonyított értékéről vallott legegyénibb 
meghatározásai kétségtelen bizonyossággal le
lepleződnek, A művészt és korát legteljesebben 
az akt ismerteti és ha most kimegy az ember 
a Műcsarnokba — még aki csak azzal a vára
kozással megy is, hogy ott sok pucér asszonyt 
fog szemlélhetni —, ott^

föltárul előttünk Magyarország egész rnü- 
vészi kultúrája

es lehetetlen, hogy akár a legkietlenebb erény
csősz és a legcinikusabb kéjelgö is tragikus 
megrendülést ne éretne, amidőn egy gyönyörű 
világ reménytelen végét szivében megsejti. 
Mert ez igazán gyönyörű világ, a magyar mű
vészet egészének képe, amely soha ily áttekint
hető és világos nagyságában meg nem mutat
kozott. A Műcsarnok kiállításáról néni lehet 
újságcikket írni, citőí a magyar művészet ha
talmas monográfiáját. írhatja csupán az arra 
hivatott. Petrovich Elek bravúros rendezésé
ben a Benczúr—Lotz—Székely Bcrtalan-gene- 
ráció klasszikus virágzásától az epigonok el- 
kallódásán, a nagybányai realizmus és az 
ujjongó inpresszionizmus jelenségein át a mai 
idők lázas forma és kompozíció viharáig jó
formán minden megmozdulás eltéveszthctetlen 
rendben sorakozik és a festői és szobrász! erők 
olyan dúsgazdag tevékenységét látjuk ebben 
dokumentálva, ami Magyarországot, a legszebb 
Európa fölényével különbözteti meg itt a Bal
kán keletén. Talán nem is tudtuk eddig, hogy 
festő- és szobrászkulturánk törekvéseiben, belső 
evolúcióiban és eredményeiben ilyen nagy
szerű és talán soha ilyen büszke, dacos, vigasz
talan fájdalommal nem éreztük, hogy mit 
öltek meg itt Trianon gyalázatos diplomatái.

Ne mulassza el szerencséjét! 
Tekintse meg a

Diáksorsjegy SS"-
I. Főnyeremény: 12 vaggon búzáról szóló 

kötlevél, Dr. Lázár Ferenc kir. közjegyzőnél 
letétben. A megvásárolt búza értéke idő
közben 100 millió koronával növekedett.

II. és lll-ik főnyeremény: Hathengeres Fiat 
tura-automobil és egy 501-es Fiat automobil, 
kiállitva a Fiat-müveknél, IV, Váci-u. 12.

Arany- és ezüsttárgyak: IV, Váci-utca 12. 
szám alatt kiállitva.

Hangszerek: Sternbcrg Ármin és Testvére, 
VII, Rákóczi-ut 60. szám alatt kiállitva.

Motorkerékpárok: Bárdi József cégnél, IV, 
Kossuth Lajos-utca 6.

Kerékpárok: Bárdi József, IV, Kossuth Lajos- 
utca 6. és Kellner Alfréd cégnél, VI, Liszt 
Ferenc-tér 11.

írógépek: Thein Lipót és Társa cégnél, V, 
József-tér 13.

Szőrmoáruk: Dán Testvérek, V, Dorottya-u. 5. 
és Rácz szücsáruház, VII, Érzsébet-körut 22.

Sportcikkek: Sportáruház, VII, Erzsébet- 
körut 33.

Cipők: Kálmán Testvérek cégnél, IV, Petőfi 
Sándor-utca 2.

Nózzo meg a nyereményeket és sürgősen vegyen 
5000 koronáért Diáksorsjegyet 
1599 nyereményr kétmilliárd korona értekben 

I0O> KnzAa már n JUvtí héten!

egyMert ez a világ meg vau ölve, ez a kép 
lezárt és folytatástalan élet képe és

ez a kiállítás halottasszobája egy fényes 
kultúrának,

hiszen eltömődtek az erek, amelyeken ellető 
nedvek ömlöttek ebbe az életbe és e’szikkaativk 
az erők, amelyek ezt a csodálatos világot épí
tették. Ezt a lealkonyult Magyarországot ha
sonlítsuk a most fölhajnalodóhoz. ha kétségbe 
akarunk esni és sírni akarunk véres könnye
ket. Nem az anyagi elszegényedés, nem a rossz 
valuta és non a gazdasági válság mered ránk 
müvészetgyilkoló rémségként a mai Magyar
országon, hanént

a lelkek csüggedt szegénysége, a jelszavak 
terméketlensége, a politika és bürokrácia 

balkáni léhasága,
a kisiist és a gumibot, a mohó embercvés é.s a. 
tehetetlen gyűlölet, nyomorúsága, ami fagyos 
pusztaságot teremt ott, ahol tegnap ez a meleg 
és pompás világ virult. Ezután mar nem lesz 
ilyen élet hazája Magyarország és meddő szik
ben sorvadnak el a magok, amelyeket a tegnap 
dúsgazdag virágzása hullatott. A ajjon így

Január közepén lesz ítélet
Haller István összeférhetetlenségi ügyében

(A Reggel iudósitójálól.) A ncnizctgy ülés 
összeférhetetlenségi bizottsága legutóbb elhatá
rozta, hogy Haller István súlyos összeférhetet
lenségi ügyében ujabb tanukat fog kihallgat ni. 
Ellenzéki körökben nem jó határt tett a régót'i 
várt Ítélet, ujabb elodázása és A Reggel 
munkatársa éppen erre való tekintettel szük
ségesnek tartotta, hogy beszéljen

Obcrhammer Antallal.
az összeférhetetlenségi bizottság előadójával, 
aki a következő érdekes kijelentést két. tette:

— Rákots József, a Haller-féle összeférhetet
lenségi ügy bejelentője, hat, Haller Isi van pe
dig három ujabb tanú kihallgatását kérte a 
legutóbbi bizottsági ülésen.

E tanuk megidézésére csak a jegyzőkönyv 
földolgozása után, tehát körülbelül január 

10-ikc körül kerülhet sor.
Ahogy azonban én látom a helyzetet,

a Hallcr-féle összeférhetetlenségi ügy tár
gyalása ennél az egy bizottsági ülésnél töb

bet már nem fog igényelni.

Legújabb divata
■> «D sahocipok 

SHiha,. sárcipők
gum^kabátok 

tornacipők, sportcikkek 
legolcsóbb bevásárlási forrása: 

Fischer Péter é's Tsa Rt. 
VII., l<ftfcOczl-ut 78. ÍV., Vánibáz-hikut 8. 

van-e ez és a siraloinház szuggeszt iója csak
ugyan a halál valóságából ered.' A tehetséges
nek nincs jövője, és csakugyan ugy um, hogy 
még csuk a. lelki egységet se tudjuk ^"' El
maradottak fönlartani azokkal, akik olt elneK 
elszakadt an, ahonnét, úgy látszik, minden te- 
hetse# ideararnlolt: Krúdy es <i Lelvjdek es a 
Bánát remek vidékéin ? Most meg csak cg.v re
ménységbe kapaszkodhatunk: ha ezt a kiállí
tást minden magyar ember megnézi, ha zsúfol
tak lesznek a termek és a rengeteg nczo ra- 
döbben, hoyy milyen erőseb, ni d,yen, iwyyoK, 
vagyunk és mit kell megmentenünk, hogy vi
hessünk emberi életet, — ha megmozdul a pub
likum és érezhetjük, hogy

az anyagi romlásból kulturkepes és kultur- 
vágyas magyarság iog lüHapászkodni 

akkor várhal unk újjászületést egy átmeneti 
kor keservei után. De csak az egész magyarság 
akaratából és a most vezető vezetők es most 
tomboló ideálok es a most pusztító építők da
cára, csak akkor, ha az ittmaradt magyarság 
csakugyan nem steril maradványa a széttöri 
egésznek, hanem itt is él az a lélek, amely az 
egész magyarság mii vél megteremtette es < 
termő vágyak erősebbek a szanálásnál, a le
építésnél és a kortesek pálinkamámoránál és 
ha van itt a lelkekben kultúra, amely áttöri a 
hóditó silányak által közénk vont falakat és az 
itthon meggyűli erőket szél áraszt ja egy igazi, 
irredenta forró és visszahódító, éltető és csi
ra zta tó áramáha n.

Márkus László

Eszerint az ügy január első felében kellően elő 
lesz készítve a zsűri Ítélethozatalára, atni azt 
jelenti, hogy az elomlói jelentésem előterjesz
tése után

a Ház elnöke nyomban intézkedni fog az 
itélöhizottság tizenkét tagjának kisorsolá

sáról.
Ez a bizottság január közepén okvetlenül meg
hozza ez Ítéletet, amelyről haladéktalanul je
lentési fesz a nemzetgyűlésnek. A bizottság 
ítélete természetesen se m meg nem fellebbez
hető, sem. pedig vita tárgya a parlamentben 
nem lehel.

Tretorn Candee

Hócipő
Renischeidi 

korcsolya 
legolcsóbb 
Kertész li-néi

Aiidrássy-ut 36

i

Paríömkülönlegességek
h'ijole.sóbban

Va ddsz drogéria
l'< ) i n< :,‘l; lei t i. x:<hn Teli'/on: József Il9~n

,v* *

•¥ -• C !
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Ldnyi bútorüzletét
Nyár-utca i, az. alá (Rákóczi-ut. sarok, Hókussal szemben), 
lfálók, ebédlők, uriszobák nagy választékban, tartós minő
ségben, szolid árban. Vidékre szakszerű csomagolás. Jótállás 

mellett. Telefon: József 10R—31.

ól

KUlftfldi 
dohánygyártmányok 

közvetítése
Mindennemű egyiptomi, angol, török, mollal stl>. 
cigarollAkra, havanna As hoHanrtl tszivarokra, vágott 
török angol dohányokra rendeléseket fölvesz,

Wetzel György
pénzügyi hat. engedélyezett 
külföldi dohány eo dohányáru 
liuhozatnli iroda. — Enirodé 
iyezési szám 25.427- [V. 1925.

Budapest V, Nádor-u. 30. II. Telefon L. 914-45
19.427/1925. az. Jóváhagyom dr. Hnyde s. k. államtitkár

A7 UJ

TUNGSRAM SPIRÁLT.
takarékos áram fogy asztásu, 

tiszta fehér fénnyel ég- és minden rázkódtutásnak ellenáll. 
Tetszetős, kis alakjánál lógva minden csillárban elhelyezhető

Kapható mindenütt!
Egyesit §zző?ánipa és WLamossági RTS Újpest



SZÍNHÁZ
Ami az Intim Pistából kimaradt

Mondja, kedves Intim Pista,
ma<fd beleegyezik abba, hogy Drégely Gábor 
védelmére kelt a „szegény" „védtelen" nőknek?

— fiát mit csináljak, könyörgöm. A nézőtér
ről nem vit atkozhatom vele.

— Azt nem is mondom, bár a ravasz Drégely, 
aki ezzel, a, darabjával. gáládul lepaktáít az 
asszonyokkal — a férfiak ellen —, vagyon is 
megérdemelné. Dehái, bocsássunk. meg ez egy
szer neki, mert amit, csinál, azt Hevesi Sándor 
lépten-nyomon észrevehető segítségével olyan 
mulatságosan csinálja a kókler, hogy egész 
nyugodtan tapsolhatunk neki. Már úgy értem, 
annak a törekvésének, amellyel mindenáron 
meg akar nevettetni bennünket.

— Mer.' a darabról magáról, ugyebár..., már 
úgy értem, hogy...

— Nézze, abba, bele se megyek, hogy kritizál
ja m. Ő sem azért irta, hogy az irodalom törté
nelem, a dráma, klasszikusai, mondjuk Lopez 
de Vega mellé márványba vésse a. nevét. Igen 
mulatságos história, amin nevetni lehet és 
ezzel pász. Amiről egész lélekkel Írni lehel, az 
az előadás. A Magyar Színház olyan ensemble- 
jálékot produkált, ami díszére válik a színház
nak. Senki sincs sztárnak kijátszva, illetve 
mindenki annyira a. helyén van, hogy egy
formán sztárnak számit, mindenki, Csortos 
Gyulától egészen a kis csilri Lengyel Gizelláig, 
aki amolyan drámai Fejes Teri (s a, legkisebb 
szerep a darabban). Csortos, akiről az utóbbi 
Időben minduntalan Jannings jut eszembe, szé
les (színpadi) jókedvében valósággal harmadik 
társszerzője a darabnak. Minden gesztusa, 
szava külön ajándék a, darabnak, szívből, meg 
kell ölelni c sorokkal a Gyula élő, viaskodó, 
dacos, nagy tehetségét. A kél nagy női szere
pel a barna Ilosvay s a szőke Tassy játssza, 
Hosvay nagy szemeit ábrándosán forgatva, s 
kis száját pikánsan csücsörítve, Tassy pedig 
ábrándosán, kékszemü.en, mini ahogy az egy 
leendő Roxánhoz illik. Amivel azt akarom 
mondani, hogy tavalyi beugrásai Bajor Gizi 
elárvult szerepeibe, inkább a drámával jegyez
ték el a szőke Máriái, mint a vigjátékkal, még 
ha Drégely Gabi irta is az! a vigjátékol, a 
kutya fáját. Most ugrott ki végleg Dénes Gyuri 
és Rubinyi Tibor is remek figurát mutal, míg 
Z. Molnár már a parókájával is jelzi az egész 
szerepét. Elragadó ez a színész minden szere
pében.

— Na és a „Rikctt"?
— Előbb még annyit, hogy a darab harmadik 

díszlete, az utóbbi évek legszebb színpada, 
Kása Zoltán munkája. Ami pedig a ..IliketC-cl 
illeti: de mortuis nihil nisi bonc. Gézánk 
melléfogott. Se zene, se szöveg, se színpad, se 
szereplők. Rosszabb, mini a „Miami" — szö
vege.

— Részleteké
— Nincsenek részletek. Még a, szereplőkről 

sem tudok semmit sem mondani a kis Szécsi 
PÖskPn kívül, az meg gyermekszinésznő. Ö a 
legjobb az egész darabban, képzelheti a többit.

— Vigh—Harmath—Molnár—Galetta?
— Vígan kezdődik és szomorúan végződik,,, 

Sapienti sat.
— Ejnye, de sokat mézlat ma latinul be

szélni ..,
— Csak a „Rikctt"-cl kapcsolatban, kedves 

Tonuzoba vesém. Mert ők meg arabusul beszél
tek nekem. El is aludtam, a Sebestyén Dodi 
páholyában, a kirelájzumát. Nem baj, majd ki
vágja a rezet az uj Zerkovitz-operetl, amely
ben. régi, boldog, gondtalan és elmúlt fiatalsá
gunk emlékét...

— Hogy-hogy?
— Úgy, hogy a darab abban az időben ját

szik, amikor ezek az urak még úgy ne vezet! 
„ifjú titánok voltak1', amikor Gyárfás volt a 
város kedvence, Bachó dirigálta a Wampetics- 
nél a katonabandát, és Krúdy Gyula meg Bálta- 
széky ur még egymás mellett üllek a Newyork 
kávéház irodalmi forraszán. A darab címe 
Zerkó régi híres „Asszony, asszony, csókás 
asszony" cimii keringője után: „Csókos asz- 
szony". Szilágyi László irta a szövegét és január 
‘lá-án lesz a bemutatója. Zerkovitz 25 régi nagy 
slágere szerepel benn*,  a léha nóta, a „Panama 
Manó", a ..Hüllő falevél" meg a többiek.

— (j'ditö. Most azonban talán valamit Mol
nárról.

—Iliik. ha Zerkovitz ezt a maliciózus hangol 
hallaná... Szóval: Molnár... Ma. érkezik áfli- 
tólag, de a premier most már egészen biztosan 
csak újév után lesz meg. Erről jut eszembe, 
hogy a Manneguin fordítását egyetlen író sem 
vállal la, miután köztudomásúvá, vált, hogy a 
szerzők Molnár ..Itlviérá"-jóból plagizálták a 
darab öl letét. Erről viszont, meg az jut eszembe, 
hogy a Fedák-dara bot, a „The. Dancing mo- 
thers"-et, miután a darab Pécsben és Budapes
ten körülbelül egyidejűleg kerül színre, flar- 
sányi Zsolt és Félix Sálién közösen fordítják. 
I farsangi föl utazik Pécsbe és ott készíti el a 
magyar szöveget. A „Táncoló mamák" a Fő
városi Operett színházba n kerül színre, innét 
Fedők átmegy a Vigszinházba, ahol a számára 
irt uj Lengyel-darabot fogja, eljátszani, azt a 
bizonyos „Sachérné"-rőt irt vigjátékol. Ebben 
az időben a Fővárosi. Operett színházban a 
Strauss-operelt, a, ..Teresina' kerül színre, 
amelyet Berlinbe)! Massary játszott. Nálunk 
még nincs női főszereplője a darabnak.

— Pillér?
— Hál a hangjától már nyugodtan játsz

hatna. Szombaton meglátogattam, olyan jól 

van, hogy mától kead/ve szabad hangosa*  
beszélnie és csütörtökön újra megkezdi az 
énekleckéit is. Ja, várjon csak, mii is akartain 
még mondani, ami szintén Molnárról kellene, 
hogy eszembe jusson, — egyáltalán ma mknden 
Molnárról jut eszembe.

— Veszem észre...
— Hallja, Habakuk. vagy inkább Hairihul 

mester, hátrább az agarakkal.... no nézd csali, 
hogy kinyílt a szeme, mint betrdnap a fox- 
terriernek. Igenis, Molnárról jut eszembe, hogy 
marionettek játszanak a Bánffy Miklós uj 
darabjának az előjátékába,v, a .,Maskcrá"-baai 
is, amely valószínűleg a Renatssanceban lceriH 
színre, mégpedig nem sokkal a Molnár-darab 
után, miután a szerző ragaszkodik. hogy a da
rab főszerepéi Somlay Artúr játssza,

— Mondja, nagy-jó Uram, egyet nem ériek: 
miért nem adatja elő a nagy ur — a Nemzeti 
Színházban a, darabját?

— Bárdos van divatban, ugylúiszik. Látja: 
Molnár is ott dolgoztat. Meg aztán ott. nincs is 
annyi potyajegy, mint a Nemzetiben.

— A Nemzetiben??
— Igen, öcsém, Taksony. Csak maga a kor

mány kap hármat, például. Egyet a miniszter
tanács. Minden nap. Egyet a kultuszminisz- 
teriwm — minden nap, egyet a kultuszminisz
térium művészeti osztálya (minden nap). Pe
dig a Bezerédy Viktor idejében az összkor 
cin dny n ak egyetlen egy zsöllyejegyr volt s ha 
valamelyik funkcionárius ur a feleségét, is el 
akarta vinni, hál telefonált, hogy tartsák fönn 
neki a mellette, levő helyet — pénzért. Na dekát 
mentői kisebb az ország, annál nagyobb a 
flanc. Akar még iuila.mil?

— Hogyne: pletykát!
— Nahát, akkor fogódzón meg, sőt szíj jut

tassa le magát, mert olyat hall, amilyet még 
rádióba se. Három magyar hajadon operett- 
primádon na foglalkozik a legkomolyabban 
azzal a gondolattal, hogy mcnyecskekcndöl 
kössön a fejére. A három közül keltő szőke, egy 
barna. Az egyik, szőke primadonna, a másik 
szőke meg a barna szubrett.

— Elájulok...
— Most aztán mehet a Ritz tetejére kor

csolyázni ...

’ I.ypkovHkH l,ydia ol«ő föllépése a Várost Sz.inlui,7,ha.ii 
pénteken lesz :i „TraviiitA“-han. Hol y árak 1'-’- !»S ezerig.

• A ..Miami" hete lesz n Fővárosi < (porét fsziuhúz iövő 
liofe is. I’etráss Sári. Honthy Hanna. Fejes Tori. Halinay. 
Tolnay és l'.ivary fíilléptóvrl minden este a nagyszerű 
.lacobi-operettel adják. Vasárnap délután mérsékeli hely 
árakkal „Az orlov“-ot játsszák.

• A „Marica grófnő" újból elkezdve hódító útját, szer 
dóri kerül színre legközelebb a Városi Színházban.

’ A l<lk<*U “ tegnapi előodásu.ra a Városi Színházban a 
kora délelőtti órák Imii minden jegy elkelt. Mii. hétfőn és 
holnap, kedden este is a nagysikerű Strauss-operelt 
kerül színre a bemutató pompás szereplőivel.•

• A Vígszínház hetét Holtai Jenő vigszinimzeikhisa 
(I. „Menazaéria**,  II. ,..\z orvos és a halai0, III. Kará
csonyi vers“) dominálja, amely a szezon egyik legjelentő 
sebb eseménye és legnagyobb sikere. Két est kivételével 
minden este adják. Kedden és pénteken az ..Úri 
e,niberek"-et játsszák. Kedden délután a ..Csirkefogó" 
kerül színre, szombat délután a szinésziskola növendékei 
a ,.Masamód"-ot adják elő.

‘ A „la*ányálom -‘ első délutáni előadása le.sz holnap, 
kedden, a Városi Színházban egész mérsékelt hely- 
árakkal.

^zomoru jele az 
mibb szabályainak
Sokan nem ápolják helyesen szájukat és fogai
kat, mert a fogkrém és fogpor aránytalanul drága. 
Pedig van egy nagyon hatásos és olcsó módja an
nak, hogy a szájat frissen tartsuk, s a fogak egész
ségesek maradjanak: egy pohár meleg víz néhány
csepp Odol-lal elégséges ahhoz, hogy a szájat kellemes mó
don fertőtlenítse. Az Odol-nak megvan az a tulajdonsága, hogy 
behatol a fogkefe számára elérhetetlen lyukakba és résekbe, s 
a használat után 
erjedő és rothadó

időknek, hogy a higiéné legele 
megtartása is pénzkérdéssé lett

még hosszú ideig megakadály 
folyamatokat. Az Odol — nak ezt

hatását semmiféle fogkrém vagy fogpor el nem éri. Az 
Odol eró'sen koncentrált folyadék, tehát igen gazdaságos.

iuila.mil
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Szebb napokat várnak a Városházán 
a tanügyi sérelmek orvoslása után 

Szilágyi Lajos, Kéthly Anna és Pakots József nyilatkoznak 
a közoktatásügyi bizottság határozatairól

üléséit párt
határozatot, 

előtárva és 
ki. A 

keresztény községi 
és egy été rtésé 11 >:• k

(A Heggel tudósítójától.) A főváros törvény
hatóságának közoktatásügyi bizottságában e 
héten nagyjelentőségű határozatokat hoztak 
u jogtalanul, méltánytalanul és törvénytelenül 
elbocsátott tanerők' érdekében. .\.z> érdekes ülés 
várhali) eredményeiről és a pártok egyhangú 
határozatának esetleges kihatásairól a város
házi politikára, megkérdeztük a közoktatás
ügyi bizottság nemzetgyűlési képviselő tag
jait: Szilágyi Lajost, Kéthly Annát és Pakots 
Józsefet. Nyilatkozataik itt következnek:

Szilágyi Lajos:
— A közoktatásügyi bizottság 

közi egyetértéssel hoztuk azt a 
hogy a történt hibák egyénileg 
egyé n Heg elb i rál va, k üszőből tessenek 
Demokratikus Biok és a 
párt szép találkozásának 
azonban csak akkor lehet eredménye, ha IVolff 
Károly korrekt nyilatkozatát követni fogja a 
kultuszminiszter koneiliáns magatartása. A fe
gyelmi ügyek revíziójának elrendelése ugyanis 
az ő diszkrecionális joga és a keresztény köz
ségi párt vezéreinek nyilatkozatai alapján 
minden remény meg van arra, hogy a minisz
ter a határidő lejárta ellenére is élni fog ezzel 
a jogával. Kérdés csak az. hogy ugyanolyan 
szívesen siet-e majd a sérelmek reparálására, 
mint amilyen sziveim nyilatkozóit — legalább 
is látszólag — WoÜT Károly a reparáció szük
ségességéről. A közoktatásügyi bizottság fon
tos határozatainak meghozatalában legna
gyobb érdeme Lázár Miklósnak van, aki az 
óriási anyagot földolgozta és olyan objektivi
tással tárta föl. hogy a tárgyi igazságok elől 
az ellenpártok sem zárkózhattak el. Az ő be-
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Hibás paplanok feláron
Raktárunkon fölgyülemlett hibás paplanok karácsonyi árusítását megkezdtük. Ideál paplangyár, 
IV. Kammermayer Károly-ttcu 1. (Közp. városháza) Gyárban IX, ullől-ut 31. (Kinizsi-utcasarok)

széliének természetes következménye volt 
Wolff Károly korrekt valasza, amelynek an
nál nagyobb jelentőséget tulajdonítok, mivel 
a közoktatásügyi bizottság , •Hd 'angu hatá
rozata föltétlenül a városházi atmoszféra ja 
villásához fog vezetni, hacsak a kultuszminisz
ter egu tollvonással meg nem semmisíti az ed
digi eredményeket. Ebben az esetben a'zonban 
Wolff ellenfelei könnyen azt. vethetnek a ke
resztény községi párt vezérének a 
hogv a kultuszminiszterrel egyetértve játékot 
fi*ött  és a reparáció! csak azért surgc.te, mi
vel előzetesen úgy állapodott meg a kultusz
miniszterrel. hogy erre a rcparaciora amúgy 
sem fog sor kerülni. Hinni akarom, bogi ez 
az eset' nem fog bekövetkezni es akkor bizo
nyosra vehetjük a városházi atmoszféra, ja
vulását és azt. hogy a Demokratikus biok ts 
a keresztén’.' községi párt nemes versenyt lóg
nak vívni a bizottság munkájában a szociális 
fejlődé • irányában.

★

VESZ és ELAD 
bérlői znkat, családi házakat, villákat, tulkot, 

gyárhelyiségokct. káv.-hazat, vendéglőt
és mindennemű üzletel

*
PÉNZKÖLCSÖN

gyors és kedvezd föltételek mellett folyósítva!

Kéthly Anna:
— Már eddig is több ízben kértük egyes

A vallás lényegét nem Ismeri, aki 
a kereszténységet csatakiáltásul használja 
Páris érseke az antiszemitizmusról és a francia országi antiszemiták 

agitáeiójánnk kudarcáról

folytatott egy
alkalommal nagyon érdekes 
az antiszemitizmusról. Az 

telje-

. Persze, a 
Franciaországban is kísérletet 
faji harc mellett, hangulatot

Parisban, sem a vidéken nem 
alkalmas talajt és a kísérletek

Paris. december I.
(A Heggel tudósítójától.) Louis Dubois, Paris 

érseke, hosszabb beszélgetési 
újságíróval és ez, 
nyilatkozatot. tett 
antiszemitizmus — mondotta az érsek 
sen idegen a francia népnek. Talán nem puszta 
véle!len,

hogy a mi nyelvünknek nincs megfelelő 
‘szava e fogalom kifejezésére,

amely az utolsó évtizedek .szülöttje, 
háború után 
tettek, hogy a 
keltsenek,

azonban sem 
találtak erre ..
a nép józan ítélőképességén hajótörést szen

vedtek.
Azt. a öt.rekvé-st, hogy az antiszemitizmus

nak faji elméletekkel tudományos alapot ad
janak és azt gazdasági színezetű problémának 
tüntessék föl, teljesen elhibázott nők kell tekin
teni. A francia természet l ut'ósok egész sora 
ilyen értelemben nyilatkozott s igy föltehető, 
liogy a sokat vitatott faji elmélet igen kelle
metlen problémája marad a tudománynak. 
Teljes világosságot ebben a 
jövő hozhat. De bármi legyen is a 
tanításaival, egy hivő ' 
ebben a. kérdésben nem lehet más, 
az ovaugéliumwk hirdetnek:

az egész emberiség egyetlen nagy család és 
mi valamennyien, bármilyen fajhoz vagy 
felekezethez tartozunk, eg.v atyának va
gyunk gyermekei, aki szereteteí követel 

tőlünk és nem gyűlöletet.
A raliás nem tehet rálasztófat ember és em

ber. nép és nép között. Ellenkezően: annak a 
köteléknek kell lennie, amely az emberek mii-

<1
kérdésben csak a 

faji elmélet
k ;i t (>1 i k 11 - áll ás pont.) a 
■bet más, mint amit

Hagy választék l»gllii<>inrilib ■ .iszon.
■sifóu, hntj.-zt. ilaninszt nzsiírzsr-bkendőkbcn. töriil- 

közökbtm gyári arak mellett. \ idékro mintákat küldünk

E heti sláger:

1 drb alsólepedő 73.000 K

Belvárosi Vászonáru Rt
Budapest, Kammermayer Károly-utca 10

iÉviingelikus templomépület1
'a

fegyelmi ügyeknek revízióját és a fölülvizsgá
ld a mai nyugodtabb atmoszférában, mindig 
föl mentéssel végződött. Reméljük, hogy az 
igazságtalanul elbocsátott tanerők az eddigi 
hosszas várakozás után ki fogják még bírni 
a hátralevő rövid türelmi időt, annál is inkább, 
mert mi minden erővel azon leszünk, hogy a, 
várakozás hátralevő idejét megrövirlitsük. 
Nagy jelentőségűnek tartom a közoktatásügyi 
bizottság határozatát, amely kitárja az egyéni 
revíziók kapuját es bízom abban, hogy <• 
konkrét eredmény hatása, rövid, időn belül 
érezhető lesz a városi igazgatás egyéb ágaza
taiban is.

Pakots József:
— A közoktatásügyi bizottság egyhangú ha

tározata nagy szolgálatot tett a városházi kon 
szolidációnak. Lázár Miklós döbbenetes adatai 
és •okfejtése izemmel látható benyomást keltett 
még abban a táborban is, amely nemrég Z’lahi 
Kiss Jenőt bálványának tekintett?. Alkalmam 
volt még a bizottsági ülés folyamán beszélni 
Wolff Károllyal, aki kijelentette, hogy Lázár 
adatait eddig egyé Italában nem ismerte, d< 
most már maga is belátja, hogy az esetleges 
sérelmeket és törvénytelenségeket minden kö
rülmények között korrigálni kell. Meg vagyok 
győződve arról, hogy a közoktatásügyi bízol I 
ság határozatai jó atmoszférát fognak terem
teni a városi közigazgatá- minden terén é> az 
eddigi igazságtalanságok, sérelmek é*s  törvény
telenségek Káin-hélyogének letörlése után nem 
lesz párt a városházán, amely ne készséggel 
fogna hozzá a meginduló alkotó munkához. ,i 
fő vá ro.s újjáéj>i tőséh ez.

lióil a béke jegyébt n egymáshoz fűzi. Aki a 
kereszténységei csatakiultusnak tekinti, nem 
ismerte föl a hit lényegét.

visszaél a vallással és nem müvei istennek 
tetsző cselekedetet.

A katolikus klérus föladatának tekinti. hog\ 
részt vegyen a, viliig pacifikálásában. Ezt a 
törekvései nem mindig könnyíti meg a német 
külpolitika és különösen a mértékadó körök
nek magatartása, amelyet a főidőit ország
részek újjáépítése ügyében tanúsítanak.

>

Karácsonyra

köttessen Könyvet
Radó Olya KönyvköWmüheüyében

IV. Régi posta-utca 7—9

Vigyázz Vasút, mozi
'fi"* ”"1311 Márkiin épitöszekrények
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IV, Ferenciek-tere
Fiókok: V, Fürdő-utca 7. sz. Pécs,

Megrendelésre készüli, de vevő késedelmessége miatt 
visszamaradt

sziámi rózsafa hálószoba
3 ajtós szekrénnyel, komod-dal,

Louis XVI. ebédlő, 
Chippendale uriszoba 

és különböző ülőgarnitúrák 
igen jutányosán eladók.

Megtekinthetők:

Böhm Béla és Társa
lakberendezési vállalat mintaterinciben

IX, Ull&i-ut 15
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1925 december 7. aReccel
„A nép megunta már a gyilkolást, mindenütt 
meg kell szűnnie az erőszak politikájának!“ 
Bemard Shaw plágiummal vádolja Chamberlaint — Londonban ma már 

rokonszenvesebbek a németek, mint a — franciák

■*.

London, december 4.
(A Reggel munkatársától.) A német delegá

tusokat megéljenezte az angol Foreign Office 
kapuja elölt, tolongó néptömeg, Mussolini meg
bízottját, Scialoja szenátort pedig öklök fenye
gették. „Gyilkosok, terroristák— ordítottak 
az angol munkások, akik talán mcglincselték 
volna Mussolinit, ha nem hallgat a londoni 
rendőrség vezetőinek tanácsára és: ő maga, jön 
Londonba. „Mi van Malteotti gyilkosaival?“ — 
kiáltoztak Scialoja megjelenésekor, a halál
sápadt olasz diplomata felé. Vandervclde, a 
belgák szocialista külügyminisztere, aki gyalog 
sétált át a külügyminisztérium épületéből az 
utca másik oldalára. Chamberlain palotájába, 
ahová a. paktum aláírása, után ebédre volt 
hivatalos London diplomáciai kara, szemtanúja 
volt, az olasz megbízott elleni tüntetésnek. 
Vandervclde. ezt a megjegyzést tette:

..A nép megunta már a gyilkolást. .Min
denütt meg kell szűnnie az erőszak politi

kájának’.**
Igen, a. népek megunták már a gyilkolást. A 
locarnói paktum, vagy amint az angolok sze
retik nevezni, az „első londoni béke" a népid; 
szivéből fakadt. Nem a bi borszőnyegeik, az 
orchideák, a. múzeumba kerülő aranytollszá
rak teszik emlékezetessé a november 11-iki 
fjandriai fegyverszünet megkötésének órájá
ban aláirott első igazi háború utáni európai 
békét, hanem a levél, amelyet Rriaml olvasott 
föl. A franciák legnagyszerűbb szónoka baszd 
dél egy francia anyának hozzáirott levelével 
kezdte. A háborúban elesett férjét gyászol'*,  de 
újra férjhezmenl asszony azt kérdezi ebben a 
levélben, hogy

szülhetnek-e már gyermekeket a francia 
anyák.

nem kell még mindig lelniük, hogy szivük sze
relmetek virágai a lövészárkokban rohadnak 
majd és hogy féllábba], vak szemmel lesznek 
kénytelenek utcasarkokon koldulni. Olyan 
csönd lett az arany teremben, mini a templom
ban, csak a .száznyolcvan újságíró ceruzájának 
sercegése s a íilmgép berregése hallatszott a 
könnyes némaságban. A komoly diplomaták is 
elkomorult arccal hallgatták a francia anya 
panaszos levelét és mini egy fej. intett igent 
a nyolc aláíró diplomata, hogy szülhetnek 
gyermekeket a világ asszonyai, a. jövő nemze
déket nem fenyegeti háború. A konferencia 
résztvevői közül a nép békavágya két embert, 
ünnepeit: Herr Stresemannt, a német kiiliigy-

Takarékos 
háziasszony 

riiiiaszükségielét

diratáruhdzd ba n. Köss a I h, Lajo.s-u. u 
szerzi be. ahol az itaszes osztályokban 

rendkívül leszállított 
árak mellett nagy karácsonyi 

occasio
vette kezdetét. E héten a következő 

cikkek kerülnek eladásra a 
szuterénbem
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Aljak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Hímzett ing.... . . . . . . . . . . . . . . 46
Hímzett nadrág. . . . . . . . . . . . . . . . 43
Selyem flórharisnya. . . . . . . . . .  38
Divatos, tartós. Jutányos!

A fonti áruk c»cr korouAkbnn értendők 

miniszteri és Sir Austen Chamberlaint, üt. an
gol külügyminisztert, „Locarno apját'*.  Cham
berlain nem fogadott el címet, rangot a locar- 
nói paktumért. „Ha. az apám — mondotta —, 
mint egyszerű Chamberlain van eltemetve, az 
én síromra sem fognak más nevet fölvésni" — 
és tiltakozott, az ellen, hogy lordnak nevezze 
ki a. király, aki erre olyan H tűnte lésben része
sítette az angol kiiliigyek népszerű miniszterét, 
ami (»gész Angliát meglepte. Az angol udvar
nak hétszáz esztendő óta legnagyobb kitünte
tését, a The Most Noble Order Of The (tártért. 
a térdszalagrendet ajándékozta az uj világ
béke megteremtőjének, akit

Bemard Shaw a napokban vádolt meg 
plágiummal, azt állítva, hogy a locarnói 
paktum nem más, mint az ő tervezete, ame
lyet már évekkel ezelőtt nyilvánosságra 

hozott
és mint a világbéke egyetlen, lehetőségét aján
lott a háborúban ellenséges államoknak, Bcr- 
nard Shawnak általában, súlyos szavát, ez, al
kalommal nem vette sokba az angol közvéle
mény. Stresemann és Luther, amikor a Vic- 
toria-pályaudvaron kezet szorítottak Chamber- 
lainnal, útban Németország felé, őszintén mo
solyoghattak a fényképészek és tilmopcratörök 
kamerájába. Rövid angliai tartózkodásuk alatt 
meggyőződhettek, hogy Angliában nagyobb a 
német szimpátia, mint roll a háború elölt. 
A Zeppelin-bombák pusztítását kitörölte Anglia, 
emlékezetéből egy huszcsztendős német, fiatal
ember, Ottó lérafl. kiéli búvár hőstette, aki 
százhat van méter mélységre ereszkedett le. 
minden eddigi hínár rekordot megdöntve, da
colva a halállal, hogy utat nyisson az M. ten
geralattjáró hidrán acél koporsóba, zárt hősé
nek. A német diplomaták évtizedek alatt nem 
tudták volna oly mélyrehatóan befolyásolni 
Anglia szimpátiáját, mint ez a cselekedet, hogy 
német lm várok kutattak a tenger fenekén el
tűnt. angol tengerészek után. A lapok ujjongva 
írtak a németekről. Ma már nem divat szidni 
a németeíkct. Kiment a divatból. Rokon nem
zet — halijaik. a háborút el kell felejteni. 
X háborús gyűlölet végsőket vonaglik. Cham
berlain pontot lett a német kérdés után és 
hozzáfog*  a még súlyosabb, meg kényesebb kér
dés megoldásához, ami nem más. mint hogy a 
■kapitalista Angliát közelebb hozza, fokozott 
ipari és kereskedelmi együttműködésre bírja 
— a szovjet dk (köztársaságával. Korda Tibor

Talpig fehérben ment 
a halálba 

a 14 éues Ilonka
(.1 Reggel tudósilójától.) A kis szobában át

ható gázszag fojtogat. Pedig reggel óta, ami 
kor a kis Ilonkát elszálli tolták. állandóan 
nyitva vannak a’z ablakok... Rozsovifs Ilonka 
14 éves volt, foglalkozására, nézve: tanuló
leány. Xégy nap óla tanulta a kézimunkakészi- 
tés rejtélyeit IVrisz Ármin Kisdiól'a-utcai üz
letében. Il '/.sg: Ármin n. mull héten valamelyik 
lapban apróhirdetés utján keresett tanuló
leányt. aki a munkájáéit lakást, és ellátást is 
kapott. Rozsovits Ilonka, jelentkezeti a hir
detésre, föl is vették, szerdán már be is költö
zőit az uj idthonába. Budafokon élő szüleinek 
is üzentek Weiszék. hogy jöjjenek he megkötni 
az írásbeli szerződést. A kis Ilonkának tetszeti 
az uj élet, az „önállóság". A munkáltatók is 
meg voltak elégedve a csinos, tiszta. szorgal
mas leánnyal. Az >s tetszett nekik, amikor 
szombaton este a leány igv szólt az asszo
nyához:

Nagyságos asszony kérem, én minden 
szombaton e.ste meg szoktam mosni a hajamat. 
Tessék megengedni, hogy vizet mi légii hessek.

IX., Ferenc-körut 23.

Babrik János énekel és gitároz
Bujka Berci

muzsikál

Miután az engedélyt megkapta, megmosta a 
bajái. íncglésülködött, aztán a langyos vízben 
letőtői-talpig megmosakodott. Reggel 7 órakor 
pedig, miután percekig hiába, kopogtatott az 
ajtaján Weiszné, benyitott Rozsovits Ilonka 
konyhamelletti kis szobácskájába. Egy pilla
natra elkábitotta a gáz, aztán, hogy a kinyi
tott ablakok egy kissé megtisztították a leve
gőt, megtalálta az ágyban a leányt.

Talpig fehérben feküdt az ágyban a 14 éves 
Ilonka: fehér ünneplőruhában, fehér haris
nyában, még a tarka ágyhuzatát is kicse
rélte a szekrényből egy friss fehér huzattal.

A mentők pár perc múlva megérkeztek, meg
állapították. hogy a leány már halott. Írást 
hiába kerestek, egyetlen sor írás sem maradt 
utána. A VII. kerületi tiszti orvos megvizs
gálta á holt testet, amelyen egyes jelek arra 
engednek következtetni, hogy a csinos, fejlett, 
14 éves leány egy meggondolatlan tett követ 
kezmvnym elől menekült a halálba. Erről 
azonban csak a boncolás fog bizonyosat megál
lapítani. A kis Ilonka szülei még nem tudnak 
leányuk tragédiájáról. Ma. hétfőn délben jön
nek be Budafokról, hogy W eiszékkal a szerző
dést megkössék...

Bársony
Vászon
Sifon

Selyem 
Flanel! 
Karton
Delén
Csipke
Szalag
Perzsa
Bélés

Határozottan olcsón

KLEIM

há-

divatáruházában
Klráty-utca 53

(Akácfa-utca sarok)

elegánsan berendezve, eladó. „Kitűnő ulka- 
lom** jeligére „A Reggel** kiadóhivatalába
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dús választékban SCMLEÍFER eziistárugyár
gyári árban Vt8, Kaxinczy-u. 14. Tel.: J. J35-2S

WiBliiirwi

"A
Függönyök,

csipkék, etaminok
legolcsóbb árakon, csakis

Wieg Tes ívére lm él.
IV, Deák Verenc-utca 23

Briliánsokat, gyöngyöket 
és régi ezüsttárgyakat Qphfriplfnnf’ Benő Károiy-körut 28. sr. (Köz
telje.-; értekben vásárul uLllllltilLíl'! ponti városház főkupunál) 

Tüzelőanyag-megtakarítás!

LégeizárőS
Vuttirvnl b-lelt melegtartó-zsinór, ablakok 
is ajtók kereteinek bélelésére Korona 25011 

í GNaAl&ifcíííJHIíCEÍfJ zsinórgyár, Budapest, d üld WJk ft fi r*  !Q> £■ w 5 [M Nagy mező-utca Ifi

le g o I c s ó b b be
szorzás! forrása 
részit tro is

Diadal lierék'uár- és varróséuáruhaz. vai, Tliükrtiy-ut 26
Kerékpár, varrógép

f ff
tölgy, vitriues kom
plett, •!•'» millióért 
külön külön is átadó

Uriszoba kluhgarniturával 13’5 millió K-ért | 
"orí '-“íinteaUv-Míew 14. sxíim

3*5  millióért j

{ (PPTCKOFF MRKÍ.GS okleveles gépészmérnök 

í SOFF^RiSKOLÁJA
■ Elméleti kiképzés rajzokkal és alkatrészekkel démon- 
I strálv/i, műhely gyakorlattal. ügyességi gyakorlatokon 
u kiviil legalább Pl) km. vizelési gyakorlat városban,
8 országúton és hegyiterepen, saját 1'23. évi 501-ea I'iát és 
5 Gráf St-*í  luxusautóinkon, iroda: Erzsébet-körut 2H. sz. 
E Telefon: József Ufi -7!». Tandíj: l/Jtto.llOtt K, részletre is

%
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B y W O A,s
T É LI K O Á

A II U S I TA S T R E N I) E Z
E HÓ VE (JÉ 1(1

aw 3a 41B P vy 05 > Mr
Wr iJ? 5*>,  & TO WÍif nL

K f; K !■’ 1 11 I
RÁKÓCZI-UT15

.1

á:

w H- y m Ly r : * Tl’-kLíl
II A A II l II A Z A
Teleién: J. 12Q-8G

la <«j ¥.

ízlés
ékszerekben

Téréz-kbiriií 8 
S a j á i műhely

szakorvosi rendelő

Városi bunda . 
Télikabát . . . . 
Átmeneti kabát 
Férfiöltöny . . .

2,<ÍÍO0.OCÜ lói
1,000.000-tói

□00.000 lói
900000 11

i?

k*.

vir usnamiboteuck részire. 
t7ÜST SALVARSAN OLTÁS Gyermekruhák nagy választ íkhern 

XUlön mértékosxtály !

5

*•Rendelés egész, nap. Kakóezi ut 32. l.oui. 1. Ilókussnl széniben

A

. Húzás december 17-én

. to.otio koronás
* sorsjgyével

jp
if

nyerhető: 5 pár 
brlllians függő SSő™,, 
1 automobil 5 üléssel, 
3 motorkerékpár 

oldalkocsival.

3 12 személyes
ezüst evokészlet
3 uj zongora,

sorr,legyek mindenütt kaptia ók 
s o r h j <• g y i n t / z n r ó g: 

Buúanest. Csennery-uíca 69. sz

12 személyes ezüst kávés- vagy 
teúskészlet, I női kelengye (12 
garnitúra), 1 motorcsónak, 5 
brilliánsokkat k i r a k o 11 női 
aranyóra, 5 arany cigaretta
tárca. á garnitura 12 személyes 
porccllánkészlef, 24 férfi arany
óra. 24 ezüstfái, 24 kerékpár, 

1 női vagy férílbitnda, 5 varró
gép, JS aran.y karkölőóra. 12 
ezüst cigarettatárca, szőnyeg, 
festmény slb., stb. és 900 kisebb 
a r a n y- e s o z ii s t t á r g y

____________JBÍF
inindoii árurn < féltei 
in gyrii <i I <- ■ o krimi*  

mellett folyósít riz

energia sn
ha llkiizleti

VII. KERfESZ-1). 2<
Ti‘h'1 on; .1*  zm | l .n .'

WESTEND-SZÁLLO;
Vi, BEmm-TÉR a (Nyugati gi.-udvaroa) j

Központi [illés. Fürdők. [.ifi
Minden szobában melegvíz 

Polgári, árak. Tökétőlcs tisztaság 
Figyelmes kiszolgálás

Telefon: PONGRÁCZ SÁMGOR igazgató
220-lii n temesvári l.lov d > s l‘nl.ici> kúvéhi'/nk -j

 volt, tulajdonosa
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Személyi és elvi harcokat fog kirobbantani 
a szociáldemokrata párt karácsonyi országos 

kongresszusa
Felvonulnak az oktobrizmus aktivistái és a polgári kooperáció ellenzői

5<

Heggel tudósit ójától.) Megírtuk annak 
idején, hogy a IJ. Intemacionáile m&mcUlei 
kongresszus;! utasította a magyarországi szo
ciáldemokrata pártot arra, hogy még ez évben 
Iártson országos kongresszust. A. szociáldemo
krata part vezetősége úgy határozott, hogy

a kongresszust a karácsonyi hármas ünne
pen tartja meg

és már föl is bivla. szervezeteit. hogy küldöttei
ket. válasszák meg. A kongresszus rendkívül 
érdekesnek ígérkezik, mert bár a pártvezetöség 
csak ideiglenes tárgysorozatot adott ki, min
denki tudj', hogy súlyos kérdések fognak 
napi rendre kerülni. X pártban ugyanis kiala
kult. egy áramlat, amelynek a képviselői szük
ségesnek tartják, hogy

a magyarországi párt, kezdeményezze bizo
nyos nemzetközi vonatkozású kérdések elvi 

tisztázását. '
Ezek szerin*  ugyanis tarthatatlan az az alku 
pót. hogy amikor a kisebb országokat és ezek 
közöl' Magyarországot is érintő nemzetközi 
problémákban a szocialista aiiapelveknek meg
felelő intézked&ek a lkai tnazá-. ét tkelleue szor
galmazni, akkor ezeknek gyakorlati ínegvaló- 
sitas.i az érdekelt országai; szocialistáinak 
egyoldalú fölfogásán hajótörést szenved. Ilyen 
például

az elszakított nemzetrészek ügye, ami a 
szocialista elvi álláspont szerint népszava

zás nélkül nem volna elintézhető.
.1 lleggí l értesülése szerint ennek a nép,jog

ellenes sóróleminvk a. reparáláséira konkrét in
dítvány is kerül a kongresszus elé. hinnék a tö
rekvésnek a. hívei nem alkotnak szervezett ego
portot, de magáiibcszélgntésck során már régen 
hangoztatják, egy egységes, szocialista etika 
rn-egt<rre mi égének szükségességét. Az úgyneve
zett etikusok a Ind politikában is tiszta képet 
akarnak teremteni, hogy ezáltal az eddigi, bi
zonytalankodó politizálás helyeit egységes, 
erőteljes kanéi pe.iót adjanak és határozott 
irányt, szabjanak a párt további politikai tevé
kenységének. Az etikusok szerint

az egykori utcai politizálás felelőtlenségét 
föl kell váltania a parlamenti képviselettel 

együttjáró felelős politikának
s nem szabad a párt hitelét diszkreditálni, ha

nem úgy a. tömegek, mint a. lobbi politikai té
nyezők felé csak olyan kötelezettségeket sza
bad vállalni, amiket, he is tarthatnak. Az etiku
sok szeretnének egységes elvi és gyakorlati 
álláspontot létesíteni a védővámos és szabad- 
kereskedelmi fi.'fogás közöli is. 'főbben azt kí
vánják, hogy a. kongress/jj.- nyíltan és kifeje
zetten határozat Hág deklarálja, hogy

a párt az októberi alapon áll és utasítsa a 
partveztőséget és a parlamenti Frakciót 
arra, hogy ezt az elvi álláspontot gyakor

latilag is igyekezzék érvényesíteni.
Higgadtabbak ezt fölösleges demonstrációnak 
vélik. Vannak, akik súlyos személyi változá
sokat követelnek a párt vezetésben. Ezek egyes 
kerületekben szervezkedtek is és magokénak 
számítják a pártvezetéssel elégedetlen ó.trom- 
feld Aurél volt vezérkari ezredest, akit, egyik 
kerületi párt szervezet elnökévé is megválasz
tottak s így kilátása van arra, hogy kongresz- 
szusi küldött, lesz. Nagyon sokan

kifogásolják a párttisztségek halmozását 
es a képviselőknek a pás télét hál való távol

om í adását.
Ezekben a kérdésekben heves \ita várható. 
Mindenesetre szóbakeriil

a polgári pártokkal való kooperáció kér
dése.

aminek elég erős eilenzékv. van. :i50 kongresz- 
szusi kiküldött közül H0—70 az ellenzékiek, 
széuna. A nemzet közi kérdések megvitatásá
nak az ad különös érdekességet, hogy a párt 
meghívása folytán jelen lesznek a. külföldi 
munkáspártok képviselői, köztük olyanok is, 
akikel például az < l szakitól i nemzetrészek 
ügye közvetlenül érint. Részvételüket máris 
lejelentőtték: Artliur C-rispicn német birodu- 
lonigyüJésj képviselő és W'ilhelm. íüllenbogen 
osztrák képviselő, aki a ninjryar viszonyoknak 
nagyon avatok ismerője, mert a régi inon- 
archia idején, mint a delegációk tagja, élénk 
parlamenti tevékenységet fejtett ki a közös 
ügyekben.

í
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Látogassa 
meg 
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IV, Kossuth Lajos-u. 18

Vásárlási 
kényszer 
néikíil!

i
5
I
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A spanyol diktatúrának 
csak a neve változott meg

Madrid, december (i. I
Az ..AliC" a spanyolországi helyzetről írva, 

azt állítja, hogy az ni fél polgári kormány. 
amely a katonai direktóriumot leváltja, poli
tikai céljául az állami adminisztráció újjá
szervezését tűzte ki. különösen a. pénzügyi és 
az adózási águkban. \z uj kormány egyelőre 

diktátort módszerrel lóg dolgozni.
de a parlament reformjának sürgős végrehaj
tása szabadná teszi majd az utal a; alkotmá
nyos kormányzás számára.

A fratreciálG isves-lék 
a libanoni

lleirut. derem brr f>.
Eraucia csapatok megszállták I laszbajúl. 

li.ztl a libanoni fölkelés levertünk tekinthető.

ooo .«•
. 1,l€Mi.aO« K 
. ÍÍÜ.OÖD K 

.......................... 6# 000 K

Gutmann J. és Tsa
k R&kóczi-uí n

4_____ _ . _

Korvég skMHíW

Keztyü....................

DuttapeM VH,

Karácsonyi 
szükségleteinek 

legjobb és 
legolcsóbb 

bevásárlási helye, mert 
minden árucikket első

rendű cégektől egy 
helyiségben 

összpontosítva 
vásárolhat

Állandó 
rádió-hangverseny 

belépődíj nélkül

I

I
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Akiknek elég’ jó emlékezőtehetségük van 
az egymásra torlódó események közül még’ meg 
tudják jegyezni azt, ami ezelőtt két-liárom év 
előtt tombolt. Budapesten, a nagyvilági höl
gyek és a tőzsdelovagok korszakát, azok tud
ják, hogy ezeknek az esztendőknek egyik ural
kodócsillaga Beeker Béby volt, az a színésznő, 
aki visszavonult a. festeti kulisszák világától, 
hogy annál többet szerepeljen az akkori idők 
nagy revüjében, amely az éttermekben, «szál- 
I odahal lók bán, színházi páholyokban és loká
lok esi 1 lógásában játszódott le.

Bekér Béby dominálta Budapest léha társa
dalmi életét abban az időben és voltak embe
rek. akik büszkék voltak arra., hogy ilyen 
grand dameja van Budapestnek. Pedig Beeker 
Béby csak Budapesl számára volt, páratlan és 
érdekes, a. külföld nagy metropolisaiban ezt a 
típust mindig megtaláljuk.

A legnagyobhst ilü, leggrandiózusabb ezek 
között Ewelyn Gardner volt, a newyorki 
Beeker Béby, akinek nehezebb és nagyobb 
föladata volt, amikor a newyorki nagyvilág

ban akart föltűnni.
De a szépséges Ewelynnek ez is sikerült. New- 
york ezelőtt, három évvel telve volt vele és az 
amerikai sajtó, amely mindig azt Írja és hozza, 
ami a közönséget foglalkoztatja, szinte állandó 
rovatot nyitott ennek a rendkívül érdekeo 
nőnek.

Nagyon szép volt, ami természetes, hiszen 
Newyorkban szépség terén is nagy a konku
rencia. fölényesen intelligens volt, ravasz, önző, 
fölényes, ma jdnem azt mondhatnék, hogy ő volt 
a newyorki City Dubarryja. Madame Dubarry 
a pénzvilágban! Ewelyn nagyszerűen, meste
rien játszotta, ezt a királynői szerepet, de egy
ezer azután ő is megbukott.

Barátnője lett Newyork egyik leggazdagabb 
lözsdésének és modern,• nagyvilági élete 
túltett madame Dubarry és Pompadonr 

minden pompáján, fényűzésén.
Ez pedig addig tartóit, amíg három évvel 

ezelőtt. a newyorki tőzsdén is el nem követke
zett a fekete péntek, amelynek másnapját, vé
res szombatnak szokták hívni a newyorki pénz
világban. mert számtalan hatalmas cég össze
omlását. derítette ki egy-egy pisztolylövés vagy 
egj’éb rendőri szemle az öngyilkosok Fölött.

A newyorki Béby
és Ewelyn Gardner azután eltűnt, de az illata, 

az emléke még mindig ott lebeg a newyorkiak 
gondolatai között. Ewelyn Gardner tipusa. volt 
az akkori lázas kornak és ezért nm, amikor 
valahol az amerikai prai.riek mélyén gazdál
kodik, némán és elrejtőzve az emberek elől, ma 
sem tudnak róla teljesen megfeledkezni. Bobért. 
Z. Leonard, a Mctro-Goldwynegyik főrendezője 
például éppen az ő sorsát állította egy rend
kívül izgalmas történet keretébe, amikor az 
„Egy kurtizán regénye" ciniii filmjét, megcsi
nálta. Ewelyn Gardner, a. newyorki tőzsde ki
rálynője film hősnő lett. A Mozgókép-Otthon, 
Uránia és Capitol fogják azt a filmet bemu
tatni, amely Ewelyn Gardnernek. a newyorki 
Beeker Bebynek az életéről készült.

az. újságírásunk. bár a modern u.isáuirás k trában le- 
sztikiult r&il hírről nem sok ni beszel n kromlui., I <’^’r,

ilven csillnrb'hznkmlns r/.rlötl .jonenai} y ex ■ izeddel h 
nii.i'isl nagy operában. Operabál volt, amelyre (ont Paris 
összegyűli. Akik emlékeznek még a magyar operabálokra, 
elképzelhetik az.t a fényt és pompát, amely a párisi 
operában egymásra halmozódott cg.v ilyen grandiózus 
álarcosbál alkalmával. És a múlt évszázad középén

az egyik operabál alkalmával valóban leszakadt a 
csillár én a rettenetes zűrzavarban négy ember meg

halt és számosán megsebesültek.
De ennek a csillárloszakadúsnak misztikus háttere is 

volt. Akkoriban sokat beszéltek arról, hogy valahol az 
opera épülete- alatt elhúzódó katakombák Inni valaki él. 
egy halálfejii ember, az. operaház. fantomja, aki ugy 
ennek a balesetnek, mint számos, az operában történő 
rejtelmes esetnek az. okozója. Páston T.eroux, u l’nntnsz 
tikns regények nagyszerű szerzője, kipécézte magamik ezt 
n témát megállapította. hogy az operaház fantomja való
ban élt és regényt irt. róla. A regény világsikert aratott 
és ebből természetszerűen l."(vetkezik az. :■ tény, hogy nz 
l'nivrlsal Copporation nevű amerikai lllmtrö z.t <| j. 
készítette filmen. A Ilimről nem akarunk egy szól sem 
szólni, csak azt szögezzük le, hogy u leszakadó csillái- 
katasztrófája és annak kerete., >i pazar operabál, ólei- 
hiven. gazdag technikai és sccnikai fölkészült;seggel, a 
Ilim egyik főjelenete.

HatóságlI ag cngcdél.vezett

VEGELADAS
Férfiing pizsama, nyakkendő, férfiharis

nya, ltoztyii. gallér, női fehér-

9
 neműek, harisnyák, házi kábát, 
téli gyapju-nlsóruhák. női kö
töttmellény és kabát, esernyők

SCHLEIFER ÉS KLEIN
Budapest, V.Grof Tisza István-utcn 19. sz. (volt Fürdö-u.)
''WHHtnHHHnamranaaRrdHi

Ahová a vágy viszi az emberi...
Molnár Ferenc legnagyobhsikerü darab

jának, a „Liliomának, van egy jelenete. ami
kor a két csirkefogó a vasúti sin mentén lesi 
a gyár jM'mzfárosai, hogy kirabolja, es akkor 
Liliom elnéz a. végtelen sínek fölött és el
beszéli, mennyire magával viszi a szive! az 
elrobogó vonal. Ez az érzés, ez a messzire való 
vágyakozás uralkodik ma az emberei!: szivén. 
A világháború, amely a lövészárkokba es a 
határsorompók köz/ szorította be az egész em
beriséget, kiváltotta, mindenkiből a. sóhajt, 
hogy bárcsak lehetni*  messzi világok füves 
rétjére lehajtani a fejükéi.

Az nxotiknmok illan való vágyakozás a legnagyobb eni.» 
súgó a mozinak. .Miii'lcn amerikai filmgyár érzi _ fizi a 
iioszllilgiál, amely végigvonul, végiglilillúmzil. Kelettől 
Nyugatin az emberiség leikén és azzal elégíti ki. hogy 
azoknak, akik nem tudják vágyaikat köv'tui. a_ messzi 
világokat elhozz::. Legközelebb a Corvin és Kamara
színházak ismét olyan filmet hoznak, amelyben az. esoti- 
kinn dominál. ,,.Mindenkié és senkié" a eim<- ennek a film
nek. amelyben Viola Dana cg.' kis mulatt leány! .iát-'.ik 
annyi chilei, antiy; őszinte szépséggel, hogy

magával hozza messzi őserdők és távoli rengetegek 
lehelletét, illatát, levegőjét.

A civilizációt Milton Sills képviseli a Ilimen és a két 
művész szerelmi regénye könnyes mosolyt Jog rajzolni 
mindet, néző ajkára.

\ Corvin Szi..ház c Ilim mellé Mac BiischnnK, a szépsé
ges amerikai primadonnának uj és mesteri lllsnjél hozza 
..A parázna asszony" címmel. Modern, izig-vérig inni 
dráma ez, egy nagy világi asszony regénye, amelyben 
benne lüktet a mai élet forrongása és erolikumti.

\ Kamara-'-'zinház viszont a baj és naivitás kedvelőitek 
ad egy ajándékot, amikor a Viola Uann-ülm mellé J’eggy 
nck. a bájos amerikai kisleányunk legújabb kcd.es 
produkcióját, az ..Aranyos ördögök" cinni finom, vidám 
játékot tűzte miisorra.

Hátha teszakat! a csillár...
A nagyközönség is ismeri azt a kulisszatit

kát. az újságírásnak, hogy n. kritikus a. fő
próba. után írja meg a. darabról szóló kriti
káját. leadja a. nyomdába, de a premier har
madik fölvonására mindig bemegy és körül
néz a színházban. A/, újságírók szerint azért 
kell bemenni a. premierre, mert „bálba, lesza
kad a csillár" és akkor a színházi riporter az 
események megírásait nem bizhalja a rendőri 
rovat vezetőre ...

Ez t> ..hátba leszakad a csillár" a legszilárdabb pillére

Félix Sálién Hugó Bettatumül
Félix Haltén nevét, éppen ugy nem kell be- 

mníatnunk a magyar közönségnek, mini, Húg.) 
Bcítauerét. Félix Hullán Berlinben élő osztrák 
iró, akinek szándurabjai magyar szí ti padokon 
is bemutatásra kerültek. de akinek nevét leg
alább is a bécsi közönség előtt, a „Neu l'rcie 
Pressé“-beu irt vasárnapi tárcái tették a. leg
népszerűbbé. meri e tárcákban számolt, be min
dig a hét. legkomolyabb, legnevezotes bb ese
ményéről. Amit. Haltén tárcája, témájául ki
szemeli, az volt. Becs közönsége szemében a 
legnagyobb esemény. Amikor Hugó Beflauert. 
egy fanatikus diák lelőtte. Halton iróíársának 
emeli si rém léket a vasárnapi tárcában.

— Politikus, katona, államl’érll ellen már követlek el 
merényletet — irta Félix Sálion —, akkor, ha az .állam 
férfi kimagaslik a többiek közül vagy ha az. elv, aine)>-| 
erélyesen képvisel, valakinek vagy valakiknek az utj.i 
bán áll. Ife iró ellen még merényletet nem követlek ei, 
azért, ami! irt. Hugó Holtain r, aki n nn.i Ib i snek lég 
bátrabb szava, legöszilitebli krónikása volt, aki a re: nv- 
irodaloin torén ii.ii lónak tekinthető, ezon a téren az el <>, 
szomorú tragikus vértanú. fingó Beltnuer regén., ej nagy

EZÜST-ARANY fíKSZEItkRÜGYAR R T.
NH.M-z.E’i t c vsiso nr.T

IVJiOSSlJTI1 EAIOS-UCCA 5.
—---- TFÜJ.FípíTl^j-í:------------

9a*At nvAii vtu«fvtCi-vrcAtl

URAK -s!

KÜiLFÖIaOI

VfrnxXtaVKíER NftnTtf'b 
•rrtKisT’iK >«»•<• 

RAKTAJIUNK AT 
i*o  ix. kinA»Ai<*

jir

Hifi-, férfi-, gyermek*  és bébe-

« sz n *5 a JF JVIIU Utcai. SZ, (Szerv Ita tor .sarok)
Vidékre klvAnaíra Árjegyzéket bérmentve küldök

EHÉRNEMÜEK 
ZSEBKENDŐD 

sfffon- és bntisxtkötényeh 
MÉLYEN LFSZAlLITOTT ÉRŐKÖN!

IPItíh "ó1, ,V> K'onim'rma vrr K.:r<dv

Dítaiiliaii 
lg az g ii t o iiiő : K r u <1 y G y u I A a. é 
Oulap.sl II. kerület, Iliivosvil/gv. 
l’AIrnny-ut 7. (Telefon: Zugligit f.p

MlRbSF 82a szám
.r*■ u. KINHy-irtai 43. szám

Kompótkészlet, kristály, G személyes 
Vizeskészlet, kristály, G személyes 
Boroskészlet, kristály, G személyes 
Likőr készlet, kristály, G személyes

Vázák, .iardinicrek, felszolgáló 
bámulatos árban

. 1<
á

K 
K 
K

• •

• •

készletek

25.000
25.000
25.000
20.000 I

tányér, recés, mély . . . . 
Étkészlet, girlanddal, G személyes. . 
í'iiszerkészlet, 16 részes, kéménvfa 
.•'“Ivunnyal................................... '
Mosdokeszlet, színes, príma .... 
6 drb príma kávésbögre, szines , 
6 Pár teáscsésze, szines*  . ..........

K 
K

• • •

• • •

• • •

• • •

l< 
K 
A' 
K

250.1100
l.W.000 
22.000 
35.000

1 drb lliisörlő, ónozott (Ideál)

1
1
1

ili h /.-omiyoöriil áíiól,)
drb kávéőrlő (Perfeet)....................... |<
drb hui gonyaprés. onoz.ott, t rós. . . |< 
pár Hollingen nikkel evőeszköz . . . |<

59.000 
29.000 
25.000 
13.000 

Alpaccaáru, piros zománcedény gyári áron

L-9
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Háromezer nö íttnttí el Évente 
Newvorkföan

riportok. Nem idealizál. nem túloz. 1. 
ir.ia a .cgén.veit. ahogy a jó újságíró a 
igazmondó. Lei. följebb annyival több
1. ... . , .
•zines Írásáért e*  becsületes 
hörlnic. Tükör Be.t'auer 
amelyben magunkat látjuk, 
a mindennapi élőt nem « sablonos, 
nem egy i»j kor, egy r| lnp-.nárln ....... .
•lakos maga az, nini 1 iiségesen rajzolja le az eseménye
ket. Támadják Hugó BeUaiiert az erotikájáért. Meg kell 
v-doneni itt. is. Nem Bettnuer erotikus, hanem a kor, 
amelyről i.-. A ..Bánatos utca" nimii regénye az, amely- 
b.sn leginkább benne van a Ma. Nem irányrogény ez, 
mint többi munkái, nem akar itt valamilyen elvet 
prédikálni, mindössze, halkan ás Iwcsii lel esen elmond 
mindent. ami egy bánatos, nagyvárosi utcában ma tör
ténik. Es megint nem « tehet, arról, hogy sok minden 
1 rléiiik, s; .11101 val.idsúg, vér és erotika. Bettnuer

111 az i rá: a inuk a halottja, hanem a koré és az embe
rek , akikről megemlékezed ... A „Bánatos utea“ regé
nyének végére Bcttauer halóin, tette a pontot és a mai 
k..r egykor . lő lóri •ítésze, amikor ezt a regényt adat
tárnak föl 1“ gin használni, utolsó fejezetnek Bettnuer 
htilaJál |. 'ja hozzáírni...

nem fest nln, úgy 
a cikkeit. Ilii és 

......  , . ....... ..................... <g} újságírónál, 
hogy u szeme ei-scbb es az írása színesebb. Éles szeméért, 

' ' . krónikáiért kellett hint 
regényeinek minden öblein, 
\ mai kor érdekes és izgató, 

szá.aulvégi élet, hu 
előestje és ezért ér 

................ ’.j az 
Hugó Bettauorl az erotikájáért.

erotikus, hanem 
ni mii regénye az, 

Nem irányrogény 
itt vnlnmilyen 

Ix-csii lel esen •

világ szeme elől. Ma. már ezt a ncwyorki 
és Igyekszik minden eszközzel vádé-

A budapesti rendőrség hónapok óta kerget 
egy lelkiismeretlen bandát, amely a magyar 
leányokat hálóba keríti és eladja külföldre. A 
leánykereskedelemnek teljesen szimpla módja 
az, amit a magyar banda tagjai véghez visz
nek, de a mi primitív gondolkodású leányaink
nál még a legegyszerűbb trükkök is elegendő
nek bizonyulnak.

A leánykereskedelem igazi hazája azonban nem nálunk 
van, h-mem Ncwyorkbnn, ahol évente 3000 nö tűnik el 
nyomtalanul. Ez a hatalmas város bizonyos dolgok ellen 
nem tud védekezni. ellenére annak, hogy a világ legkép
zettebb rendőrsége ügyel a közbiztonságra.

A Ku-Kitx-Klan terrorizmusa föloldhaíntlan és ugyan
ilyen a leánykercskedök garázdálkodása.

Bejelentési kényszer például nincs, tehát, ha nőin vagy 
európai, akadálytalanul besétálhatsz Ncwyorkba és ott

elrejtőzhetsz a 
rendőrség is tudja 
kozni ellene.

Azt a rendkívül 
és ahogyan ezek a 
örökíti meg legjobban, ............. _ __
címmel szinte elvonja a lepel! és a függönyt ezek elő) az 
ezolrook elöl.
J’alacc-uiozi mutat be, Ednn Murphy és ____
játsszák a főszerepeit, de oroszlánrésze van a fölvételek 
elkészítésében a ncwyorki rendőrségnek, amely teljes sze
mélyzetével és létszámúval rászívott a film fölvételeiben 
De nem szabad egy pillanatra sem gondolnia a közönség
nek a rendőrség résztvétol« bői, hogy itt. propagandatllmről 
van szó. Propaganda is vun benne a leánykereskedelem 
ellen — mit tagadjuk de ettől függetlenül n tilin olyan 
világba, olyan éleibe irányítja a sugarát, amelyet eddig 
egyáltalában nem láttunk és nem ismertünk.

Ugyanebben a műsorban mutatja be a Palacc-mozi a 
„Paris zsuzsuja" c.in.ii filmet és Ncwyork előtt előbb 
Párisiin és 11 párisi életbe vezet, bennünket, amely lehel 
ugyan Európa fővárosa, de hogy az egész világé mégis 
csak Newyork, azt minden bűnével es szomorúságával 
együtt bizonyltja éppen a „Ncwyorki leánykoreskedök" 
vinni ülni.

különleges miliőt és módot, amelyben 
leánykercskedök dolgoznak, egy film 

amely „Ncwyorki leánykercskedök'*

A pompás Ilimnek, amelyet csütörtökön a 
mutat be, Ednn .Murphy és Jaek Mnlhall

hogy a nagy karácsonyi vásár küszöbén a külföldi gyárakkal
előnyös szerződéseink folytán már a megnyitáshoz igen nagy mennyiségű 

különösén textiláruk már megérkeztek

27.000
fih.oon

95.M0
85.000

137.000
210.000

195.000

11.('90

19.000

24.090
» 11.530

!*•

■ 
)'

21.090
33.000

78.000
8.800

168.000
142.000

16.800
26.500

143.000
17.03*7

36.000
15.000

18.700 
49.000 
17.090

5

Szüvetosztály
Divat kockás ruha

kelme ------------- 35.600,
Tiszta gyapjú, kockás és 

csikós------------- 78.000
Eoíien, tiszta gyapjú, 

divatszülőkben---------
Cheviol te-kamgarn, tiszta 

gyapjú--------- -------- —
Eolieti, francia, elsőrendű 

minőség--------------------
Kabátvelour, tiszta gyapjú 
Sport íeríiruhakcluie, 140

Eredeti angol férfiöltöny
szövet — —---- - — —

Kaglán duhlc-kelmc, La 
minőség--------------------

Hajóosztály:
Sport fia nc’l, 70 cm széles 
(’éi nabanhet. színtartó — 
Bársony flanell. sima divat

színek — — —---------
Kulin**,  legújabb színezés 
Divat iinitril, kockaujdon-

• ma-ilancll. 195 cm sz. 
Angol gyapjúi ng és P.v- 

jama-flancll. 99 cin sz. — 
Grenadin, reklámár ------
Créppc. minden leí.cző di- 

válsz in ben ----- —  ----
Japán créppc, legújabb 

minták--------- — —
Maróműin, angol újdonság

190 cm széles — — 
Francia maro(|uii>, romok 

milliók — — — ■ '
Szinhtríó, legjobb gyárt

mány ti kckft.-íö ----- -

WrS és nö! dívaíGSZtály:
Selyem nyakkendő, szen

záció -------------------- ---
Divatsál, nch. selyem G.».000 
Bokavédő, linóm posztó 
Feriik alap, eredeti Monz.a- 

gyártmány
Tél! erős 
.Női és

keztyii, 
Női és

keztyii.

Flanell pongyola, 
legújabb fazon .

Selycn11 ri kő juijiper
Női velourkabát, 

legújabb fazon, 
végig bélelve . .

Leánykakabát .... 
Kazán blúz minden 

színben...............

140.000
98.000

750.000
390.000

230.000
Hundákban, szövet- és 

selyem ruhákban 
nagy v á 1 a s z t é k

Mielőtt ' evásárlásait esz
közölné, tekintse me*  

8r?T•*_jíEÖ  íJí'

áruházunkat

zokni
férfi

bélelt. ..
férfi kutyahőr 

bélelt, 
Férfi béleli trikó 

keztyii---------
Női bólqli trikó-

kczl.vü------------- 39.0110.

___ 23.1100 
kutyából*-  
gombos —

csatlós
19.000.

137.000

153.000
11.000

35.000

Mintákat szívesen küldünk, 
vidéki rendelések legpontosabban 

eszközöltetnek

Vászonesztály:
Ágyneniü-si ion-------------
Mosott sifón, fehérneműre 
Agynemü-kretón, I-a------
Angin------------------------
Kelengyevászon (pamut)— 
Lepedővászon (pamut) 150 

cm széles-----------------
Paplanlepedővászon (pa

mut) 180 cm széles----- -
Ingzeíir, elsőrendű minős. 
Cérnakanavász-------------
Damaszt kávéskészlet, 6 sze

mélyes ---------------- - — 130.000
Damaszt étkezőkészlet. 6 

személyes----------------- 240.090
Förülköző. damaszt, tiszta 

len -------------------- --- 26.000

12.800
16.000
16JS00
16.500
18.000

44.090

65.000 
14.000 
14.800

osztály:
Hímzett női ing-, nadrág, 

darabonként.-------------
Hálóing-, hímzett ---------
Hímzett készlet (ing és 

nadrág) — ---------  —
Nadrág-kombiné, hímzett, 

(batiszt-sifón)-------------
Férfi zetiriug. príma------
Fraking. dupla kézelővel— 
Selyem pouplin-ing, 2 gal

lérral — 
Alsónadrág, príma köppor 

(hosszú)----- ------- -------
Kemény duplagallér-----
Piihagallér-----------------

27.000
65.000
59.000
64.0(10
95.000

125.000

210.000

70.000
11.000

S.ilOO

KOtött-és szövöttosztály:
Férfimellény, tiszta gyapjú 165.000 
Női gyapjuinelléuy 185.000—123.000 
Kötött női kábái, első

rendű minőség--------- 193.9(10
Sapka, kötött, meleg------ 25.000
Gyapjusapkn és sál, kész

let ------—---------------
Gyermek kötött mellények 
Harisnya, téli, kötött------
Divatharisnya-------------
Trikó rel'ormnadrág 39.000, 
Selyem reformnadrág, hi

bátlan —
Óriási választék finomabb minő, 
ségü női és gyermekharisnyák- 

han.

53.000
105.000
34.000
23.000
29.000

91.000
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Hatalmas gólarannyal győztek a ferencvárosiak
Bajnokcsapatunk csak eldöntetlent tudott elérni*  — Az MTK—„33“ re mérkőzés után a közönség 

tüntetett a blro ellen
„Bénnozgaiom0 a VAC-ban

(A Regnél tudósit ójától.) Az utolsóelőtti baj
noki forduló a. ktjgyctlon hideg idő ellenére 
többezer főnyi közönséget vonzott a pályára. 
Bajnokesaipntuník a rendkívül síkos Hungária- 
úti pályán csak gólnélküli eldöntetlent tudott 
kicsikarni a „33“-asokkal szemben, ugyanjaikkor 
pedig

a Ferencvárosiak nyolc góllal terhelték 
meg a VÁC hálóját.

A vívók vereségüket a legújabb „bérmozga- 
lom“-ban érdekelt játékosok tá vol maradásának 
köszönhetik.

A többi el-sőosztályu mérkőzések a papír
formáknak megfelelően folytak le.

A nap krónikájához tartozik még. hogy az 
MTK—„33“ FC-méríkőzés birója, dr. Juhász 
Attila ellen a közönség tüntetett, mert iiidisz- 
pc-nált vezetése mindkét csapatot sújtotta.

FTC—VÁC 8:9 (8:9). Üllöi-ut. — Bíró: Dnller. A ferenc
városiak Pataky, o vívók pedig Figcher nélkül léplek 
a porondra. Azonnal a zöld-fehérek lépnek föl támadóan 
és már a 7. percbon Varga éles lövése, Síngert érintve, 
Zeisler hálójában akad meg: 1:0. Rögtön utána Haar 
dől Huber kifutással ment. A további játék folyamán 
a ferencvárosiak fölénye mindjobban kidomborodik. 
Egyelőre azonban csak két. korúért érnek cl. A 39. perc
ben azután Múcaay eenterc.zését Sándor a kifutó Zeislor 
mellett a kapuba fejeli: 2:0.

A II. félidőben Sándor és Reviczky helyet cserélnek 
és ennek jótékony hatása azonnal mutatkozik, mert már 
a. 4. pereljen Reviczky a beugró KJopfer mellett belövi 
a harmadik gólt: 3:0. A 13. percben Varga nagyerejü 
lövését Zeisler kiüti, de az. újból befutó Varga második 
lövése már a hálóba jut: 4:0. A 21. percben az FTC 
két kornerhez, majd egy tizenegyeshez jut, amelyet 
Hungler TI. értékesít góllá: 5:0. A 29. i>ercbon Mácsay 
centerezését Zeisler Potya elé üti, aki habozás nélkül 
gólt 16:6:0. Két percre, rá Mn.csay újabb pontos beadá
sából a nagy formát játszó Varga kapásból a mérkőzés 
legszebb gólját, lövi: 7:0. Ezután az FTC még három 
komért rúg. a 40. percben pedig a Fuhrmanu által szök
tetett. Varga az utolsó gólt, ragja be: 8:0! Mácsay korne- 
róvel ért véget a mérkőzés.

N’SC-ETC 2:« (2:9). Üllői-ut. - Biro: dr. Zsarnóez.uy. 
A nemzetiek 10 emberrel kezdenek; Gallovich a 2. perc
ben áll be és rögtön védeni kényszerül. Az ETC hatá
rozott fölénybe kerül. A 6. percben Kaufmann öles lövé
sét Gallovich bravúrosan menti. Utána Blau 1. kornert 
vét, do Spitz off side-ou áll és igy egy jó gólhelyzet 
kiaknázatlanul maradt. A 7. percben Rémay 1. szökteti 
Spitzet. aki helyezett gólt, lő: 1:0. Két perc múlva Ember 
erős lövését Gallovich a. kapuba ejti, o bíró azonban 
állítólagos off sídé miatt nem ítél gólt. Nemsokára 
Blau TI. szabadrúgását Gallovich kiüti, az ETC-csatárok 
ráfutnak, nagy önföláldozáasal azonban sikerül Gallo- 
vichnak hatalmába kerítenie a labdát. A 19. pereljen 
Ember tiszta helyzetben a gól mellé lő. A 32. pereljen 
László megszökik és a kifutó kapus mellett u.inbb gól 
lő: 2:0.

A második félidő NSC-támadással kezdődik, ennek e.llc 
nőre az ETC a 3. percben egymásután két gólhelyzetet 
hibáz, mert előbb Gallovich, azután Kertész II. dobják 
bele magukat Papp ropimnt erejű Jövceeilje. A 15. perc
ben Kaufmann tiszta gólhelyzetben hibáz, majd Lakatos 
komorét védi hibásan Gallovich, de az ideges erszébet- 
falvi csatárok most is elhamarkodják a biztos gólt. Wurtb 
szép szabadrúgásával ért véget a mérkőzés, umelyben 
az ETC legalább is egyenlő erejű volt az NSC-vcl,

MTK—„33“ FC 9:9- Iluugária-ut. — Biró: dr. Juhász. 
Mindkét csapat bizonytalanul mozgott a csúszós, fagyos
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pályán. Az, első percekben n ,,33“-asok támadnak, de. 
csakhamar n kék-fehérek kerülnek frontija. Sorozatos 
MTK-támadások közijén előbb Braun, majd pedig Mol
nár lövése téveszt célt. Egy veszedelmes „33“-ns lefutást 
a 17. percben Senkey önföláldozóau akadályozott meg. 
Az első félidő végéig változatos Játék folyt. A kapuk 
fölváltva kerültek veszedelembe. de a csatárok a kő
keményre fagyott talajon képteíonek voltak sikores ak
ciókra.

A mérkőzés második felében az. MTK határozott fö
lénybe került, a budaiak csak lefutásokkal kísérletezlek. 
A 24. percben Braun beadását Jcny közvetlen közelről 
a kapu fölé lőtto. Ezután az MTK föl forgatta a. csatár
sorát, Steíuer balszélsönok ment., Jcny összekötőnek, 
Opata lett a center, mig a jobbszárny maradt. Azonban 
igy sem sikerült, a bajnokcsapatnak semmi, mert a 
szívósan védekező „33“-sok minden gólra törekvő akciót 
meghinsitottak.

Vasas—Törekvés 4:2 (3:9). llungária-ul. Biró: Gábel. 
Az első negyedóra a vasasok támadásaival tolt cl. A 14. 
pereljen Grüitfeld az elcsúszó Mészáros mellett megszökik, 
a 16-os vonalon Táj-áfához passzolja u labdát és az nagy 
orővel a gólba vágódik: 1:0. A 21. percben Szántót köz
zel rántják el, de a biró nem Ítél tizenegyest. A 34. 
percben Mészáros rosszul továbbit egy labdát, Jellinek 
ügyesen közbelép és védbcteflen gólt, lő: 2:0. További 
Vasas-támadások során a 39. percben Lantos Jellinek ele 
fut. aki letolja a lalslát Takálshoz, íi pedig kényelmesen 
az. üres kapuba vágja a labdái: 3:0.

A II. félidőben a vasutasok nagy erővel fekiisznek 
beje íi küzdelembe; Szántó lefut és éles lövése a háló 
bot*  akad meg: 3:1 (14. perc). Majd Sicgel 35 méteres 
szabadrúgására Nyerges kiugrik a kapuból, de n jó hely
zetijén álló Kaufzky habozás nélkül a hálóba fejeli a 
labdát: 3:2 (21. perc). A 24. jjcrehen Griinfeld szépen 
szökteti Takátsol, aki menthetőt b-n lövéssel a Vasasok 
negyedik gólja; szerzi meg: 4:2. Ezután egycnlőerejii, 
változatos játék fejlődik ki. amelynek sorún a Vasasok 
balfödözetét a biró kiállította.

b'TE-III. kér. TVE 2:1 (1:1). Hatúr-iilcui pálya. - Biró: 
Nagy L. A kei egyen! űerejii csapat mindkét rélidőbeu 
kemény ér: elkeseredett küzdelmet folytatott a győze
lemért, amely a szerencsésebb újpestieknek jutót! osztály
részül. A vezet,ögólt Szádon lőtte a 16. pereben: 1:0. Erős 
ellentámadás után a 23. percben Horváth brilliáns fejes
sel kiegyenlített: 1:1. \ második félidőljcn ádáz harc folyt 
a győztes gólért, amely u 20. )jerc1»on született meg 
.Szidott vcdhetetlcn lövéséből: 2:1.

Csak eg'y másodosztályú mérkőzést játszottak 
le vasárnap: a BAK és az URAK között. Győ
zött a BAK 2:l-re. — Hhnaracll a BjSE—BTK 
osztályoz/) mérkőzés is.

A bajnokság állása. Első osztályban: t. NSC 1<:5, 15 p.- 
(1). 2. Vasas 28:21, 11 p. (1.) 3. MTK 28:8. 13 p. (2). 
4. „33“ FC 11:9, 13 p. (1). 5. FTC 24:7, 12 p. (3). fi. UTE 
!8:J1, 12 p. (1). 7. III. kér. TVE 22:29, 11 p. (1). 8. KAC 
21:24. 7 p. (2). 9. Törekvés 9:l<i, I p. (8). 10. BEAC 9:21, 
4 p. (2). 11. VÁC 10:32, f p. (1). 12. ETC 7:21, 3 p. (1). 
- Második osztályban: J. BAK 18:10, 14 p. (3). ’. ETSC 
20:14, 11 p. (4). 3. Ffív. T. Kör 21:15, 11 p. (5). 1. Test 
vériség 21:16, J1 p. (4). 5. Zugló 16:11, 10 p. (5). 6. URAK 
1(>:14, 10 p. (3). — A záróiolljt'n álló számok a még hátra
levő mérkőzések számát jelzik.

Eldöntetlenül végződött a bécsi luthallderby. 
(A Reggel bécsi tudósítójának telefon jelentése.) 
A Hakoah—Amateuro-mérikőzás kemény harc 
után 3:3 (1:1) arányban eldöntetlen maradt. — 
Egyéb redmények: Rapid—Rtidol fliiigel 6:4 
(3:0), Sportklub—Wacker 3:2, Simmoring—F'AC 
4:2.

Meglepetés a newyorki six day-n. Nrwgork' 
hói jelentik: A hatnapos kerékpárversenyben 
váratlanul a belga (ioosens—Deabets-píir győ
zött ti mindvégig vezető amerikai-olasz Mar- 
Namara—George! I i-e^y ü 1 tes el len.

Incidens a Gerenday-emléK-
versenyen

Szalayt „nemzetgyalázdsM miatt nem 
trillái ft M Milánóba

(1 Rc/niel munkatársától.) A régi képviselőhöz vasár
nap este zsúfolásig megtelt a birkózósport rajongóival, 
hogy a Oerenday-emlékversonyro fölvonult, legjobb ma
gyar versenyzők küzdelmeiben gyönyörködjenek.

hatású iüizédljen áldozott, néhai Gorcndny György emlé
kének. Ezután a ]>orondra léptek mindazok a versenyzők, 
akik n milánói Európa bajnokságra készülődtek.

Minden mérkőzés tele volt izgalommal. A legszebb 
viaskodna dr. Varga Béla világbajnok és tanítványa, 
Papp László között, folyt le.

A szemkápráztató trükkök és váratlan helyzetek 
boszorkányosán kergették egymást.

A hálás közönség riadó tapssal adózott mindkét ver
senyzőnek n valóban művészi munkáért.

A nívós versenynek azonbun volt szépséghibája is. 
4 3f/(C ftir/cőaői a Ilarmaht—Ambrus-niérklizés után le 
akartak vonulni. mert Ambrust — szerintük. — inazsda- 
talonul pontozták le. Briill elnök kérlclésérc azután cl 
álltak ettől a szándék tiktól.

Részletes eredmények:
I. Légpulyban: 1. Magyar Armand (BAK), 2. Skcrlocz. 

(MTE).
II. Pehelysúlyban: 1. Harmath István (Kaposvári 

MTE). 2. Ambrus (MAC).
J1J. Könmyiisulybán: 1. Matúra Mihály (MTE). 2. Já 

noasy (MAC).
IV. Kisközópaulyban: 1. Szalay Imre (MTE). 2. Miskor 

(MAC).
V. Nngyközépaulyban: 1. Varga Béla dr. 2. Papp (MAC).
VI. Nehézsúlyban: 1. Badó Rajmund (FTC). 2. Szelky 

(Vasas).
A verseny után munkatársunk megkérdezte lladnánii 

.lenét, az MBSz társelnökét, hogy miképen fognak szere
pelni válogatott birkózóink az Európa-bajnokságban:

— Ezen a héten jelöljük ki a magyar színek képviselőit. 
A legszebb sikert remélem Milanóban, mert mindi-gyik 
klasszis versenyzőnk lelkiismeretesen készülődött a nag'r 
ütközetre és szerencsére éppen most vaunak formájuk 
felfípontjdn. Kár, hogy Szalay Imrét, aki sutycsoporljó
ban rerhetctlen, a: Orszdfjos Testnevelési Tanács néni 
enrjedí Milanóba, mert ..nemzetr)yalá-.ös'‘ éri elsii fokon 
elítélték. (G. I..)

Tímár Gyula (LASE) győzött az. országos junior vivő
versenyen 7 győzelemmel Stark (BBTE) és a szegedi 
Feigl előtt. A kitünően rendezett viadalon 71 versenyző 
indult.

Győzött u reformpárt az MKSz. vasiirnapi rendkívüli 
közgyűlésén, amelyen Slciner Rezső volt társelnök alap 
szabály módosító tervezetót 4O;9 arányban elfogadták.

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

Műszaki igazgató: Deutsch 1).

takarít meg a t. Háziasszony, ha

Szent István cikóriával
Legnagyobb géperőre berendezett

autójavító
ízléses karosszériák és felépítmények (combinók)

Városi bunda nulria báré nybélés és 
szilottognllér, jutá 
n y n 8 a n e . n d ó. 
Somos, Vilmos csn 
szár-ut 14. szám nlatt

főzi meg kávéját, mert 
minden doboz sarkában 
pörkölt szemeskávé vanl
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