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vasárnap a kormányzóval vada-

£ miniszterelnök teljesen egészséges és ma dél
eiéit Vass Józseftől átveszi hivatalát ■— Búd pénz- 
ügyminsszter szerint az egész ország meg lesz 

elégedve a genfi eredményekkel
(.1 Reggel tudósítójától.) Hctl/len István izrö'i 

iiiiiiisz(ereln< k szop.haton délután váratlanul 
hazaérkezett Géniből Budapestre, vasárnap 
reggel pedig anélkül, honi) előzőén valakit 
is főijeidéit t olna —

Gödöllőre, utazott, ahol részletesen referált 
genfi útjáról ilorfhy Miklós kormányzónak, 

majd résztvett a gödöllői vadászaton.
A miniszterelnök váratlan hazaérkezéséhez po
litikai '.örökben u legfantasztikusabb kombi
nációkat íuzik. Az egyék hir szerint azért uta
zóit volna el ilyen hirtelen Genfből, mivel 
jelenlétével sem akarta támogatni, Kh bclsbcrg 
grófot, amikor a kul tus..miniszter védelmére 
kel a Népszövetség Tanácsa elöli a numerus 
cltiususnak. Mós verzió szerint

általános lesíi és lelki <h • messzi ója miatt 
hagyta otl a genfi tanácskozásokat,

de vaunak olyan hírek is, amelyek szerint 
l7ass József helyettes miniszh relnök szólilo'.ta 
•i'lna sürgősen haza, tekintettel arra, boy}) a. 
lf< i richc vicéi-ügy fejleményei veszedelemmel 
járhatnak a kormánypárt egységére nézve. X 
politikai helyzet feszültsége tette volna sziik- 
>égc.->.sé azt ifi, hogy a kormánv tagjai nyomban 
a miniszterelnök hazaérkezése után, vagyis 
zombaten este röyltlnzült miniszteri ta,:icsko- 
ásra üljenek össze a miniszterelnöki palotá

ban. Mindezekről a hírekről megkérdeztük
Vafis József

Imlvcttes mi ni szí ere In ököl, aki egész vasárnap 
(hó-lőtt bent dolgozott liiv.i •dóban és A Reg
gel munkatársának a következőket jelentette 
ki: Mindene' •lőtt meg kell állapítanom, hogy 
:: tegnap esti „rögtönzött“ miniszteri tnnars- 
k.tzá.-rel szóló hírek éppen olyan alaptalanok, 
mint a miniszterelnök házáét kezeséhez fűzött 
tfjytVi kombinációi;. X miniszterelriö.; úrral, 
amióta Budapestre visszaérkezett, RR'.ö /'
f elátkoztam, annyit azonban a Jogba tarozoi-ta li
bán kijelenthetek, hogy

a miniszterelnök teljesen egészséges ős a 
nyilvánosság elől való ideiglenes elzárkoza- 
hói helytelen volna egészségi ailapotanaic 

megfend ti lésére I; ö vetkeztet n •.
Ha valaki .36 órát, utozilk egyfolytában, attól 
igazán nem lehet, rosszneven venni, bog?, 
mindenekelőtt ki akarja pihenni utaz.asu.nal< 
fáradalmait. Ez, az óka annak, hogy ma iiu-ir 
én .Mán tárgvaitsirn a miniszlorelnu mini. < 
hétfőn déleiött már mindenesetre keresni fo
nom a2 alkalmai, hogy lulálltozzamcs 
beszéljem vele az időszerű politikai l;i időseket. 
X lielyzet azonban olyan — fejezte be 
mosolyogva a helyettes miniszterelnök —, »og> 

sok tanácskoxáara semmicsetro swn lew 
szükségünk.

stván

Tekintettel arra hogy a miniszterelnök be
tegségéről elterjedi hírek nonaesak politikai 
körökben, hanem az egész közvéleményben sok 
szóbeszédre adtai; alkalmat, A Reggel munka
tár mi szükségesnek, tartotta, hogy beszéljen eb
ben az ügyben

Búd János

pénzügy miniszterrel is. aki a miniszterelnök
kel együtt érkezett haza Budancfitrc és kérdé
sünkre a következőket mondotta:

— A miniszterelnök ur nemcsak, hogy egész 
séges, hanem minden tekintetben

kitünően érzi magát és egész genfi tartóz
kodása alatt rendkívül friss és jókedvű volt.

És erre meg is volt minden oka, mert.
a genfi tanácskozásokon olyan ritka jó ered
ményeket értünk el, amelyekkel az egész 
ország meg lehet és véleményem szerint 

meg is lesz elégedve.
A Reggel munkatársának teljesen beavatott 

helyről szerzett értesülése szerint
a miniszterelnök ma délelőtt átveszi hiva

talát
<s Fuss miniszter jelentésének meghallgatása, 
után előrelát hatóan alkalmat fog találni arra, 
hoay Scilovszky Ítéld házelnökkel megbeszélje 
a ncmrei(otülés munkarendj' nck legközelebbi 
alakulásál.' A Reggel munkatársa éppen erre 
való tekinleltel beszélt

Se í tovszk y h ázol nük k el
is, aki a következőket mondotta:

A nemzetgyűlés hétfőn, de legkésőbb kert
jén befejezi a föl diri ive lés ügyi tárca költség
vetésének tárgyalását és okkor a költségvetést 
vita mcgszakitásával, valószínűleg már

a keddi ülés napirendjére kitűzzük az in- 
demnitási javaslatot.

Kétségtelen, hogy még a hét első napjaiban 
Hclliti n miniszterelnök is alkalmat fog keresni, 
arra, hogy genfi tárgyalásainak eredményéről 
tájékoztassa a. nemzetgyűlést, ami vagy napi
rend elöl li felszólalás formájában, vagy az in
dám nilási vita keretei között, fog megtöri'enni. 
Az imlemnitűisi vita legföljebb négy ülésnapot 
vehet, igénybe és így pénteken vagy szombaton 
mindeneseire befejeződik. Még a karácsonyi 
vakáció előtt akarjuk letárgyalni a rokkant
adéról szóló népjóléti törvényjavaslatot is és 
a legrosszabb esetben a jövő hétfőn formális 
ülést, tartunk a megszavazott javaslatok har
madszori olvasása céljából. Ezek szerint a nem- 
zot^-yiilés karácsonyi vakációja legkésőbb jovo 
kedden kezdődik és január 12-ig fog tartani.

Kunó deák, 
a genfi zarándok

Igen. Hiszen ezt előre tudhatta mindenki. 
Éreztük, milyen mond hatatlan súlyos árat 
fizetünk azért a vasúti jegyért, amit a ma
gyar nemzőt kultuszminisztere megváltott 
Genfije. S az a bőrönd, amit az útra fel 
pakkolt, átlátszó volt mint a tüll: világosan 
láthatók voltak azok az éretlen érvek és 
azok az igaztalan igazságok, amelyeket 
kivitt magúval a numerus clansus védői 
mérő. Mit. is vihetett volna egyebet két
színűségnél, jezsuitizmusnál, gyerekes rabu- 
lisztikánál. Numerus clansus! Oh, bocsás
satok meg öngyilkosok és kiirtott gyerme 
kék jajveszékelő kis lelkei, rongyosságok, 
áll ást a lanság és munkanélküliség, koplalás 
és fütetlenség és minden emberi szomorú
ság, bocsássatok meg, hogy még mindig be
szélni tudunk róla, e meddő utálatról, e 
titkol hatatlan unalomról, amely megint 
szerte ömlik a magyar nemzetgyűlés termé
ben ... mi nőm felekezeti sérelmei, mi nem 
pártigazságot, nem csak egy reakciós erő
szakot érzünk és látunk ebben a boteg tör
vényben és nem tudnánk most az ország 
gyötrelmei közt elvi fájdalmakon, a bel
politika üdvének hiányzó részletein, per
centjein óbégatni; nem, de felszakad a jaj 
a gégénkből a kupolák és a templomok fölé 
rogyó magyar egekbe a nemzetért, a teljes 
nemzetért, amelyet elviselhetetlenül meg
gyaláz és kihevorhetetleniil megkárosít ez 
a gonosz démonainktól belénk kuruzsolt 
tiszt áin lanság. A numerus clansus az a 
rikitó vörös folt a nemzet arcán, amely 
messziről elárulja a test csúf betegségét. 
Egy sarlatán ment ki Genfbe, aki a kórság 
lég takarni valóbb pecsétjét a gyógyulás 
rózsapirjának mondta! .Egy búcsúi kikiáltó 
állott elő Genfben dédelgetni, kidicsérni a. 
tévedést, a vakságot, félrevezetni próbálni 
naivúl azt a gyüléstermet, amely olyan 
szónoki hatalmakon és olyan magnézium
világos agyvelőkön tanúit kontrollálni s 
meggyőződni, mint a llriandé s a Chamber
lainé. Nem a numerus clausustól fáj itt a 
mi fejünk, nem uraim: az egész mérgezésért, 
amelyért mellőznek és büntetnek bennün
ket Nem pereljük ezt az egy nyomorúll 
láncszemét a klvbelsbe.rgi rendszer rozsdás 
láncának. Ujjongani fogtok, azt képzelitek, 
hegy győztetek, ha a numerus clausus a 
csatornába lesz dobva? Hát a közszabadsa 
gok egész koszorúja, melyet letéptek © sza 
badságokért vérzett nemzet nemes homloka 
ról? A sajtószabadság, a gyülekezési és 
szólásszabadság, a lelkiismoret, as érzés, a 
gondolat szabadsága? Az egész tiszta levegő! 
A felnőtt emberekhez méltó választójog! 
Az élet joga! Az ember örök joga! Azt hiszi 
tok, ha a numerus c.lansust a hátunk mög<- 
dugjuk, már — ,.g> őztől Kossuth?4*
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(A Reggel tudósítójától.) A miniszterelnök 
váratlan hazaérkezése és a nyilvánosságtól 
való teljes elzárkózása, továbbá Klebelsberg 
Kunó gróf kultuszminiszternek céltudatos 
előrenyomulása, amelyet különösen

a jobboldali pártok tüntető, majdnem 
győzelemittas hnrrúja kísér,

— uj életet, uj törekvéseket, uj csoportosuláso
kat visznek a még napok előtt oly közönyös 
és fásult politikai életbe. Szombaton éjjel és 
vasárnap igen érdekes és messzemenő jelentő
ségű tanácskozások folytak a legkülönbözőbb 
partállásu politikusok között. Különösen nagy 
érdeklődést tulajdonítanak azon támadások 
fejleményeinek, amelyek Petrichevich-Horváth 
Emil báró népjóléti államtitkár ellen indultak 
meg és amelyek parlamenti exponálásában a 
vezetöszerepet teljesen a fajvédő kémviselők 
ragadták magukhoz. A kormánypárton Petri- 
chevich barátai némi mélabuval emlékeztetnek 
azokra a koncentrált, támadásokra, amelyek az 
akkor még színtelen és a Tisza István-féle 
szabadelvüséggel kacérkodó Klebelsberget sze
melték ki célpontjukul, akinek hidegkúti 
yillaépitéséf, hasonló hevességgel kritizálták. 
És általában ma az a vélomény, hogy Pet
richevich en keresztül Bethlen István és Vaus 
József pozíció járnak megdöntéséért folyik a 
nagy elánnál vívott izgalmas küzdelem. Egész 
természetesnek tartják politikai körökben, 
hogy

a kormány öswzetételébemi beálló bármilyen 
változás elsősorban Klebelsberg Kunó kul

tuszul i n isz tért juttatná előtér be,
aki kezdettől fogva résen állt és fölkészült 
minden eshetőségre. A Reggel munkatársá
nak alkalma volt, beszélni a politikai élet 
egyik előkelő legitimista egyéniségével, aki a 
zűrzavaros helyzet következő érdekes meg
világítását ad í.a:

— Mindenki ismeri azokat a kitűnő össze
köttetéseket, amelyekkel a kultuszminiszter 
felsőbb helyeken rendelkezik, továbbá azokat 
a bizalmas szálakat, amelyek őt Izabella fö- 
heveegnőhöz, valamint Albrecht főherceghez 
fűzik. ]gy igazán nem lepne meg bennünket, 
ha egy Klebelsberg -Icormány uralomraj utó sa 
esetén közvetlenül küszöbön állna a király
kérdés ilyen irányú megoldása is. Kétség
telen, hogy gróf Bethlen pozíciójának meg
erősödése keresztülhúzná ezeket a terveket és 
éppen ezért a vezető légitimista politikusok 
nemcsak a leghathatósabb legitimista ellen
propaganda megindítását tartják szükséges
nek, hanem

a helyzet rendkívül aggasztó voltára való 
tekintettel hajlandóknak mutatkoznak 

Bethlen támogatására is.
Az erre vonatkozó tárgyalások rövidesen 
meg is fognak indulni! A helyzet ilyen körül
mények között ha nem is vigasztalan, de min
den esetre rendkívül súlyos és a, konszolidáció 
eszméjének ’győzelme legnagyobbrészt attól 
függ, hogy Bethlen, miniszterelnöknek meg- 
lesz-e a kellő energiája és, fizikuma ahhoz, hogy 
pozícióját ezekkel a támadásokkal szemben

i

megvédelmezzc.
A Reggel munkatársa ezek után szükséges nők 

tartotta, hogy a bonyolult politikai helyzetnek 
várható fejleményeiről megkérdezze

Rassay Károlyt,
aki a következő érdekes nyilatkozatban fejtette 
ki fölfogását:

— Bethlen miniszterelnöknek Genfből való 
visszaérkezése —akarom hinni — fordulópontot 
jelent a magyar politikában. Mindenki látja, 
vagy legalább is érzi, hogy

a háttérben
olyan események készülnek, amelyek nem tűrik 
meg a kormányzat részéről az eddig tapasztalt 
közönyt. Mindez, ami a numerus clausus körül 
Géniben történt, de különösen a Petrichevicli 
államtitkár ellen 
ziva

megindított tervszerű ofFen-
dolgokat sejtet.
a Petricbevich-iigy nem te- 
purifikációs vagy személyes

nagy
Kétségtelen, hogy 
kiüthető egyszerű 
ügynek, mert hiszen a fajvédők csökönyössége 
és szívóssága, valamint a többi politikai terré
numoknak általuk történt el banya g’olása, to
vábbá az a. tüzes lelkesedés, amellyel Klcbels- 
berg kultuszminiszter mellett tüntetnek., mind 
mind azt bizonyítja, hogy itt

bizonyos célok
érdekében tervszerű összjáték folyik. És mit 
látunk ezzel szemben" Bethlen miniszterelnök 
betegsége óta félerővel látta el a kormányzat 
föladatát ós akcióiban korlátozva volt azáltal 
is, hogy föl költött készütnie a Népszövetség 
genfi tanácskozásaira. Ennek tulajdonítható, 
hogy politikai megnyilatkozásaiban állandóan 
kerülte a komplikációval fenyegető aktuális 
kérdéseket. Géniből hazaérkezve azonban, most 
már *

tiszta helyzetet kell teremtenie, elsősorban 
természetesen saját pártjában.

Kétségtelen ül inogó H api iható ugyanis, hogy 
egységes pártban napról-napra szélesebb 

lesz a szakadék azok közöli, akik. Klebelsberg 
kultuszminiszter, illetőleg a fajvédők, felé 
orientálóéinak és azok között, akik, meggyőző- 
déses hívei Bethlen konszolidációs program
jának. Annyi bizonyos, hogy a mai helyzetet. 
................ tovább nem lehet! Nem szabad 

kívül hagyni azt sem, hogy
Albrecht-ügy sincs elintézve
parlamenti nyilatkozatokkal, amit 

bizonyít az, hogy Albrecht főherceg 
nem engedte magái rászorítani arra-, hogy az 
elterjedt puccshirckkel kapcsolatban lojális és 
minden tekintetben megnyugtató nyilatkoza
tot. tegyen. Kétségtelen, hogy ezek ntán a poli
tikai életben teljesen uj helyzet előtt állunk. 
A döntés halogatásának nincs többé helye és 
elérkezett az ideje Bethlen miniszterelnök leg
határozottabb állásfoglalásának, annál is in
kább, mivel ha vannak ilyen, a konszolidációt 
fenyegető erők, aminthogy, igenis, vannak, 
akkor

a halogatás csak ezeknek a további meg
erősödését segítené elő.

Kérdés ezek után, hogy a legitimistáik to
vábbra is megmaradnak-e előkelő izoláltságuk- 

továbbra is játsszák-e a harag szom -

fonta rt ami 
figyel mén

az 
az eddigi 
legjobban

rádot, vagy pedig magtik is elérkezettnek lát
ják-e az időt arra, hogy a leghatározottabban 
akcióba lépjenek. Azt bizonyosra veszem, hogy 
a fenyegető veszedelmekkel szemben az egész 
baloldal egységes képet fog mutatni cs talán 

ezek a veszedelmek fogják megteremteni 
azt a demokratikus ellenzéki összefogást, 
amelyet mindeddig hiába sürgetett a köz

vélemény.
Annyi bizonyos, hogy itt nem a részletkérdések 
a fontosak, liánom magának n konszolidáció
nak az ügye. A haladás tempójáról lehetnek 
eltérőek a vélemények, abban azonban kétség
telenül mindnyájan egyek leszünk, hogy egy 

visszacsoozús teljes katasztrófával járhat
az országra nézve. Ennek a veszedelem mdc a 
fölismerése létrehozhatja az egységes baloldal
nak együttműködését azokkal a jobboldali po
litikusokkal is, akik Bethlen miniszterelnök 
konszolidációs programját komolyan vett'-k a 
múltban és komolyan akarják venni a. jövő
ben is.

Ma délelőtt sztrájkba lép 
nyolcezer fuvarpzém&mká'g 
A sírtrájtc S3.ÍPOO Ikerona toérdbffffc’rííMciac 

mSatft tört kk
(A Reggel tudósitójától.) A Magyarország’ 

Szállítómunkások Országos Szövetsége mi nk , 
bérdiITerenciák miatt már hosszabb idő óta he
ves harcot viv a Budapesti Fuvaros Ipartestü
letiéi. A munkaadók ugyanis körül bei ül 
évvel ezelőtt a munkások 4G5.0U0 korona I < ii 
hétrét egyöntetűen 100.000 koronára, szállilotlál: 
le. A munkások azonban a bt iá< szállilősi a nem 
nyugodtak bele és három hónappal ezelőtt ak 
ciót indítottak a leszállított munkáin';ek föl
emelésére. A Szállítómunkások Szövet; gór k 
vezetősége az ügy békés eHnrézése céljából 
gyalusokba is bocsátkozott a munkandókkai, 
azonban a tárgyalások eredményied nrk 'm a ad
lak, mivel egyik fél sem veit hajlandó en < ni. 
Az elmúlt héten végleg megszakadlak. / 
gyalások ás a Fuvarozómunkások Szö\ , -p 
vasárnap gyűlésre hívta össze a szak szervi'.- í 
tagjait, hogy

a munkások maguk döntsenek tárgyalá
sok meghiúsulása folytán előállott uj hely

zet fölött.
A gyűlésen, amelyet a Kerekes-utcai Száliitó- 
munkás-Otth ónban tartattak meg. Lázár Emil 
titkár ismertette a bérmozgaJom helyzetét és 
kijelentette, hogy a szövetség vezetősége a tár
gyalások meghiúsulása után a munkásokra 
bízza a döntést, hogy a vezetőség újabb tár,'pa
lásokat kezdjen-e a munkáltatókkal, vagy pe
dig a munkalMíremelés elérése érdek'ben ki
mondják-e a fuvarozómunkások sztrájkját. Az 
előadó ismertetése után

a gyűlés 8ÍW főnyi hallgatósága egyhangú
lag a sztrájk kimondása mell' tt döntött és 
elhatározták, hogy ma reggel ;; fuvarozó

munkások már nem állnak munkába.
A gyűlés határozata természetesen valamennyi 
szervezett fuvarozómunkásra vonatkozik és igy

ma reggel már közel 8000 fuvarozómunkás 
szünteti be a munkát.

Ma délelőtt egyébként már összeül a sztráj
koló munkások sztrájkbizottsága, amely hatá
roz a munkások további követeléseiről.

2 3?
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NEM
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A Je^tökóletci'iíbb, toljesen zajtalan 

hasonlítsa Össze 
bármely más gramofonnal

és azután

ÍTÉLJEN
Kapbató minden joüö 

hangszer- ős tjramofüníízüi4'i8(3Fs L
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Könnyítsen nehéz helyzetén
és vegyen penziós szálloda-s?obá< a

Szoba központi fűtéssel és meleg
víz szolgáltatással, jó, bőséges ét
kezéssel. Heggel: kávé vagy tea, 
vagy csokoládé; ebéd: leves, liba, 
vagy pulyka, vagy csirkésül!, borjú 
vagy marhahús körítéssel, nagy
szerű tészta; este: vacsora ugyanez

Személyenként havonta 2,500.000 
koronától feljebb

w/.-ánwwwzuumjo *. v*

ruhák és köpenyek karácsonyi
Csillaga szátok V&Cí-w8ir.a> 10

occasw 
árakkal

szűcs, Váci-utca 6
Kristóf-tér sarok
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Csak a SS mae*adt éöetfetíBi — A BReggtg?, tudSsit<&ja
FCatA beteg; figjzánátB — Beszélgetés Hajdú G#u?a nővérével

(A Reggel tudó silójától.) A Nádor-utcai csa
ládi fTagédia harmadik és negyedik áldozata 
is (meghalt vasárnap reggel a Rókus-kórház- 
bán. A három Hajdu-gycrmék, (Írót leány és 
egy kisfiú fejlövéssel, eszméletlenül került a 
tragédia után a Ró:kasJ<ónház;ba. Eszméletüket 
egyetlenegyszer sem nyerték vissza ás nem is 
Je.brtrtt őket megoperálni. mert mielőtt a mii
tétet m.egkWjfrcl'tók volna,

a nyolcéves Juci vasárnap reggel 3 óra
kor, az ötéves Bandi pedig vasárnap dél

előtt 10 érakor kiszenvedett.
A harmadik és legidősebb leány, o 75 éves 
Kató, n dráma egyetlen életben maradt áldo

TömegeK ostromolták a RóKus-Kórházat, hogy megtudjáK élneK-e 
még a Majclu-gyereKeíí.

\ Nádor-utcád tragédia után, vasárnap egész 
délelőtt ostromolták a Rókus-kórház portását 
az érdeklődők, ismerősök, prémbundás és fej
kendős nőik, elegánsan és kopottan öltözött 
férfiak, idősek, fiatalok, valamennyien az 
aggódó részvét hangján kértek fölvRágositást,

mi van Hajón Gyula gyermekeivel, job
ban vannak-e a kicsinyek?

A Rókus-kórház portásé, aki évtizedek óta 
áll a portásfülkében és ak’ ugyancsak edzett 
ember, nem egyhamar érzékenyül el, köny- 
nyeit visszafojtva mondja el a szörnyű hírt, 
hogy

két kis Hajdú-gyerek már tnl van minde
nen, a kis Juliska ás Andorba meghaltak.

Sokan kérlelték a portást, hogy bocsássa be. 
őket a kórterembe, ahol a szörnyű családi 
dráma még egyetlen élő áldozata, a 75 éves 
Hajdú Kató fekszik. A kórházi szabályok 
tilalma szerint azonban senkit sem bocsátót- » 
lak be és nem védtek át azokat a befőtteket , 
és .pénzeltet sem, amelyeket főleg nem a prém- 
bundá.s és nem az elegáns külsejű urak, ha
nem a szegény, fejkendős asszonyok, a nagy 
tragédia igazi álérzői hozlak a Hajdú-gyer
mekek részére.

Ebéd után ’/s2-kor, félórával a beteglátoga
tást idő előtt, a szokott vasárnapi látogatók 
csoportját jóval fölülmúló, nagy’ tömeg gyűli 
össze a Rókus bejárója előtt. Pontban 2 óra
kor. amikor megnyílt a kórház kapuja a be-

Pyjama---- - 275 ezer K-tól
KUlUnlegea

íl&zijkabát - 500 ezer K-tól

TObb ezer darab 
nyakkendő KélAron 

zata sem nyerte vissza eszméletét.
A családi tragédia ügyében, dir. Radocsay 

Jenő rendőrkapitány vasárnap fejezte be a 
rendőri nyomozást. Vasárnap délelőtt meg
állapította, hogy a 15 milliós óvadékon kívül 
még egy Í0 milliós óvadékot is rendeznie 
kellett yolma Hajdúnak. Erről a 40 millióé ügy
ről különben megemlékezett búcsúlevelében is. 
A kauciókon kívül más nagyon sürgős adós
ságuk is volt Hajdúnknak. Ez a sürgős adósság 
körülbelül 100 millió lehetett, összesen tehát

155 millió
volt az az összeg, amely miatt, a tragédia tör
tént.

I eglá togatók szú ni ára,
a látogatók valósággal ostrom alá vették 

a betegfölvételi irodát, hogy melyik kór
teremben fekszik a tragédia áldozata. Nyolcas- 
tizcs csoportok vonultak gyors léptekkel az 
elsőemelcli, baloldali folyosón és izgatottan 
áll iák meg a 30-as számú kórterem élőt*,  ahol

vasárnap ;nár csak a Hajdú-család egyet- 
len életben maradt tagja, Katóka feküdt 

betegágyán.
Jószívű, fönjáró betegek állnak a 30-as 

számú kórterem előtt. Őrt (álnak az ajtó előtt. 
Mindenkit, aki a kórterembe belép, figyelmez
tetnek, hogy ha fölébredne a Katóka, vélet
lenül el ne árulják előtte, hogy szülei meg
haltak és hogy kis öccse, az ötéves Andor és 
húga, a hétéves Juci már nem élnek. Alig 
lehet az ágysor közepén levő 16-os számú ágy 
közelébe jutni, amelynek fejtábláján ez áll:

Hajdú Kató
373. sz. Hőmérséls: 36.5

Hajdú Kató ágya mellett balra Szabó Sán- 
dorné, jobbra tőle pedig Percsikoff I. Jordánná 
fekszik. At kell furakodni a nehézlovegőjü kór
teremben cgybegyült tömegen, hogy Hajdú 
Kató ágyához juthassunk. Melléig betakarva, 
mozdulatlanul fekszik Katóka, csak az arca és 
a válla látszik ki a takaró alól. Az ember nem 
hisz a fejtáblán feljegyzett 36.5 fokos hőmér
sékletnek, mert a beteg földuzzadt arca majd 
kicsattan a láz párosságától. A szemhéjak da
gadtuk, szemo nem látszik, csak a siirii fekete 
szemöldökről és a. fehér párnán szétömlő dús 
hajzatról lehet következtetni, hogy Katóka 
szeme fekete, az a két szem, amely az orvosi 
véleménj szerint kétséges, hagy föl fog-e még 
nyílni és fog-c még látni ebben az életben. X 
kórterem betegei mind és minden beteg láto
gatója. is Hajdú Káló ágya felé tekint. Katóka, 
egyszerre meg vonaglik, az ágyban, halvái Iáról 
lecsúszik a kórházi ágytakaró, melle zihál, hir
telen megmozdul a gyermek szája, Imik hango
kat hailani,

Katóka öntudatlanul beszél.
Kél, kezét lassan kivonja a takaró alól és ha
lántékához nyúl, amelyet mindkét oldalon 
almanagyságu. rózsaszínű tapasz föd, egy lö- 
vcsi seb baloldali be mén el nyílása fölött, egy 
pedig a jobboldalon, ahol a golyó kijött.

— Nce ..., apa, noe ... —- nyöszörgi — ... ked
ves... apa, nee..„ jaj, fááj...
Katóka rokonai s a család ismerősei a legjobb 
falatokat hozták be, de csak tejet kaphat. Enni 
nem is tud. Éjjeli szekrényén csak tejescsésze 
és az olcsó kis üveggyöngyfüzér, amely Ka
tóka nyakában volt. Gulyás Lajos operatőr, 
kórházi alorvos kezeli Hajdú Katót. Orvosi vé
leménye a beteg állapotáról ez:

— Szerencsére, Hajdú Kató erősCLzikumu 
leány és igy 

alacsony és magas sarokhoz K 200.000
k 160.000 gyermek hócipő la

VER-K0-CIPÖK
Eludapexft., IV., 33. szám

Címre UfjyeMl!

remélhető a gyógyulás.
Nem tudjuk azonban, hogy a golyó, amely a 
baloldalon hatolt a fejbe és azt keresztüljárva, 
a jobbhalántékon távozott, érintette-e a szem
idegeket és az agy részeit. Amennyiben, és saj
nos, ez egyáltalán nem valószínűtlen, a szem
idegeket roncsolhatta, úgy könnyen meg is va
kulhat a beteg. Félő az is, agyhártyagyvlladáx 
tép föl, ami sorsdöntő lehet Hajdú Kató élete 
ás halála fölött.

Hajdú Gyula nővére a család életéről
A közeli rokonük. a szerencsétlen Hajdú 

Gyula testvérei közül vasárnap
csak Hajdú nővére, Hajdú Ágnes jött el 

a Rókus-kórházba.
Hajdú aradmegyci dzsentri-családból szárma
zik, két nővérén kívül három fivére él. Hajdú 
József eltíki főszolgabíró, Hajdú Pál pestszent
lőrinci^ ipariskolai tanár és Hajdú Lajos pest
szentlőrinci postatiszt. A tragédia hírére a 
‘pestszentlőrinci fivérek sem jöttek még be. 
Budapestre. A Reggel tudósítója a kis Hajdú 
Kató betegágya mellett beszélgetett Hajdú 
Ágnessel, Hajdú Gyula nővérével.

— Szegény bátyám, imádta a gyerekeit — 
mondotta Hajdú Ágnes —, talán ezért is kö
vette el ezt a borzasztó dolgot.

Ha a családhoz fordult volna, bátyáim 
segítettek volna rajta,

Pali bátyámnak a Pestszentlőrinc melletti 
Szemere-telepen saját háza van; a többieknek 
is van annyi, hogy össze tudták volna hozni 
a szükséges összeget. De Gyula bátyám soha 
nem kért a családtól semmit, nem tudtuk, 
hogy anyagi bajai ennyire súlyosak.

Elmondja Hajdú Ágnes, hogy
sógornőjével négy év óta haragban volt.

Amikor ennek okát kérdezzük, ezt feleli:
— Büszke nő volt, különbnek tartotta magát 

nálunk. Én nem szerettem és azt hiszem: 
ő volt az oka mindennek, ami történi. Taka
rékoskodni soha nem tudott, de költekezni 
annál inkább. Azt mondta: ehhez ő hozzá van 
szokva hazulról. Szerintem

akkor hibázta el az életét szegény Gyula 
bátyám, amikor otthagyta a csend őrtiszt i 

pályát.
Amikor Kassán megismerekedett későbbi fele
ségével, akkor még csendőrszázados volt, 
Gusztáv bátyámat látogatta meg Kassán, aki 
ott tanfölügyelő volt és pár évvel ezelőtt halt 
meg; az ő házánál ismerkedtek össze. Pár hét 
múlva már vőlegény volt és menyasszonya 
kívánságára tette le az egyenruhát. Nem bocsát
koztak volna kockázatos vállalkozásokba, meg 
lenne a biztos tiszti fizetés. Szegény Gyula, 
azóta talán már ezredes is lehetne...

Hajduné, a spiritiszta
Hajdú Gyuláné az előkelő kassai Hábcr- 

család egyetlen leánygyermeke volt; házassá
guk boldognak látszott, de még a háború kitö
rése előtt amikor legidősebb gyermekük. Hajdú 
Kató már életben volt.

Hajdú Gyula több ízben panaszkodott 
hozzátartozói előtt, hogy felesége csalták 

természetét nehezen tudja megszokni
és kénytelen volt anyósa kérésére feleségét egy 
kassai szanatóriumban elhelyezni. Hajdú Gyula 
azután kikerült a frontra, egy izbon majdnem 
egy évig volt távol családjától és amikor meg
sebesülve visszatért, övéi körébe, megdöbbenve 
vette észre, hogy felsége milyen változásokon 
imént keresztül. Kassai lakóhelyük ebben az
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időben gyakran viharos jelenetc'lmeöí ssimhelye 
volt s a hcvt» vitatkozásaiból

vpgKcfszerűen eeeudült ki az asszony szte
reotip Fölkiáltása:

— Nem birotn az életet elviselni,
érzem, hog-y meg fogok halni gyermekem

mel együtt
A háborútól megviselt idegzetű csendőr

tiszt e jelenetek elől valósággal elmenekült 
Kassáról, be sem várta lábadozási szabadsága 
lejártát, visszament a tiizvonalba és csak 
néhány hónappal a háború befejezése előtt tért 
vissza Kassára. Az asszony lelki életében 
mindinkább nagyobb rendellenességek mutat
koztak, gyakran eltűnt otthonról és nem egy
szer megtörtént, hogy a férj fölkutatta az egész 
várost, amíg riűikadt feleségére. A horongóa, 
fáradt Hajdú Gyula csak később tudta meg-, 
hogy

Felesége már leáuykorában spiritiszta volt 
és egy kassai spiritiszta társasággal házas
sága ideje alatt is föntartotta az érintke

zést.
Az uriasszony g.viakori és titkzatos eltűnései 
szoros összefüggésben voltak a spiritizmussal.

Hajdú Gyuláné szeánszokon vett részt.
A régebben vidám, mosolygós nő lassanként 
teljesen megváltozott. Fekete ’ .
alig beszélt és gya-kran megtörtént, hogy elfe
lejtkezve minden családi vonatkozásról, telje
sen elmerült a. spiritiszta könyvek olvasásába. 
Éjszakának idején bezárkózott férje dolgozó
szobájába, a cselédség nem egy esetbeu még a 
hajnali órákbem is ott találta, spiritiszta Idiny- 
vei előtt. Ilyenkor újra elhangzott a fátum- 
sze rü kijeién 'és;

— Nem bírom az életei, meg akarok halni 
gyermekem mel együtt.

A szerencséi len férj idegorvost hivatott, 
ugyanazt, aki öt is sokáig kezelte. Az orvos 
megvizsgálta az asszonyt, röglön látta, hogy 

súlyos lelki betegségben szenved
és azonnal intézkedett is, hogy Hajdú (lyalá
nét idegszanatóriumba szállítsák. Égy„ téli na
pon állt meg a kocsi Hajduék háza előtt, hogy 
az asszonyt a szanatóriumba vigye, azonban 
Hajdú Gyula hiába kereste nejét, nem tudta 
megtalálni. Leányához akart fordulni fölvilú- 
gositásért, azonban megrémülve vette észre, 
hogy

az anyával a leány is eltűnt.
A Mserencsétleji csendőrtiszt félőrülten, kabát 

ÓB kard nélkül rohant el hazulról, hogy keresse 
feleségét, azonban minden fáradozása hiába
valónak bizonyult. A késő esti órákban azután 
egy rendőr hozta haza bérkocsiban Hajdú Gyu- 
lánét és leányát. Mind a kettőn, a kocsiban egy
mást átölelve, csöndesen sÍrtak. A rendőr részt
vevő hangon elmondotta a férjnek, hogy

felesége és leánya a kassai teherpálya
udvaron a vonat elé akarták vetni magukat

és a rendőr és a vasutasok csak az utolsó pilla
natban tudták megakadályozni a kettős öngyil
kosságot. A halál végzetes vágya az exaliáU 
Hajdunét elkísérte Budapestre, ahova később 
Felköltöztek és ahol rájuk nehezedtek a sorscsa
pások is.

Minthogy egyes lapok megírták, hogy Ripka 
Ferenc, főpolgármester a családirtó Hajdú 
Gyula feleségének közeli rokona voit, A Reg
gel. munkatársa kérdést intézett efelől a fö',- 
polgármesterhez:

— Magam is hallottam ezt a hírt — vála
szolta Ripka —. mégpedig nagy csodálkozás
sal, mert Hajdú Gyulát és feleségét nem is
mertem és nekem ilyen névii rokonom egyál
talán nincs.

ruhában járt,

Klebelsberg koltaszmitószter 
ma délben érkezik vissza Budapestre

A numerus clausus eltörlése ügyében e üétre pár&közi 
hívnak

értekezletet
ÖSSF.C

moz- 
moK-

(A Reggel tudósit, óját ól.) A Népszövetség 
Tanácsának a numerus clamsus ügyében hozott 
határozata

újabb lökést adott annak a politikai 
galomnnk, amely a numerus clansus 

szüntetésére irányul.
E mozgalom vezetői, el I a (árost ák, hogy a tör
vényes intézkedés céljából

még e héten pártközi tanácskozásra ülnek 
össze,

amelyen nemesük a baloldali ellenzék vesz 
részt, hanem a kormánypártnak mérsékelt gon
dolkodású tagjai is, akik már szintén elérke
zettnek látják az időt a numerus clausus el
törlésére. Ezzel a mozgalommal kapcsol atban, 
amely a kormánypárt többségének vél -menye 
szerint is minden bizonnyal eredményre jog 
vezetni, nagy érdeklődéssel tekintenek politikai

Tőmöry László 
Kedden már elhagyhatja 

a szanatóriumot
(A Reggel tudósilójuitól.) Megírták a \a-ái- 

hászló, Tömöry 
a Tömöry és Mecr 
bankó reég bel tagja 
követett ci. Tömöry 
.•r- 'í.- ;.//>íes körli'-n
Halai bilink; r ugy a 
. .‘i társaságuk köz- 
. Xasúraap Tömöry

napi lapok, hogy Tömöry 
Gyula államtitkár fia, 
Szécheiiyi-ntcai i Miied
öngyilkossági kisérh >el 
hú'-zló öngyilkossági ói 
(keltett Idliiin-í |, h.cr! a 
tőzsde, mint a legjobb p-.-s'i túr 
honért, népszerű egyéniség, 
állapota annyira jobbra fordult, hogy

kedden már elhagyhatja a Park-szana- 
tóriumot

és néhány nap ontdva már aktive részt vehet 
cége ügyelnek intézésében. Az öiir-y.ilko.ssági 
tósérloktcl (kapcsolatban hire terjedi, hogy a 
Tömöry és Alepr-cég chicagói búzában speku
lált volna. A Reggel értesülése szerint a cég 
sem a hazai, sem (külföldi íőz-alvn semmiféle 
spekulációvá’ nem foglal közöli. FA őre hifizetell 
gabonaszállitmányok pontatlan és elmaradt 
szál Utasa miatt vannak bizonyos nehézségeik, 
ezeknek elhárítására azonban, a tárgyalások 
már megindullak. A pesti tőzsde jie/lig egy
általában nincs érdekelve a Tömöry és Meer- 
cég ügyeiben.

nagy
(; ufóén 
ril/ii jiil.\

•körökben Klebelsberg Kunő 
hazaérkezése és J<-g.köz< lobbi 
szólalása elé, amelyben a numerus 
szóló genfi határozatot fogja ismertetni. 
luszminiszler 
még a kormány tagjai sem voltak tájé!, ózva és 
erre való tekintettel A Reggel munkatársa va
sárnap délelőtt a kultuszminisztériumban ér
deklődött és ifi a kultuszminiszter éppen akkoi- 
érkezett táviratából "megállapította, hogy

gróf Klebelsberg héttőn délben 1 óra 1 > 
perckor érkezik meg Budapestre,

Keleti pályáiul varon, ahol az Ébredi) Ma
gyarok Egyesületének tagjai k 'lldöttsé yileg 
akarnak megjelenni ünneplés fogadtatására. 
Itt (-Dilit jiik u;rg. hogy o itt rn. ‘I;l’á i iku ; blokík 
inK-ző bizottsága kedden délül cin ül össze, hogy 
döntsön logtközel -bői magntaHúsóról, j gon-fi 
hátúrozatokkai ikapcsolírtban.

k u 1 tuszm i n iszte r 
parlaineuti föl 

claususról 
A kul- 

haza érkezéséről szombaton e.slc

a

árüatkuiság k<wrztüimjáb«ri nem 
politikai vagy társadalmi 
ébredő magyarok egyesülete.

Pakots
és

tudják, vájjon 
egyesiile.l-c az 

U túrni
József

KI eb cl sbo} g palit ii;vi 
reakció harc i csapatai 
lejből egyesülnek ha 
|x>litika ismét előtérbe 

:1 fenyegeti cgv'sz nem 
mellyel 

jőlék- 
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Jan Jföasaryk londoni cseh kövei, 
volt trénfőhadnagy, JVtasaryk elnök fia 

magyar nyelven nyilatkozik fi Reggel-nek a locarnói 
paktumról, az ^Ibrecht-figyről, a magyar-cseh barát

ságról és a cseh külpolitika irányelveiről
»Teljesen megértem a magyarokat — mondja —, tadom, sok a panaszuk 

mai sorsuk miatt!"
London, december 11.

Heggel munkatársától.) Az angol főváros 
diplomáciai testületének doyenje a spanyol 
követ, aki már 30 esztendeje képviseli a spa
nyol külügyi-kot Londonban, a testület leg
fiatalabb és legnépszerűbb tagja yiedig a meg 
csak 6 hónap óta Angliában állomásozó cseh 
követ,

Jan Masaryk, aki fia G. T. Masaryk 
professzornak, a csehszlovák köztársaság 

elnökének.
A fiatal Masaryk nem „Herbert". nem apja 
ni m buszának köszönheti diplomát akar rierjél, 
hanem saját tehetségének. Fölkerestem a fiatat 
Masarykol. A dolgozószoba falain, amelyeket, 
aranydiszilés borit, nincs semmiféle kép, csak 
az íróasztallal szemben függ arany keretben 
egy kép. Masaryk, az elnök, néz le fiára, az ö 
követére.. A londoni diplomaták 3 hónapig gyá
szolják Alexandra, királynőt, Masaryk is fekete 
ruhában fogad.

— Beszélhetünk magyarul is! —
kezdi —, de jobb, ha. néha-néha angolul foly
tatjuk, mert bizony én már esztendők óta nem, 
ayakorolo-m a magyar nyelvet és gondolkoz
nom kell, amíg összeszedem a szavakat. Hon
nan Indok magyarul? A háború alatt Magyar
országon teljesítettem katonai szolgálatot, de 
beszélj link talán előbb politikáról és csak az
tán az én igazán szerény személyemről. Azon
nal rá is tér a jxilitikai kérdésekre.

— A locarnói paktum megkötése — mondja—, 
az egész világpolitikában uj helyzetet teremt. 
Meg vagyok győződve, hogy a „londoni béke'1 
aláírói teljes őszinteséggel beszéltek, amikor 
a világbeliét hirdették beszédeikben. Locarnó 
nagyszerű példája annak, hogy

igazi békét csak úgy lehet kötni, ha a tár
gyaló felek egyenrangúak,

ha mind a két fél érzi, hogy nyíltan elmond 
hatja argumentumait s ugyanazok, a, lehető
sének állanak rendelkezésére igaza mellett, 
mint a győztes állam képviselőjének. A tele 
grafálás és telefonozás diplomáciája csődöt 
mondott, csak .szrméZ.ves tárgyalással, józan, 
okos megbeszélésekkel lehet olyan alapot ta
lálni, olyan formulákat fölállítani, amelyek 
biztosíthatják a békét. A Nyugat Locarnója 
után nem várathat magúra sokáig a Kelet, 
azaz

Középeurópa Locarnója
sem. En minden kérdésnél a főmozgaló erőket, 
az igazi okokat, a gazdasági helyzetben, látom. 
Akármennyire, is politikai a. mai Európa, min
den kérdésnek gazdasági háttere van. Ezek a 
gazdasági érdekek okozzák, hogy Magyar
ország és Csehszlovákia között bizonyos kér
désekben animozitás van.

Remélem, hogy a legközelebbi jövőben 
erősen enyhül majd ez a kissé feszült 

viszony és őszinte barátságban vihetünk.
\ magyar állam gazdasági helyzete napról 
napra javul. A jobb gazdasági tendencia ma
gával hozza majd a politikai ellentetek csökke
nését is. Középenrópának össze kell fogni. Min
den államnak, mint egyenrangú félnek kell kiiz

toaissaiweSzinház
Ma, hétfőn 2’S® SZÖffg továbbá

minden ette
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denio a közös boldogulásért. Béke! — ez á cseh 
köztársaság politikája. Pacifizmus, de nem a 
szó szentimentális értelmében.

Pacifista vagyok jómagam is, de meg
vetem és eldobom magamtól a szentimen

tális pacifizmust!
A londoni béke megkötése a háborús kérdés- 
koanplexumok egyrészével már végzett, de 
még sok megoldatlan problémát kelt letár gyal
ulok a. világ diplomatáinak.

A legfontosabb kérdés: Oroszország!
Mi csehek komolyan foglalkozunk azzal a gon
dolattal. hogy az orosz szovjetet elismerjük. 
Tudom, sokan azt mondják majd, hogy kom
munisták vagyunk, és elfeledkeznek arról, 
hogy Anglia, Franciaország, a vezető nyugati 
hatalmak — a kisebb országokat nem is em
lítve —, szintén elismerték n szovjetek or
szágú I.

Én pártonkivüli vagyok, meri diplomáciai 
pályámon megtanultam, hogyha igazán 
akarom szolgálni hazámat, akkor nem 
lehetek egy párt hozzátartozója sem, nem 
irányit hat ják cselekedeteimet a pártindu- 

latok.
Nem vagyok kommunista, és mégis szívesen 
fogadok el megrendelést az orosz szovjettől. 
Szerzek munkát kommunista munkásoknak is, 
mert egyik legfőbb államérdekünk, hogy minél 
kevesebb legyen a. munkanélküli és minél 
többet exportáljunk. Nem vagyok hivatva a 
cseh kormány külpolitikai programjáról 
nyilatkozni, ez nem az én hivatásom. de hogy
megfeleljek kérdésére, én tigy látom, hogy

mi lassan és tervszerűen igyekszünk meg
barátkozni a szomszédos államokkal.

Nem sietünk semilyen lépés megtételével sem. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy történelmi 
szempontból öl év éppen olyan rövid idő. mint, 
tiz esztendő. Nem sietni, minden lépést jó] át
gondolni, jól meggondolni, mielőtt végrehajta
nánk tervünket — ez a fő elve a mi céltudatos 
kiilpolitikánknnk.

Teljesen megértein a magyarokat, tudom, 
sok a panaszuk mai sorsuk miatt,

tiszta szivemből kívánom és munkálkodom 
azon, hogy jöjjön el az idő, amikor barátok 
leszünk, őszinte, igaz barátok. A politikát kü
lön kell választani az élettől: lehetek ellensége 
a. porosz militarizmusnak, de szerethetem a, 
német anyákat, a német gyermekeket.

Most, a következő kérdést intézem Jan Masa
ryk hoz:

— Milyen állást foglalna el a csehszlovák 
kormány, ha Albrecht. főherceget királlyá 
választanák vagy puccs segítségévei ten

nék meg királlyá?
— ./ csehszlovák kormány fölfogása, a Habs

burgok újabb l rónralépésc ügyében — feleli a 
fiutál Masaryk • teljesen, ismert. Én nem szí
vesen beszélek erről a kérdésről. Sok barátom 
van Magyarországon, akik a különböző minisz
tériumokban vezető állási töltenek be. Minőik 
mondják ezek: — „Na. a büdös cseh beleszól a. 
mi bel ügyeinkbe/*  - Nevet? Nincs igazam? 
azonban azt mondhatom - folytatja —, hogy 
itt

Londonban az Albrecht-ügy nem keltett, ér- 
dcklődést; a diplomaták körében nem is be

széltek róla.
csak annyit tudunk, amennyi a lapokban meg
jelent.

— A magyar nemzetgyűlésen - említeni meg 
ezután -- (laál Kaszton, egy tekintélyes agrá
rius képviselő fölvetette 
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a Németországhoz, való csatlakozás, illető
leg a szoros gazdasági és politikai összetar

tozás ideáját.
— Minden lehetséges — feleli Jaai Masa

ryk. — Látja, ez Locarno nagy eredménye. 
Minden állam és az összes politikusok bátran 
és őszintén el .merik mondani ötleteiket, tervei 
kot, mert tudják, hogy nem fenyeget háború s 
egy elszólás, a másik államnak néni tetsző 
belpolitikai mozgalom nem okozhat egyköny- 
nyen húborul a mai pacifista Európában.

— Egy Wolff-jelent és szerint Franciaország 
katonai szerződést kötött Romániával Orosz
ország és Magyarország ellen. Fan énnel; a 
hírnek komoly alapja? — kérdezem.

— Nevetséges! En, aki eléggé ismerőm a po
litikai helyzetet; moiul hatom. ez kitalálás.

Beszéltem Briaud-nal, tudom, hogy minden 
vágya békét teremteni a saját hazájában, 

hogy Franciaországot kisegítse a mai helyzet 
bői. Szó sem, lehet tehát arról, hogy egyidejű 
lég katonai szerződések kötésére pocsékolná 
nak időt.

Á7. aktuális külpolitikai kérdésekről folyta
tott beszélgetés után a fiatal Masaryk háborús 
emlékeiről beszélgető n k.

— Negyvenesztendős vagyok — mondja , 
egyetlen fia apámnak, két nőtestvérem vau. Is
koláimat. Prágában végeztem. majd Amerikába 
keri'dtem, ott különböző egyetemeken tanul
tam.

Tizennyolcéves korom óta a magam kerese
téből élek.

Atyámnak, a szegény professzornak. nem volt 
arra pénze, hogy a fiára, költsön és én szívesen 
tartottam el magam. Keserves évek voltak. 
Soha nem gondoltam, hogy diplomata leszek, 
kereskedelmi képzettségre törekedtem és mi
előtt Washingtonban követ lettem volna, apó 
som cégénél — ugyanis feleségem amerikai - . 
a híres amerikai Urain Componynál. ennél a 
nagy tengerentúli vas-cégnél dolgoztam. Ma
gyarországra a háború alatt kér ültem.

Nem a huszároknál, hanem a „fuj. fuj Irén
nél szolgáltam.

A 34-es divíziónál voltam Irén-főhadnagy. Pu
hán és Kőrösmezőn állomásoztunk. Három évig 
voltam a fronton, az orosz és olasz hadszínté
ren fölváltva. Hogy miért, nem szöktem át az 
oroszokhoz? — annak két oka is van. Egyik, a 
kötelességérzet, a másik. hogy szegény meg
boldogult. anyám Prágában élt. Minden vagyo
núnkat elkobozták. Elvették azt a keveset is, 
amink volt. Nővéremet börtönbe vetették és 
igy én próbáltam valahogy segíteni édesanyá
mon, akit., szegényt, megölt a háború. (Könnyes 
szemmel beszél tovább.) Amit lehetett, küldtem 
neki, pénzt, élelmet. Nehéz helyzetem volt, 
mindenki tudta a divíziónál, hogy én vagyok a 
„fiatal Masaryk’*.  Volt, és van .sok magyar ba
rátom, akik nagyon jók voltak hozzám és én 
ma már csak ezekre emlékszem vissza. 
Tanárcsaládból származom, gyermekik orom
ban annyit hallottam Schopenhauerről, 
Nietzschoről, hogy egész életemben a gya
korlati dolgok iránt éreztem nagyobb hajlan
dóságot. A görög nyelvnél, amelyet már elfe
lejtettem, mondhatom, nagyobb hasznát ve
szem az életben gyakorlati tadásomnak, ame
lyet. nem lehet könyvekből megtanulni. Csal, 
egy mester, az élet, a küzdelmes élet ajándé
kozhat meg ezzel a legnagyobb kinccsel...

Korda Tibor

Eredcrtl
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Lázitásraak is minősítheti
a honvédelmi minisztérium vizsgálata 

Ujfalussy tábornok magatartását
„A tisztikar bőt. mely tagjának magatartását megbírálhatja s az ellen 

tiltakozhatok* 3 — mondja Csáky gr6f„ honvédelmi miniszter
(A Reggel tudósi tójától-,) A demokratikus 

ellenzők több tagja arra készül, hogy egyfelől 
a Somogyi—Bacsó-gyilkosság ügyében meg
indított nyomozásnak hónapokon át való el
húzódását, másfelől az Ujfalussy tábornok 
ellen elrendelt vizsgálatot még

e héten szóváteszik a parlamentben
és fölhívják a kormányt e két ügy visszássá
gainak kiküszöbölésére. A Reggel munkatársá
nak alkalma 
sekről

volt arra, hogy beszéljen e kérdé-
Csáky Károly gróf

miniszterrel, áld a következőikethotnrvédelmi 
mondotta:

— A Somogyi—Bacsó-gyilkosság ügyében el
rendelt nyomozás változatlan energiával folyik 
tovább és a nyomozás elhúzódásából semmi 
mást nem lehet következtehn, mint azt. hogy 
az öt esztendővel ezelőtt tortáit gyilkosság 
földerítése rendkívül nehéz föladatot ró a nyo
mozó közegekre, akiknek utasításuk van arra, 
hogy még a leghalványabb nyomnak is utána
járjanak.

Munkatársunk ezután azt a hirt tette szóvá, 
hogy a legutóbbi minisztertanács, hir szerint,

a honvédelmi minisztert bízta meg az
Ujfalussy tábornok ellen irányuló vizsgá

lat megindításával.
Űrre vonatkozóan a honvédelmi miniszter 
kivetkezőket mondotta:

— Ebben az ügyben a minisztertanács ki
záróan csak annak kivizsgálásói határozta el, 
hogy a nyugdíjasok gyűlésének vezetősége 
ellen van-e ok az eljárásra, vagyis, hogy

előzetesen tudtak-e Ujfalussy tábornok ha
tározati javaslatáról.

Üzen a gyűlésen ugyanis politizálásnak nem 
lehetett helye, márpedig Ujfalussy tábornok
nak az a javaslata, hogy nwndják ki a szociál
demokrata párthoz vál ó csati okozást, kétség
telenül politikai természetű volt. Ennek a ker-

a

Dr. Pajor "sssiraatós'sMim
Budapest, VTU, Vas-utca 17

Sebészeti, szülészed, bel-, ideg- és üdülő
betegek részére. — Modern vizgyógyintézet 
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(lésnek eldöntése a belügyminisztérium hatás
körébe tartozik, mig abba, hogy lisztek és i; y 
Ujfalussy tábornok ellen is induljon-e eljárás 
vagy sem, a minisztertanácsnak nincs bele
szólása. A honvédelmi minisztérium hatásköré
ben ettől függetlenül

folyik a vizsgálat annak eldöntésére, hogy

katonatisztek és így elsősorban Ujfalussy 
tábornok részéről történt-e lazítás

a nyugdíjasok gyűlésén.
A Reggel munkatársának arra a kérdésére, 

hogy
a szociáldemokrata párthoz való csatlako
zás, illetve az erre való fölszólít ás láza

dásnak minősHhetö-c,
a honvédelmi miniszter így válaszolt:

— Nem, semmiesetre sem. De az olyasféle 
közbeszólás például, hogy „iXköllcl focijuk ki
vívni igazunkat", amely a nyugdíjasok gyűlé
sén elhangzott, föltétlenül lázilás. Ami már 
most speciálisan Ujfalussy tábornok ügyét 
illeti, a tisztikarnak föltétlenül joga van ahhoz, 
hogy bármelyik tagjának magatartását meg
bírálja és az ellen tiltakozzék. A becsüli!ügyi 
eljárás során ez történhetik meg Ujfalussy tá
bornok esetében is.

Posta Sándor dr, fölényesen verte 
a dán Osiier-t

Oda Mahaut, Dánia legszebb asszonya pedig 
diadalmaskodott

Tary Gizella fölött

(A Reggel munkatársától.) Napok óta egyéb
ről sem beszélteik a főváros sportköreiben, 
mint a Posta—Osiier mérkőzésről és bár a ma
gyar kaiul vívó világbajnokra nagyon sok un 
esküsznek, mégis drukkoltak érte, mert

Osiier dr. ma kétségtelenül Nyagateurópa 
legkiválóbb vívója és ő volt az, aki Páris- 

ban Postát 4:3-ra verte.
Érthetően hatalmas érdeklődés előzte meg 

tehát a vasárnap esti nagy nemzet közi vivő
akadémiát, amely a Fővárosi Vigadóban folyt 
le. Nyolc órakor már megtelt a nagyterem a 
legelegánsabb közi’ínséggel, de a pénztáraknál 
még mindig sorban álltak a vivósport rajongói.

Különösen sok hölgyet láttunk a nézőtéren. 
Inkább a kíváncsiság, mint a sportszeretet 
vonzotta őket, mert Ilire ment, hogy Tary Gi
zellának az ellenfele Dánia legszebb asszonya. 
Oda Mahaut, a legkiválóbb kopenhúgai vívó
mester felesége lesz.

Pont ’/s9 órakor dr. Gcrcntsér László egye 
tömi vivómester lépett a pódiumra és magas- 
nivóju tőriskolát, mutatott be Kónyi Andrással. 
Ezután megjelent a dobogón Osiier felesége, egy 
bájos szőke hölgy, a tőrvívás világbajnoknője, 
férjével és Posta Sándor dr.-nal, akit az elkövet 
kező Mahaut—Tary mérkőzésnél asszisztáltak. 
Pár pillanat múlva viharos taps közöli föltűnt 
Mahaut asszony, aki valóban ragyogó szépség. 
Klasszikus alakját, még jobban kiemelte szoro
san testhez álló és csaknem térdig érő hófehér 
Ivivókabátja, amely alól alig látszott ki fekete 
ívivónadrágja. Tary Gizellát szintén nagy taps

fogadta. Rövid 
viaskodó*.

Tary azonnal 
bán maradt Mahaut tói 
múlva Tary egalizál, de máris Mahaut 
vezet, sőt csakhamar 4:l-re javít, 
gyár hölgy rendkívül ideges (•-> ; 
mad a nyugodtan véd•kező <ián 
akinek pontos párádriposztja i 
A kétségtelenül érdekes 
akciók során 4:2, 5:2, 5:3, 6:3 e 
tat. Mahautné javára. Innen ' 
zella pompásan 
illetve 7:5 -re 
8:6, 9:6, 9:7 az

Mahaut asszony

hevesen támadott, de a vonal- 
tusst kúp. Egy pere 

asszony 
, meri a ma- 
áliandóan tá
vi viiuü (illőn, 

mindig ülnek, 
kétségtelenül érdekes mórkőzís a további 

, 5:2, 5:3, 6:3 és 7:3 arányt mu 
javára. Imién kezdve Tary Gi- 

finishel és csakhamar 7:1, 
javít. Az utolsó*  percekben 8:5, 
arány és végül is

10:7-re győz Tary Gizella 
fölött.

leemelik maszkjaikat: Ma- 
’l'ary sápadt, a közönség

irmnawvavj
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Ajándékba kap minden vevő
3 méter dupla szó les, finom, francia mintázott céruagrcnadint, 
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Lenvászon és damasztáruk, törülközők, konyharuhák 
és garnitúrák minden árban!

Óriási raktár vásznakban! Nagy líeleiigyevásárI 

Vidéki vevőinknek készséggel küldünk mintákat!

A (küzdő felek 
hautné mosolyog, 
pedig tombol és virágok hullanak a. vivő höl
gyek felé.

Újból Gerenlsér mester lépett a pódiumra 
és Me.ák Gézával érdekes és tüzes tempójú 
kardiskolát tartótt.

Tízperces szünet után következett az est 
clouja:

a Posta Osiier reváncsmeccs.
A versenyhi réság elnöke Hajdú Marcell dr., 

tagjai pedig Buchs Jenő dr., kétszeres világ
bajnokunk és Misley Károly dr. voltak.

A pápaszemes, mosolygós arcú Osiier A. cs 
Postát szűnni nem akaró éljenzés fogadta.

— En garde! — hallatszott siri csöndben es 
a pengék egymást keresték. Már az első pil
lanatban látszik, bőgj’ Osiier valóban nagy 
klasszis. Óriási versenyrutinja rögtön kiüt
közik, mig Postán észrevehető, hogy mái- /S 
hónapja nem vivőit a nyilvánosság elöli.

A nagy ellenfelek minden gondolata olt. vib 
rál a pengék hegyén. Három teljes perc múlik 
el, amig Posta nagyszerű kvart párád riposztja 
tisztán ül Osiier arcán. Pár pillánál és a dán 
már kicgyenlit, sőt 2:.l-rc vezet! Posta, aki ed
dig kissé idegesen mozgott, most visszanyeri 
nyugodtságát és nemcsak egalizál, de ellenáll
hatatlan flesh-sci col fí:2-re rezet. Irmon 
kezdve Posta félgőzzel dolgozik és csak ellen
fele idegrendszerére utazik, 
7:7-re dolgozza fid magút.

Ideges feszengés a sorokban, 
Ínsége mosolyog. Halkan 
nőjének:

— A Sanyi most fog előretörni.
És valóban: egyik pontos elövágás a másikat 

érte és percek- alatt 11:8 ra állt a mérkőzés.
— Na, még egy tuss — hallatszik innen is, 

onnan is és Posta egy bravúros traverzoiic 
elő vágással

12:8 arányban revánsot vett Dánia sok
szoros bajnokán.

A közönség föl ugrik a helyéről. Mindenki 
örül, tapsol, éljenez és boldog az, aki Posta 
Sándor közelébe férkőzhet, aki újabb dicső
séget szerzett a magyar színeknek, névnek.

Gerhárd Lajos

csak Posta fe- 
odasugja szomszéd

TABARIN
(MOST NEMZETKÖZ! OIU’IIEÜM)

Ma, hét 
reggel

x a r ő r a 
órakor

J
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Tomola Frigyest, 
ajhtéres újpesti n&iwbot, vasárnap 
déieiott ie&artöztatta a visspátóbirő 
Másfélmtfaiártiot vett föl más ingatlanára. — Saját autóján 
vitték a fogházba. — Egy kis újpesti fésUsmester küzdelme 

a hatalmas
(A Reggel tudósítójától.) Szenzációs esemény 

tartja izgalomban Újpest lakosságát: vasárnap 
délelőtt ugyanis a város legtöbbel szereplő pol
gárai, Tomola Frigyest, a pest vidéki királyi 
ügyészség utasítására az újpesti rendőrkapi
tányság letartóztatta és a. pestvidéki királyi 
törvényszék fogházába kísértette át. A letar
tóztatott Tomola Frigyes építész, az „újpesti 
náboh“, számtalan vállalkozás korlátlan ura, 
többszörös milliárdos, fejedelmien berendezett 
családi kastély birtokosa, egész Újpestem rette
gett és kain pl évévé köszöntött, ember, — ellen
fele pedig egy alig iskolázott egyszerű kisipa
ros, aki közel kétéves harc után először a pol
gári bíróságok előtt tepertő le hatalmas ellen
lábasát, most pedig a büntetőbíróság megtorló 
intézkedését vívta ki vele szemben.

Az eset előzményei a következők: Juhász 
István újpesti fésűsmesternek kis műhelye volt 
Tomola Frigyes kastélyának közvetlen tőszom
szédságában. Tomola már akkor óriási vagyon
nal. messze szétágazó vállalatokkal rendelke
zett, övé volt az egész, úgynevezett

..újpesti hüzöv“,
az üres telkek egész sora, amelyeket annak 
idején potom áron vásárolt össze és amelye
ket. a. konjunktúra virágzása idején drága 
árakon és csak azzal a kikötéssel adott el. hogy 

gyárépületeket vele építtetik a vevők. Tomola 
betongyárat, léglaégetőt ren- 

telepen. ezekből bdi azután később 
9-niacról oly fájdalmasan ismert 
Bctongyúr III., amelynek különben 
nagyon érdekes regénye van. Ez a 

csábitólag hatott a • ze- 
ms igy történt, hogy 1923 

frigyes levelet kapott Juhász 
a hatalmas szom-
Tomola magához 
készíttetőt t 

ra kt áráról és
.1 uh ász na k.

a 
kavicsbányái, 
dezett, be. a 
az. oxotí 
/ 'pest i 
szintén 
rohamos gazdagodás 
gény szomszédra 
nyarán Tomola 
Istvántól, amelyben fölkéri 
szedőt, hogy segítsen rajta. 
11: vatta .Ildi ászt, lel tárat
gépeiről, i ngóságai ról. 
1923 juliim 14-én megüzente

vele 
végül 

m___ ____ _ hogy
másnap délelőtt 19 órakor keresse föl ó7, irodá
jában. Juhász pontosan meg is jobmí Tárnoki
nál. Néhány ismeretlen urat talált ott, akik 
gratuláltak ahhoz, hogy

a kis fésüsmester „igazgató ur“ lett, 
föl olvastak előtte néhány okiratot, egypár alá
írást kértek tőle és végül kijelentették, hogy 
Juhász 
1,000.000 koronáért, átveszik, 
Juhász 
kapni, Tomola ____
egyik tehermentes ingatlanát, ad még 6.750.000 

‘ ’ a többi urak 
ezzel meg 
az iíjpc-li 
ilyen dől-

vég ül kijelenté ti é. k,
egész Ű7.cmót a teljes becslési áron, 

", ezért az ósszeg-Tl 
részvényeket. igazgatói állást fog 

Frigyes átirat ja az. uj cég

korona értékű inüsz.arua.nya.got is, 
lefizetnek még 7,000.000 korona! s 
alakul 25,000.000 korona alaptőkével ; 
„Fésiigyár Részvénytársaság". Az i1. 
go-kban járatiam s az igazgatói címtől clbódull 
Juhász, nem tudta mérlegelni a következmé
nyeket., belement a dologba s ennek folyoma- 
nva.képen a pestvidéki királyi törvényszék, 
mint cégbíróság be is jegyezte a Fesűgyár 
Részvénytársaságot. Csak hetek múlva jöH rá 
Juhász, hogy ezzel a tranzakcióval ö nagyon 
rosszul járt. A részvénytársaságban az » 
dűl reális értékel, az i'ciii I. ö szolgáltat! 
Tomola csak, Ígéretet hozott, de sem,mii 
váltott be. ellenben a. részvmiytarsasa.g 
iránya fását magához, ragadt;;. Juhásznak 
vényei arányában saját vállalat ónak 
rgyhatoda jutóit. Nyomban közöli ■ Tmuulávil 
hogy a ' ‘ 
Tomola 
végre 
dr. András Ernő ügyved

ye • 
a, 

.ST/P 
egész

CSU Oí/p

dolgot i’Oii) hagyja annyiban. amire 
nj.ihb ijj r>“l< \ki'l halmozta el. JhIhhz 
türelmét vesztette s u.rgl>iz,á óból

I

vái9a9kozdval

hozzáiátott a Tomola elleni adatok össze
gyűjtéséhez.

Megdöbbentő lényekre bukkant ez a nyomo
zás. Megállapítást nyert, hogy az alakuló köz
gyűlés jegyzőkönyvének dátumát hamistották 
és hogy Tomola az. ígért nyersanyagból sem
mit sem hozott be a vállalatba, továbbá, hogy 
«'-z ing'atlan, amelynek átírását ígérte, értéken, 
fölül meg volt terhelve, adóssággal. Az. ügyvéd 
azonban kikutatta még azt is, hogy Tomola, 
amíg egyezkedési tárgyalásokat folytatott 
Juhásszal, a Magyar-Cseh Jparbanknál

1 J.OOO dolláros jelzálogkölcsönt vett föl. 
a pénzt fölhasználta és bctábláztatta 

a fésügyárnak ígért ingatlanra.
Akkoriban ez az összeg majdnem 
milliárd koronának felelt, meg. Amikor 
ezek után kétségbeesetten követelni 
jogait, erre Tomola azzal felelt, hogy 
leletlen magatartásáért" igazgatói, állásából 
rögtöni hatállyal elbocsátotta, fizetését 
szüntette és a gyártelepről kitiltotla. 
erre a cégbírósághoz 
jrlenlést is adott be a 
ellen csalás büntette, 
len kezelés bűntettei 
ezél eskör ii n y om oz i sI 
tavuk a följelentés 
Iák.

A rendőrség erre utasítást kért az. iigyósz- 
< égtől. hogy Tomola fogva!artása ügyében mi
lyen intézkedést tegyen, de akkor még az volt 
a nyomozó hat óságok álláspontja, hogy Tomolá-

a

másfél- 
.Juhász 
kezdte 
„tisz-

be- 
.Itili ász 

fordult. Egyidejűleg föl- 
főkapií án.vsúgon Tomola 
ok,ira f hamisítás és hiit- 

miaft. A főkapitányság 
indított és a kihallgatott 

adatait mindenben igazol-

Iának olyan óriási vagyona van, hogy ez egy
maga kizárja azt. a föltevést, hogy u bűnvádi 
eljárás elől szökési kísérletet tegyen. Ezért 
Tomola szabadlábon maradt, de az eljárás 
tovább folyik ellene. Közben a cégbíróság is 
lefolytatta, a bizonyítást, még pedig Tomoláru 
nézve lesújtó eredménnyel, úgy, hogy először a 
pestvi-déki törvényszék, majd a budapesti tábla 
és a kúria, is a Fésiigyár rt. megalakulását 
semmisnek mondották ki, a vállalatot a cég
jegyzékből töröltették s megtörtént az a ke
reskedelmi életben példátlan eset, hogy a bíró
ságok egy két év óta. fönnálló alakulás életét 
egy tollvonással mégse min hit ették. A bírósá
gok döntése folytán Juhász ismét visszakapta 
üzemét, gépeit és szerszámait, de az ügy bün
tető része azért tovább folyt.

A napokban készült el a pestvidéki ügyész
ség a kötetekre menő iratok .áttanulmá

nyozásával
és Tomola ellen hűtlen kezelés büntette, csa
lás és okirat-hamisítás miatt vádiratot adott. 
Ugyanokkor indítványozta az ügyészség a 
vizsgálóbirónál, hogy Tomola ellen rendelje el 
a büntetés előrelátható nagyságánál fogva a. 
vizsgálati fogságot. Dr. Handlovits vizsgáló 
bíró az ügyészség indítványának helyt adott és

vasárnap telefonon kereste meg az újpesti 
rendőrséget, hogy Tomolát letartóztatás 
céljából a pestvidéki törvényszékre szál

lítsa át.
A rendőrség vasárnap kora délelőtt detekti- 

veket küldött ki Tornaiéhoz s hivatkozással a. 
vizsgálóbíró utasítására, beszállította a pest- 
vidéki királyi ügyészség Fő-utcai fogházába. 
Újpesten, ahol a híres nábob letartóztatásának 
híre falóiilzkénl terjedt el. száz főnyi tömeg 
nézte, hoaycm szállítják el Budára saját autó
ján, a milliárdos Tomolát a detektívek.

A vizsgálóbíró élőt1 Tomola a letartóztatás 
ellen föl folyamodást jelentett be és egészségi 
állapotára való tekintett el kérte hogy addig 
is, amíg sóivá eldől, helyezzék egy budapesti 
ismerősénél házi őrizetbe. Kérésének csak 
annyiban tettek ele,get. hogy nem vezették le 
cellájába, hanem külön szobában detektívek 
őrzik a teljesen összetört embert.

Vajda József

operett

leigmwBl®ásö«5<i?»saS9lB ItohÓZ.'l I
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Heltai Jenő és a lusták
— Levél a szerkesztőhöz —

A regi-világbeli pesti úriember megengedte 
magárnak azt a luxust, hogy a nevezetesebb uj 
színdarabokat már csak akkor nézte meg, ami
ken' arról „az egész város beszélt", — magya
rán mondva: a jónevcléshez, a társadalmi rang
hoz, a jótársaságbélí kötelezettséghez tartozott, 
hogy az úriember is ellátogasson, a színházi elő
adáshoz, amelyet már minden ismerőse látott. 
„Nem akarok elmaradni a világtól", — mon
dotta magában a régivilágbeli úri ember és el
ment az emlegetett színdarab előadásához, már 
esek azért is, hogy vacsoránál, — azoknál a 
kedves fogadói vacsoránál, vagy pedig vala
mely vacsorautáni összejövetelnél lelkendezve 
újságolhassa, hogy az a bizonyos színdarab, 
amelyről „az egész város beszél", az ő tetszését 
is kiérdemelte... Mindnyájan hordlunk ma
gunknál kritikai látócsövet, mi utóim az esti ka
bátunkat felöltöttük' és megváltottuk a jegyün
ket a. földszintre.

Ebben az esztendőben azonban nem sokáig 
késlekedhetett az úriember, ha. az egymásután 
következő) színdarabokat látni is akarta: gyor
san peregtek le azok a színházi műsorról, hogy 
soha többé ne nézhessék meg őket a. várakozó, 
próba-patkánnyal, dolgozó úriemberek. Mire, 
egy-cgy színdarabról beszélhettek, volna, a meg
levő szalonokban és egyéb társasösszejövetele
ken: a. színdarabot már régen elküldte az ör
dögbe a. türelmetlen, igazgató.

Es ebben a gyorshajtásban most jólesik föl
jegyezni, hogy éppen egy vérbeli Író szín
darabja marad, meg annyi ideig a műsoron, 
hogy ideje van a l\ is-liudapesl minden vára
kozó lustájának, léis-Magyarország minden 
„ráérünk"-lakosának utánanézni, hogy miért is 
játsszák ezt az „Arcok, és álarcok" eimii három 
egyfölvonásosl annyi ideig a. Vígszínházban?

Azért, mert igazi írónak, a. munkája.
1925-ik esztendőben, amikor a. színházi előadá

sok a tanulságos szórakozások mellett megfiata
lodást, étvágyasságot, egészségességet és egyéb 
varázslatokat is ígértek a n. é. közönségnek: el
következett egy írónak a színpadi megjelenése, 
aki semmi, mást nem. ígért a. publikumának, 
mint irodalmat, — százszázalékos, régi értelem
ben. vett, nemes jellemű, szélhámossá gnélküll 
irodalmat, amellyel szórakoztatni, és tanítani, 
akar egy vigszinházi. előadás keretében. Egy író 
ereszkedett le végre a konjunkturális színpadra, 
ahol már az utóbbi időben, nem is beszéllek 
emberi nyelven, nem cselekedtél: józanul, nem 
mutogattak be mindnyájunk által érthető érzé
seket és hangulatokat.... Egy kiválasztott író 
jelentkezett a. komédiák világában és győzedel
meskedett, pedig nem is a. (ílobe-szinház idejé
ben élünk, hanem, egy csiszoltabb, de tudatla
nabb korszakban... Egy író tette le a. színpa
don a. garast, amely író meggyőződése, tudása 
és főleg irói. becsülete nélkül nem irt le egyet
len sort sem, amelyet utóbb hitványnak kellene 
mondani; — az irodalom szentélyében roll ha
rangozó) vagy vátcsz, de mindig ábilalos, aho
gyan ebbe a templomba. belépni illik... Egy író 
aratott sikert a. pesti, közönség fölött, amely kö
zönséget már csak gunyoros vagy szelíd meg 
re léssel kezeltek a. színpadról mindazok, akii: 
t:< gyességét kierőszakolni, akarták, amikor ma
darászó vérese módjócra leb- gtel: gyermekes sze
szélye vagy keserű miivételim ségc fölött. Jött 
egy irő és megmutatta, hogy a. pesti közönség 
nem luslult. cl az igazi irodalom iráni, még ha 
színpadról látja is. Megmozdullak a. várakozók, 
a tustódkodók, a. „majd legközelebb megnézzük” 
elvét valló pestiek és vidékiek, habár már tud
ják, hogy csat: irodalmat kapnak a színházban.

Ezért, tartom, irodalmllag nagyjelentőségű
nek., hogy az „Arcol: és álarcold*  állandóan mű
soron van,

Krúdy Gyula

— Egy világjáró angol aviafikus Indiából 
Budapesten keresztül röpül Londonba. A Innia 
pesti rendőrségét értesítették, hogy Olivér Já
nos angol pilóta elindult az. indiai’ Karachiból, 
ahonnan Londonba röpül. Kétüléses I). H. 9. 
jelű nyitott gépével a napokban röpül át. Buda
pesten.

Perzsa- fis betf&ütii szőnyegek
alkalmi vételekéül

ANTIKAKT íiT.-nál
(Igazgató: Sternberg Z. J.)

VII, Doh-utca 31, Kazinczy-utcal saroküzlet
Telefon: József 103-68

Dorottya-utcában frontra nyíló I. emeleti 3 szép 

utcai szoba különbejárattal 
kiadó. Ajánlatok 70-44 vagy 903-43 telofonszúm 
alatt 9 és 11 óra vagy 4 és 5 óra között

— Karácsonyi amnesztia... A kormányzó 
minden karáosoiiy elöli élni nzokult. legszebb 
államfői jogával, az amnesztia gyakorlásával. 
Politikai íkörökben a küszöbön álló részleges 
amnesztiával kapcsolatban sokat beszéltek 
arról, hogy a kegyelmet, ki kellene terjeszteni 
Benicz’ky Ödönre is, aki már hónapok lótíi ül 
a fogházban és egészségi, állapota az utóbbi 
időben erősen megromlott. Szalut dltthrahelye
zését nemcsak legiiiniiista politikai barátai, 
hanem más pártállása politikusok is kívána
tosnak tartják és éppen ezért már hetek óta, 
tárgyalnak Peslhy Pál igazságügy,miniszterrel. 
Ezek a tárgyalások ma már olyan stádiumban 
vannak, hogy rövid időn belül eredménnyel 
végződhetnek, vagyis a kormány előterjesztést 
fog lenni a kormányzónak arra, hagy a részle
ges amnesztiát terjessze ki licvíczky Ödönre is 
és ebben az esetben a volt belügyminiszter 
karácsonyra talán már cl is hagyhatja a fog
házat ...

— A kereskwleiml törvény élotbolépteh'-sónok 50. évfor
dulóját ünnepelte vasárnap n Magyar Jogászegylet. A 
Magyar Jogászegyolct vasárnap délelőtt tartotta az ügy
védi kamara székhazában rendes évi közgyűlését, ame
lyen a kereskedelmi törvény élclbrléptetésénck 50. év
fordulóját ünnepelték meg. A közgyülésen Kegy Ferenc 
egyetemi tanár elnökölt, aki megnyitójában megemléke
zett a kereskedelmi törvény létrehozásának körülményei
ről és megállapította, bog.v ti törvény néniéi, szelleme 
nem mindenben váll javára t. magyar kereskedelem fej
lődésének. Ezután a vezetőség terjesztette elő évi jelen
tését, amelynek kapcsán elhatározta a közgyűlés, hogy 
az egyesület jegyzőkönyvében Örökítik meg a legutóbb 
elhalt kiváló jogászoknak, ’l<>ru Gusztávnál;, Grccál; 
Károlynál:, l’lósz Sándornak és Fricdmann némáinak 
emlékét. Végül Publa Ferenc nyugalmazott kúriai ta
nácselnök tartotta meg előadását a kereskedelmi tör- 
vénynek a bírói gya/coi latban rá',’, alkalmazásáról.

— Leugrott az emeletről, mert elvesztette 
gazdájának 3 millió koronáját. Csütörtökön 
délelőtt a Dob-utca 9. számú ház IJJ. emeletéről 
leugrott az udvarra egy magas, jól öltözölt 
fiatalember. A Dob-utca 9. számú ház átjáró
ház és a. házban a halottal senki nem ismerte 
föl. Mint ismeretlen holttestet szállítói Iák be a 
bouctani intézetbe. Vasárnap megjelent a fő
kapitányságon az öngyilkos két, hozzátartozója 
és bejelentették, hogy az ismeretlenként sze- 
deptö öngyilkosban fölismerték test vérüket. 
Kiderült, hogy az öngyilkos llerger Imre 22 
éves fiatalember kézi műn Rákeres ködöse géd. 
Miután állást nem kapott a szakmájában, a. 
Lázár-utca 2. számú házban levő Sinkovits 
pékmesterhez szerződött. ahol csakhamar 
pénzbeszedé>sel bízták meg. Szerdán estig in
kasszált, de a beszedett pénzzel nem jelentke
zett gazdájánál, ('síit őrlőkön reggel Berger 
Imre, aki a Dob-utca 10. számú házban lakott, 
elindult hazulról. Ctközbent találkozott öccsé
vel. aki megkérdezte tőle; — Hol van az in
kasszáló táska? Berger Imre azt válaszolta: 
-- Tegnap :i millió koronával együtt (Illesztet
tem. Megyek és bejelenteni a rendőrségen. Az 
öccse még utánaszólt: • Siess, mert a gazdád 
már üzent érted, hogy nem tudott egész éjjel 
aludni, amiért tegnap este nem jöttél vissza a 
lúská.vul. De Berger Imre nem menta rendőr
ségre. Két levelet; irt még valahol, egyet a fő
nökének és egyel a menyasszonyának. Azután 
levetette magát a harmadik emeletről.

• Vasárnapi hangverseny. S.almári Tibor vasárnap 
f sic Bach, Schumann, IP--pighi. Dohnúnyi, Szineinnti és 
Liszt müvei! adta elő. Az. ő interpretációját nem kor
látozz:: korunk ideges intcllektuali/.musu. sem pedig a 
dekadens art :.-zl ikuni: m< gnmrnd :i muzsika szűzi tala
ján, amely fölé bárány fi-l hős romantikáin derűn égbolt 
bori!... i.s megmarad ösztönösen finom, művészetében 
k-rcsctlcnül < -:.int<- zongora.sCdiszlánnk. aki :i kis for
mákat szinte egyedülálló epikai eharnieal vonja be és 
•z<ivi tovább. M«-leg és . Holái’os sikert aratott. I’. .!/.

Szá/baléve.-, >• ff vas ’ .•i' ti.'y cdiisz grófnő. 
Rómából jeh •.íik: Dolli de Ti/ida g’rófnő. aki 
ístD-öcn l’lón nelx-ii születeti, vasárnap ülte 
meg teljes szí ilci.it épségben Imi. születésnapját.

Pat’fmnevie
KOSZTELITZ

l'rancta por fömkillönlegcsr,égek a legolcsóbban 

Dorotlya-tilca 12 JV' Telefon 188-80

Arany és (•/.üstórák príma kivitelben. Ezüst <■-. arany
éi tikülök. Nippek. Dísztórgynk. Zomtim-kiilönlegcsscgi-k 
bonbonicrekben.

tó reá !>ban és Dán
ékszerészednél
Ko ,uth T.ajo a. 1;;. Telefon Józs. 154-73 

December II, 15, Kl ánnagy őnanap olcsó Arakkal I

tCaráo® w vásár 
perzsa és belf&Sdi szőnyegekben 

bámulatos olcsó úrban Kiéin ödön, IV. Hégiposln utca 3

— Eltűnt a zajló Dunában. Vasárnap reggel 
n. Lánchíd budai oldalán egy télikabátot talál
tak a parton, zsebében igazolvány volt, amely 
Ti/li József nyomdász nevére szólt. Röviddel 
ezután jelentkezett egy ember a főkapitány
ságon, aki elmondotta, hogy a reggeli szürkü
letben egy alakot vett észre a zajló Duna jég- 
láblái közöli, megmentésére gondolni sem 
lehetett, pár pillanat; alatt elmerült. A tal-ílt. 
igazolvány szerint a jeges Duna halottja Tilli 
József nyomdász lehetett.

— ,,Könnyű szívvel hagytam olt n birilskodást.. .** Új
ságcikkekből és egy ellenzéki intcrpell. ■•ióliól ismerlek 
azok az okok, amelyek miatt a kúria egyik legkiválóbb 
bírójának, dr. Rakonyi Kálmánnal: nyugdíjba kellett 
mennie, .j Uerjycl munkatársa, fölkereste dr. nakrmyi 
Kálmánt, hogy megkérdezze tőle: hoyyan fogadta <i 
kényszerű nyugdíjazást, és milyen téren 'c.u dolgozni n 
jövőben'.' A nyugdíjazás okairól és körűim nyciről nem 
hajlandó nyilatkozni. Csak ennyit mond:

— Amint az k<>7A.u(]omásu,politik.a játszott Hl 
közre. Politikáról pedig nem nyilatkozom, 
mert, nem értek hozzá. Soha nem foglalkoz
tam politiikával. En bíró) voltam, csak bíró... 
Negyvenhárom esztendőn keresztül.

Most aziránt érdeklődöm: ennyi idő után milyen ér- 
zésekkel tévozotl a bírói székből.

— Könnyű szívvel hagytam ott. a bírásko
dást hangzik a felelet —. mert van valami, 
ami az életben mindenért kárpótol.

Magyarázni; gyanún! pedig (karonfog, másodomcloti 
lakásáról levezet a |i>ld'-zintr-‘: i<( van a helyisége n • 
Országos Gyermekvédő Egyesiilelnck. amelyvu'l: dr Hu 
hőnyi az elnöke. S;u lno.<.h„l gyermek ül nz asztalok 
körül, éppen ebédelnek. Dr. llakonyi szeretettel néz vé
gig rajtuk és büszkén mondja:

— Ma nyulpocsenyét esznek. Húsleves, nypi
pacsén ye krumplivul és mákos tészta: ez a 
mai menü.

Az egyik kisleányt megkérdezem: gyakran szokta <■ 
őket meglátogatni <: méllóságos űrt Bámul rcám: nem 
érti a kérdést, fisak később mondja:

— A fíakonifí bácsit, tetszik gondolni? Ö min
den ebédnél itt van.

Bakonyi méltósúgos urat a gyerekek nőm ismerik. 
('» mindannyiuknnk csal; líakonyl bácsi . . .

— Damaszkúsznál megsemmisült egy francia 
zászlóalj. Londonból jelentik: Arab forrásból 
eredő hírek szerint egy francia zászlóalj, amely 
ezer harcosból állott. Damaszkusztól keletre 
teljesen megsemmisült. A hir megerősitésre 
szorul.

Karácsonyra egy jé> szemüveg vagy iá*cső  n legszebb 
ajémdék. Tekintse meg karác.-mnyi választó.!, iin-kat! Chmura 
László, látszerész. I\. I'ercneiok-tero 2. V. Fürdő utca 7.

T<-;;ycn ki.arletet ezz< 1 az önondoláló módszerrel 6s meg 
fogja állapilnni, miiven egyszerű, gvors és hatásos.

M< li gités vagy elektromos éiram fölösleges. Egyszerűen 
licesusz.tatja haját a Wcst-Eloetri ■ tüesatba és Jo vagy 
15 : -r<- alatt olyan gyönyörűen ondtdáll hója ksz, mintha 
a legügy -.ebi: fodrász osinálta voln ■.

A West-Elocfríc :íic-'.i mágneses, nem égeti, ncin vágja, 
nem :öi-i és nem knuzálj.i ••s.zc ,i hajat. A West-Electrlo 
< lektriznlt acélból készül, nikkelc.zetl, tökédotcs fényi:, 
*-iiim mint a selyem. Maga a ni 'gtestesűlt egyszerűség, 
örökke larl.

Próbálj:: ki ezt a csodálatos angol gyártmányu ondolólo 
tííesatot. 11;: m-m volna mogelé-gedvo, költségeit szívesen 
visszati ritjtik, de mi határozottan tudjuk, hogy ha látni 
fpgjn. milyen egyszerűen és tökéletesen működik a Wcst- 
Jílectric, nem fogja tudni soha nélkülözni.

1 kősalet 4 tűvel 30 cser kofona a pónx clffcotes 
tirkUldésc mellett. Utánvéttel 7000 K-val drfipAbb.

Kapható minden drogéria, gyógytár és díszműáru 
üzletben. Ha ön ezen West-Eb'<-tric. lücsattokat megszokott 
üzletében nem tudná b szorozni, küldjön be nekünk 30 ezer 
koronát mintiikártyóé-rt 1 tiiesattal, használati utasítással, 
melyek kitűnő tamicsokk.il sz.ol(,álunk a haj legjobban vnlo 
i id-d.il.i-ára. ICzen szelvény arra szolgál, hogy 
önm-k n rendelést incgkönnyitse. 
Vágja lo okvetlen n szo|. 
vényt, mert el _ _ * •tó.folojtíl. .--- UaV

nv.itfy5"., fé'cn?c\oÚM ős /A\ücsntU\'‘ vtetek’
... utca '.,.’nrt)ü ko' .... c\riect ,p.kes > <írb

ilci.it
tamicsokk.il
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kormánybiztosi kttlOtt Szolnokra a miku- 
lAsesti véres botrány kévs^sgáiására

tudósítójától.) A szolnoki magán- 
tiszti viselők helyi csoportja Mikulás-estélyt 
rendezett a varmegyei kaszinó egyik termé
ben, amely egyébként is bérelt helyiségük. A 
táncmulatság annyira zártkörű volt, hogy 
<\sak azok vehettek rész! rajta, akik napokká' 
előbb aláírták a részvételi, ivei. Ezt a helyi 
lapjukban is közöltek. tájfél után mégis l:< ál
lított jt mu’atságra Magyar Levente, helybeli 
ébredő, egy hölgy társaságában és

íelikabátban, kalappal a fején, kihívóan 
a táncterem közepére állt.

Horváth Lajos, a csoport titkára, aki egyszers
mind az estély rendezője is volt. <4 akarva ke
rülni a botrányt, udvariasan fölszólította ,V<7- 
gyart, hogy kabátját és kalapját helyezze el a 
ruhatárban és bár az (wtély szigorúan zárt
körű, mégis szívesen fogják látni. Magyar 
erre sző nélkül arcába csapott Hovvothnak, 
aki védekezett és

kétszer arcul ütőt te támadóját.
\ jelenlevők azonban rögtön közbeléptek és 
Magyar a hölggyel együtt eltávozott, Fél óra 
múlva vitéz Solty László) rendőrföliigyelő, 
aki barátja. Magyarnak, magához hivatta 
Horváth titkári, az épülőinek egy másik helyi
ségébe. Horváth nyomban és teljesen gyanút
lanul eleget tett a meghívásnak és amikor a 
félreeső helyiségbe belépett és 'négyszemközt 
maradtak,

’-’íéz Sutty László, alánok kard volt az 
* ifialán, rá rohant a vézna fiatalemberre és 

öklével agyba-fííbe verte.

A gyilkos 
a l’őkapi- 

hétfőn reg
nyomozást annak megalla- 

kit terhel a

- Vasárnap éjjel az (trömvölgy-ulcában 
véletlenül agyonlőttek <gv géplakatost. Az 
(5röm völgy-utca 2(1. szám alatti lakásán Szabó) 
Imre géplakatos vendégül látra vasárnap 
esíe egyik barátját. A szobában estik Szabó és 
vendége tartózkodtak, éjfél felé dörrenés hal
latszott és Szabó átlőtt mellel esett össze. A 
szomszédok föl''if>redtek s hesiettek Szabóhoz, 
akihez kihívták a mentőket. \ meiitőor\<>s 
már csak a beállótI halált konstatálta. Szabó 
vendége elmondottja az előhívóit rendőrnek, 
hogy Szabii mutogat la neki revolveré!, nem 
India, hogy meg van tői! ve s a fegyrer vélet
lenül sült el é-s ölte meg Szabói. 
fiatalembert a. rendőr előállította 
íányságra, ahol őrizetbe v< t(<‘k s 
gél megindítják a 
pitáflára, hogy Szabó haláláért 
felelősség.

— Vasárnapi öngj llkosságok. Pusziin 
kereskedelmi ügynök, aki a ltákóeziiit 

a Rudas fürdő egyik kabinjában. 
Amire rátaláltak, l.nlull roll. —

tinzt.vi-.bi 7'. ••vés fok
szán) ..latit lakújukon

G.-'raiué idrgltn )ban -.-cd'-'f. •••

•••

mester a nta- 
és a katona
témáiból álli- 
kollekcióját

János 51 éves 
51. szám alatt 

lakott, a Rudas-fürdő egyik kabinjában, fölakasztotta 
magút. Amim rátaláltuk. I.alull roll. — CPirtii Évim 
' yugalniazol’ ti.ztvi-.|ö 7> .-vés l<-!---.ge l,cstcrz.svl)ei> n, 
Ih-zső utca 1. szúni ..la'.i lakú iil.un hu <>l riir :l ilrCtfil't 
n nyakát. (.araim' idigbnjbnn szenvedeti. mentők 
lyos sebével a Szent lstvún-l irházba szállították.

Ml-

i
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a Lantos rt. aiikeiósteriuébon 
megtekinthető hétfőn, ked
den, szerdán 10 órától G óráig

l.C.(l)) 
érdekes 
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.in és 
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A közkedvelt 
gyár népélet 
élet kedvenc 

tót Ifi össze

> trL?' A

v ú súrol, k o r c n s o föl

PARDO és CAI1HI 
p o r z s n b 7. ■> n y <■ g ű z 1 c t ó t 
ÍV, PÁRISi-VTCA 3. S l. 
( Koronák'r< vg n. sarok). Tel. 195-13 
Legolcsóbb árak, dús választók

Horváth, akit belépése pillanatában mindjárt 
a falhoz szorított a rendőrtiszt, ebben a hely
zetében nem tudott védekezni és .segítségért 
kiáltozott, de mire, emberek kerültek elő, ad
digra Solly véresre verte és már cl is távozott. 
A fiatalember ‘ií óra hosszáig nem is látott az 
egyik szemén és csak két napi ápolás után ja
vult állapota annyira, hogy egy barátja kísé
retében feljöhetett Budapestre, ahol Pikler 
Emit képviselőhöz fordult panaszával. Munka
társunk beszélt a képviselővel, aki az esetről 
a következőket mondta:

— Horváth az esel után harmadnap jött hoz
zám. de még akkor is borzalmasan nézett ki.

Amit csak látni lehetett a testéből, a ruhán 
kívül, az daganat és véraláfutás volt.

Alig leheteti ráismerni. A szóban forgó hölgy 
felesége volt a rendőrtisztnek, tán éppen beteg 
vagyok, de azonnal fölkerestem Rakovszky 
Jván belügyminiszter urat, aki megígérte, 
hogy

a brutális eset sürgős kivizsgálására ki
küldi Bőr belügyminiszteri osztálytaná

csost
és biztosítót! arról, hogy megfelelő elégtételt 
fog szerezni. Horváth Lajos elmondta buda
pesti ismerőseinek, hogy a szolnoki ébredő 
körökben azért haragudnak rá, mert helybeli 
úri családba tartozása ellenére élért1 állt a 
magántisztviselőknek. A Reggel értesülése sze
rint a miniszteri biztos már el is utazott Szol- 

i nokra és ma kezdi meg a vizsgálatot.

Bandi és Juci is... kiszenvedtek, 
veletek Ilajdti Bandi K éves és Hajdú 

•’> év< s. Nem lesz L 
nazisía. nem lesz egvelemi 
a. MAC' pályáján futni 
Nem Írsz dohtor jtiris.
Nem fog*

Isten 
.1 uci 

Hajdú Bandiból második gim- 
hallgató, nem fog 

se. magasai ugrani. 
Se mérnök nem lesz, 

magyar automobilt konstruálni, se 
házak, hidak terveit rajzolni nem fogja. Juci
nak még megnőtt volna a. haja s leéri volna 
derékig, úgy járt volmi a felsőbe, komoly 
leköt • csokorral megkötve len! a bakliskor ár
iul lan boldog lobogóját. Nem fog Juci az’r.i a 
szenzáción átesni, mikor a hosszú hajból 
megint bébé-haj lesz és Eton... nem fog a 
szili1 a .szerelem drága lázitó baktériumaiból 
kapni, nem hasad a. mennyország hajnala szi
vébe. mikor a pici babájának először <>d.a- 
nyujtja majd tápláló keblét. Mindez az istentől 
sugalmazott magyar élet, itt marad gazdát
lan ál a végtelen vak levegőben mi Földünk 
felett. Bandi meg Juci pedig kézenfogva men
nek emigrációba az életből, az édes szülőhazából. 
Még emlékeznek a másvilág hideg mezején, 
lehajtják kiesi lejüket, sóhajtanak és harmatot 
ejtenek arra a sápadt idegen fűre. Jön elóbiik 
Jézussá, kit olyan nehezen vártak már Bandi 
is, Juci is most, december elején itt Pesten... 
és Jézusba megcirógatja eg’.vik kezecskéjével 
| <ii képét, másik keze.'-kéjével a Juci 
könnyes kis orcáját. Jézuska mindent tud, 
Bandi és .Juci, nem 
lézuska 'karácsonyi 
dog ünnepet, Bandi

— Lady Astor a k." lát
I. tinin ni'Rt (»r--.z-ii-s”.áRl>a. 
tiidóMitója: 
lője azt í::-. 
iHiini (úkital, 
közt;,• ■■■••4 J' 
/< ./<•.• / i/nlib 
l. iiii ii 'l1 A ' I,

< rí fi

U 
Jézuska minden! 

kell semmit se m*>.éínetek.  
ajándékot ad nektek. Böl
cs Jncika...
költségén kiild k! minden angol 

I..mdonból Jelenti .f ilc>he’l. 
.Plin. az angol munkáspárt la'pvisc.

,• iánlalo’ telte angcloi>zági kom- 
: ki kei.K.lyan hisz a szovjoí-

( ne z."igb.-i kiv . nk'vik, unnak ;• 
ii inh lkméscre borsá1 ja n- ufi- 

Cillláa. Dl'"! . I ,áf)ba köl- 
magát köteleznie, hogy két

propas^rasSa eladás 
fcar«ijcs©8®]Ra

Gyönyörű valódi perz/a. összekötő ... 
Gyönyörű spnuhul összekötő, Dl'/13.) cm 
Romok valódi porzsu dlváuytukftró , 
Gyönyörű Tabris-'.hédlős.’.őnycg. . . . 
Szép selyem mokett sezlóntakuró...

Szmlrnn-, arRninan-. nymlnstcr

1,500,000 
730.000

O;5.?c.afo 
13,500.000 

eao.ooo
es

. J< 
. K 
. K 
. K 
. K
ftilúszCny egoit, 

függönyök, Agygnrnit uruk húiiitilaitis o|; én utuslif .-ltunk.
Kedvező fizetési föltételeit készi»6i:zárak mellett

SCmLUNGER BÉLA
Syf.9doi»T»estts V0O Te«'éx-UcörüS IS*  s^ám 

alapítva 190/

A megnagyobbított Fischer
Áruház karácsonyi kiáltása; 

ünnepi látványosság

■» ■<! I^|

Olcsó árak, kitűnő minőség, legfino
mabb Ízlésű választék. Udvarias, gyors 
kiszolgálás: kellemes szórakozássá 

varázsolják a bevásárlást

eiárusitá"
sunk alkalmi vé&elei:
1. lmportáltbutor-és füqgöny- 

brokátokésripszekísodooo.mostK130.ooo
2. Mouslin créppe rnhákra, divat- 

szinokbon, 100 cm szeles, eddigi ara 140.000, 
most...................................................................... 90.ooo

•» Vrslt/n+irt pnhn. finom minőség, di- V ülVülin, vatszinckbon. sportrnliúkrn, 
kosztiitnro alkalmas, eddigi ára 130.000, 
lHOSt «••••••••••••••••••••••••«•••••

4. Félselyem duchesse, bmíLbé’ 
lésnek, 70 cin széles, eddigi ára 95.000, 
most......................................................................

• • • •
s. Kockás függfinyetamin/sS 

eddigi ára 38.000, most . ..

g. 9G cm széles schottis ruha-
eddigi ára 32.000 korona,SZOVet, most............................................  

80.ooo

70.000

28.ooo

23.000

n

?. Mintás divatszalagok, nVkivi:
tclbcn, eddigi ára 11.000, most ...................p

8. Csipkék, betétek, lcsséghen”, az
eddigi 3.000 koronától 30.000 ko- CT
ronús árak helyett........................ üUU—O.OOu”!^

S.ooo

Áraink mMsége: 
teljes eltenóííóSíe értük 

fizetett árijait

FISCHER SIMON
ÉS TÁRSAI RT.

BUDAPEST,
V.B Bécsi-utca 10



10 aReggel 1925 december 14.

Károlyi József gróf 
négy koffer karácsonyi ajándékkal vasár 

nap Lequeitióba utazott

r

József 
vissza 
kará-

uj.

(A. Reggel tudósítójától.) Károlyi 
zrói négy héttel ezelőtt érkezett 
Lequeitióból Budapestre és a közeledő 
csonyi ünnepre való tekintettel,

vasárnap délután 3 órakor utazott el
ból Spanyolországba, a királyi családhoz.

Elutazása előtt bizalmas tanácskozásokat foly
tatott a vezető legitimista politikusokkal, va
sárnap déli 12 órakor pedig fölkereste hivata
lában Vass József helyettes miniszter elnököt, 
akivel több mint'egy óra hosszat tanácskozott, 
majd a következőket mondotta elutazásáról 
A Reggel munkatársának:

— Ma délután 3 órakor utazom Lequeitióba, 
ahonnan már csak márciusban fogok Magyar
országra visszajönni. Utazásom hírére nem-

csaik Budapestről, hanem az ország minden ré
széből elárasztottak ajándékokkal, amelyeket 
a királyi család tagjainak kell a karácsonyi 
ünnep alkalmából átadnom. Igazán megható 
az a ragaszkodás, amely a királyi család 
iránt minden társadalmi osztályban megnyil
vánul és ennek legszebb bizonysága éppen az a

négy koffert megtöltő ajándék,
amelyet most magammal viszek Loqueitióba. 
ZVő állatokat, malacokat, bárányokat és csi
kókat is akartak velem küldeni, de ezeknek 
elszállítására már nem mertem vállalkozni.

Károlyi gróf végül közölte munkatársunk
kal, hogy a Zita királyné bécsi tartózkodásá
ról szóló hírek teljesen alaptalanok, mivel a 
királyné 2’/t év óta San Scbastianon kivül se
hova sem látogatott el. lett az

!.'<'■ < 7

— Tragédiát vagy operettet játszó tt-o Pálffy 
Lajos színész. Néhány nappal ezelőtt bejelen
tették a főkapitányságon, hogy Pálffy Lajos 
színész apósának Szabolcs-utcai lakásáról el
tűnt. Pálffy Lajos vidéki színtársulatoknál ját
szott. Állandó szerződése azonban egyik társu
lathoz sem kötötte és csak egyes szerepek el
játszására rándult le némelykor vidékre. Kü
lönben feleségével együtt állandóan Pesten la
kott, ahol főképen képek árusításával foglalko
zott A rendőrség eddig a legcsekélyebb 
nyomravezető adat nélkül áll a rejtélyes eltű
nési esettel szemben és a detektívek nyomozása 
egyedül csak a színész feleségének vallomására 
támaszkodik. Az asszony ugyanis előadta föl
jelentésében, hogy gyanúja .szerint férje egy 
szerelmi kaland következtében szökött meg, de 
lehetséges, hogy adósságai miatt öngyilkosságot, 
követett el. Pálffy Lajos főképen bonvivan- 
szerepeket játszott és egy-egy vidéki föllépése 
után százával kapta a kisvárosi bakfisoktól a 
szerelmes leveleket. Legutóbb is egy leánnyal 
barátkozott össze, akivel többször látták együtt; 
a fővárosban is és nem lehetetlen, hogy most 
e nő miatt hagyta faképnél fiatal feleségét.

— Elfogtak egy sikkasztó pénzbeszedőt. Az. Erzsóbct- 
városi Textil- és Pivutúruház Rt. följelentést tett n 
rendőrségen, hogy pénzbeszedője. Lantos Miklós 52 ,nil- 
Hót elsikkasztott. Lantos 35 millió elsikkaszt ásót be
ismerte. 20 millióról azonban nem akar tudni. Letar
tóztatták.

— Uj rendelet a hazaárulók vagyonáról. A 
hivatalos lap vasárnapi száma érdekes igazság
ügyminiszteri rendeletet közöl „hazaárulók va
gyonára vonatkozólag a hitelezőket és más 
igénylőket illető .jogok érvényesítésére irányuló 
eljárás tárgyában". Az uj rendelet továbbra is 
érvényben hagyja a hazaárulók vagyonáról 
szóló .1938. évi rendeletet, ezt azonban újabb 
rendelkezésekkel egészíti ki. Eszerint a kon- 
fiskált. vagyonokra bejelentett igényeket és kö
veteléseket a kincstári jogügyi igazgatóság 
ezután táblás kimutatásba foglalja. A kimuta
tásban föl kell tüntetni azt is, hogy a követe
lést a kincstári jogügyi igazgatóság elismeri-e. 
Ez a kimuíatás ahhoz a bírósághoz kerül, 
amelynek hatáskörébe tartozik a vagyon ellen 
az állam igényeinek érvényesítésére indított 
pör. A kiküldött bíró nr. igénylők táblás kimu
tatását. közli a féllel, aki ellen az eljárás folyik 
s ha hilbizományi vagyonról van szó, azzal a 
várományossal is, aki a pörbefogott személy 
kiesése után következik. Ezek az érdekelték a 
követelésekkel szemben a tárgyaláson bejelent
hetik és igazolhatják kifogásaikat. A nem tisz
tázható követeléseket a. kiküldött bíró pörre 
utasítja. Ha ezt a port 30 nap alatt meg nem 
indítják, a követelést az állam igényének ér
vénye silésénél nem veszik tovább figyelembe. 
A rendelet — amelyről érdekes volna tudni, 
hogy kire vagy kikre vonatkozik — ez év de
cember 20. napján lép életbe.

— Egy uriasszony ródllbnlcsete. Vasárnap délelőtt u 
Marczibányi-téron Deli Kdhnánnó, Antal Eleonóra ródli- 
jával nekifutott egy fának és súlyos sórülóscket szen
vedett. A mentők az Uj Szent János kórházba szállították.

— öt világrész irás-csudája: Wells Nagy Vi- 
Jogtörténete — a legszebb karácsonyi ajándék.

Konrád be jer berreg gyermekkorában a már "<’■ év 
ót-; fönnálló Kleiu Dezső latszv.rés.z. cégtől eg> pompásan 
működő gyermek vasutat kapott. Hasonló kitűnően föl sze 
lelt darabok most is szállíttattak a bajor uralkodocsalad 
gyermekei részére. 

— A lábbndozó Blaha Lujza egyetlen látoga
tója: Mikes püspök. Blaha Lujza állapotában 
a legutóbbi két hét folyamán állandó és tartós
nak mutatkozó javulás állott be. Naponta 2—3 
órát most már rendszeresen ágyon kívül tölt. 
Pár nappal ezelőtt azt is megengedték az orvo
sok, hogy újságokat olvashasson. Látogatókat 
azonban — legközelebbi hozzátartozóin kivül — 
még most sem fogadhat, egyedül Mikes püspök 
az. aki az orvosok engedélyével gyakran meg
látogatja. Blaha Lujza családja szeretné, ha a 
nagyasszony déli klíma alatt, Abbáziában pi
henhetné ki betegségét Ma még messze van 
Blaha Lujza, attól, hogy a fárasztó utat meg
tehesse, de ha a javulás igy tart tovább, ta
vaszra talán már megerősödik annyira, hogy 
elutazhatok Abbáziába.

— Mn tartanak értekcaJrtct. az Arvay J. fa Társa kül
földi hitelezői. A fizetésképtelenné lett Arvay ds 
Tdrse-cég hitelezői tudvalévőén légim gyobbrészt kiilföl lí 
kereskedők. A külföldi hitelezők közül azok, nkik a leg 
nagyobb összegekkel vannak érdekelve, ma, hét fór, Un 
deipestre érkeznek, hoou közös értekezletet tartsanak. 
A Retinái érts ülése szerint a hitelezők egyértelniüon 
visszautasítják az adós cég 40% os kiegyezési ajánlatát 
és elszámolást kérnek arra vonatkozóan: hoiui 
,-irvay J. éx Társa-cég elhunyt tulajdonosának,
Lajosnak tekintélyes vagyona*  Eisősorlsin podig azt l.i 
fogásolják a hitelezők, hogy Mezey bajos Bnlyovszky- 
utcai palotáját az örökösök néhány hónappal ezelőtt sa
ját hasznukra eladták, holott akkor az üzleti könyvek 
bői már tudhatták, hogy a cég paesziv. Az Arvay-eég 
vagyonföliigyolőjévó u szombati napon dr. Oros-.y Gc. t 
ügyvédet nevezték ki.

— Ma kezdődik az Esküdt-por táblai főtár
gyalása. A budapesti királyi ítélőtábla Auer 
Károly kúriai bíró elnöklésével ma kezdi meg 
Esküdt Lajos és társainak ismeretes panama- 
bünpörében a föllebbvitéli főtárgyaidat. Es
küdt először hal hónapon át ült vizsgálati 
fogságban, azután kiszabadult, majd tavaly 
november 19-«n, bűnügyének első főtárgyaló*!  
napján, Töreky kúriai bíró, mint főtárgy alá,si 
elnök, újból letartóztatta és azóta is vizsgálati 
fogságban van. Emlékezető.*,  hogy a biinb tő 
törvény szék Töreiky-tanácsa 'többrendbeli 
megvesztegetés és csalás büntette címén 
Esküdt Lajost 5 évi fegyházra és 9 millió ko
rona pénzbüntetésre ítélte, Tömör Angéla, má
sodrendű vádlott 6 hónapi és 15 napi börtön
büntetést kapott, amelyet azonban a korábban 
elszenvedett vizsgálati fogsággal teljesen ki
töltöttnek vettek. J)r. Landcszn/wnn István 
vádlottat hót hónapi börtönre, dr. Bencze Jó
zsefet egy évi börtönre, Rrezina Gyulát hét 
hónapi börtönre és Forbáth Róbertét két hó
napi fogházra ítélték el. Dcutsch Lajosné is 
vádlottja volt az Esküdt-féle bünpörnek, akit 
azonban az első bíróságnál az összes vádak 
alól jogerősen fölmentettek. Mengcle Lajos 
mérnök és Kencdy György fatemiolő ugyan 
csak vádlottjai ennek a bünpörnek, de velük 
szemben nem hozott ítéletet a bíróság, mert 
külföldön tartózkodnak, ellenben mindkettő
jükkel szemben nycmozólcvelet bocsátottak ki. 
íjgy hírlik, hogy Esküdi Lajos erősen biza
kodik és azt reméli, hogy a tábla ítélete rá
nézve kedvező lesz, legalábbis annyira, hogy 
az ítélet kihirdetése u*án  visszanyeri szabad 
súgót.

Kemin^ta
írógép
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1925 december 14. 11
— Van-e tudomása a polgármester urnák 

arról, hogy négy hét előtt nemcsak Budapes
ten cselt' hó, ham m Bectfbon, Berlini en, Prágá
ban, Gráciám, a nagyobb metropolisokról nem. 
is beszelve. A! indezekboin a városokban a hó
nuk se híre, .se hamva, már régen eltakarították, 
a járdákat sem födi öthetes fagyott, havas ké-

-11 hóesésre inár mi sem emilékeztet
Közép-Europa, sőt a Bálikén főváro.sij.ibun sem. 
!jgyedül Budapest őrizte meg moszkvai táj
képét, csal; ifi íesaurálják a havai, derűs nyu
galommal várva, amíg az olvadás eltakarítja. 
Nincs olyan osztrák, néniéit, osefll ímrzővá.iw, 
ahol a polgármester, a tanács vagy az erre ille
tékes hatóság ne intówked.ne abban az irányban, 
hogy hóesés és (termesztő hidegek idején a ház
tulajdonosok a járdákat megszabadítsák nyak
törő takarójuktól. A~mi szép Budapestünkön 
még a középük lek előtt is km'csol .íjapályúkat 
rendezhet be immár negyedik hAc a vidám 
gyermeksereg, amely az isikoliákhól hazatérve, 
úgy csiaszkiál a. jiesti járdán, mint a ikiskunmaj- 
sai dűlőkben. Szóljunk a tömeges kéz- és láb- 
törésekről, soroljuk, föl a ménfők balosé tótati sz
ukáját?, Úgy látszik, a polgármester urnák 
minderről nincs tudomása! Különben eltakarí
tanák a havai. föltörnék a járdáik jegét, ho
mokkal. hintónúk be a fagyos és aikos aszfaltót, 
a. földalattihoz vezető lépcsőkön és a. villamo
sok wislépcsőin nem lenne cletveszcdclmes a 
Közlekedés. Arra várnak talán, hogy mint 1919 
tóién, az olvadás utáni szennyes pocsolyákból 
kicsirázzék az influenza, spanyol-láz, tüdőgyul
ladás? Más bajunk úgy finnes Pesten, po lgár- 
moster ur...

— Kétszázmillió kor. mát
flóth Mór 38 éves ügynök 
lé-rnél volt alkalmazva, 
tik közé Inrtozolf, 
n < •.« nemcsak
iiicybiztók. ,A <*ógrnél  azonban néhány 
Iiojjv Kai li Mór szolid életmódjában 
Kártyás lett és tudták róla, 
üxxregelel. veszített. \ ijyanu 
'< megállapították, hogy 
; i/(kasztot t. Kól.i l.oi , fték, 
latin. Iiótb beismert'*,  hogy 
szióval sniénozett, <lc nem 
lió koronát elvesztette.

— Százezer cseh koronával megvesztegették 
Ruszinkó kormányzóját. A Rcggel-nek jelentik 
Prágából: A cseh lapok egy újabb korrupciós 
botrány leleplezésére készi'ik elő a közönséget. 
Arról van szó. hogy llosziváli, Ruszinkó kor
mányzóját, százezer cseh koronára1 megveszte
gették a Ruszinkóban építendő elektromos mii
nek ügyében. A lapok közllk a nyugtát, amely
ben Koszivál az öftszeg átvételét, elismeri.

— Szemel áttára lopták el az elfiazobából a téli kabátot. 
.Vikmond Eta magónzéonő Alkotmány-utca Jít. szám alatti 
lakásán gyanús zajt hallott az. előszobából, kisiotett ós 
megdöbbenve látta, hogy egy magas férfi abban a pilla
natban akasztja In a fopasról tőUkabőtjőt. Rákiáltott, a 
vakmerő knbáttolvaj azonban a kabáttal 
a lépcsőn. Az. utcán üldözőbe vették. <lo 
leülnie. Ugyancsak mzdmzip toptól; cl a: 
nostori Dezső Lipót-kőrut 15. ezúm alatti 
lió értékű prómesbundáját és dr. 
Bálvány-ntea 2. Kz.ám alatti lakásáról egy 
téliknbátot. A kabáttólvnjoknt keresi a i

— A kongresszus dönt Amerika részvételéről 
a leszerelési bizottságban. Washingtonból táv
iratozzék: Ha az Egyesült Államokat a genfi 
leszcrel*'*si  tón a esk ozásokra meghívják és az 
amerikai kormány a. konferenciára való meg
hívást elfogadhatónak találja, a meghívást a 
kongresszus elé juttatja, mert a döntés ebben a 
kérdésben a kongresszusra tartozik, amelynek 
cngedélyezaiic kell v gén ti részvételhez sziikse 
gcs utólagos hiteleket is.

sikkasztott óh olsuiéncztc. 
a Martinaim pupirkereskedő 

A lefl'S’AorRalmaHabb alkahnazot- 
akihen éppen ezért nagyon meffbizott

iii’.vnökösködóssol, r/e inkasszóval is 
nap elölt, rájöttek, 
változás állott be. 

hogy <7/1/ klubban naga
alaptan nyomozni kezdtek 

mintegy 200 millió koronát cl- 
amire a rendőrség letartóz 
az utóbbi időben nagy pasz- 

volt szerencséje As a 90ó mii

n

együtt lerohant 
sikerült elmenc- 
előszobából Mo- 
lakásúról 6 mii-

IVcbcr .főssé/ orvos 
l millió érlél-.ii 

rcti(lőrs''ir.
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nem
Elmondja, hogy miért nem játszik a ,,Zenebohócok"-ban s miért 

volt „közepes" Herczeg Ferenc „Kossuth Lajosomban 
példakép áililotta oda minden idol; máj 
sziiiásznemzedéke elé. S most 
pcs" leltem? fis ha vállaltam 
Jepet, amelyben nem lein tett. 
tikkor nagy színész maradtam 
az megírva, hogy én egymá 
vagyok köteles olyan szerepet 
a 11. Nagy Gergely, vagy 
amelyekben, ha. megfeszülök, 
sikerem, nem is beszélve 
Kossuth Lajosáról, akinek s 
most. — de csakis a „Zent 
afférjával kapcsolatban < 
bíiriömii! róják föl, holott

nagyon sokat beszélhetnék 
miért nem 
Lajosában

(A Reggel munkatársától.) Kiss Ferenc mű
vészetében a, nemzeti géniusz lobog. A délibáb 
tüze és forróságu izzik ennek a kúnképü, vil- 
Jogószomü, barna Kiss Ferinél.' minden szava, 
minden mozdulata mögött, az ő kedves, hetyke, 
mokány^ magyar portréja, nagyon jó helyen 
van a Nemzeti Színház fakuló galériájában. 
Ebben a szezonban azonban nem jutott szerep 
Kiss Feri számára, pedig akárhányszor meg
mutatta a múltban, hogy nagyon gyönge dara
bocskákat is mily hallatlan sikerre tudott vinni, 
ha eltalálták a hangját, kedvét, szájaizét, mo
solyát. Éppen azért értjük meg, hogy „A híd" 
Kossuth-szcrepcből sehogysem tudta azt ki
hozni, amit akart. Ez már nemcsak a színész 
dolga, de a szerepé is. LegutóÜjára pedig a 
„Zenebohóook" eimii készülő darabban akartak 
neki oiyan szerepet adni, ami Kiss Feri férfia
sán, elragadóan közvetlen színészi egyéniségé
nek idegen volt. Kiss Ferenc ezt a szerepet 
visszaadta. Nem primadonnáskodásból, hanem 
az igazgatójával való teljes harmóniában, egy
színűén és kizárólag azért, mert, szezon kezdete 
óta egyik ilyen szerepet a másik után osztották 
reá,

ö pedig nem akarta magát lejáratni!
E szerep visszaadásával kapcsolatban egyik 

reggeli lap pletykasarka — amely lap egyéb
ként, mindig legtiizesebb heroldja volt Kiss Fe
renc saját osan egyéni művészetének — egészen 
szokatlan hangon kicsinyít le Kiss Feri egész 
eddigi művészi pályafutását és művészei telje
sít mén yeit. Vasárnap reggel telefonon figyel
meztettem Kiss Ferit erre a hepciáskodásra és 
mondhatom, a kedves és kitűnő színész, akire 
a lap egyszerűen azt fogja, rá, hogy „A híd" 
Ha/7?/-Kossuthjából például — a „közepes" szí
nész csinált törpét, egészen rendkívüli dühbe 
jött, s szívesen szolgált, magyarázattal a közle
mény kulisszatitkairól:

— A „Nemzeti Újság" úgy látszik, elfelejtette 
azt. hogy évek hosszú során át 
elismeréssel méltatta színészi 
Igy nem marad más számomra, 
liigyjem, hogy nem őzért lettóm 
ilyen hirtelen „közepes" színész,

a legforróbb 
működésemet, 
minthogy azt 

hogy nem azért l<*ttem  a szemében 
ilyen hirtelen „közepes" színész, mert mint, 
színész leromlottam, hanem azért, mert 

visszaadtam a szerepemet a „Zenebohócok 
cimü darabból, 

amelynek szerzője, tudvalévőén, nagyon ben
sőséges összeköttetésben áll a nevezett újság
gal. Nos, én nem tagadom: valóban vissza
adtam ezt a szerepet, mégpedig azért, mert nem 
nekem való. Ezt igy találta igaznak az igaz
gatóság is. mert hiszen beleegyezett abba, hogy 
a szerepet visszaadjam, fin minden áldozatot 
szívesen meghozok a Nemzetig Színházért és kü
lönösen annak magyar szorzóiért, tettem ezt a 
múltban is. amire a „Nemzeti Újság" is nagyon 
jól emlékezhetik, mert hiszen éppen A Reggel
ben közölt nyilatkozatommal kapcsolatban na
gyon hosszasan foglalkozott azzal a gesztusom
mal, amellyel annakidején

fél milliárd koronát vettem ki a zsebemből 
és fizettem le kúpé azért, hogy újból a 
Nemzeti Színház tagja s a nemzet napszá

mosa lehessek.
Ezt. nemcsak a ..Nemzeti Újság", de mondhat
nám a sajtó túlnyomó része is akkoriban na
gyon dicsérendő dolognak talalta es követendő
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én arról, 
lehettem én „A hid“ 

az a Kossuth Lajos, akii 
tőlem ...

Reggel nagyon kiváncsi.
i? Hát tessék! fin saerintem az 

a színész egy 
■ * ‘ k,

hogy
Kossuth 

vártak

— hírre A j
— Kiváncsi __ ________

igazi színészi föladat az, hogy u .......A,,, ve,_, 
alaknak, különösképen, ha az történelmi alak 
már

a pályája
nak egész

kezd őstád i u máb an 
eljövendő emberi 

nagyságát.
múlott, hogy „A

éreztesse an- 
és politikai

kid" KossuthNem rajiam
Lajosában nem tudtam megérzékcltélni a ma
gyarságnak azt az inkarnációját, azt a világ
tört énelmi zsenit, a mazyar sorsnak azt a ki
jelölt emberét, aki később lett, belőle. Ebben 
a Kossuthban én nem tudom, adni a 48—49-es 
időknek azt a Kossut-hját, aki elindulván az 
országban, csak az ékesszólásnak és elhivatott
ságnak az erejével az egész nemzetet fegyverbe 
szólította. Nem tudom adni annak a későbbi 
Kossuthnak egy szikráját sem, aki, mint sze
gény száműzött, megjelent Angliában és akii 
Európának már akkor legkulturáltabb és lég
re zer váltál >b népe kalaplevéve fogadott. Ebből 
a Kossutbból én nem tudom kicsiholni az 
illúzióját annak a kormányzónak, akinek 
Amerika népe a lábai előtt hevert s a tnrini 
remetét .sem tudom érzélkiteni, akivé ugyanaz 
a Kossuth lett, akit játszom s alti leveleiben 
és írásaiban egy félszá.zad előtt megjósolta az 
egész mai magyar tragédiát, mert

hiszen Herczeg nem ezt a Kossuthot irta 
meg.

Ha majd megszületik az a magyar író, aki 
ugyanúgy megírja a Kossuth-tragódiát, mint 
ahogy Herczeg írói tehetsége megalkotta a 
Szé<• hcn y i -1rágé diát, úgy

életem és művészi pályám legnagyobb becs
vágya lesz, hogy én játsszam el azt a 
Kossuthot is, akkor majd egész mellel és 
egész szívvel állom és vállalom a kritikái.

De addig nekem Írhatnak és mari ró zhatnak, 
azt is megírhatják, hogy nem én adtam vissza 
a szerepet, hanem elvették tőlem, mint 
rossz kezdőtől, engem ez nem érdekel, el 
kcdvetlenithet, mert, a kutyafáját, ezt a 
is (dőször ejtem ki a számon:

az én tehetségemet a tehetségtelenek 
nem vehetik.

Ez minden mondanivalóm. Egyed Zoltán,

egy 
nem 
szót

el

c
gyermekének illatos és selyemlágy hajfürtjeit, mely
eket annyi szeretettel simogatunk és csókolgatunk. 

Gondozza állandóan Elida-Shampooval, mely 

alaposan tisztit és tökéletesen ártalmatlan szer. A haj 
pompás fénye és elragadó, természetes hullámossága 

a biztos eredménye egyszeri mosásnak a szóda

mentes Shampooval
V
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Ma tárgyalják, a törvényszéken 
a Kiár—Dánér-iigyet

Az ügyészi vád elismerj hogy Kiár Zoltán erős föllndul&s&t 
a Dánér Béla részéről szenvedett jogtalan támadás okozta

(A Reggel tudósítójától.) Emlcikezietes még 
az a revolvere# affér, amely most eg-y eszten
dője játszódott lo a fajvédők Irámyi-utcai klub
jaiban, amikor tülekedő' dulakodás, véres vere
kedések utam

dr. Kiár Zoltán főorvos, törvényhatósági 
bizottsági tag rálőtt dr. Vitéz Dánór Béla 

volt fajvédő képviselőre.
Egész sereg bűnvádi följelentés és ennek nyo
mán többirányú bűnvádi eljárás keletkezett az 
afférból és végezetül a királyi ügyészség meg
vádolta dr. Kiár Zoltánt erős föl indulásban el
követett szándékos emberölés vétségének kísér
lete elmén. Ebben az ügyben

a mai napra tűzte ki a főtárgyalást
a budapesti b öntető t orvén yszék dr. Puklik 
Ernő táblabiró elnök lésé vei. A íköwvádat dr. 
Szókolay Gyula királyi ügyész képviseli, Kiár 
Zoltánt pedig dr. Baracs Marcell, dr. Polónyi 
Dezső és dr. Darvay János ügyvédek védik. 
A bűnügyi nyomozás és a lefolytatott vizsgá
lat után azt. a tényállást állapították meg, 
hogy egy Jovagias ügy megbeszélése, illetve 
elintézése végett Gömbös Gyula, a fajvédők 
klubjába kérette dr. Kiár Zoltánt, dr. Pályl 
Edét és. dr. Rácz Vilmost. Tavaly, december 
19-én, délután J/z3 óra tájban érkeztek az 
Irányi-utcai klubhelyiségbe, ahol dr. Mar- 
sovszky György párttitkár fogadta a vendége
ket. Az előcisarnokba.n a vendégek megérkezé
sekor dr. Dánér Béla és dr. Csilléry András 
Ijeszélgettek. Rendkívül

feszült és izgatott volt a hangulat már az 
első perctől kezdve,

mert dr. Rácz Vilmos és Dánér Béla régebb 
időktől fogva ellenséges érzülettel voltak el
telve egymás iránt. Rácz és Dánér között, a 
klub előcsarnokában szenvedélyes szóvita tá
madt most is, amely tettlegességgel végződött:

Rácz öklével Dánér arcába csapott, majd 
hirtelen fogással ntnyalábolta Vitéz Dánér 

Bélát,
aki képtelen volt kiszabadítani magát Rácz 
Vilmos kezei közül. Természetesén tumultus 
keletkezett és Marsovszky, valamint Kiár Zol
tán közreműködésével nagynchozeiv kifejtették 
Vitéz Dánért Rácz Vilmos ölelő karjai közül. 
A verekedés után Rácz elhagyta a fajvédők 
klubját. Dánér Béla utána sietett, de már nem
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Perzsaszőnyeg-Kiállitás
Az utolsó nagyjelentőségű és emlékezetes perzaaszőnyeg- 

kiállitás tizenkét évvel ezelőtt nyílt meg Budapesten és 
ezt u kiállítást a mindönki által jól ismert Stein cég 
rendezte üzlethelyiségeiben. A vásárló közönség még ma 
is jól emlékszik, ennek a cégnek a kiállításúra és bizo
nyára örömmel fonja fogadni a Stcin cég uj kidllildsdl, 
amelynek, főkén nz adja inén jelentőségét, hoyy a háború 
óta most rendeznek először ilyen nagyszabású szőnyeg- 
kiállítást és hogy ez a cég a közeljövőben ünnepli a 
Stein-há7. alapításának aranyjubilcumát. Az idei kará
csonynak jelentős eseménye o kiállítás, amelyről meg 
lehet állapítani, hogy minden eddigit fölülmúl, meri 
ezen n kidllitdson az anyagnak olyan rendkívüli és cső- 
ddlatos, értékes és harmónikus csoportját tárja föl, 
amelyre alig volt eddig példa. Mindazt k számára, akik 
a. valódi és igazán értékes perzsaszőnyog iránt érdeklő
déssel viselteinek, a kiállítás nagy élvc/.ctct és gyönyö
rűséget fog okozni, annál is inkább, mert hatalmas vá
laszték. különleges finomság és nz elkészítésnek rendkívüli 
előkelősége bontakozik ki ezen a kiállításon.

A stílusosan dekorált helyiségek olyan perzsaazőnyogc- 
kot tartalmazunk, amelyeknek érteke snkrnUUárd koronát 
túlhalad. A kiállító cég üzlethelyiségeiben a szőnyegek
nek nng.vskáláju változata ál) a közönség rendelkezésére, 
n legolcsóbb pcrz.saw.őnyogcktől kezdve a keleti szőnyeg 
csornőzömüvész/?t remekéig.

Nyugat nagy árnházait Juttatja eszünkbe az a meg 
kapó pompa, amely ebbíil az üzlethelyiségből tárul elénk. 
\z. értékes porzaaszőuyegc.k tömegei dominálnak ezekben 

n helyiségekben, anélkül a'zonbtin, hogy állandó kiállítás 
Jellegét kényszerítenek oz.ek n termek a szemlélőre. A 
szőnyegek praktikus fajtái és a fényűző, disz.es munkák 
csodálatos összlinngof nyújtanak. Tft minden együtt van 

találta Rácz Vilmost az előcsarnokban. hajtom 
megpillantotta ott dr. Kiár Zoltánt, aki egy 
ikarosszékben ült, Vitéz Dánór dühödten rá
támadt:

— Ez a büdös, rothadt zsidó is a támadóim 
között volt?.’

A következő pillanatban
háromszor egymásután öklével Kiár orrába 
csapott, úgy, hogy annak az arcát nyomban 

elöntötte a vér.
Dánér ráugrott és tovább is ütlegelni akarta 
Kiár Zoltánt, de ebben a pillanatban

dr. Kiár kezében eldördült a Frommer- 
pisztoly,

amelyből a golyó 130 centiméter magasságban 
a falba fúródott. A dulakodó feleket erre szét
választották cs a szereplő személyek mindegyike 
a rendőrség elé kerüli. Nemrégiben emléktáblát 
lepleztek le a fajvédő klub előcsarnokában, 
amelyet ott helyeztek el, ahol Kiár Zoltán go
lyója a falba fúródott. Dánér nemcsak Kiár 
Zoltán ellen tett följelentést, hanem dr. Pályl 
Ede ellen is, akit ugyancsak szándékos ember
ölés bűntettének kísérlete címén kívánt fele
lősségre vonni, azonban az ügyészség ezt a föl
jelentést alaptalannak találta és megtagadta 
a vád képviseletét. De följelentette Dánér Béla 
Kláír Zoltánon kívül durva becsületsértés vét
sége miatt Rácz Vilmost, és I’álvi Edét is és 
Kiár Zoltán pedig Dánér Béla ellen emelt pa
naszt könnyű testi, sértés vétsége és durva be
csületsértés vétsége miatt. Ezekben az ügyekben 
a büntetőjáráshiróság lenne illetékes, ott pedig 
úgy döntöttek, hogy nz errevonatkozó iratokat 
átteszik a Kiár Zoltán-féle bűnügyhöz egyesí
tés végett, úgy, hogy

a ma kezdődő főtárgyaláson az összes ügyek 
elbírálás alá kerülnek.

A főtárgyalásra mint sértettet idézték meg 
Vitéz dr. Dánér Bélát, aki azonban egyúttal a 
Kl$r ;Zolt;ín fpj,jelentésére, ugyancsak vádlott
ként is szerepel. Tanuképen idézték be Csilléry 
András nemzet gyűlési képviselőt. Marsovszky 
György púrl titkárt, Pinkc Mihályt, Kansay 
bajdeit, Szabó Józsefet, dr. Pályi Edét, Rácz 
Vilmost. Az előzetes eljárás során a vádhatóság 
Klór Zoltánnak a jogos önvédelemre vonatkozó 
védekezését alaptalannak minősítette, azzal a 
megokolással, hogy közismert tény az, hogy 
Klór Zoltánnak sok lovagias ügye volt már 
és igy

nem tételezhető föl, hogy lélekjelenlétét az 
adott helyzetben elvesztette volna.

Kiár Zoltán egyéniségét a. vád. szerint olyannak 
kell tekinteni, hogy becsületbeli kötelességének 
tartotta azt, hogy aki őt tettlegesen meggya
lázta, azt minden eszközzel, ha kell, ellenfelé
nek megölése utján is megtorolja. Az ügyész
ségnek a vádja a későbbi eljárás során enyhült, 
mert a közbeeső fórum már kimondotta, hogy 
Klór Zoltán erős fölindulását. — amelyben 
cselekményét elkövette — az a- jogtalan támadás 
okozta, amelyet, Dánér Béla részéről szenvedett 
el. A ma kezdődő főtárgyalás iránt nagy ér
deklődés mutatkozik ugy politikai, mint külön
böző társadalmi körökben.

— 29.000 korona csak a ni. kir. állami sorsjegy, amellyel 
500,000.000 korona is nyerhető. A nyilvános hozás inár de
cember tiá-án, a budapesti székesfővárosi pénziigyigazga- 
tóság lót főosztályánál lesz._____________________ __ 

szőnyegfajlúkban, színekben, mintákban és sivitellicii és 
itl mindent megtalál, a v<isirl<>, ami egyéni itléséuek 
megfelel. A szakértők számára igazi nyereséget jelent, 
ha ellátogatnak erro a kiállításra, mert a muzeális ér
tékű szőnyegdnraboknok egész, sorozatát tn.lálhntjál; meg 
itt. A Stoln cég IV, Váci-utca 1. szám alatt levő helyi
ségét meglátogattuk és nem haladhattunk el csodálkozás 
nélkül a Sultan-, Irán-, Katók-, Mossál-, llcloudschistau-, 
Dokhara-s-yinyegck mellett, amelyeknek száma túlhaladja 
az ötszázat és darabonként már 1,600.000 koronától föl
jebb kaphatók, A szőnyegek mérető körülbelül 90—120 
centiméter széles és 130-UKi centiméter hosszai és amint, 
nézzük ezeket az értékes darabokat, önkéntelenül őszünkbe 
jut, hogyan Jutottak etek Magyarországba? Érdeklődé
sűnkre megtudjuk, begy a szőnyegek ipari értéko, a 
gynpjuanyagcrtók és a behozatali vám révén már az or
szágba való beérkezése, elölt nagy összegeket kell le 
fizetnie a cégnek, a drága és értékes szőnyegekért. Ek.V 
kilogram perzsaszőnyog vámja ugyanis ai anykuroua 
és eszerint egy négyzetméter vámja egy négyzetméter 
súlya körülbelül 3 kg — HOO.OOO korondlól 1.000.000 koro
náig vált akozik. Már ez n xámlétel is gondolkozóba ejt. 
mert igazán me.gioghataltan. hogyan képes a cég ilyen 
pompás darabokul ilyen, o’csit áron árusítani.

f gyanllyon olcsók az. Étke Seb bír itntiszőnyegek, to- 
uibbá a Sehira:-, Kirmann-, Tacbriz-, Turkbafí-. Teke, 
’/iirkm.cnn és a többi szőnyegek, amelyeknek óra :t,o')o.nuíi 
koronánál kezdődik, továbbá a csodálatos hatású Mekka 
Sumakh és uz exolihus Ottomde dlalrelök, amelyek már 
6,000.000 köröndiül, kezdve kaphatók.

A szőnyegei: klvitclo olyan művészi, n színe); olyan 
változatosak cs hatásosok, hogy minden hozzáértő rímülva 
és csodálkozva lck!»i rájuk. ..rónyogek olcsóságának
egyetlen magyarázatát ahbnii tnlálhatiuk meg. hogy 
a cég főnöke évenként bejárja n iával’ és titokzatos Ke
letet. Közvetlenül a forrásnál gyűjti össze a legjobb ás

— Ma délelőtt gyűlést tartanak a munkanél
küliek. A munkanélküliek ma délelölt 10 óra
kor nagygyűlést tartanak a. Vasmű ukások Tl.ö- 
köly-nti otthonának udvarán. A gyűlés előadói 
Kitajka Lajos cs Peyer Károly képviselők lesz
nek. A gyűlés engedélyezése az utolsó órákig 
bizonytalan volt, a szakszervezeti tanács csak 
vasárnap délben kapta meg az engedélyező vég
zést, A rendőrség nagy előkészületekéi tesz a 
gyűléssel kapcsolatban a rend biztosit ásóra < ; 
a szakszervezeti tanács e célból százötven ren
dezőt állít föl u népesnek ígérkező szomorú 
gyülekezetben.

— A kispesti önkéntes montő egy esti let közgyűlése. Im
pozáns keretek között folyt lo vasárnap délelőtt li óra 
kor a kispesti városháza nagytermében n !:imv.'í 
kéntes montöcgycsülct közgyiií iso. A közgyiib- '-:i I ■ 
Henrik elnökölt, akinek fölkóréséro Szalag Mikió..; íj> -■ 
vezető alelnök ismertette az egyesület működ.-/t. \ •
egyesület a folyó óvbon két mentőautót állított az , ] 
segélynyújtás szolgálatába és év folyamán eddig több 
mint éter esetben vonult Itt. Kiemeli a Jelentét nz <••■ 
sülét orvosi szolgálatúnak kiépítése körül dr. X<tgg K; ■ 
roly egészségügyi tanácsos. igaz.gatófőorve.ci:ak. v.-.l.inr ' 
helyettesének, Edclmann József egyesületi r'<• • v< • 1<. 
továbbá dr. /torzsák Endre, dr. Hramlt/rer Eervnc. dr. 
Vándor Kornél, dr. l'erzdr Ödön f*  dr. Odra Józsii ellen 
őrző főorvosok érdemelt. A mentőorvosi szolgálat lr.izr. > 
és odaadó ellátásáért dicséretben részesítitek Tüzes Jó
zsef, Kondor Sándor és Döntök ztndor menlőorvosok.

•— Fehrcnbaeh nem vállalja n nemet kor
mányalakítást. Berlinből táviratozza A '7’</;/ / 
tudósítója: A birodalmi elnökkel vn.«árnnp 
délelőtt folytatott megbeszélése során l'chrcu- 
bach kijelentette, hogy személyi okokból és .-. 
centrumfrakció fölfogására való tekintettel, 
nincs abban a helyzetben, hogy a kormány
alakításra irányuló tárgyalásokat a nagy 
koalíció alapján vezesse. A centrum néni 
szándékszik átvenni a kormányalakítás veze
tését, még kevésbé támaszt igényt a kancellári 
állásra.

— Vasárnapi eltűnések. Timóti István 13 éves diák, aki 
szombaton reggel rendes időben elment nz iskolába, ueó/a 
nem tért vissza szülei lakására. — Eleid bajos 22 éves 
iparos Pétert! Són dór-utca 37. szám alatti lakó áról még 
10-én eltávozott és azóta nyomaveezett.

— Tüzriadalom a Budapesti Gőzmalomban. 
Vasárnap este 11 órakoi a tűzoltóság automa
tikus 1 üzjelzőkésziiléke a Pozsony i-uti Buda
pesti Első Gőzmalomban tüzet jelzett. A tűz 
oltók, nehogy időt veszítsenek, óriási készült
séggel vonultak ki a II. és VI. kerületi és a 
központi tüzőrségről. A malom elé érve, a por
tás a legnagyobb meglepetéssel fogadta a lilz- 
ollókat, majd végigment velük az egész épület - 
csoporton, de tűznek nyomát sem találták. 
Megállapították, hogy az automatikus jelző
készülék — valószínűleg valami műszaki hiba 
miatt — lezuhant és ezért jelezte a tüzet. En
nek konstatálja után a tűzoltók bevonultak 
laktanyáikba.

— Halálozás. Schaffcr István deconibor 13-án. 80 éves 
korában Bndapesten meghalt. Temetése ma, hétfőn dél 
után *Xi3  órakor lesz a rákoskeresztúri Izr. temetőben.

Hatóságilag engedélyezett

Férfiing Bí
pizsama, nyakkendő,férfiharisnya,kesztyű, 
gallér, női fehérnemüek, harisnyák, házi- ina 
kabát, téli gyapjú alsóruhák, női kötött 

mellény és kabát, esernyők és
pulloverek

Sciilelf er és Kiéin
Budapest V, Gróf Tisza István-utca 10

(volt Fürdő-utca)

legpompásabb szőnyegeket és ez az oka annak, hogy ez a 
cég a legnívósabb, legrendkivülibb és legpompásabb sző
nyegek tömegét leépes olcsó áron beszerezni. Ebbon rejlik 
a Stein-cég versenyképessége és perzsaszőnyog áruinak 
\ alósziniitlen olcsósága.

A Ktein-cég Nyugat felé is erős exportüzletet folytai 
<s nagy forgalom biztosit ja olcsó árainak állandóságát. 
Külön szenzációja meg a cég üzlethelyiségeinek az a 
többszáz, hatalmas pcrzsuszőuyeg ebédlő, úri és háló 
szoba cs szalonok rászóró és ez,ek a perzsaszőnyegek - 
ugy rajzban, mint, wzinben különleges hatásunk körül 
belül :M>'100 centiméter nagyságban már Z8 millió kora 
ndlól kezdve, kaphatók.

A szemlélőt szinte elkábitja az u hatalmas gazdagság, 
a színeknek az a különleges összhatása, njne.ly a Stcin 
cég helyiségcibou elébe tárul. Múzeumba való értékek i< 
cég XVIII. századból való selyemszőnyegei és azok a 
volódi régi, kínai szőnyegek, amelyek Turkcrztánbol. 
Turfdnból < >■ Nlnghi-zífuból származnak. Ezek a szőnye 
gel: annak ellenére, hogy 2—300 óvnunk, színükben és raj 
zukbau épt> oly frissek és épek, mint a legújabb gyárt 
nuinyok. Ennek a ningu nemében páratlan és nagyhatású 
kiállításnak n megtekintése mindenkinek komoly és inéi; 
élvezetet, gyönyörűséget és nagy élményt jelent.

Hogy Budapest közönsége inóg ma is Jól emlékszik a 
Stein-cég még háború előtt rendezett utolsó kiállitásáia. 
MiOHjt/itta az a nagy érdeklődés, amelyet az uj kiállítás 
híre kivdltott. A megnyitás napja óta tömegesen kére 
sík föl a kiúllilás helyiségót, amelyet a nap minden 
óráiéban zsúfolásig megtöltenek az érdeklődők, akik hö 
zött szép számmal akad vásárló is. A vásárlók száum 
» karácsony közeledtével csak növekszik s minthogy a 
legdusnbb raktér is kifogy lassan, azoknak, akiket ez a 
szépen sikerült és értéltes szőnycgkidllilris érdekli, aján
latos a t mielőbb fölkeresni.

disz.es
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— Betörő, aki el is szállásolta magát a betö

rés színhelyén. Különös betörőt fogtak el va
sárnap délelőtt az óbudai gázgyárban. Még 
szombaton történt., hogy a gázgyár kantinos
nője, Zwickling Gizella véletlenül fölnyitotta 
a kantin vendégszobáját, amelyet télen nem 
hasznainak s amint belépett a szobába, gyanús 
zörejt hallott. Kutatni kezdett s nagy meg
lepetésére az ágy alatt egy férfit talált. K 
kantinosnfí rá-zárta az ajtót a rejtélyes ven
dégre és rendőrért futott. Amire visszatértek, 
az Idegen már nem volt a szobában, kiugrott 
az ablakon s nyomtalanul eltűnt. Csak ekkor 
konstatálták, hogy a leleplezett férfin már 
hosszabb ideje lakhatott, a szobában s ott egész 
kényelmesen berendezkedett. Nem is remélték 
már, hogy még előkerülhet a gyanús alak, ami
kor vasárnap véletlenül ráakadtak a gázgyár 
egyik Vincéjében. Ekkor derült ki, hogy a ti
tokzatos egyén Konecsni Jenő pincér, aki ré
gebben a kantinhan volt alkalmazva. A rend
őrségen elmondotta, hogy 6 gimnáziumot vég
zett, pincér lett, állás nélkül maradt, és elzül- 
Jött. November 5-én követte el ez első betörést 
a kantinban, ahol ismerte a járást, föltörte a 
gázgyári önképzőkör kasszáját s november 
közepe óta bent lakott a kantin vendégszobá
jában és a kantinból látta el magát élelemmel 
s innen rándult ki a. sorozatos betörések elkö
vetésére. Többek között kifosztotta a Hunnia 
ovezősegylet klubházát is. A rendőrség őrizetbe 
vette.

— Gémicrt vasárnap a bécsi Burgszinházban 
ünnepelték. Becsből telefonálja A Reggel tudó
sítója: Gémicr tiszteletére a színészek a Burg- 
szinliázban ünnepi gyűlést, tartottak, (rémiért 
a német-osztrák színművésze ti egyesület, to
vábbá a Burgszinház igazgatója é« az újságíró
egyesület elnöke, Wengraf, üdvözölte. Gémier 
megköszönte a szives fogadtatást, majd hosz- 
szabb beszédben ismertette a világszinmüvé- 
szeti szövetség eszméjét, amelyben a. népek ki- 
cn geszt  elődé sének egyik hathatós eszközét 
látja.

— Kéthly Anna — a vádlottak padján. A 
budapesti bűn (eiöíörvényszék Töreky-tan ácsa 
szerdán főtárgyalást tart, amelyen Kéthly 
Anna képviselő, a Iláz egyik legrokonszenve
sebb tagja, akit pártkülönbség nélkül tisztel
nek és becsülnék a képviselők, lesz a vádlott- 
Az ügyészség fölhatalmazásra hivatalból ül
dözendő rágalmazás vétsége címén indított el
lene eljárást. Az eset még 1922. év őszén tör
tént, amikor Budán a szociáldemokrata párt 
egy válaszlógj'ülést, tartott, amelyen Kéthly 
Anna beszélt, aki állítólag azt, mondotta 
volna, hogy a főváros tanintézeteiben lélek- 
mérgezés folyik. A bűnügyi eljárás során 
kijelentette Kéthly Anna, hogy a beszédében 
nem támadta meg a főváros tantestületét és 
az iskolákat, hanem csak a Városi Színházban 
tartott ifjúsági előadást, kritizálta meg, mert 
ott olyan tendenciájú darabot játszottak, 
amely alkalmas volt arra, hogy a tanulóifjú
ságban antiszemita érzelmeket keltsen. Ezzel 
kapcsolatban azt kifogásolta, hogy erre a 
szinielőadásra a fővárosi iskolákban is áru
sították a jegyeket. Kéthly Annával együtt 
kerül a vádlottak padjára Pásztor Imre tiszt
viselő is, aki ugyanezen a gyűlésen a főváros 
pénzügyi gazdálkodását támadta meg.

— Nagy karácsonyi vásár Holzer divatházában (Kossuth 
bajos utca !).) Fölhívjuk hölgyolvasóinl. figyelmét Holzer 
< i vat.házzi mai hi.-dotésóro, amely tájékoztatást nyújt az 
idői karácsonyi vásár rendkívül leszállított árairól.

Azt nyer, amire 
legjobban 

szüksége van, 
mórt u 

KÖZÉRDEKŰ LIGA
SORSJEGY 

nyeroménycit a nyerő 

maga vásárolja 
a nyereményért 

5000 koronáért

JIa a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási 
szövetkezeténél vásárol,

ha KOVALDnál FESTet, TISZTITtat, 
ha Kiss Ernő és Társánál. VII, Erzsébet-körut 

13, vas, szerszám és háztartási cikkeket 
és sok száz más cégnél vásárol.

ingyen is kaphatja!
össznyeremény 1.200,000.000 korona 

Főnyeremény 100,000.000 korona 

Húzás december 30-án

Hajnalban, puccsal akarta visszafoglalni 
a Royal-kávéházat a régebbi tulajdonos 

Tizenkéttagu csapattal szállta meg a kávéházat — A kerületi 
rendőrkapitányság szerelte ie a különös kávéházi ostromot

Reggel tudósitójától.) Szombaton^ hajnal
ban furcsa jelenet játszódott le az Erzsébet- 
köruton. Tizenkét markos férfi jelent meg a 
Royal-kávéház leeresztett redőnyei előtt és 
amikor a kávé főzőlegény reggel 5 órakor föl
húzta a rollót, a 12 markos legény berontott 
a kávéházba, a k-ávéház volt tulajdonosával 
együtt. A. régi tulajdonos kijelentette, hogy 
visszavette a kávéházat és most újra 5 paran
csol. Az alkalmazottak engedelmeskedtek, de. 
pár óra leforgása alatt a helyzet élénken meg
változott.

A kávéházi puccs előzményei a következők: 
A Royal-kávéház tulajdonosa évekkel ezelőtt 
Márkus Samu volt, aki a rossz kávéházi kon
junktúra hatása alatt eladta az üzletet Schnilr- 
machcr kávésnak. Schnürmacher társul vette 
Karácsony Adám borkereskedőt, aki egy csön
des torsával 700 millió koronát fektetett a 
kávéházba. Karácsony később kifizette Schnür- 
machert és egyedül ő lett a gazda. „Két hó
nappal ezelőtt, azonban már 56 hitelező szoron
gatta Karácsony Ádáinol és a hitelezők fél
milliárdnyi köretelésén fölül több alkalmazott 
is kérte viasza óvadékát. Az óvadékok összege 
187 milliót tett. ki.

Karácsony Ádám. hogy fizethessen, vevők 
után nézett. Meg is egyezett. Braun Bélával. 
a volt Kiről y-kávéház tulajdonosúval és Schmi
deck Marcellel, a Sorrtmto-Zrdvé/fdz volt tulaj
donosával. Braun és Schmideck a megegyezés 
szerint átvették az üzletet, kifizettek a kaució
kat. adtak 2fi,COO.Ott)-t a volt tulajdonodnak s n 
hitelezőkkel egyezséget kötöttek .)0%-ra és 6 
hónapi részletre. Két hónap előtt vette át ez 
a két. kávés a Royal-kávéházat. Miután a volt 
tulajdonos. Karácsony Ádám, illetőleg csendes 
társa garancialevelet adott a hitelezőknek a 
fi havi részlet biztosítására, Karácsony többiz- 
ben bejött a kávóházba, hogy fizetik-o a rész
leteket. Miután időközben minden veszély el
szállt a feje felöl, arra a gondolatra jött, hogy 

visszatcicpszik eladott kávéházába.
Tervét arra építette, hogy a házbérszerződést 
vele kötötték, s ez még mindig az ő nevén állóik 
épp igy az italméréei engedély is. tehát, mint 
tulajdonos egyszerűen beül az üzletbe. Hadi- 
tervét előre kidolgozta. A tizenkét markos le- 
génj' mellé uj alkalmazottakat fogadott, s 
szombatra, üzletnyitás idejére odarendelte őket 
a kávéházba. Az uj személyzetid aztán a tizen
két. legény fedozete alatt be is vonult az üzletbe. 
Leültek a kassza köré, a regi kasszírnőt ki
emelték. a volt főpincérnek egyszerűen kijelen
tették, hogy menjen haza és báróin nap múlva 
föl mondásáért jelentkezhet Az uj személyzet 
már kezdte árulni a reggeli kávét. Karácsony 
Adóm feltört minden raktárt, fiókot és „birfok- 
banu érezte magát. Végre tiz óra felé

értesültek a tulajdonosok is a kávéház 
puccsszerű elfoglalásáról.

Elsőnek Sclpnideck Mareel toppant be az üz
letbe. ahol harcias jelenetek fejlődtök ki. Han
gos botrány támadt, a testőrök közül többen 
fölugráltak, székek emelkedtek. Schmideck 
hangosain kitessékclte a kávéhózból Kará
csonyt és társait:

— Én is főhadnagy voltam a háborúban •— 
kiáltotta —, ne hivatkozzék senki sem arra, 
hogy katonatiszt volt, takarodjanak, mert épp 
olyan módszert használok, mint maguk.

Karácsony Adóm kijelentette, hogy az ital
mérési engedély az ő nevén van, tehát a kávé
ház íiz övé. Schmideck erre fogta a berámázott 
italmérési engedélyt és kihajította az utcára. 
Már majdnem téttlcgességro került a dolog, 
amikor

a hangos botrányra megjelent az őrszemes 
rendőr és az egész társaság elvonult vele 

a VII. kerületi rendőrkapitányságra.
Elsőnek Karácsony magyarázta a kávéházhoz 
való jogát Koós rendőrfőtanácsos előtt, aki az-

LÁNG ÁRUHÁZ
Muzoum-körut 13. sz. (Muzoum-iitcávsl sromben)

Játékvására 
megkezdődött 8 
Választékunk legnagyobb I

Araink a tcgotcsőbhak I

25.000 koronás
áruosztályunk Ismét megnyílt!

Arjegyz<knt nz ökszcs játék és díszműárukról 
bérmentve küldünk. Vidékre utánvéttel szállítunk

után meghallgatta Schmideck Marcell is. A 
rendőr főtanácsos rövid intézkedéssel természe
tesen Braunt és Scbmidecket ültette vissza a 
kávéház tulajdonjogába. A felek sietve, eltávoz
tak, Braun és Schmideck újra átvették a kávé
házat. Mvg aznap délelőtt visszacserélődtek az 
alkalmazottak is. Karácsony Adóm, aki, úgy 
látszik, úgy találja, hogy a sürgősség miatt 
nagyon olcsón juttatta uj kezekre a kévéházai, 
a hajnali ostrom kudarca miatt most 'lépéseket, 
tesz, hogy békésebb eszközökkel kapjon vala
milyen kárpótlást. ______

— Vizsgálat a tulmagas vámhitelek ügyében. 
Megírta A Reggel, hogy Búd János pénzügy
miniszter sürgős vizsgálatot rendelt el a vám
hitelek dolgában és ennek lefolytatását az épí
tészeti osztályra bízta. E hitelek fölött ugj.iiii- 
kizárólag a pénzügyminisztérium vámosztálya 
döntött eddig, amelynek élén Ernyőt Pál he
lyettes államtitkár állott, aki a státuszrende- 
zésböl kifolyóan nyugdíjba megy. Az eljárás 
az volt, hogy a biztosítékul fölajánlott in.-.at- 
laut hites becsüsök értékelték és a pénzügy- 
minisztérium a fölbecsült érték 50%-ig adott 
váinhiteleket, Az építészeti osztály most át
vizsgálja ezeket a. hiteleket és leszállítja, vagy 
megszünteti, aszerint, amint azt az állam ér
deke megköveteli. E vizsgálattal kapcsolatban 
megírták, hogy .láger vámtanácsost, fölfüggesz
tették állásától. Ez a hír merőben téves, Jii-ger 
tanácsos, akinek a vámhitelck nem is tartoz
tak a hatáskörébe, éppen a lapközlemények 
miatt kért önmaga ellen fegyelmi vizsgálatot, 
de változatlanul az osztálya élén teljesít szol
gálatot. Végül a vámhitelekkel kapcsolatban 
A Reggel fölemlítette a Mentor Rt. ügyét, 
amelyre vonatkozóan megállapítjuk, hogy a 
társaság az állammal szemben fönnálló kötele
zettségének mindenkor eleget tett, ebben az 
esetben a kincstárt nem érte károsodás, Hor- 
vátovjes Iván mérnök ingatlanbecslését a mi
nisztérium illetékes müszakosztálya is fölül
vizsgálta és 90.892/1925. szánni rendeletével azt 
teljesen rendhonle.vőnck találta.

— A Tlákóczi-ut 56. szám Alatt (a Mclropol-szálloda mel
lett) mn megnyílt a Metropol-áruház. Gazdag, dús válasz
tók vászon-, szövőt- és selyeinruliákban és párnál-m olcsó 
lírák. E híji mai számában megjelent hirdetésünkro fölhív
juk a t. olvasóközönség figyelmét.

Legszebb, legjobb, legolcsóbb 

karácsonyi 
ajándék

ne fogadjon el, csak
GUTMANN

védjeggyel

Minden üzletben kaphUA*



A szociáldemokrata párt parlamenti iraki
jának jelentése a karácsonyi kongresszusra

Lovarno nem jelenti a vilűgbékét folytatta 
Cs;cserin . csak a kezdet kezdete. Oroszország 
igazi békére vágyik és

nem hisz a Népszövetségben, amelybe nem 
is fog belépni.

(A Reggel tudósitójától.) Holnap jelenik mkg 
a szociáldemokrata párt, jelentése, amelyet a 
karácsonyi kongresszus elé terjeszt. A csak
nem 10Ü oldalas füzetnek harmadrészét a parla
menti frakció külön jelentése fogúalja le, 
amely érdeke.- részleteket, tartalmaz az ellen
zéki pártokról.

— A fajvédőpárt — így szól a jelentés — 
azt a hitet kelti, mintha az alkotmány egyik 
tényezőjének jóindulatával és rokonszenvével 
bírna. A nemzetgyűlés baloldalán foglal 
ugyan helyet az ellenzéki legitimista csoport, 
amely azonban csak annyiban ellenzéki, hogy 
a legitimizmus exponált híveiből áll, de valló
jában födözi a kormány politikáját. A bioknak 
nagy szerepe volna a Bethlen-kormány ellen 
való küzdelemben. Sajnos, ezt a történelmi 
föladatát a biok nem végzi el.

A polgári képviselők aktivitása sok kí
vánnivalót hagy maga után

és meg kell állapítanunk, hogy jóvá nem te
hető kárral jár az, ha a válóban ellenzéki és 
demokratikus alapelvit polgári pártok nem 
egyesülnek és nem teremtenek maguknak 
egységes vezérletet és határozott programot. 
Ebben az esetben nem volna szükség a mostani 
biokra sem és

a szociáldemokrata párt esetről - esetre, 
önállóságának és függetlenségének termé
szetes föntartásával, bizonyos parlamenti 
akciókban együttesen mehetni! a polgári 

ellenzéki fronttal.
— Ha a második nemzetgyűlést is azon vá

lasztójog alapján választják meg, mint az elsőt, 
akkor egészen bizonyos, hogy a nagybirtokosok 
nem menthették volna meg birtokaikat egy de
mokratikus földbirtokreform (löl és a főnenies- 
ség nem készíthette volna elő a. Habsburg-liáz 
restaurációját Magyarországon.

A reakció korrumpálta a kisgazda-pártot, 
tehetetlen rabbá tette Nagyatádit.

Minden demokratikus elemet, amely a kurzus 
első idejében még érvényesülhetett, megsem- 
misitett, hogy megakadályozza Magyarország 
demokratikus átalakulását. Szeinrehá uyás' 
tesz a jelentés a legitimistáknak Beniczky 
osorbeuiiagyása miatt. A Somogyi—Bacsó
ügy sem kerülhet le a napirendről mindaddig, 
amíg a tetteseket és a. fölhajtót vagy fölbujíó- 
kat az igazságszolgáltatás a nyilvánosság elé 
nem állítja. A 'királykérdés fölvetó'e nem idő
szerű. Hisszük, hogy a népnek még tesz 
alkalma megnyilatkozni abban, hogy

nilyen államformára
akarja állami életét berendezni. Az emigránsok 
közül kétszázharminőheten kérték a miniszter
tanácstól a hazatérésük megengedéséi, amit 
százharminchal esetben engedélyezték is. 
1925-ben háromszor annyi volt a pártadó bevé
tel, mint a mait évben, ami arról tanúskodik, 
hogy a szociáldemokrata párt hatalmasan meg
erősödött.

megegvezést keres Angliával
London, december 13.

(A Begye! tudósítójának távirata.) Az .,Ob- 
server* - vasárnapi számában Csicstrin orosz 
külügyi népbiztos nyilatkozatát, közli, ('sir.te 
ria. aki jelenleg a francia fővárosban időzik és 
Briandal tárgyal, kijelenütie az „Observer” 
párisi munkatársa előtt, hogy

várja a találkozást Chamberlainnel és 
megegyezést remél Angliával.

mással és a vita során egy luatahnas 
ablakot is bczuztaik. Kiderült, hogy 
kávéház tulajdonosa szerződlctési 
tett Kóczé Antalnak s , 
pártra, szakadtak. Egyik részük á 
ződ.óshez, ragaszkodva, az Európában 
maradni, másik részük ellenben a 
előnyösebb ajánlata mellett emelte föl 
és öklét. Szombaton este a zenészek

— Két körüli kávéház harca egy cigány
bandáért. Az Erzsébet-körút és Király-utca kel 
szembenlevő sarkán egy idő óta két nagy 
kúveház néz farkasszomet egymással, a. Pátria 
és az Európa. A Pátria-kávéházbau Vörös Elek 
cigányprímás bandája szórakoztatta a közön
séget, amely délutánonként és esténként zsnto
lásig megtöltötte az óriási kávéházat. Az újon
nan megnyílt Európa-kávéház i>ed e combéi*
3-án leszerződtette egy hónapra. K Antali, 
aki az utolsó hú róni évben külföldön muzsi
kált. Attól a naptól kezdve, hogy Koezó bun
dája a kávéházba, n megjelent, az Európa is 
minden este megtelt az öreg Koezó kedvéért és 
Vörös Elek hívei köziil is sokan pártoltak át 
Koezó Antalhoz. Az Európa tulajdonosai any- 
nyira megörültek ennek a sikernek, hogy 
fölemelték Kóczé Antal kialkudott fizetését. 
Szombaton délután azonban a Kóczé-banda 
tagjai, összedugták a fejüket, össze vetsz tok < gy- 

I iirkör- 
« Pálria- 
ajánlatot 

a banda tagjai kél 
t ,-z.er- 

aka rí 
l’á í ria 
szavát 

maguk
kal vitték hangszereiket és vasárnap már ne.ni 
jelentek meg az Európában. így esett az, hogy 
vasarnap délután a zenészek pódiumán a 
ká veliaznak az egyik igazgatója jelent 
meg, aki az. igen nagy számban összegyűlt 
közönséghez, valóságos deklarációt intézeti a 
hűtlen cigányokról é,s kérte a közönség további 
pártfogását. Vasárnap este az, Európa-kávéház. 
két igazgatója, ügyvéd kíséret éhen megjelent a 
főkapitányságon s ott írásbeli följelentést hi
tek tisztessé/leien verseny címén a Pál ria- 
kávéház ellen.

.jól csaK ahkor íásárólank, ha hamsak azt nczzhk. h®ft 
miHck az ára, hasas wi is. hotfö mimen az ars.“

Ez a tapasztalati megállapítás különösen időszerű most, amidőn az alant jegyzett cég a november hő 23-án megindult

0 *

alkalmából eladásra kerülő kelméinek árait olyan gzammolláthatóan olcsóra csökkentette, hogy ezen áruknak ez alkalom
mal való beszerzése egyrészt a gazdaságos 4s takarékos vásárlás szempontjából, másrészt a minőségekre való tekintetből, 
a vevőre ntz’JQ mindenképpen ajánlatos.

Az áruknak e cégnél szinte hagyományos jóságát, elsőrendű mivoltát bizonyítja az alanti jegyzék Is, amelyben az 
árak mellett a sikkek honnan való származása is fel van tüntetve —* ttcxtíllpoF t©s*én Bvicgdtiviyi cuF^pol BiftrCÍ vcsclc wi«ifI<d

minden szlnbon, Ideális téli pongyola*  
stSViíS **Kul9flBV,  kolmo, puha, könnyű, meleg, Telios 150 ffjgf 

cin szélességű lóvén, ogy pongyolára 1’80—2 in elégséges, Méterjo 
most csak---------------------------------------------------------------------- k .000

lí.000Príma merton'kiSó gyárimé
összes színekben kapható. Minden végen u gyár védjogye. Duplaszélos- 
ségű, méterje Kiest .................... - - -. K

MílMF a »Zsolna*Losorci  Finomgyapjú*
fWVUt’WlfiJUlUflMfö, árugyár Concorn « garantáltan 
príma, tiszta gyapjúból gyártott pehelysúlyú és mégis meleg kabát
os kosztűm-volourja. Rövidre nyírott s igy nőm kopik. Az összes díva- ig F 
tos barna és más árnyalatokban. Teljes 140 cm szélességben ára a^íjj 
IRCSÍ CSDlí---------------------------------------------------------- -- ---------K

l.ooo

..Goiflbtfger*  (Óbuda) Mon és

Színtartó volta és perfokt kikf'•■.'(lésénél fogva manup- 
ság a kontlnoDS egyik legjobb minősége. Méterjo most ffl 

tsfflh - -------- ----------- -------- ---------------------------------------------------k Hi^.öoo

SamPHF É^dekos, újszerű minták. A tiszta gyapjú*  
delalnt teljesen pótló anyag. A világhírű 

Gros Román francia cóg gyártmánya. A jólmoshatóságért szavatosság. F 
Minden végen a világoég étiquotte*je.  Méterje mOSÚ CSQh .......  . K W

9.000

Oítománszövésű sémiikét
külföldön volt kapható. Fekete, ivoir, torra-cotta, blou Nattlor, lovon- 
diiia, bois do rose, beige ób nz összos divatos barna árnyalatokban.
70 cm szóles. Értéke 100.000 K-nak felöl meg. Méterjo mos! CSAK K V v .OOO

A nyárról visszamaradt mennyiség npasz- ra <]>
• tása céljából Jgon olcsóra szabott ára:

105 cm széles, méterjo__ __ ...__________ ..._____ __________ K .000

Rinfi finom pasztelszínckben, ez a minőség foltéilo- 
Ulll« nül jól mosható. Teljes 110 cm bsóIob, ára 

K 90.000 helyett ÜIOSÍ CSŐK-------------------------------------------- K

£BllnllÍ4liP í'lnoraan sodrottszálú cérna*  
anyagból, puha paiatolszínok- 

ben, elhintett finom virágmintákkal. Métorje niOSt CSüh .... K 13.J00
Scröc düagonalc.
napi használatra. 100 cm szőlős, méterje most CSOh . . ... K vfaf.500

* puhán kikészítve, jól mosható. Célszerű, harcnoó alán*
IPC! MMI,dók. Ara IflOSl CSílK--------------------------------------- K fi 1.000

Tcnnls-flandi, 14.,1® ,„
KaonkívBI ogy hosszú sora a divatos velour, colienne, ottoman stb. finom gyapjúk elméknek, molyoknál az ár- 

leszállítás éppen olyan messzemenő, mint a felsorolt többi cikknél.
A *j  jelzésül cikkeknél a cég szükségesetek torija megjegyezi, hogy evekben a minőségekben olcsóbb áruk Is van

nak forgalomban | evek azonban csak látszólag olcsók, mert olyan a minőségük, hogy kár a megvár rakásukért.

IV. terüld, Kristóf tér 
és Szervita tér sarok.
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(A Heggel munkatársától.) Pontosan ló^-kal » 
e<7;y negyedév alatt a búza, viliig.

a kábel s — amint ez előre]látható
emelkedett _ „ 1____________ _
piaci ára s íme, Chicagóból már hanyatló ára
ljat jelez i_ ’ '
volt —, máris

suttogva
budapesti

a hírek szájról-szájra ajárnak a hírek szájról-szájra a 
gabonapiacon horribilis veszte

ségekről,
nemcsak egyes kisebb jelentőségűamelyeket _ _______

magáncégek vesztettek éxekutált haüssokötéséi- 
ken, hanem nagy vállalatokat, elsőrangú mal
mokat is emlegetnek, amelyek a rendes keres
kedő gondosságát sutba hajítva, hatalmas 
engagémen tokba bocsátkoztak. Prófétát, ját
szani nehéz és hálátlan föladat, de ezúttal nem 
volt nehéz megjósolni, hogy a régi magyar 
közmondás igazsága bebizonyosodik, s ezidón 
nem lesz Budám kutyavásár. A múlt évi mérhe
tetlen gabona!rossz, az idén nem isrnétlődihebetí 
meg. mert nincs az a hatalmas spekuláció, 
amely tényeket, kézzel fogható faktumokat el
tüntessen a világból. 'Tény az, hogy az egész 
északi félgömbnek — az Egyesült Al’ainc-k ki
vételével — rekordtermése volt s akármilyen 
kevésre értékeli is az ember az orosz állami 
t erruA-.'k i m utat ástak mogbizha I óságát, I én yk én t 
kell elfogadnunk azt is, hogy európai Orosz
ország termése is jelentősen meghaladta a 
múlt évit s végül tény az is, hogy a termés az 
európai szükségletnek igen tetemes részét 
fogja födözni, különösen azért, mert

huzafogyasztás jelentősen csökkeni a 
óta, arányosan az. európai ipari 
lakosságának csökkent fizető- és 
fogy a sz lók épes ségé vei.

nem hanyagolható tény az is, hogy 
gabonatőzsde szokványait alaposan 

már lehetetlen,

a 
háború 
államok

Végül cl 
a chicagói 
megreformálták ezidón. s ma 
hogy Idtispckulánsok ezrei, a liftboytól az utca
seprőig és a manikűrös kisasszonyig nagyban 
játszhassanak a börzén. A spekuláció ma már 
nemcsak szerencse dolga, mint volt az európai 
inflációs korszakban, a spekuláció ma tudo
mány, roppant sok ismeretet és egészen első
rangú informáltságot követel meg. Az angol 
(ts amerikai gumi hosszon — sokan és sokat ke
restek, mert hiszen nyilvánvaló volt a kereslet 
éfí kinálat nagy aránytalansága s a gumiárak 
várható emelkedése. Ide a búza sokkal vészedéi, 
mesebb jószág! Aki búzára tette föl a pénzét, 
annak tudnia kellett volna például azt, hogy 
az orosz kormány egy tollvonással fölszabadí
totta árucikkek egész sorának a behozatalát, 
száz millió aranymárka hitelt vett igénybe 
legutóbb Németországban s ez összegért ipar 
cikkeket vásárolt, ezeket az orosz belső piacra 
ontotta s igy mobilizálta azt a búzamennyisé
get, amelyet szerződésszerűen Angliába kel! 
még ez évben kiszállítania. Ugyanakkor kidé

;Hra4^GE5EW«E^

Békebeli jfazdají lesz, 
Ha aranysorsjegyet vesz! 

mórt

A z u j m ii sor s z c n z á c i ó j a 
Bró d y S á n d o r :

ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ

zongorára,

•^>®SbsiW®

H®T KIRÓ
Síf-M MAW
ARAI >J VSOR.S JÁTÉK

„ »íAi:oa-5
onw V K ífct IE ÍME íiai W flE

a z. ónk
3 vájjon búza
NéjJy üléses uj automobil
Ke reszthiaros zongora 
Motorkerékpár
5 varrógép
1O kerékpár
200 arany- és ezüsttárgy

Sorsjegy ára 10.000 korona
M I n <i c null k a n h a ( ó!

Sorsjegyintézőségs Szabadság-!ér fi 

S

rii.lt, hogy az argentintól termés távolról sem 
olyan rossz, mint amilyennek hiresztelték, az 
ausztráliai pedig egyenesen kitűnő a mielőtt a 
pesti spekuláns észbekaphatott volna, már meg
indul I az árak töredezése lefelé, három-hat cen
tekkel naponként, még egy-két nap s a lOVo-nyi 
értéktöbbletnek vége s a nemzeti vagyon néhány 
százezer dollárral csökkent. Mert akárkinek a 
birtokában van az elveszett pénz, a nemzeti 
vagyonnak, a nemzeti tőkének mégis csak része 

ezért, egyedül ezért, fájdalmas jelenség, hogy 
pesti cégek, pesti vállalatok is elvesztették 

pénzüket a chicagói hazán.
Magáncég dolgába persze beleszólni bajos, 

minden ember azt kezd a pénzével, amit akar. 
De lia kiderülne, hogy a ” 
.s nagy magyar vállalatok, 
moh is resztvettek ebben 
hogy vállalatok vezetői, 
nyeit a tőzsdén jegyzik s 
a maguk tőkéjét fektették, 
tették kockára nemcsak 
részvényesek pénzéi is, akkor joggal követel
hetnék a vezérek, ügyvezetők és egyéb nagy
hatalmú urak felelősségrevonását.

Spekulálni iparvállalatnak nem szabad, 
inog akkor sein, ha a vállalat, részvényeinek 
túlnyomó többsége a vezérigazgató kezé

ben van!

fámának igaza van 
nagy magyar mai- 

a csúnya játékban, 
a m el y éknek rész vé- 
amelyekbe emberek 

, ilyen kön nyel miien 
a maguk, hanem a

Ha csak egyetlen egy kötés részvényeit he
lyezte el a vállalat vezetésén kívül álló ember
nél, akkor ennek az egyetlen részvényesnek 
éppen olyan joga van azt követelni, hogy pén
zét ne tegyék kockára, mint ha a vállalat rész
vényeinek !)9%-a cirkuláltia a közönség köré
ben! Mert különben Ítéletnapig igyekezhetnek 
jobbakaralu emberek, hogy a magyar közön
ség érdeklődését újból i yar vállalataink felé 
fordítsák s nehéz pénzügyi helyzetükön a kö
zönség megtakarított pénzével segítsenek.

______ _  ________ (K. D.)

csak most
szűkölködő

i tűsével, a s 
'•sével és a i 

igazgatási kA'lségek energikus leszori- 
t érmei őst mai 
erejét a nem

föl fokozni. ,\ nagy néniét 
a háború alatt fölépült 
ve r se n y t ár.s fe n ye ge te 11, 

és megalkotta a német 
igazi európai trösztöt,

X Koncentráció. NéinetC'rszág gazdasági 
helyzete változatlanul nehd:, A hatalmas ipari 
birodalom szörnyű a árvesztesége 
bontakozik ki teljes egészében. „Ein Land ohne 
Iictriebsm.ittel", forgótőke, nélkül 
ország, ezzel a névvel ilicllc saját hazáját a 
német ipari töke egyik legelső képviselője. De 
a vigaszt;'lan és sivár depresszióban újból meg
mutatkozik a német szervezőképesség nagy 
ereje. A német ipari életiben erőteljes koneen- 
íráció indult meg, amely a termekének ame
rikai miniára egysége.dté.sévef, a szétforgácsolt 
pénzügyi erők egyesllősével és a termelési, de 
főleg az 
fásával készül a nemei ipari 
megpróbáltatásából kivezetni rk 
zetközi versenyben 
festékipa r, amelyet 
amerikai é., angol 
kezdte e koncentrációt 
l<'arbcntrust-öt, az első .............,......... .. .... .
amely annyira, különbözik a stinnesi és egyéb 
oltii. t inflációs alakulatoktól, mint a hóember 
a máí-ványszobortól. A koncentráció, az erők 
egyesítése, az eg\edüli ni, ameiy különösen a 
kisebb államok ipari termelését a fenyegető 
versenytársaktól megvédi és mégis ipari ler- 
mclclsünk egyetlen, ágában sem hallani hírét 
annak, hogy a. sok kisebb-ncgyobb vállalat 

cgységbcolvasztásával igyekeznének c vállald 
tok vezetői semmiként sem rózsás jövőjüket 
'földeríteni. A nagy vámvédelem korszaka las
san Icai kenyaiéban van s az urak, akik, ugy- 
látsziik, ragaszkodnak igazgatói knrosszékeik- 
hez, mindenáron megvárják, míg a knrosszék 
kicsúszik alóluk, ahelyett, bőgj’ illő szerénység
gel és cint s egyéb igények k*  fokozásával pró
bálnák meg a vesző ti elemnek elébevágni. Már
pedig a magyar ipart — az. egé • európai ipart, 
— csak az erők összefogása s a i.zsi csökken
tése, a termelés gazdaságosabbá lél, le ment
heti meg, az egyre élesebb é > • rvre kíméletle
nebb nemzetközi ipari versenyben.

,7.

X Rininmurány—Salgótarjáni Vasn.'i Rt. igazgatósága 
azé lió J’-ó.ra egybehívandó keztry li-.-snek indítványozni 
fogja, hogy az 1924/25. iízlctévrc AHfHi 
latson meg, a társulni különböző Jóhíi 
liárdot. kiizjótókonysági és kezmüvr' ' 
dig 200 milliót szavazzon m< múlt
■zőtlen viszonyai az üzemek kili:i>znélá.4it. 
lékben engedték meg és az osztalék 
csak rendkívüli bevételek tető' lehetővé, 
megkezdett uj üzletév kedvezőbb, n 
most teljesítőképességük 50—60" cl 
sulat igazgatósága egyidejűleg >vál 
1-i pengöértókbcn fölállított mcgnvitó-mérleget. 
vagyon 39.2 millió pengőt te«z I. 
az alaptőkét 19.11 millió pengői, 
ugyanebben az összegben tűnöm 
azzal a javaslattal lépnek, hogy 
vényt 1 uj részvénnyé vonjanak 
nyék névéi lékét 50 pengőben

« osztalékot álla- 
alap.jn.ira 1 mii- 

ődési célokra pe- 
űzletév kedve 
csuk kisinér- 
megál’apitúsái 
A julius 1-vel 

alakul. Az üzemek 
dolgoznak. A tár- 

agytn az 1925 július 
A liszt.-’ 

A megnyitó-mérleg 
és a tőketartalékot 

A közgyűlés elé 
régi rósz- 
iij réuzvé-

fn 
fűi
minden 5 

össze és az, 
fllapitsúk meg.

lábfájások; í

Szent-Rókus-Lábső
ssj 8&bat csinál

Ezen készítmény, amely külföldön régen és 
kitünően bevált, különleges sóesszenciákból 
áll. a nelyet meleg láb vízben föloldunk. Ezáltal 
egy oxigénnel telitett vizet nyerünk, amely 
csodálatosan jótékony hatást gyakorol a 
fáradt és fájós lábakra, megszünteti a fáj
dalmakat, amelyeket a cipő szorítása okoz, 
meggy ógyitjaalábpüfí’edtségét, és égő érzéseit.

Elégendő, ha egy csekély mennyiséget ebből 
a lábsóból beleteszünk egy lavór meleg vízbe 
és áztatjuk a fájós lábat 10—15 percig. Ezen 
idő múlva a láb dagadtsága, zuzódása, a 
kínzó égető érzések egy csapásra megszűn
nek és többé újra el nem kezdődnek.

Hosszabb áztatás megpuhitja a tyúkszemet 
és bőrkeményedéseket annyira, hogy azok 
könnyűszerrel, kés vagy beretva nélkül el- 
fávolithatók.

A legégetőbb, legmakacsabb lábfájások, 
fagyások elmúlnak a Sxent-Rókus-L áteső 
használata által.

Meg lehet ön győződve afelől és egészen 
biztos, hogy a Szent-Rókus-Lábeó a lábat 
tökéletesen újjá alakítja, a lábat a legjobb 
állapotba hozza, ugy, hogy a szűk cipő, sőt 
az uj cipő is éppen olyan kényelmes lesz, 
mintha évekig hordta volna. Megszabadítja 
önt a láh különböző zavaraitól, annyit jár
kálhat, amennyit akar, gyalogolhat vagy 
állhat egyhelyben órákig a fáradtság vagy 
fájdalom legcsekélyebb érzéso nélkül.

Egy nagy csomag Szenl-Rőkus-Láteső 
óra 16 eve? korona használati utasítással.

Kapható minden gyógyszertárban. Ha nem 
kapná, forduljon a magyarországi képvise
lethez: Szent-Rókus gyógyszertár, VIL kér, 
Rákóczi-ut 70. Telefon: József 106—34.

Vidékre, a pénz előzetes beküldése mellett 
18.000 X, utánvétel 23.500 K.
Reodelésnél e hirdetés bektUdemtö vanj hivatkozni 

kell e íaarn.

ényképezőgépelc
1.T.W.ÍSÍ Magyar Jotéipar K'g

Kópcs árjegyzék bermentvo

Hitelbizományi folyósít 

Dohány-utca 57
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Rendőr védte meg vasárnap 
a Svábhegyen a fogaskerekű utasait a kalauzok 

inzultusaitól
Botrányos jelenetek a „ródli-íogaskerekü“ túlzsúfoltsága miatt 
Petrovich moziszinész boxpárbaja egy goromba sporstmannal 

és egyéb incidensek a „magyar Semmering4fi-en
(A Heggel ludósitójálól.) Vasárnap reggel a 

havas sportok rajongói megdermedve nézték 
az emelkedő hőmérőt.

— Olvad! — állapították meg és sietve öltöt
ték föl a vastag te veszőrmel lényeket, a nők 
bricseszbe bújtak és nekivágtak, ki ródlival, 
ki sível, a budai hegyeknek, hogy lecsúszhas
sanak ott is, mielőtt elolvad a hó. A sokezernyi 
embertömeg eloszlott a hegyeidben és a fél
óránként induló svábhegyi fogaskerekűbe is 
jutott ember, akik összezsúfol tan ültek pádon, 
egymás ölében, álltak, szorongtak, de végre is 
fönn voltak a célnál, a fogaskerekű végállo
másánál. Hanem akik azt hitték, hogy most 
jókedvvel hódolhatnak a sportnak, azok szo
morúan csalódtak.

Az utakon mindenütt rendőrök, akik zordo- 
nan állnak a ródlizók elé:

— Itt nem szabad ródlizni, nagyon csúszós a 
pálya!

Persze, persze. Ahol csúszna a ródli. ott nem 
szabad ródlizni. ötezer koronáért fölvisz a sín
autó, minftogy másfél kilométert ormain föntről 
azután le szabad csúszni. Igaz, drága dolog 
egy lecsúszásért .'00(1 koronát adni, de hát azért 
jöttünk ki, hogy ródlizzunk. Aki azonban azt 
hiszi, hogy minden csak pénzkérdés, az csaló
dik. Mert nem elég a drága jogy, föl is kell 
jutni a sínautóra.

— Jön, jön! — hullámzik végig a várakozók 
során és megindul a roham a sinautó ellen. 
Tülekedés, tolakodás. A tömeg fele beboxolja 
magái a sin autóba, azonban egy pirosparolis 
vasutas zordon hangon elkiáltja magái:

— Csak /•"» ember számára van hely. Tessék 
a többieknek leszállási!

Legalább is huszonötén vannak az autóban. 
Az emberek egymásra néznek és most jön a 
legutálatosabb jelenet. A kalauzok szemtele
nek, az utasok kiabálnak, arra hivatkoznak, 
hogy jegy van a zsebükben, joguk van utazni.

— Ráncigálja le onnan azt a hölgyei’.
— ordítja a pirosparolis „forgalmi főnök" a 
kalauznak, fölháborodna moraja viharzik föl: 
Balkán, disznósúg, szálljon le más, rendőr, 
rendőr!

Jön a rendőr. A pirosparolis vasutas kiabál.
— Biztos ur, igazoltassa le az összes utasokat!
A rendőr meg’ van sértve önérzetében:
— Engen maga ne utasltgasson. mert majd 

magát igazoltatom- le. Es mindjárt beviszem-, ha 
tovább sértegeti az utasokat!

A sinautó utasai föllélckzenek. Már vagy 20 
perce ülnek összezsúfol tan, kiabálva, de most 
megkapták az elégtételt. A pirosparolis már 
csak bálikon szitkozódik, de csökönyösen meg-

marad amellett, hogy:
— Az autó pedig addig nem megy, míg any

agtan le nem szállnak, hogy tizenöten legyenek.
És úgy is történik. Kél órai üldögélő# után 

az „idegesebb" része az utasoknak dühösen le
vonul a sinautóról w veszni hagyva a jegyét, 
átül a fogaskerekűre és megy — lefelé.

— Ázsia, Balkán! — röpköd a levegőben. — 
Ide sem jövök többé!... A sinautón közbei 
Pet i-ovich Szveliszlá\ nak, a híres filni.-zines;-- 
nek afíérjo akadt. Már a barma lik simiutó 
megy el az orra előtt, egyikre sem tud föl- 
jutni. Végre bejut a ikocsiba. két hölggyel 
együtt. Az egyik hölgy a ródliját próbálja el 
helyezmi, föláll, mire egy újonnan jött ur teái 
a helyére. A hölgy tkéri a boly' 
rombasaggal válaszol. Petrovi 
sitja az urat, veszekedés, sértése 
Petrovich — meg kell állapíts,' 
san — öklével az ur felé sújt, 
izgalom, vitatkozás...

Végre megindul a sinautó.
ifj. Pakots György

NagyiraheosíiR iwigsreim és Ur«!Ri ? 
Karácsonyi 

áraMframás 
csak 9% mlvajröaia, 

az olcsó maradékvásáiiljaii 
32 Kir^8y“U'áca 32 

Mosott vászon, zefir, delén, kar- *803  
tón vagy 1 drb bőrerős törülköző

Egy németországi báró 
önként jelentkezeti a rendőrségen, 
mert elsikkasztott néhány milliót 
A letartóztatott báréról megállapí

tották, hogy eícftidö német család sarja

(A Reggel tudósit  óját ól.) A budapesti fő
kapitányság most másodszor foglalkozik 
kelő német arisztokratával, 
amint A Reggel is negirta, 
országból az alkoholista és 
Hohcnlohe Sándort. Most újra egy előkelő né
met ur került. <> rendőrségre. A minap ön
ként jeleni kezel t, a főkapitányságon egy bo
rostás képű, gyolcsokba öltözött, de imponáló 
megjelenésű, nagyon intelligens fellépésű 
férfi, aki elmondotta:

— Hihetetlennek látszik, uraim, az első pil
lanatban, de kénytelen vagyok igy bemutat
kozni:

Én báró Phillips Egon vagyok.
Megtört az élet, dolgozni akartam, nem bol
dogultam, végül üzleti szolga lettem Pesten, 
hogy kis szobámat és szerény ebédciinet ki
fizethessem. Hárommilliót sikkasztottam- és 
sehogy sem tudom clőterem'e-ni ezt az össze
get. Álég mielőtt, szégyenszemre följelentenek, 
önként jelentkezem. Tartóztassanak le.

Az önként jelentkező bárót természetesen 
azonnal őrizetbe vették. Csakhamar megálla- 
i” lottók, hogy

mindenben igazat mond.
A sikkasztást valóban dlkövetto és bár na 
gyón csekély összegről van szó, a pora gráf fi
sok alapján mint lakáslalan leül földi állam
polgárt, clöz&tes letartóztatásba kelltt h< 
lyezni. Atkisérték a királyi ügyészség főt 
házába.

Kitűnő flanel, tartós angin vagy
1 drb damasztsza Ívéta.....................Jwoyvv
Gyönyörű női szövet vagy selyem- Ofííí 
fényű clot minden szi nben.......... . *___
140 cm széles férfi öltönyszövei 
métere vagy 1 drb 2 m. hosszú CQ jnflfíi 
fehérített lepedő............................
12 drb színes zsebkendő összesen 35.006
ü. n>.: kanavász I5.OOO, kitűnő filtószőnyeg 29.000, 
14D cm széles férfi- vagy knbátszövet 80.000, I drb vi
rágos vattapaplan 188.000, kész paplanlopedő 08.000, 
gyaplujuniper (pulóver) 57.000, gyapjú női kabát 
118.000, gyapjú gyormokgarnitu’a miiidon számban 
127.000, továbbá barchet- és ílancllmarndókok minden 

elfogadható árban
Postai rendeléseket lelkiismeretasen tollosltllnk

Telefon 77—66

ÉRTESÍTEM
üzletfeleimet, hopry V7. Őrlik és Hogcdiis írógép <’s 
B-.úinolúgóp koreF.kedelnii rt.-ból folyó óvi iiovcrnbor 
15-ével végleg kiváltain és

ŐRLIK ÍRÓGÉP cég 
ezontul csak egy van és az cgyosegyodül V., Erzné 
bet’tér S nlntt (Gróf Czirúky palota)

Ölti.ÜK NÁNDOR 
írógép úb számológép szaküzloto

elő-
Á mull évben, 

kitoloncolták az 
lezüllölt herceg

London után Brarffordha viszik 
a Royal Academy kiállításának 

magyar anyagát
London, december 13.

Heggel munkatársának fáu'rala.) .\ !<>;:• 
nemzet közi iképzőmüvészel i kiállítás, nme 
a budupesli Szinyei-Társaság kollekció-

6/ 
doni 
Igen 
jónak oly nagy sikere volt, január 1 ón beza.-'iil 
és az hiienml ionul Socicty \nglia nagyobb vá 
ro.sa.ibnn mutatja be a nagysiker’! gyűjtőmén.', ;. 
London után az első kiállítást Urad [órában, a 
szigetország egyik legnagyobb ipari centrumá
ban rendezik. A. társaság minden való: zinőség 
szerint februárban más nagy angol vidéki vá 
rosokbr u is vendégszerepel majd nemzetközi 
gy ü j tei n ény ével.

1*010/1

Hírneves n»tt*fns nivojts, I.oiKionbun h észUclí tiiriik 
cigaretták. Beszerezhetők kiziírólugos magyarországi 

képviselőnknél

B. Béliéi
pénzügy. hal., ong. külföldi dohány- es dohányúrit-bcho- 

/.italánál. En-,'. sz. 23021/925. IV.
Budapest, W99. Éter.. Q’áiizella-ut 49. szám 

Telefon: .Józs. 98.19. 1912-ben alapított cég
67.16!)'1925. I V. Jóváhngynm. Fő- és sz.ckv. in. kir. pónz- 
ügyignzgniósóg. — Budapest, 1925 szeptember 3i-An 

CMtky s. k. >nin. tan. i>. ti. igazgató hely.
WMUBWBSBl -«t->r»i«RBTTiir----------------------------------------------------------------------------------------

Kerékpár, varrúgéo'^j^.
Diádét KeréKDár- 05 varrúflómiriiház. vil, ThöKöly-ut 26

Vas- ÉS 
r-íaííaceií
Gyennoidíocsik 

rwváw- 
ífóítészJeíelü 

készpénzárban

PÁPAI tiS NÁTHÁN gyárosoknál
Ví. kér., ar.df'íiijy.ut 2. szám

I

!

GYERMEKEK ROBIIMIG OTTHONA I 

Kíűdy Oynláné II, PáS^ny-m 7. szám ;
Telefon: Zunlioet 61

Elvállal már 2 éves kortól gyermekeket üdülésre, tani- I 
lásra, nevelésre. — Karácsonyi szünidőre I
R ÓDLIZ ÁS, K O R C S O b YÁ Z Á S I 

Előjegyzések megkezdődtek I

Parfömkülönlegességek I
Icdolcnúbban j|

Vadász drogéria
Ferencick-tero 1. xzdm ‘ Telefon: József U9-70 I

r ’WIUBI'MM !■, • ar 1 

«vaiMnMRnwi

WESTENB-SZAH.0
VI, DER13WI-TÉR 3 (NyugOÍI p.-UtfvaFOll)

Tele ion: 
220-<M

Központi fűtés. Fürdők. Lift.
Minden szobában melegvíz 

Polgári árak. Tökéletes tisztaság 
Figyelmes kiszolgálás

PONGIIÁCZ SÁNBe8i01hz„Bl(,
a temesvári Lloyd és Pnlacn kávóháznk 

volt I ii lajdoiosa

I

\
4

Hibás paplanok f£fífFon
Raktárunkon fölgyülemlett hibás paplanok karácsonyi árusítását megkezdtük. OcSeit papl.-m.tiv**"  
IV, Kammermayer Károly-utca I. (Közi). városháza) Gyárban IX, (Jllői-ut 31. (Kinizsi-utca sarok)

Futó- és matrasszövetelí
nnmeiek (nadlófilr.) bevásárlásánál már a vevőközöu.'.eg természetizei ünok tartja 5,-iAsl raktárunk meg 
tokintásét, abol meggyőződik mindig cégünk \fers®nvkópe»Kóuóröl és olcsó ornlrof. .Magyarország ogyik 

legnagyobb raktára szőnyegek és kárpitos anyagokban

KóroSy»utca 3
W W HlL MP (Közponii vávcsháva ératHeftJ

legnagyobb raktára szőnyegek és kárpitos anyagokban

N0I-, férfi-, gyermek* ó« bébé • 

EHÉRNIEMyE^ 
ZSEBKENDŐK 

slffocr- €s hnfK-étkötínyek
MfcfLVF.NI LESSÁL.LITOTT "•C

á'í & í V ü f?1 G SL n,'l- • hammermn ver Kűroi

Vidékre kívánatra árjegyzéket bérmentve küldők
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista

mit szól hozzá, zajlik, ez a kvtya szmliázi [ront, 
akár a Duna.

— Hogy-hogy, könyörgöm!
—tetn/e magát, tudja maga jót, hogy 

miről beszélek. Maga ne tudná? Jönnek, men
nek, utaznak, cserélnek, jubilálnak, eljegyez
nek, házasodnak, már magam is egész pista va
gyok tőle.

— „Intfrm"-Pista, ugyebár, hehehe.
— Szöll&mös. Gratulálok. Nem a vicchez. Azt 

persze most már nem is tudja, hogy ma dél
előtt tízkor érkezik a berlini gyorssal Zsuzsa, 
Molnár már tegnap este megérkezett...

— ...hogy függ ez össze, könyörgöm!
■ ■ Sehogy! Ne szóljon folyton közbe. Molnár 

■már ma délelőtt részt is vesz a „Riviéra" első 
próbáján. Premier janvuár 5-én. Szerencsés gye
rek ez a Bárdos, Molnár és Lengyel, két ilyen 
világmárka egyszerre, igazán nem rossz.

Mért kérném, A „Marríká“-nak ma ram a 
25-ik előadása.. Nagy dolog ez, ebben a kísér
teties konjunktúrában, sorozatos prózai előadá
sokkal.

— Szóved se mondom, hogy Artúr rossz pász- 
l>an ram. Most majd a Magyar készül — ki- 
vág-ni a rezet.

— No és Törzs, hogy érzi magát a Magyar
ban.?

— Römökül. Próbálja a Kislemökersl. Gyö
nyörű darab, gyönyörű szerep,

— Szabadna talán.- ...
— Olyan szép, hogy fölkérés nélkül is meg

tettem volna. Tehát! Címe: „La. miit est a 
nous", — ..Az éjszaka a miénk". Főszereplője 
Marion Lisard, aki a Saint Mlehel autómüvek
nek az igazgatónője. Ez a Marion Lisard egy 
híres vegyész leánya, eszes, energikus, fiatal te
remtés, akinek. az apja föltalálta a világ leg- 
jótéfcoriyább mérgét, amiitöl az ember minden 
testi, fájdalom nélkül úszik át a halálba.

Az üzemben dolgozik egy másik leány is. 
Odette, akinek Marion elpanaszolja, hogy si
vár és üres az élete itt a gépek hideg birodal
mában. nincs semmi, ami a. leiké! betöltse. 
„Te szerelmes vagy" — mondja neki Odette 
tréfásan. „Igen, ! lektorba" (ez az autóüzem 
elnöke) — mondja, ugyancsak tréfásan. Marion, 
arra, célozva, hogy az elnök szerelmes belé. 
E pillanatban belép az ajtón egy fiatalember. 
Allain Becourt gróf, aki állást keres, mert 
tönkrement. Marion félreérti, a szituációt, azt 
hiszi, hogy a. fiatalember autót akar vásá
rolni. a gróf pedig nem meri bevallani, hogy 
esze ágában sincs autót vásárolni. Az alku ré
gén a fiatal gróf reszketve kérdi, mikor lát
hatja újból, amire Marion azt feleli: „Soha." 
A gróf könyörög, amire Marion újból [(lel: 
...... holnap". A második fői rovásban Marion 
odahaza van a lakóisóin, kél napja nem ment 
be a gyárba. Allain van nála, halálosan sze
rt tik egymást, 'Megérkezik egy nö egy delek- 
livvcl, Allain amerikai felesége s köveiéit az 
urát. Marion lehajtja, a fejét, a méregre, gondol, 
az apja, mérgére, a.melyncl; gyártási titkát 
annak idején, az emberiség érdekében meg- 
srmmisilclték. amelyből ö azonban kél fiolát 
megmentett magának és azt felett az ameri
kai asszonynak, hogy visszaadja neki az urát. 
<lc hagyja még három napig nála. Az amerikai

nő elmegy s Marion bemegy a másik szobába 
Allainhcz. Egy szót sem szól neki az amerikai 
nő látogatásáról — csak ennyit: „la nuit est a 
nous" — az éjszaka a mienk... Letelik a há
rom nap, Marion elmondja Odettenek a tragé
diáját. Megérkezik Allain. Marion ideges s a 
férfi csillapitószert akar neki hozni a gyógy szer
tárból. „Hagyjad, kedves" — mondja Marion —, 
„ott van a, szekrényen, abban az ezüst, doboz
ban, hozd ide". És Allain befecskendezi a mér
get. Allain -most, bevallja mindazt, amit Marion 
már úgyis tudóit, hogy felesége van, de nem 
akar vele élni, mert csalt őt szereti és kéri, 
hogy (menjenek el. együtt, kezdjenek uj életet. 
„Már késő" — mondja Marion „egy halottat 
■vinnél magaddal". Erre a férfi előveszi a má
sik fiolái és Marion háta mögött befecskendezi 
magának, igy feküsznek le kctlcn egymás mellé 
a sezlőnra. Odette berohan, orvosért kiabál, de 
Hcklor, a gyáros, szelíden igy szól: „Hagyja. 
Én a. mérgei mór egy évvel ezelőtt kicseréltem 
morfiummal, holnapra mind a Retten maguk
hoz térnek. Most már csak az lesz a gondom, 
hogy ebből a fiúból embert, csináljál:, hogy 
ezek kelten boldogok legyenek..."

— Gyönyörű.
— Képzelheti, milyen jó lehet a darab, ha. a. 

Vígszínház a. Törzs-féle tárgyalások alatt első 
békcföltélclként a Kish mükers-darab átengedé
sét kívánta. .1 két szinhór „concours"-jában eddig 
még soha, nem fizetett; összegért, hatvan millió/ 
koronáiért került a darab a. Magyar Színház 
birtokába.

— Na és a Pl rendelió?
— Még Jób Danit is izgatja, olyan érdekes, 

pedig ő aztán igazán nyugodt gyerek.
— Nos?
— A színpadon éppen próbálnak egy uj dara

bot, az igazgató/ magyaráz a. színészeknek, ami
kor bejön a portás és jelenti, hogy hat ember 
van odakint, akik azonnal beszélni akarnak, az 
igazgatóval. El akarják küldeni ükéi, de ezek 
nem. tágítanak, bejönnek és elmondják az igaz
gatónak, hogy ők hatan — egy tragédia. S rög
tön kezdik elmondani a tragédiájukat, min
denki a saját szerepét. Az igazgatót (a Pirav- 
delló-lársulalóinál ezt. a szerepet maga Piran- 
delló játszotta) úgy fölizgatják a. hallottak, 
hogy rögtön az uj darabot, a hal embci' tragé
diáját kezdi r< ndezni és most már a hal em
ber mintegy commedia del'arte-szerüen eljátssza 
az uj tragédiát.

— • Legközelebbi program?
— Pirandi lió után Herezi g, utána Szép Ernő, 

aztán Longsdale. esetleg Birabeau és kora ta
vasszal a „Pás sur la bouchc" Titkos első föl
léptével a l'igben. Erről jut eszembe, hogy 
soha annyi válás Pesten nem volt, mint az 
utolsó hónapokban, valóságos válási járvány 
vi tt erőt az embereken. A bíróságon külön vá
lási bírákat f ellett beállítani, annyi a válópör.

— És kik válnak!
— Akit akar, mindenki, föl egészen a legfelső 

tízezerig. Benne van a bacillus a levegőben, hát

csak vigyázzon édes egy ecsérn. Balabán.
— Egyebekben?
— A művészvilágnak e héten legnagyobb 

eseménye az Ernszt-muzeum kiállítása, amely
ről Márkus László/ ir majd részletesen a követ
kező számban. A kitűnő 'mesterek nevei között, 
akiknek müvei még ebben a rossz világban is 
sorra vevőre akadnak, vendégjogon ezúttal 
csak a Póarisban élő Vértes Marcell nevét 
említetni meg, okit, éppen a kiállítás megnyitá
sának napján értesített az egyik legnagyobb 
párisi kiadócég, a „Crés & Cic", hogy a ..Les 
Cahíers d’aujourd'ltui" eimii könyvsorozatba, 
mely a festők biográfiáját adja, őt is fölvettél: 
s a következő könyv címe már „Vértes" 
lesz. Az Andrássy-ut iban remekül játszók liródy 
Sándor kis posthumus remekművét. Mátyás ki
rályról szóló egyfölvonásost Kiss Feri és llosvay 
Rózsi. Az uj kabaré, a Papagáj-kabaré is vára 
kozáson fölül beillőit. Csütörtökön ünnepli!; 
a jó Horti Sándort a Városiban s Fráter Lóránt 
rőt jut eszembe, hogy 18-án este lesz önálló dal
estje a Zeneakadémián Sándor Jenő — rendőr
kapitánynak, aki egyébként az országos főkapi
tány személyi titkára s akit a kollegái; csal; kis 
Fráternek neveznek. Az estélyen föllépnek még 
Kiss és Nagy.

_  9
— Feri és Izabella. Ami pedig a pletykál illeti, 

ezen a héten igazán könnyű volna a, dolgom, 
de tudja, sohasem szerettem a könnyű eseteket, 
A maguk esete pedig éppen elég könnyű s azon 
kívül már nem. is beszélnek róla. Ellenben an
nál aktuálisabb, hogy kedvencünk, a sílfldi ter
metű operett-enfént tcrrible, miután uj négy 
szobás lakásában az utolsó tapétát is fölszeg z- 
~iék, e, hogy úgy (mondjam, berendezési művele
tek vezetőjét szolgálataitól azonnal föl mentette 
s még aznap visszatért élete előbbi partneréhez, 
a zordon — különösen orosz szerepekben kitűnő 
— jellem színészhez. Ügyes, mi!

— Hja kérem, a példa ragadós. A mórok meg
teszik kötelességüket, a mórok mehetnél;, kí
vánunk jó utat nekik.

— Csak aztán ne. lássam majd magát is ily 
shakespearei szerepben. Vigyázzon. Bende
gúz. 2. ólóm lábon jár ugyan a végzet, de jár...

* A Vígszínház hetét az ,,Arcok és álarcok". Holtai 
.Jenő nagyszerű vigjátékciklnsa dominálja. Kedden, esii 
(örökön és szombaton az. ,.i riemborck"-et adják, a töbl 
este Holtai viffjátékciklnsa (T. „Mcnazsória". 11. ..Az 
orvos és a halál", JI1. „Karácsonyi vers") kerül színre.

* A Fővárosi Opcrettszinházlmn hétfőn és kedden este 
a ,.Mi.iini‘‘-t. a gyönyörű z.ené.iii cs hatásos' szövegű 
Jncobi-operettet adják. Szerdán kezdi vendégszereplését 
az. orosz Kék madár. Vasárnap délután „Az. orlov" szere
pel a miisoron.

* Gyenes—Gnttmann-tánciskola (V1IT. József-körut sí 
mar telefon utján is hívható, József 102 17. Különórák 
egész napon át.

Takarékos

ruhaszükséglefét

divata r u li ázó bá n. KossuI h Lajos-u. 9 
szerzi be, ahol az 0SSZCS OSZtályoKöan

Beivárosi_Szsnház
Lengyel Menyhért

n j szín in ii v é n e k 
bemutatója pénteken

Simonya Mária 
Mészáros Giza 
Kürti József 

Harsány! Rezső 
Daló Elemér

renOkivOi ieszáltttott 
árak mellett nasry karácsonyi 

occasio
vette kezdetét. E héten a következő 

cikkek kerülnek eladásra a

szuterénbesis
Köpeny gyapjúszövetből ... ............ 600
I- köpeny ^íXr,y.p.mm.pl.v6Rig 1,000
Seal elektrik szőrmeköpeny 3.800
Costüm szőr méz vo........................... •
Ruhák gyapjúszövetből .....................

Crep-de-chine seíyemruha..
Blúzok gyapjúszövet bői.....................

Aljak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hímzett ing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hímzett nadrág. . . . . . . . . . . . . . . . .
Selyem flórharisnya. . . . . . . . . .

1.500
50(1
508
250
250

46
43
36

Divatos, tartós, jutányos!
A fönti árak ezer koronák bún értendők
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Úgy élt, mint egy igazi Jankovich, 
pedig már régen nem az igazi volt

Megszokásból előkelő helyről öltözködött, pezsgőt ivott, titkárt tartott, de 
senkinek sem fizetett — a bíróság két évi és egy hónapi fegyházra ítélte

(A Reggel tudósit ójától.) Érdekes lélektani 
probléma állt a lnrós-ág előtt szombat-on. dél
előtt egy előkelő külsejű öregur, Jankovich 
Gyula szeméiyélieai. Az öregur vádlott volt, 
tizenegy rendbeli csalás miatt. Előkelő család
ból származik, rokonai között akadnak gróf
nők, minisztervisolf férfiak s ő maga is tekin
télyes gazdag ur volt egykor, amíg a költséges 
passziók cl nem úsztatták a vagyont. Jan- 
kovieli volt még mindig, de már nem az igazi 
Jankovich, mégis úgy élt továbbra is, mint egy 
igazi Jankovich.. A vád szerint 1924 ófa soro
zatos csalásokat 'követett el,

nem ismerte el, hogy ő már nem az igazi
Jankovich és élő valóságnak tüntette föl a 

múlt ködképeit.
Amikor már rég letöri, egyszer, .kiilönösiképen 
intenzív reminiszcenciák hatása alatt elküldte 
előkel ő .1 ankoviich-név jegyét 
hercegi család badacsonyi 
borért. Elküldték a bort.

A borhoz pecsenye
— folytatta az előkelő szerzést. A Kovács E. M. 
cégtől hozatta a finom eledelt. Pyjamát, fehér
neműt a belvárosi Kéve fiókjától. Csak első
rendű cégektől rendelt. Szövetet a Szénássy 

Zsuffa-céiglö). Módszere is előkelő volt, 
'kért és csak nagynehezein tetszett 
valami. Lakását is be kellett rcn- 

Mirt r/.-fól hozatta a szőnyegeket.
a divattal ?s, motorkerékpárt is 

rendelt,
az előikelő nevű urnák küldtek azt is hitelbe. 
Most, már osaik magántitkár kellett. Akadt. 
Hirdetést tett közzé ezzel a csábító jeligével: 
/Arany hely". Lényege azonban az invitáló 
soroknak az volt. hogy az „uj“ magántitkáé 
deponáljon nála 2, azaz kellő millió koronát. 
Eszedi Mátyás jelentkezett. .Deponálta a két
millió koronái., amelyet soha többé nem látott 
viszont, mint a pezsgőgyáros sem azokat a 
pezsgőket, amelyeket az előkelő ur bizo
mányba kért.

Amikor az ügyészi vádirat, után. Patay 
tanácselnök jóindulattal megismételte az egyes 
íészleteket, Jankovich Gyula, nem kertelt, 
nem védekezett, csak mélán maga elé meredve, 
válaszolta:

az Eszterházy 
borpincéjéhez —

kellett,

és 
Minitákat 
ring neki 
előznie. A

Tartott

— így volt. Bizony igy volt!
Pa,tay tanácselnök faggatta, hogyan feled

kezhetett meg ennyire családja tradicióidól. az 
erkölcsről, törvényről? A kopott, öreg Janko- 
viich Gyula segítséget kérő tekintettel nézett 
(körül a szürke tárgyalóteremben éts —

hallgatott.
A bizonyítási eljárás — a vádlott segítségé

vel — hamar befejeződött és Kabdebó dr.

Egy híres falbontó betörő 
orvul rátámadt a nyomozó 

deteKtivre
A rendőrségen bejelentette, ha most 
kiszabadul!, minden üzlet falát sorra 

ki fogja bontani
(A Reggel tudósi tó jótól.) Szombaton este 

betörési ügyekben 
tiv egy régi tolvajt keresett 
így többek között I 
Munkás-utca sa t ká n 
i; é hány tolva j gy anus 
\mig a detektív igy el

a sarokból fölugrott
fiatalember széket, ragadott és hangos szit- 
kozódúsok közepette a detektív felé dobta.

Szabó Jenő idejekorán félre ugrott, birokrakelt 
a támadóval,

aki mindenáron végezni akart a detektív vei. 
Nagy nehezen sikerült a detekti vrr támadó 
fiatalembert összekötözni. Szabó .Jenő detektív 
mindjárt fölismerte támadóját, Petrovies Ist
ván híres kasszafuró falbontó betörőt, aki 
már hatóság elleni erőszakért is büntetve volt. 
Nem először támadta meg a detektiveket. Pct-

„ cl

nyomozó Szabó Jenő detek- 
kis kocsin óikban, 

betért az Alsó erdősor és 
levő kocsmába, ahol 

i embert leigazoltatott, 
volt foglalva,

egy tömzsi, izmos

varrógép 
motorra 3 és víírrófénnyei 

a leghasznos 
karácsonyi ajándék.
Singer varrógép résiv.társ.

Budapest UIB, ERákóczi-ut 68

ügyészségi alclnök vadbeszede utat) a bíróság 
ti zenen U rendbeli csalás bűntettében és egy- 
rendbeli jogtalan elsajátítás vétségében találta 
bűnösnek Jankovich Gyulát és e/.éri. kétévi és 
egyhavi fegyházbüntetésre Ítélte, Sulyoshiió 
körülmény egyedül az volt, hogy már kétizben 
volt büntetve ha-sonló bűncselekmények miatt. 
Jz enyhítő körülmények között szerepelt kor
látolt beszámilhatósága, a töredelmes 1.. 
rés és hogy a 
hogy a 
vádi ott megbüntetését. Az 
után Jankovich Gyula egy 
elegáns mozdulattal előre légeit, udvariasan 
meghajtotta magát és kijelentette, hegy —

megnyugszik az ítéletben.
Az ügyész csodálkozva csóválta léjét és nem 
élt föllel)bew'sisel. Az Ítélet így azonnal jog
erőre emelkedett és Jankovich Gyula kopottas 
red ingójában ki ballagott a swnronyos fogházőr 
előtt.

a. töredelmes betelne- 
ká.rokat meg! érit ették, végül, 

sértettek közül senki sem kívánta a 
Ítélet kihirdetése 
utánozhatatlanul

rovics István egyideig még dulakodóiI. de a 
közelben tartózkodó rendőr segítségével el 
indultak a főkapitányság felé. Útközben Pel 
rovics meghunyászkodott és ekkor Szabó de 
tektív visszaküldte őrhelyére a rendőrt. Ami
kor Petrovies látta, hogy újra tiszta a levegő 
és négyszemközt van az ugyancsak erős drfd, 
tivvel, rugdalódzni, kapálódzni kezdett, hogy 
elmenekülhessen, Szabó Jenő lefékezte lám 
dóját és bérkocsin bevitte a főkapitányságra. 
Hatóság elleni erőszak miatt tartóztatták le 
újra. Petrovies letartóztatása után is kévéd}- 
kedet t:

— Legföljebb 11 napot, kapok — mondotta — 
s aztán újra szabad vagyok.

De rászóltak: Vigyázzon, az ilyen rovott 
multn betörőt kitiltják végleg Budapestről. 
Petrovies Istvánt elfutotta a méreg s magából 
kikelve fen.vege tőd zött:

— Ha. kitiltanak, hát akkor megmutatom, 
hogy ki vagyok. Végigjárom Budapest keres 
kedőit,

minden kasszát kinyitok, minden iizb'tf-’l.ií 
kibontok

és hogy tudják, hogy ki követte el a tettet, oda
írom mindenhova nagy betűvel a nevemet. 
Nem először csináltam ezL Néhány év elölt 
Szolnokon kibontottam, minden üzlet falát s ott 
is odaírtam mindenhova a nevemet, mert már 
akikor évek óta kerestek.

nem közönséges pörkölt 
árpa, hanem s a a lm e r ifi 
csi_ráztatássag táp- 
erőkben alias.

A közönséges pörkölt 
árpa nem

Ilyenért kár pénzt adni!
a legideálisabb pipereszappan ' 
Illata kellemes, hatása üdítő, 
bőrbnomitó !

' FENYVES DEZSŐ RT.

exer
_____ ,, J

nöihariiwa_ ezer
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, országos politikai párt alakul
„Magyar Párt" szervezéséről és hivatásáról

Uj
Kováts J. István nyilatKoziK a

(A Reggel tudósítójától.) Csöndben és titok
ban érdekes uj párt alakítás munkája folyik 
hosszú hónapok óta és közeledik befejezése 
felé. Az nj pártot, amely a közeli hetekben 
Budapesten alakul meg,

Magyar Pártnak fogják hívni, 
elsősorban a vidékre akar támaszkodni, ahol 
már sok helyen elő készítet le szervezeteinek ki
építését. A mai viszonyok között uj pártalaki- 
lá«, ugy látszik, temérdek nehézséggel jár és 
ez az oka annak, hogy

a Magyar Párt formális megalakítását 
amelynek december 16-án kellett volna 

^megtörténnie, néhány héttel elhalasztották.
.4 Reggel értesülése szerint azt uj pártalakulás 
gondolata onnan indult ki, hogy a református 
lelkészek pápai, majd kecskeméti országos gyű
lései behatóan foglalkoztak egy református 
politikai párt rnegszjcrvezésénck kérdésével. 
Utóbb arra a belátásra jutottak, hogy ma, 
amikor a magyar társadalom a felokezetek, 
osztályok .'-s világnézetek szerinti szétdarabolt- 
ság szomorú képet mutatja, nem állana a nem
zet érdekében ezt a széttagolt sápot egy külön 
református póri megalakításával még Inkább 
fokozni. Ezért a református vezetőférfiak köré
ben az a meggyőződés alakult ki, hogy olyan 
pártra van szükség, amely a kasztrendszer és 
gyűlölködés szellemét legyőzve,

helyet ad soraiban a magyar nemzeti tár- 
s ad alom mi mién dolgozó és hazafias fénye- 

ző jenek.
Az uj párt részletes programja még nincsen

Szabadlábra helyezted egy önbetöréssel 
vádolt RáKóczi-uti Kereskedőt, 

meri Kiderült, hogy liét rovottmuitu ügynöK hamis 
vallomással juttatta a fogházba

(A Reggel tudósilójától.) Nagy föltünést kel
lett néhány hónappal ezelőtt Kálmán Jenő, a 
Kákóczi-uti Kern és Kálmán textilárukeres
kedő cég fÓn; ''ének letartóztat ása. Kálmánt 
ön betöréssel vádolták. A bonyodalmas üg>r 
azzal kezdődött, hogy a Kern és Kálmán cég 
üzleti ben. amely a berlini Victoria biztositó 
részvén y társaságnál volt betörés ellen bizto
sítva, 1924 novemberében, egy szombati napon, 
az esti szürkületben betörök jártak és mintegy 
350 millió értékű árut vittek el. A betörőket so
káig keresték a detektívek, de nem tudták őket 
kinyomozni, a biztosítótársaság pedig nem 
fizette ki a kárt. A cég erre ártatlansági bizo
nyítványt kért a rendőrségtől, amelyben a 
rendőrég hivatalosan tanúsította, hogy a betö
rés megtörtént, a tetteseket azonban elfogni 
nem lehetett. A ‘ég ekkor sem kapta meg kárá
nak nugtéritéssét. A biztosítóintézet most már 
ügyészségi iratot is kért a cégtől. Ezt is meg
kapta, de most som fizetett. Ekkor a Kern és 
Kálmán cég bepörölle a biztosit óintézetet. A 
pör folyamán

bizonyítani kellett, hogy a betörés valóban 
megtörtént.

\ tanuk igazolták, hogy a betörés napján este
felé láttak az iiz.l-! ajtóban egy magas férfit s 
egy másikat, aki csomagokat szállított ki. 
Szeptember 17-ére tűzték ki a folytatólagos 
tárgyalást ebben az ügyben s ezen a tárgya
láson dőlt volna el a cég követ elésének sorsa 
a biztosi lóval szemben. De

a tárgyalás előtt való napokon két rovott- 
mültii ember avatkozott bele a két fél 

pőrébe.
\z egyik. Winter Ignác, aki mint ügynök is
merte a Kern és Kálmán céget. Amint, később 
maga is beismerte, bement a céghez, hogy 
valami kölcsönt kérjen, mert éhezett. A főnök 
ue.m volt ott, az alkalmazottaknál érdeklődött. 
Megtudta, hogy betörők jártak az üzletben és

Pullowep!
Kötött mellény, kabát, ródliszv éttér,

Olcsó árak!
Lukács és Páfiztop
Budapest /F, Egyetem-utca 11. sz. 
(Gróf Károlyi-palotával Rzeinbon)
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E q y t ől ttatsxobáslg 
szerezhet i legszebb pesti vagy budai róazón 

ÖRÖKLAKÁST Hl évi tői lOKztéero

A legbiztosabb és leghasznosabb tftlrrbcfektetés 
„tirö'ilnkAs" Rt., V, n * I v J>ny-u’cn g«. elém 

készen, de az bizonyos, hogy nem fog szélsősé
ges politikát követni sémiig cn irányban és

ellenzéke lesz a mai kormányzatnak.
Közjogi téren az általános, titkos választójog 
meg valósítását, a sajtószabadság és gyüleke
zési jog, valamint az eskiidlbiráskodás helyre
állítását fogják követelni. A király kérdésben 
a detronizációs törvény alapján állanak és 
Habsburg-ellenes álláspontot foglalnak el. A 
földreformot kezdeti stúdiumban levőnek és 
eihibázottnak tekintik. Általában

a Magyar Párt politikai programja 
Kossuth Lajos nemzeti, demokratikus és 

szabadelvű politikájában gyökeredzik.
Az uj párt megszervezésének munkáját Kovács 
J. István, volt államtitkár és nemzet gyűlési 
képviselő irányítja, akitől megkérdeztük, hogy 
mikor a nemzetgyűlésen és azonkívül több 
mint egy tucat párt szerepel, milyen okok,te
szik szükségessé a Magyar Párt megalakítását.

— A nép nagy tömegei — válaszolta Kovács 
István — a meglevő pártok tusakodását fásul
tan. tétlenségüket fájdalmasan szemlélik. A 
pártok jórésze nincs is megszervezve az ország
ban és éppen ez magyarázza meg politikai 
i naktivitásukat.

A politikának ki kell mozdulnia mai sor
vasztó inozd u lati anságából

és az uj pártnak, amelyet szervezünk, éppen az 
a rendeltetése, hogy újra megindítsa a. magyar 
nemzeti élet és politika már már teljesen el
haló vérkeringését. Nehéz, nagyon nehéz, 
szinte emberfölötti, föladat, de megkíséreljük!

hogy pör folyik a biztosítóval. Winter Ignác, 
hazaments ahol találkozott barátjával, Molnár 
Istvánnal. Ez lett, a másik szereplő. Winter, 
aki nemrég szabadult a fogházból, társult Mol
nárral. akit később kcikaiiicsempészeten értek 
és kitiltottak Budapestről. A két rovottmuitu 
cnnber elment a biztositó társasághoz s ott be
jelentették, hogy

nagy jutalom fejében hajlandók vallomást 
tenni arról, hogy Kálmán önbetörést köve

tett el
és ők segédkeztek a csomagok elhurcolásánál. 
A biztositó intézet a tanukra hivatkozva, föl
jelentést tett. Erre történi, hogy Kálmán Je
nőt- őrize'.be. vet léié letartóztatták és átík isér
ték az ügyészségre. Cégtársa már előbb eluta
zott. Nagyváradra, ahol állást vállalt,

a cég ugyanis, mivel nem kapta meg a 
biztosilótól a kárösszeget, fizetősképtelen 

lett.
Ebben a bonyolult, ügybe n végül pár na.p 
előtt váratlan fordulat történt. A két hamis 
tanú levelet intéző t Kálmán Jenő ügyvédjé
hez, akivel közölték, hogy

lelki ismeret fúrd;’, lést éreznek.
mert a biztositó intézet 70 milliói ígért nekik 
vallomásukért, és ezért vallottak Kálmán el
len. A levelet az ügyvéd rögtön becsatolta az 
iratokhoz, mire két nappal ezelőtt Kálmán 
Jenőt azonnal szabadlábra helyezték.
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mSHlflH9MK?*TdESaiBlBKQBM'>tX£>7i',>mB SALVACCAN OLTAl
Rendelés egész nap. Rákócz:-ut 32. Lem. 1. Itókussal szemben

fehér és minden színben,
KHSIU B’JFAtf1**v,{. l«er., Ktíioyál-utca 30 

T c C <• f cí nt Jóxscf •J-36-73 !
.<* Saját érdoko, hogy tőlcrn árai.inlatot —^.327*:? I 

kórjon, mielőtt sitin I olt vásárol ! j

ITüzalöanyag-megtakaritás!

Légelzáről
Vattával bélelt melogtartó-zsinór, ablakok 
és ajtók kereteinek bélelésére — Korona 2500

JUftMEM58SOÍi zsinórgyár, Budapest, jnUííftíraafiKÜ vi., N'agj mező-utca 1t
PITROFF ÍMIKK.Ó5 okleveles gépészmérnök

soffőriskolAja
Elméleti kiképzés rajzokkal és alkatrészekkel demon
strálva, műhelygyakorlattal, Ügyességi gyakorlatokon 
kiviil legalább int km. vezetési gyakorlat városban, 
országúton és hegyiterepen, saját 1'25. évi 501-es Fiat és 
Graf-Stift luxusautóinkon, irodu: Erzsébet-kerut 28. az. 
Telefon: József 116—79. Tandíj: 1,200.1100 K, résziétro is

A rádiórendelet megjelent! 
Most már vehet jót bevált

Tungsr&m rádló-vevökésziíléket 
és fejhallgatót

u

V®s-és rézbaatorok 
gyermelk ktrocsők 

in e í‘ I c n ö ölen ó á ;• b a n 
vaslntorgyár mi ti tarai;: arában 
Budapest VI, Xndrassy nt

EZIIS

105
22S 210

22S

275

I23-23

160
190

dús választékban 
gyári árban

Has zás m á ír d e v e m Hu e r <5-á bi

210
180
1OO
80

60-00

azaz buzuzmillló készpénzben
1 főnyeremény 2SÖ rr.ilHó korona

1 jutalom \ 250 millió, azonkívül
50 millió, 30 millió, IO millió, több 5 millió 

és í millió stb. nyeremény készpénzben.

45. ffiaiiv. hiraivl fp ílmi wsiíilBh 
200.000 sorsjegy, 875 j nyeremény, 1 jutalom

Az összes nyeremények készpénzben fizettetnek ki 
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben:

dísztárgyak 
evőeszközök 
spo< t-svcrsBiiydijak 

SCHLEBFER csUs&őrugyár 
VII, Kaxinczy-u. 1<3. Tel.: J. 135-28

Js
Uriszoba klubgarniturával

risiolio IfitS’ I llU 3-5 millióért LU

Női hócipő magaoBzárn, 
egész finom tevcBzőr- 
bólésscl .....................

Női leány hócipő magas
szárú, alacsonj- sarok
kal, tcvcszőrbólésscl .

Férfihócipő magasszáru 
tevcszörhéléssc) ....

Gyormokhócipő magas, 
szárú, tcveszőrbélés- 
sel 22 -28-ig..............

20—35-ig..........................

Gyermek la bőrclpő____________________________
120, 150, 180, 210

Toveször házicipő bőrtalppal 85. Női lulziclpö börtnlppal, 
mBgassztiru, csattog 120. Tornacipők, tnrnariihak, svéd torna- 

Bzoknyanadrág. Vidékre utánvéttel

“1 tölgy, vitrinné kom
plett, 4’5 millióért 

J külön külön is átadó
együtt
13*5  millió K*ért

i_________________ <'oti w-ntr w 14, irám

RENDKÍVÜL, alkalmi vétel
100 év óta közismert legjobb gyártmányt!

hő- és sőrcipőkben
SckBfer cégnél, Budapest, 1, Döbrcntei tér I

Női hócipő francia fazon 
Divatos boka hócipő

174, 1OO,
Wimpassing-hócipő 

gyapjubéléssel .....
Férfihócipő ................
Férflsárclpő, nyelven . 
Női sárcipő, nyelvcs . . 
Gycrtneksárcipö ... Z'_ __ 
Férllbőrclpö, rámánvar- 

rntt............................... 260
Női bőrcipő, rámánvarrott 225 

26 -30 31—35 36 - 30-1 g

EZÜST-ARANY ÉKSZERARÚGYÁRR-T
NEMZETI CASINO ÉPÜLET_

suufar o*A»<  m. putó-vc«a!J

órAk.

KÍXÖ1W4EGESSÉGEK.
VÉTEI,KélVVSZHa NÉI^iatn.

TIKIUNTSE ATWO 

rakt&iunkat 
poloVriArak-

VüRHENY
ellen védjük gyermekeinket 
mossuk nteg kezüket, arcukat 

.’inpontu többször lysoformos vízben. 
A lywforni hatásos védelmet nyújt, 
kellemes szngu. használata veszély
telen és a bőrt nem támadja meg.

ÓVJUK GYERMEKEINKET!! |

ízlés
ékszerekben

T 0 r é z-k ö r u t 8 
salát mUlielj/

METRÓRÓL SARASÉ
Budapest, Lehel-utca 25

TEHERAUTÓK
350 - 6500 k "•.teherbírási £

AUTÓBUSZOK

1 kerékfékes, -1 iileses, </J8 locros 
SZEMÉ IL V A UTÓK

] , mil.jyf. rKryr-xm.Mewzr cxnr^r'rnwmgrfHncr '.Tr.t • JtnUAVAKl-^TZ'. ■

SZAKORVOS

Nagy vát.i":xt.é!: legfinomabb vászon, 
silót), batiszt, damaszt azsurzsebkendökben, törül

közőkben gyóri arak mellett. Vidékre mintákat küldünk

E hetű stösjer:
1 í?rh slsóíejieűS 73.000 K
ra: mminw i’ir™^'-m.anjariaw1<üK»tWrr?'Tyst'VMW?<

Belvárosi vaszonáru Rt
Budapest, Kammermayer Károly-utca 10

lEvangélikus templomépület)

miuittj >r ai> <«•*>»« t

Egy sorsjegyre 2 nyeremény i . eshet!

Eg’y sorsjegy ária 20.000 K
Huphiitó minden dohány tőzsdében, báni; 
cs sorsjtil kiizletben, posttdiivalnloklmu stb. 

Postai rendelés: kot
pénz clőzetc, beküldése után azonnal teljesít a

Székesfővárosi ni. klr. nénzügy- 
igazgatóság lottóosztúlyu: 

Budapest IX, l’ővámliáz/K.

A
• ’

f'i
B

I

5—10 drh. úlluinsorsjpyy n h*f;nlkalmasahb  W
kajrácsonyi ajándék!
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fiasten term <a Sonsaurt-Aka^ntia tagja lettAL

A. francia, tudományos akadémiának, amint 
ismeretes, csak n^yve.n tagja lehet és ez. a 
negyven tag sem kivétel néltkül irodalmi érde
mekért kapja meg a zöld frakkot Ezért ala
kúk meg a Goneourt-Akadéinia, amelynek tag
jai köze emelkednek azok az irók is, 'akik még 
nem vadak vagy klasszikusokká, vagy unal- 
masa'-ka, most tagjai köze választotta Gaston 
lieroux-t„ a kiváló francia írót, akinek sok 
Kötete forog a magyar közönség kezében is. 
hasion Ijctoux megválasztása azért, különösen 
érdekes, mert az első iró, aki fantasztikus és 
kaladoripgényei révéu szerzett akadémiai tag
ságok Maguk az irók a detektivregényeket és 
a fantasztikus regényeket — valami érthetetlen 
ellenszenv folytán —másodrangu irodalmi mű
fajnak tartják, dacára annak, hogy a Ixözönség 
szemében a legnépszerűbbek. Gaston Leroux 
azonban a fantasztikumba is tudott művésze
tet, igazi ihletet és irodalmi értéket varázsolni.

., Az operaház fantomja” című regénye pél
dául, amelyet a Goncmirt-Akadémia jelölő
bizottsága jelentésében különösen kiemelt..

minden Fantasztikuma mellett is tökéletes 
irodalmi alkotás.

Jelenetről-jelenetre fokozódik a regény iz
galma, cselekménye, menete logikus és drámai 
és bár fu.ii tnszl í’aun nak látszik, tulajdonképen 
történeti regény, hiszen 1889-ben :l párisi ope
rában valóban megtörténtek azok az esemé
nyek, amelyeket Leroux megírt.

Miután pedig a regény ilyen tökéletes és 
drámai fölépitésü alkotás, természetes, hogy a 
film, amely belőle készült és amely e héten 
kerül bomiitaiásra a Mozgókép-Otthonban, 
Urániában és Cupitolban, valóságos műremek. 
Az. Universal-filni, amely e regényt (Ilimre 
vitte, ragaszkodott a regény cselekményéhez és 
ragaszkodott ahhoz, hogy minden úgy legyen 
a filmen, ahogy az író fantáziája elképzelte. 
A fantáziát megvalósítani nehéz föladat, de az 
Un i versül ezt a nehéz föl adatot grandiózusán 
megoldotta, amiben főleg a film főszereplői, 
Lón Clianey, Mary P/iHbin és .Vormcrn Kerry, 
segítettek a gyárnak.

1

O -Me-

Negri is. Harr.v Liedllce is és én eljátszhattam azt. a sze 
Pépet, amire oly rég vágytam. Minden komikus x l.gyu, 
hogy komoly szerei"’! játsszék. Nekem a ,,Stimurun”bun 
sikerült ez. és ez'-rl szeretem össze munkáim közül 
,,Sumurun‘‘-t legjobban. Talán technikában in;, 
messzebb tartok, de agy érzem, szivem kevesebb 
mint nkkoT volt!

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

a 
má r 
van.

® ZsöírbóH?!^
akármi! mondasz, ez » 

mindenkinek előnyös .. . 
lehet, bár én magamon ezt nem tapasz
más véleményen vagy, talán magadról

Guy de Maupassant még néhány 
legkeresettebb irók közi') tertezoít. 
Iák róla, hogy frivol, hogy pikáns és 
diszkindástól a ponyváig 
bán 
közönség 
amely a 
hullámzott 
passfint-t eltemette, hiszen 
dn.bb iró is

!>■' vnn egy 
Ez a regény 
jelent. Azt a

Er. a típus, 
sadahnf

SZŰKE: Drága Micikém, 
tani divnt nem

BARNA: Igazad 
toltam és ha te 
ítélsz.

S'ZŐKE: Bánt ani 
akarjuk költeni

BARNA: Ki akar téged bántani... 
évek óta és egyszerre meg akarsz 
le már nekem kedvesebb dolgot is!

SZŰKE (magában elismeri, hogy a barnának igaza 
és másról kezd beszélni): Nézi a Protzernét, már 
gint nj ruha van rajta. Őszintén 
irigylem őt, hogy ilyen izléstelensége.kre 
tud kiadni.

BARNA: Sokkal kevesebbe kerülne, ha 
tűzne, de mindig a maga esze után akar

SZŰKE: Hát mit csináljon . .. Hiszen a .............
egy uj modellt nem látni! fin ma délelőtt három sze 
Iont, végigjártam, harminc mannequint öltöztettek lol 
a kedvemért, háromszáz, ruhát néztem meg és egy 
mintát sem tudtam lenézni, hogy a Pásztoráénak el
mondhassam!

BARNA: Mórt nem jók az értesüléseid. Nekem lesz 
karácsonyra egy ruhám, de azt megnézheti bárki.

SZŐKE: Nézd, Aliéi, jóbarátnők vagyunk, vagy mi? 
Nekem megmondhatod! Hol láttad a modelljét? Párisi, 
berlini, bécsi, londoni?

BARNA: Egyik sem’ Sem párisi, sem londoni ... 
egész uj forrás!

SZŐKE: fis m'lyen a fazonja.? 
BARNA: Azt még nem tndom!
SZŰKE:
BARNA; Csak csütörtökön fogom 
SZŐKE: Cir.k csütörtökön látod a 
ren.lelted?

BARNA; Igen! Megmondtam 
csütörtökön menjen el a 
('orsóba, vagy az Omniába, 
vinni lilm kerül lemutatásra. Leaírlcc Jón es negyven 
mannequin mutatja be ezen a lilnmn n legújabb és 
legpozarabb modelleket! A legszebbeket lekopirozlatoin x- -------- ------------- t---  ----------UK,,],,].

mos-

akarjuk egymást, vagy jóízűen <1 
az iizsoimánKa' és a p '• <i>i kel .

Barátnők vagyunk 
: sértődni.' Mondtál l

vnn

mepnon ihatom. 
annyi pénzt

Ízlésesen öl- 
indulni.

'..xUniolrliu n

A
A 
A
A 
A

szerűségét, azl )■ '.,hl. : I■ i> Lii.: az, hogy legdrá
gább niüvó znö'jőíi ilarbtiri la Marinak osztotta- ki 
őzt n szeropet. Woríu/rc £,a .Mari-, aki szőpsúgévfil és ele- 
gnnciájóval már amúgy is meghódította a világot.

ezzel a filmjével érte cl azt a nagy sikert Amerikában, 
hogy a Kiest National konktirms tílisztjei szerződ

tetést ajánlatot tettek neki.
( oixiii x-'.i. ■-löki n:ii arában kiilön'z-n a magyar 

: ex- ni.'.sik l:- -jvei;cóve! i/ fog találkozni. I'iola 
(•//.el bájos >'-s rendkivíil közx'ellen művész- 
t az, .. rol.i'ih hiin" cirníi nagyszabású dráma 

játssza.

raeglálai a modellt! 
modellt és mar u:cg-

óv elölt a 
Aíit mond- 

ezért a 
fo rom
ol ra sö
pörni.'s, 
VÓgig-

A szabónömnek. hogy 
x agy n 

,,Á div.-:tkir.i!yr
a ___

Koyc.1 Apollóba, 
ahol

min len tele 
a 12—40 éves 

az erkölcsi 
következtében 

világom Guy de Mau- 
ma már a tegsz/di- 

meré.-zebb, mint Mnupmwnnt volt, 
rcnónyr. amely iirökkó aktuális marid, 

n ..Belátni”, ami mt",'yn’,ul szép barátot 
bórától, aki azért bti'át, meri szép.

amilyet Mutipai>sant feilczett. föl a tár
örvényében, soha olyna gyakori nem 

volt, mint ma
barát, ennek a barátnak u: ólele én szerepe 
elöltünk efy rendkivíil linóin francia társa- 

amelyet :l Kamara mutat be csii- 
A h •.zarsági háromszög íiasryszerii témájának 

ez a lilm, arneiycf. húrom nagyszerű mii-

a
i'o rgo11 k özkézen 

kézében. Az 
vilúghú born 

az egész

a

élet

fis C7. 
perdül le 
d.'ihni drámában, 
törtökön, 
u.i vúlto aia 
Vi’-X7. '■ ilszik

A Kamara másik csütörtöki 
tűm „öröklött hun” címmel, erőteljes 
inn-c, amelynek főszerepét Viola Dana 
miliő. mart gondolat, mint „A szép Ilii”, „ 
?:ns és exórt a kőt film pompás kieRÓfizitője

filmje amerikai produk
ál- megkapó 
ját-.z.n. ?.!-is 
más földolgo- 

• egymásnak.

jyZsE GaltówoFíhy fiíllmszcenéríKína
Jolin Galsworthy. a legnépszerűbb és leg

ismertebb angol iró, akinek számos szín
darabja került már bemutatásra magyar szi:i- 

a mozi irók 
gárdájába, 

és legszebb 
v\ hite Monkey” című kis 
filmszeenáriummá és 

témát, amel.'

padokon is, szintén besorakozott 
immár mind előkelőbbé. váló 
Gn’swort’ny « gyík legérdekesebb 
elbeszélését, a ..The 
regényt dolgozta át 1_______ _
/•'irst National földolgozta a i ' 
„A fehér majom” cinimel csütörtökön már he 
is mutat a Corvin-Szinház.

Hogy a Firet National mennyire értékelte Galsworth.v- 
ut’i.yzcriiségél és ennek elbc,->z.é)esiick a fju,-

a
<

X
ki ■iip.-i-g 
Brntá fal, 
növel, ok 
fx:-zerepét

Lwbíísí;?’ BMí összes meuSifiS SíözfsE 
a SaivwTwaM szereti

Lubitseh Ernő. ;i. kis leipzigersti'iissei ké
ri sk?<'ós-.<”<-*d.  nkít Max Mack fedezett föl, ma 
a il.i;i inatoKi'áfin eprén esryik legragyoífóbb 
csillag. A német, fllmszaklapok nem gryŐsik 
elégszer meginterjúvolni ót. mórt hiszen a né
metek nagyszerűen tudják értékelni a maguk 
szellemi produktumai!.

Egyik legutóbbi nyilatkozatában Lubitseh kissé mc- 
lanoliolikt;-, hangulattal beszél elmúlt éx’cirő! és mun
káiról.
- Ifa 

terjubnn 
iáin. 
( ' i t J- 
di>!.álui. .unit « 'gomb lók, 
nikai nehézségek, sem 
Ilii a szÍ'.l'iii megszólal, 
polliof, Neubabclsbcrg. 
az iiini-rí iniitcrcnifahikboz. 
kor még szabad volt filmen 
azt odn.-íi, Eutópábin. hogy 
az amit itt Amerikában 
kiili itt a munka, mint 
! -:za. ;• r i>. iő:■ a! a
iiittii.’. Pol.-i Negrivci, 
mind, nnylan teix 
séggijl, egy iiI 
dez.tcm a darnixi!.

irz. agy.-immnl gondolkozom — mondta, uz iu- 
hallatlanul boldog vagyok, hogy idejutot 

Amerikában dolgozom és Hollywood és Culwer 
a .Mekkája a film igazhivőinek. Mindent, tudok pro- 

.unit elgondolok, nem akadályoznak som tecji- 
nebézsőgi k, som anyagi bajok, mint odahaza. de 

akkor eszembe jut Berlin. Tem- 
Van valami, ami odaköt ezekhez 

A régi szép emlékek. Ami
játszanom is! No gondolják 
az embert teljesen kielégíti 

pri.d ik- Imi. Ki> lélek nél- 
n phalaiiMcrbcn. Rezeg oda- 

Siimuri'ion ke- '.ültünk! össze- 
\Vegenerr'‘l. llmry Lidiikével, 

.■iiiibieió.x .il. -.ívvel, boldog remény 
tairlottuk, cgx.iia.-l csiszoltuk. fin ven 

de Wegener is rendezte, l’ola

0.6 megcsináltatom. Lesz egy valódi newyorki 
lem! A Protze.rné meg fog pukkadni!

I

V.

«»| í 5j n H V t2 S X

SxwHeíy Eswíli51 Telelőn: jJ 105-35

áruosztályunk iamót megnyílt, lizen cikkek az 
áruház kapubejáratúnál lövő 1G kirakatában e.s az 
áruház földszinti h( I.vis-'-geíbnn vannuk kiállítva 
Árjegyzékei bármontve küldünk Budapestre is!

Vidékre utánvéttől szállítunk!____

BME1WÍ2DJ 'ÍMBÜar iatT':U»*4«XS>*y.V
Király-utca 47 (Csányi utca sarok)

sscik
hogy hol födözi
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Araính teaoSf!
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A Mér raö5zo?sáH
A legutóbbi hetekben ti magyar sajtó 

letes tudósításokban 8xárnolt be arról, 
Budapesten — ugylátezüc — leánykereskedöl; 
ügynökei vertek tanyát, mert egymásután 
tűnnek el fia la I urileányok családjaik köréből. 
A leány kereskedő',; nemzetközi hálózata a mo
dern társadalom legtitokzatosabb szövevénye. 
Á dolog természeténél fogva, a hatóságok a 
legnehezebb problémával állmaik szemben, 
hiszen azok a szoTones éti érnék, akik a. kezükbe, 
kerülnek, nem mernek róluk fölvilágositást 
adni, akiknek pedig sikerült kikerülniük a 
hálót, azok nem tudnak részletes adatokat 
nyújtani.

Annyit már indiai' a readőri hatóságok, hogy a nem 
zetközi leánykereskedelem központja New? • rkban van.

A newyorki lcájoykerealíedők vakmerőon és mesterien 
dolgoznak.

A budapesti ügynökök is ennek a_ newyorki központ 
nnk az ©Bíboréi. A mewyorki rendőrség igen szívós 
munkával már bizonyos dolgokat leleplezett ezekről a 
fihér rabszolzakeroskedőkről és az eddigi adatok alap 
jón az amerikai First National egy rendkívül izgalmas 
cirámáf. készített a newyorki rendőrség közreműködésé 
vet A realisztikus és a tényeket a maguk valóságában 
bemutató izgalmas drámát csütörtökön mutatja be, a 
budapesti közönségnek az Orion és Palnco filmszínház, 
amely o bemutat ássál a inni helyzetben valóságos társa
dalmi missziót tollesit.

Ugyancsak csütörtökön mutatja be 
Jrc a ..Newyorki leánykereskedők“-kel 
Tcrrynek, Rex lngram rendező bájos 
niabb finom és megható drámáját ..A 
címmel.

rész- 
hogy

a PaJaoo és az 
CTyide.lno.n Alicc 
feleségének lég 
boldogság ára"

MéHyen Sesxálllitott árban árusítunk

karácsony ésLújévre
■MBP?

szőrmebyntiákat 
éssz®rmeboro8c@l:

AndrSssy-uS 27

SCHLESIMGER MÓR
IM0ATLAM- ÉS UZLETFORGALMI IRODÁJA 

BUDAPEST V, KAGYKORONA-UTCA 25 
TE’.EFOKr 33-21

*
VESE és ELAD

bérházakat. családi házakat, villákat, telket, 
gyárhelyiségoket, kávéházat, vendéglőt 

és mindennemű üzletet
*

PÉNZKÖLCSÖN
gyors és kedvező föltételek mellett folyósítva!

CSÜTÖRTÖKÖN ÜNNEP LESZ!
i,p Az Operaház Fantomja vllágattrakciót. Irta: Gastnn Leroux. A címszerepet Lón Clianey játssza.

lwon u nui.on mutatJüK UK A NI A CAPITOL-FILMPALOTA|_RÍ OZGÖFfcN Y K ífrOTHttON,
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Nagy meglepetések az utolsó bajnoki fordulón
Az NSC leszorult az élről, helyeket a zöld-fehérek foglalták el 

Az MTK az ötödik helyre zuhant — Súlyos vereség érte a Vasasokat
(A Reggel tudósitójától.) Végre elérkezett az 

őszi bajnoki szezon utolsó vasárnapja és azon 
a papírforma teljesen fölborult. Egyik meg
lepetés a másikat érte. A váratlan eredmé
nyek és a ferencvárosiak győzelme révén 

az FTC az őszi forduló győztese.
A tavalyi bajnokcsapat a sereghajtó ETC-től 
vereséget szenvedve — lezuhant a bajnoki 
lista közepére. A nemzetiek elveszi tették ve
zető pozíciójukat, de második helyük biztos.

Az utolsó bajnoki, forduló legnagyobb meg
lepetése tulajdonképen a Vasasok súlyos ve
resége az újpestiektől, aminek következtében 
az ÜTE egyszerre az elsők közé került, sőt 
még egy lejátszásán mérkőzése is van.

FTC—,.33“ FC 3:0 (1:0). Üllői-ut. — Bíró: Fenyves M. 
A mérkőzés a zöld-fehérek támadásaival indul. Már a 
küzdelem elején Oláh és Potya olyan szerencsétlenül 
ütköznek össze, hogy

Oláh hokacsonttörésscl harcképtelenné válik.
Az egyik legjobb játékosuktól megfosztott budaiak ottöl 
kezdve rendkívül idegesen, sőt helyenként durván is 
játszottak. A vezető gólt a 30. percben Pataky lőtte: 1:0.

A második félidő első perceiben húrom komor is esik 
az FTC terhére, de a ..33“-as csatárok egyet som tud
nak góllá értékesíteni. Váltakozó mezőnyjáték után a 35. 
percben a kitűnő formában levő Potya élesen lő a ka
pura. Zsák kiöklözi, a labda újból Potya elé kerül, aki
nek második bombnlövése kapufáról pattan vissza és a 
közvetlen közelben álló Mácsay most mellel benyomja: 
2:0. A mérkőzés vége felé a bíró Ujváryt feleseiéi*  miatt 
kiállította, igy a „33“-asok kilenc emberrel fejezték be 
a meccset.

ETC—MTK 1:0 (0:0). Hungária-uti pálya. — Bíró: 
Löwy M. Bár a kék-fehérek úgyszólván állandóan egy- 
kapura játszottak, a csatárok abszolút gólképtelenségo 
miatt elvesztették a meccset inferioris ellenfelükkel 
szemben.

A győztes gól n második félidő 30. percében esett: 
Senkcy faultja miatt, megítélt szabadrúgást Blau II. 
oompásan irányította és a labda Ember fejéről a hálóim 
került: 1:0!

NSC—VÁC 1:1 (1:1). Üllői-ut. — Bíró: Kiéin A. A nem
zetiektől utolsó mérkőzésükön elpártolt Fortuna isten
asszony. A magáratalált VAC-ban olyau erős ellenfélre 
akadtak, hogy majdnem vereséggel távoztak a pályáról. 
Az első gól a. 13. pereben eset Bornstoin lövéséből, ame
lyet lo perc mnlva Rémay II. egyenlített ki: 1:1. — A 
mérkőzés második felében jelentősebb esemény nem 
történt.
I’TE—Vasas 5:1 (3:0). Hnngária-ut. - Biró: Denhoffer. 

Az újpestiek az első perctől az utolsóig nagyszerű len
dülettel küzdöttek a talajjal megbirkózni nem tudó 
Vasasok ellen. A vezető gólt l’riboj rúgta: 1:0 (10. pere). 
Majd u 22. és 25. pereljen Török 2:0-ra, illetve 3:0-ra 
javította nz eredményt.

A mérkőzés második fele is UTE-Tölény jegyében in
dul. Ennek ellenére Jellinck jut lövéshez, amit, a kapus 
kiejt, de Tnkáts a labdát habozás nélkül belövi: 3:1. 
Ebbon a félidőben még két gól esett Török és Priboj 
lövéséből, ugy, hogy végeredményben az l’TE 5:l-rc 
győzött.

III. kér. TVE-KAC 3:2 (2:1). Határ-utca. - Bíró: 
Salgó. A két egyenlőerejii ellenfél mindvégig érdekes é.i 
kemény küzdelmet vívott. A vezetést a kispestiek ra
gadták magukhoz Szabó révén a 15. percocn. Nemsokára 
Horváth tizenegyesből kiegyenlített: 1:1, majd Kenyeres 
2:l-ro növelte az eredményt.

A második félidő 10. percében Gulyás egalizált: 2:2.

Végül azonban Horváth egy szalmdrugásból 3:2 arány
ban u budaiaknak szerezte meg a győzelmet (25. pere).

BEAC-Törekvés 2:1 (1:1). Üllői-ut. — Bíró: Boronkn.v. 
Az egyetemisták megérdemelten győztek ti balszerencsé
től üldözött vasutasok fölött. Stofíláu lőtte, az 5. percben 
az első gólt, amelyet a 10. percben Szántó egalizált: 1:1. 
A győztes gólt a II. félidő 20. percében Stofllán vágta be: 
2:1. A félidő vége felé a biró Kertészt és Bartost köl
csönös tettlegosseg miatt kiállította.

Az őszi forduló győztese az FTC. 1. FTC 
(31:8) 16 p. 2. NSC (15:6) Ki p. 3. UTE 
(23:12) 14 p. 4. Vasas (29:26) 14 p. 5. MTK 
(28:9) 13 p. 6. „33“ FC (14:11) 13 p. 7. III. kér. 
TV.E (25:31) 13 p. 8. KAC (27:29) 9 p. 9. BEAC 
(13:26) 6 p. 10. ETC (8:21) 5 p. 11. VÁC (11:33) 
5 p. 12. Törekvés (11:23) 4 p. — Még csak az 
FTC—UTE- és az MTK—Törekvés-mérkőzés 
van hátra.

Csak egy másodosztályú mérkőzés volt vasárnap, a 
MÁV és a. KAC között. Győzött az előbbi megérdemelten 
3:1 (1:0) arányban. Góllövők: Rnff, Zimmer, Purczold — 
Tárnok.

A BSE került a második osztályba, miután a vasár
napi osztályozó mérkőzésen is győzött a BTK fölött 2:0-ra.

Győztek az osztrákok Lüttichben. (A Reggel 
tudósit ójának távirati jelentése.) Hatalmas ér
deklődés közepette folyt Je az osztrák-belga vá
logatott mérkőzés. Győzött Ausztria mind
végig izgalmas küzdelemben 4—3 arányban.

Grifftnadaras síelők győztek 
az első jánoshegyi versenyen

(A Reggel tudósilójától.) Pompás, napfényes 
időben, -a versenyzők hatalmas érdeklődése 
közben (került eldöntésre vasárnap a« első 
sífutó és ugró verseny, amelyben

a MAC versenyzői vezérkedtek
az egész vonalon.

Részletet eredmény:
I. Sífutás: 1. Déván István (MAC) 52 p. 52 mp. 2. 

•Szepes Béla (MAC) 60 p. 57 mp. 3. Dicsold (MAC’) 1 óra 
S p. 03 mp.

II. Síugrás. A) / oezt.: 1. Szepes Béla (MAC) 17.153
ponttal. (22.5, 23.5 és egy 25 méteres bukott ugrással.) 
2. Szepes Gyula 16.055 p. B) II. ősz!.: 1. Wllhelmb
László (BBTE) 11.55 p.

Veretlenül lett első Kalmár István a Vivő- és Atlé
tikai Club kizárásos kard versenyén. Részletes eredmény: 
1. Kalmár István (MAFC) 7 győzelemmel. 2. Szelényi 
(BBTE) 1 győzelemmel. 3. Misley dr. (BEAC) 4 gyöze 
lemmel. 4. Poros (RÁC) 4 győzelemmel. 5. Pártényi 
(MAC) 3 győzelemmel. 6. Schrődcr dr. (RÁC) 2 győze
lemmel

Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
„Világosság" könyvnyomda rt Budapest, VIII, Contl-u. 4. 

Műszaki igazgató: Deutscli D.

Minden doboz sarkában ... ,, ,L
Mindéi! fakar bkos asszony 

ezl vegye,
Kávéiéba ezi legye!

pörkölt szemeskávé van!
(Kilogrammonként kb. 8000 korona értékű)
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legjobb egyiptomi cigarettagyár

KYRIAZI FRtRES CAIRO 
kizárólagos magyarországi képviselője 

WETZEL GYÖRGY
M indenféle külföldi dohány gyártmányokra 

megrendeléseket fölvesz
Budapest V, Nádor utca 30 

Telefon: 191—15

Engedélyezte: Ilaydo államtitkár

azonnal folyósít 
B A N K 11 A Z
ÜLLÖB-UT 5

s 
r

JOSUJECW i
HIIZÁSA1926.JAM.10I I
DARABJA 5000 KOROSA*  Í

SffíWiáwsckat, »yBugyikét
és régi ezüsttárgyakat Cnlimnlpnir Bont! Káioly-kHrut 28. »z. (Köz
teljes értékben vásárol tlullillGluibl ponti városház főkapnnál)

Legújabb divatu
*

k hocipok•KV' 5

;. SWCBgtök
r' cgMmikabáftoIk 

tornsicisMSkj spoirtxikkelc 
legolcsóbb bevásárlási forrása: 

Féscftter Fétup és Tsa Rt. 
VI!., Rúköszbuí 78. ív., Vátnház-körei 8.

V,•4.

l&yi feHttwazletéí “Tő’1'® T”
Nyár-utca 1. sz. alá (Rékóczi-ut sarok, Rókussal szoinhcn). 
Halók, ebédlők, unszolták nagy választékban, tartós minő 
ségben, szolid árban. Vldékro szakszerű csomagolás, jótállás 

mellett. Telefon: .József KIK—3J.

Nagy finpácsony! 
fiawltsnya-, kesztyű- 
és fVifölt-szögÖttápu 
vásár

ftosensfeln-nél
Nagymező-utca U
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