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A rendőrség őrizetbe vett 
államellenes üzelmek gyanúja 
miatt egy volt államtitkárt, egy 
bécsi újságírót, annak újságíró 
feleségét és két ismeretlen 

fiatalembert
(A Reggel tudósítójától.) Alig leplezte le a 

budapesti főkapitúnytsúg politikai osztálya a 
Rákosi Mátyás népbiztos kommunista szervez
kedését, máris újabb

nagyszabású államelleues akció megindítá
sáról szereztek tudomást a politikai osztály 

tisztviselői.

adatokkal megterhelni, Irat októl, nehéz csórna- 
Hókat hozlak Mécsből. A detektívek már vár
ták az érkezőket és a cső ina g jóival érkező nyu
galmazott államtitkárt bizalmasan fölszólít ot 
iák. hogy minden el lénk *zés  nélkül

A Reggel-be,n már annakidején beszámolt mik 
arról, hogy a budapesti főkapitányság politikai 
osztályún kivid preventív politikai csoportok 
működnek, aruelytsk állandóan ugynevezett 
megelőző ti gye, léseket és nyomozásokat tol .vtat- 
nak. A preventív csoportok tájékozottsága sze 
rezto meg a legújabb bűnügy első adatait, 'l m 
domást szereztek ugyanis arról, hogy Rako.-i 
népbiztos sikertelen budapesti kísérletei után

újabb szovjtdmegbizoHak kaptak utasítást 
Budapesten való megjelenésre és a szovjet 

kitűzött programjának végrehajtá«ára.
Am most nem magyar emberi, m m. a bolseti:- 
mus alatt komprom.ilIáit és Rudapeslen is jó! 
ismert egyéneket küldtek a magyar fővárosba,
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hanem külföldieket,
hogy homályos céljaikat meglelem loglalkozasi 
ürügyeik mellett \égrclmjthassák. lg\ írnlink 
meg, hogy két hónappal ezelőtt Harsból liudu- 
peAre. érkezeti agy állítólagos osztrák hirlap- 
iró, aki itt röfii'ön egy f is meHekulcaban. albér
leti lakást vett ki magának. Ez az osztrák uj 
ságiró semmiféle legális újságírói szervezel lel 
és magyar újságírókkal sem kereseti ^ősszel, ül
tetést, annál gyakrabban lálogalolI ki a pálya
udvarokra cs titokzatos egyénekkel érintk. mit. 
Sokáig ügyelték minden lépesét az osztrák 
újságírónak, aki mindennel foglalkozott, csal, 
h'irla.pirással nem. M imién léle gyanús embe
rekkel ismerked ni meg es velük a |egag> :i! m 
lábban kieszelt rejtélyes és dlszkrélrtalálkozó- 
kon folytatott b •sz.-'llget< -eket. Bizonyos szer 
vezé-si munkálatot an kívül ez az oszt rak 
iró kompromittál" adatokat, hivatalos akiaka 
is igvoke-/j*tt  beszerezni. Ugyanennek a bee-’ 
újságírónak a. felesége is gyakran fordult meg 
liudancstrH, aki azonban nem tartózkodóit ál
landóan itten. <> is utazgatott, letigyakrabbaii 
Románia felé <■< onnan is miu-lcniele jegyze
tekkel, iratokkal megrakodva tért vissza. Meg 
India még a politikai rendőrség, ~
nus osztrák, ember néhány futárrá! erinll.e.d,.

azonnal kövesse a detektív eket a rendőr
ségre.

A nyugalmazott államtitkárnak 
Budapesten van állandó lakása, 
plédekkel I. __  . .. .
tolták a rendőrségre. Ekkor már a 
</<-/» volt a két hónap óta. megfigyelt 
sáfiiró, annak Romániából érkezett 
az osztrák és a magyar fiatalember i 
egyiket külön-kiilön szobába, helyezték 
őrizlek őket másnapig. Legelőször

Becsben és 
hatalmas, 

beszél li 
rendörsé- 
bécsi uj- 
felesége, 

s. Mind 
k és úgy 

.............. . másnapig. Legelőször valameny- 
nyinek a csomagjait, holmijait kutatták at. Az 
iratok között rengeteg fényképei,

a kommunizmus és a mai gazdasági hely*  
zef között páruhzamot vonó föl jegyzéseket 

tartalmazó iratokat találtak.
A csomagok átkutatása után az őrizetbe veite
ket rendkívül szigorúan zárt ajtók mögött 
hallgatták ki. Az őrizet be vet lek közül többen 
részben

A 
körül vsává rí. csomagját is

hús osztrák ember . _ ...
Az egyik futár-ól kiderült, hogy W 

mívgyar álhuniiiKíir*
a másik ugyancsak bécsi, a harmadik 
pgv Becsben elő magyar származású 
ember. A futárok között több no ^epcRmég. 
\ rendőrség politikai osztálya a rém ki\ul ti
tokban lefolyt nyomozást, két . ,..,57/0*<  s
annyira érettnek talalta, bog) a 
agitátorokat

előállította a főkapitányságra, 
annál is inkább, mert pénteken este leleplező

volt

pétiig 
ílatal-

beismerő vallomás tettek, 
néhányon a kompromittáló iratokról azt a ma
gyarázatot adtak, hogy ók becsi lapul.' számára 
gyüjlöllel: információkat, interjúkat es cikk 
adutokat és azzal védekeztek, hogy kizárólag 
újságírói munkál óhajtottak végezni..

Hógv az őrizokbcvetlek tulajdonképen mi
lyen leriiiá-zetu államclleiics megbízásokat 
kaptak külföldön, arról semmi nem szivárgott 
ki a rendőrségen, annyit az-iwiban sejteni lehet, 
hogy akik az ügyben benne vannak, azoknak 
a számára

ismert forrásból tetemes összegek állottak 
rendelkezésre.

Általában az őrizetbevett éktől, bár 
zi gór uau el k ii 1 ön i t v< • v i :r y á zi i; i k

a legnagyobb udvariassággal es 
tulkai bánmiik a rendőrségen, 
toltak általában mim! jókedvnek, 
álli iól.igos ny ug.ilimiz'Ki 11 unit itku r 
dűl Imi jól magyarul közöttük, az. 
apatiikiisan az őrizetheti. Magon tar:.ia altan- 
dóa.n télikabáíjóL holott fűtött szobája 
Valamennyien díványon alszanak, 
uzsonnát hozatnak számukra, <b' a 
zott, állami ilkár auniyira el 
hogy szótlojisága. mellett, a

nagyon 
reájuk, 
tapin- 

Az őrizetben tur
csit pán az 
; aki egy 
viselkedik

van. 
ebédel és 

ll.VUR’lllUKl- 
keseredve.van 

legminimálisabb 
t'áNiükozást veszi magához. Hogy nngyjeb'utő- 
ségii-e ez a titkozutos, polilikai hátterű n^9' 
inézés, azt csak a legközelebbi m>lM’k munkája 
fogja teljescii tisztázni. A •kiilltddiOÁ, .inmil 
értoüliinik. abban reménykediuk, hogy az elle
nük irányuló gyanút el tudjuk magukról majd 
hárítani < s rövidesen Kiszulwulu.naik. Ez üg;' 
iMm különb*  n a. rendőrség politikai osztályán 
senkinek semmiféle föl világosit á-sl urim vein 
hajlamléik

iMi nem gyilkoltunk, 
mi csak meghaltunk

Ó, ez roppant; kínos órája volt Magyar
ország parlamentjének, az az óra, amelyben 
Kéthly Anna fölhányta a háború bűnét a 
boldogtalan magyar nemzetnek. Ez a párt- 
lélekböl siköltő tetemrehívás nagyon idő 
szerütlen volt éppen most, a legmeredekebb 
ellentéteknek, a legelvakultabb összeütközé
sek áldatlan napjaiban. Az asszonynak, 
akinek a szive visszaveri a. nyomor és 
szenvedés jajait és akinek a. lelki
ismerete oly hatalmas ó 
vctel emberséget és felelősséget, igen, éppen 
az asszonynak 
dúlni a lázas 
megalázót thoz, 
hiszen ez maga is nyomorult rokkan! 
szörögve merengő áldozata a. 
nek, a. k. u. k. világháborúnak, 
íiak a. kérdése Örök kérdés, annak a. 
fölött rémlö feliego nem magyar földről, szál
lott föl, lmnein a. poklok sötét mélységéből. 
Hogy tudjon a pori>avert, lüktető fájdalmak
kal agyontisztelt kis nemzet ezért az ős em 
béri .•'ltokért felelni? De van ennek a mi éle 
tünkön átdühöngött szörnyeteg háború kér
désének, a k. u. k. szerencsétlenség problé
májának egy hinterlandjü, egy külön nekünk 
kimért borzalma és égrekiáltó igazságtalan
sága, amelynek a hangjait nem hallottuk 
Kéthly Anna ajkáról. Különben türelmesen, 
fájdalmasan és tiszteletteljesen kellett volna, 
hogy meghallgassa a nemzet képviselete a 
háború bűneit korbácsoló kitörést. És nem 
esett volna, hogy is eshetett volna abba a 
frivol, látszatba a. magyar nemzet; háza, hogy 
a k. u. k. háború vezéreinek, a drága ma
gyar vér hotelen pincemestereinek a védet 
móré gerjed föl. Kinek volna, egy mentő, egy 
enyhítő szava a. bornirt, lelketlen és lelki 
ismeretlen Potiorekek számára? Melyik ma 
gyár elmében halványodott és közönyösödötl 
volna, el a sorsunk fölött Becsben és a fő
hadiszállásokon gazdálkodó és garázdálkodó 
osztrák, cseh, lengyel generálisok emléke, 
akik nem sejtették, hogy Galícia a há
ború ti törésekor el van már veszve, ké
mektől föl van dolgozva s eladva, az orosz 
nak? Kik bocsátunk itt meg valaha a galá 
dúl ostoba, idegeneknek, akik tízezrével 
utasították a halálba s tévelyegtették száz 
ezerszám a visszavonulások pusztulásaiba 
szerelmes fiainkat, bátyáinkat, ötyéinket és 
apáinkat? A dilettáns, sül hülye hadvezető 
nagyságokat, akik évekig nem vették észre, 
hogy a. csehek seregszám adják meg magú 
kát ók irtják hátulról a mi véreinket, ki men
tegetné és ki gloriíikálná azt a k. u. k. 
rendszert, amely a magyarság virágát áldó 
zat i bárányként géppuskával kergette a. halál 
tébolyult istenének oltáraira. Nem a miénk 
volt a. k. u. k. háború, nem; miénk csak a ve
reség. Nem mi gyilkoltunk, nőm: mi csak 
meghaltunk. És megcsonkultunk oinlxírben. 
földben. Nem lett volna hang, amely hat év 
mán a. boldogtalan rokkan!-mártírok meg 
mentésének ünnepien bús óráján kikéi 
Kéthly Anna igéi ellen, ha a fájdalomba és 
nyomorúságba döntött Magyarország szivét 
hallottuk volna dobogni. De nem hisszük, 
hogy lm. az idők végzete ezt a letaposott or
szágot egy élethalál-óra elé. áUilja. ha. ked 
vező konstellációk melleti föl lehel, állani és 
minden izommal, innal, vércsöptiol az el 
vesztett, életet visszaszerezni, nem hisszük 
azért, hogy ne legyen ott a megváltó nap 
számban, minden munkfisnaik is a karja, 
szive, lelke, fronton és front mögött a ma 
gyár sors szivszoritó napjain.

Az
a.

akinek 
érzék enyseggel kö 
'" " Á.7 Á ÁS > épjxm 

kellene kíméletesebben fór 
beteghez, a ki fosztot t hoz és 
ehhez a csonka hazához, 

, nyö 
rémtörténet 

A háború 
kérdése örök kérdés, annak a. föld
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Lanyha érdeklődés mellett tartották meg va
sárnap délelőtt a Ébredők zászlőszentelési 

ünnepélyüket
Az első szöget Eckhardt Tiborné, zászlőan^a verte be 

„Vigyük a kardot, vigyük a botot, vigyük a buzogányt^*"
(A Reggel tudósítójától.) Az Ébredő Magya

rok, Egyesülete vasárnap délelőtt a Vigadóban 
zászlőszentelési diszgyülést tartott. A Vigadó 
na gy tér m éh en el holyezett

székek egyrésze üresen maradt
é.v állatában föltűnően lanyhább érdeklődés 
mutatkozott a gyűlés iránt, mint amilyenhez 
a kurzus első éveiben az ébredőgydlések alhat- 
mával szokva voltunk. A szónoki emelvényen 
fölállított nyolc-tíz vidéki ébredő-zászló között 
egyszerre csak föltűnt a fölszentelésre elhozott 
központi zászló, utána zajos éljenzéstől kísérve 
a pódiumra lépett Eckhardt Tiborné,\rdvóPo(\- 
maniezky Ellen zászlóanya. Fehér selyem ma
gyar ruhában volt, fején fehér pártával. Első
nek Eckhardt országos elnök mondotta el meg
nyitó beszédét. Hálásan emlékezik meg azok
ról, akik az ébredő eszme szolgálatába állva, 
hazafiságukat nem voltak hajlandók apró
pénzre váltani.

Ezután
Raffay Sándc

evangélikus püspök állt. a. szónoki emelvényre.
— Adventi köszöntéssel üdvözli a gyülekezetei. Egyhá

zam nevében — úgymond — jöttem ide e zászlót meg 
áldani, idézve az írás sznvníl: ..Ideje már, hogy egyxzer 
az álomból fölscrkeujünk."

Mert étidig aludtunk <*  alszunk most Is.
Lehetetlen, hogy exak akkora legyen a magyar föJtáma- 
dás. a magyar ébredés iránt való lelkesedés, amennyi c 
(eremben jelen van. fin nem akarom megbontani az iga 
magyaré!: fórsadnlnil < gyné-ttél.

Merőben ferde dolog teliül, agy beállítani az ébredők 
tevékenységét, mintha az. a magyarok megosztására 

alapozná jövendőjét.
Ellenkezői:n: aki a magyarok társadalmának, megoszlását, 
kívánná, az nem lehet, hű fia a hazának. Mi ébredni és 
ébreszteni fogunk, ámen!

Mihalovits Zsigmond
katolikus lelkész, törvényhatósági bizottsági 
tag. áldotta meg ezután az ébredők zászlaját. 
Kemény filippfkát vágott ki az „idegen eszme'1 
ellen.

— Sokan — mondotta — a mai bajok orvoslását a tör
vényhozástól várják. Még akkor is, ha a parlament tö
kéletesen a hivatása magaslatán állna és ha minden gon
dolatát a keresztény eszme hatná át, akkor sem lehetne 
inrndent a törvényhozástól várni. Meg nem törő

radikális hazaflságra
van szükség. A parlamentben azt mondták, hogy « hábo
rúnak az agyhoz volt az oka. Nos, hát, én

azért Is
■megáldom e:l a zászlót.

Kontra Aladár
református pap:

— Mi lesz akkor, ha számoukérjiik, hogy hová lellek 
az ősi udvarházak és hogyan jutott idegenek kezére a 

magyar föld'.’ Vigyük o zászlót lelkesedéssel, de hogyha 
kell:

vigyük a kardot, vigyük a botot, vigyük a buzogányt!
Eckhardt országos elnök ezután konstatálta, 

hogy az elhangzott bep.zédok bizonysága szerint 
a, három nagy keresztény felekezet közölt 
niegiwn az egység. Ezután megkezdődött a 
zászlószögek beverése. Az első szöget a zászló
anya verte be kis barna kalapáccsal és utána 
ezeket mondotta:

— A boldogabb magyar jövőért, amely a te 
eszményedben fog megszületni!

Majd fölolvastá.k a zó.szlószög-tnlajdonosok 
névsorát, akik egyenként járulnak az emelve 
nyen elhelyezett zászlóhoz és személyesen verik 
be a szöget. Akik nem jöttek cl, azok helyett

Schadl tanácselnököt
táblabirónak nevezik, ki és Sesztók 
Lajossal a sajtótanácsba kap beosztást

Degré Miklós az
(-4 Heggel tudósítójától.) A bíróságoknál 

minden újévkor uj tanácsbeosztásokat készí
tenek. A most elkövetkező fclsöbirósági tanács, 
beosztások lényeges változásokat, idéznek elő. 
különösen azért, mert ezzel kapcsolatban az. 
üresedésben levő iáblai elnöki állási is be
töltik. Az elkövetkező változásokról Reggel 
beavatott helyről értesül, hogy

a budapesti királyi Ítélőtábla elnöke, 
dr. Degré Miklós kúriai biró, a tábla mos

tani másodelnöke lesz,
aki Juhász Andor, a. kúria uj elnökének ki
nevezése óla intézi a Inblaelnöki munkálato
kat. Az Ítélőtáblán Degré kinevezése folytán 
egészen átalakul, az úgynevezett I)cgré-tar<ács, 
amely a politikai bűn pöröket és a. sajtóügyeket 
tárgyalta. értesülésünk szerint ennek a. tanács
nak Auer Károly kúriai biró lesz az elnöke, 
aki eddig is a. Degré-tanácsbuu működött. De 
kiválik ebb;'»| a tanácsból dr. Gadó István 
kúriai biró, akit, a kúriára helyeznek át: el
hagyja a Dcgré-tan ácsot dr. Harmath Jenő is, 
aki dr. Bakonyi Kálmán itélőtanácsát, veszi 
át, elnöki minőségben. A Degrc-tanács egyik 
szavazóin rája, dr. Kcndy Elemér táblabiró*  
továbbra is ebben az itélőtanácsban működik. 
A budapesti királyi ítélőtáblán kilőne tábla, 
bírói állás üresedett mv.g, amelyre hetekkel, 
ezelőtt járt le a pályázati határidő.

A kilenc láblabirói állásra 304 pályázatot 
adtak he,

akik között főbb főügyészhelyctte» és ügyész
ségi uleluök is van, akiknek a rangjuk egyenlő 
a láblabirói méltósággal, de, ezek láblabiróvá 

az országos elnök veri he. Elsőnek Horthy kor
mányzó nevét olvassák, utána következnek: 
József királyi herceg, Albrecht főherceg.

Utána következünk a többi znszlószögbcverök: gróf 
leki Pál. Tomcxdnyi Vilmos Pál. uy. ignzs.-igügy miniszter, 
,Sí;h5« Gyula polgármester, .Ixslalos Domokos i^slaígnz- 
gató, Uudavdry Ddtaló

főszerkesztő
(így konferálta lic a nzerlarf rixrrnrlr-öl, llrll Miklóx kép
viselő, Pörxtrr .iurél.

Héjjnn Iván nevének említésére hatalmas éljen ók 
percekig tartó tapsvihar zug végig a termen,

Kiss Uenyhérl, Zsirkag képviselő, aki ezl a talpracsr-it 
jeligét mondta: „Tudjon szerelni, tle /adjon eredményesen 
gyűlölni is!", azuLni egész, sereg vidéki közfuiikci vn.iri-is. 
Újabb ismertebb nevek hangzanak föl: vil -z Görgey 
hds:hí, vili-z Oláh Hála, aki a Mefhcis nevében így szólt:

— Jelenti u^liatezor éves sz.lrlni fifluni elleni védekezést!
l-.'ridre. {jiixíléi' gödöllői fő:./ -lg.-ibiió .színnélye«--:i veszi át 
a knlaf»ác.-,«: ‘ jfligi iil ezt. mondja; magyar lélek,
a magydr kbfd -é/, a magyar erő fölléllen uralnuicrl." 
Végül: IL-jHe.'r Jjpvún. kéig Gyula, fid rsony János egyelem: 
tanár. Pulvoky Mé>ric, Wolfí károly, ('-etller ./, »ó. Szí!;.- 
Tamás képviselők, báró Percnyi Zsigmond, Z:><lra-.p<-< isk 
v«n püspök.

ítélőtábla elnöke
való átminősítésüket kívánják. A pályázók 
között van dr. Schadl Ernő törvényszéki hivő 
is, oA7 közel ke! ér óla a büntetőtörvényszék
nek azt az 11 élői un ácsát vezeti. amely a sajtó, 
nörök túl nyomó többségét szokta tárgyalni. 
Bcavalotí helyen értesültünk arról, hogy

a kinevezelíck között szerepel dr. Schadl 
Ernő is,

aki mint táblabiró a. volt. I)cgré-t,uiiúcshan kap 
beosztást, de csak később, amikorra a tábla 
letárgyalju azokat, a sajtóperüket. amelyekben 
Schadl Ernő a törvényszéken ítélkezett. 
Ugyancsak ebbe

a sajtótanácsba kap beosztást dr. Sesz- 
ták Lajos táblabiró,

r/./tJ Schadl Ernő előtt, volt az elnöke a sajtó
ügy ékben Hrl.kczö bírói lan ácsnak. Dr. Sírná 
Balázs kúriai biró, aki a tábla egyik bíintető- 
itélőfanácsának az elnöke, táblai tanácselnöki 
kinevezésben részesül ás továbbra is mostani 
beosztásában marad meg. J)r. Balpataki/ kúriai 
biró. nki eddig a tábla egyik itélőtanáosában 
működött, az uj esztendőben a kúriára kerül. 
Dr. Nyíró Géza éti dr. Kültag Miklós táblai 
tanácselnökök továbbra is megmaradnak 
mostani beosztásukban és az ő elnökletük alatt 
működő bütetőíanács is változatlanul meg
marad. A büntetőtörvényszókon is megfelelő 
változások lesznek az újévi tanácsbeosztások 
lévén, de itt még nem történtek végleges dön
tések. Nagy érdeklődéssel várják, hogy Schíull 
Ernő láblabiróvá való kinevezése után

ki lesz az elnöke annak az itélötanácsnak. 
amely a sajtó és politikai pöröket intézi?

óta karácsonyra
csak garantált, jó árut adunk oecasiós árbaraJ
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aReggel a

Vaáfy Ilona könnyek között vallja be, 
hogy o sikkasztó Nemes Zoltán egy évig üldözte
cs i evolveres merénylettel fenyegette meg, mert 

nem akart a
(A Pe.gge.l munkatársától.) Kolumnás cikkek 

jelcmtok nieg a lapokban arról, hogy a sikkasztó 
Nemes /.ottan romlását egy szőke operettszi- 
"..??v',',.r"io,zfa' t'kire alli.tólag miUiárdókat köt- 
lőtt. hóvidcsen. elterjedt a híre, hogy

ra a szőke opereitezinésznő nem más. mint
Vaály Ilona.

a Király-Színház művésznője, a/kinek Zsig- 
moml-utcai háromszobás lakáéit is az Ameri
kába szökött Nemes rondeztetto volna, be hal
latlan luxussal s a már említett millió rdokra, 
menő költséggel. Vasárnap délben, előzetes be
jelentés nélkül meglátogattam Vaály Ilonát, 
hogy személyesen is meggyőződést szerezzek, 
kinek a részén van az igazság, a cikkekén-e, 
amelyek I adly Ilona nyilatkozatával egyidejű
leg további részleteket közietek Nemes '/.otíán- 
nok Vaály Ilonával szemben tanúsított: bőkezű- 
séaéröl, avagy Vaálv Ilonáén, a.ki nyila.tkoza- 
lában még azt is tagadja, hogy a sildaiszló 
fiatalembert valaha ismerte volna.

\ aály Ilona 
szobában meg 
az előszoba 
kéjfest a miiv 
tűzve, 
gyöngyszürke selyeniharisnya és egy 
színű, raffinált csattal, francia félcipő, 
inég színpadon ilyen szépnek, 
el ragudénak nem 
mini most, itt, az otthonában: 
; sok sző! e haja. Az előszoba az ebédlői 
lik. balról 
Hál ebben 
hogy nincs 
alig. Nagyon 
berendezve mind a három szoba, széip puha kis 
fészek, de hát a kétmilliórdos legendáról már 
ne is beszéljünk. Vaály izgatott, alig bír be
szólni.

- Igen, isaneitem. hogyne ismertem volna, 
szerelmes volt hetem, üldözött, élni. néni, 
hagyott. Miért? Égy színésznőnek nem udva
rolhat valaki? Nem küldhet virágot? Nem kér
heti. meg a kezét? Hát ő udvarolt, virágot kül
dött és megkérte a kezemet. Ennyi az egész. 
Hogy ő rendezte be a lakásomat; hát, kérem, 
nézzen körül, a hálószobámban a leánykori 
bútoraim vannak, azokat festettem meg 
fehérre, itt jobbról pedig az anyáin empire 
szalonja van. Hogy egy őrült, ember miket 
hesrtel, hogy ő kibe szerelmes és hogy kinek a 
nevét ragadja ki. arról en nem tehetek. Azt 
tudfc az egész fa.mil iá ja, hogy őrülten szerel
mes belém s hogy megkérte a kezemet. Hogy 
fölhívott telefonon s hogy várt a színháznál 
team? Fólig-meddig rokonom is volt - saj 
nos , én igazán nem tudhattam, hogy ez lesz 
belőle. Gyűlöltem, nem akartam tudni róla.

Szümd. En (így szót sem szólok.
Ezelőtt hat. héttel fölhívott telefonon 

földnlva ordította hete a telefonba, hogy

1. szivéhez ka.jjott, mikor az idő
látott. Meg kell állapítanom. hogy 

egyszerű polgári berendezéséhez 
sznő igen luxuriozusan volt öl 

Finom, fehér kis selyem ruha volt rajta., 
pezsgő

csattal, francia félcipő. Soha 
ilyen szépnek", mondhatnám 

lói tam Vaály művésznőt, 
remekül áll neki 

m nyi- 
van a hálószoba, jobbról a szalon, 
a. húrom szóimba!’ rögtön látom, 
bél milliárd, de kétszáz millió is 

izlr. esen. nagyon csinosan van

Nézze meg

Ii
9

/> »,

es

szenzációs OGCasíÖ árait

szűcs, Váci,-utca 6
Kristóf-lér sarok

felesége lenni
ha nem megyek hozzá feleségül, olyan bot
rány lesz, hogy egész Európa erről fog 

beszélni.
Ligy féltem tele, mint a tüztől, azt mondtam 
’j'pki, gyűlölöm, hagyjon nekem békét
Mar a rendőrségnek akartam átadni az egész 
ágyét, mert amikor a Semmeringre kvázi cZ- 
szöktem előle, másnap már utánam jött s megfenyegetett, hogy
le fog lőni, mint egy kutyát, ha nem megyek 

hozzá feleségül.
Mindenki tudja, hogy milyen exaltált ember 
volt. Nem is hiszem, hogy nem fog kisülni róla, 
hogy elmebajos. Én hónapokig delektivekkel 
őriztettem magamat, nem mertem bemenni a 
színházba, komolyan féltem tőle, hogy megles 
valahol és lelő. Mimiig azt mondtam neki, 
hagyjon nekom békét, nem megyek magához 
feleségül, nem vagyok magához való, a barát
nője sem leszek, úgyis tudja, mit akar hát 
tőlem? X'n dolgozni akarok rendesen, a pályám
ból akarok megélni, nem vedig abból, hogy 
valakinek a barátnője vagy a szeretője legyek. 
Mondjv kérem, hogy szabad olyan nyomorult 
hazugságot leírni, hogy az ..Árvácska’* ruháit 
ő csináltatta nekem, amikor szegény Sebestyén 
Géza. még az ötvenedik előadás után sem tud la 
kifizetni ezeket a ruhákat. a Vékey-szalon rá a. 
tanú. Hogy ő kinkből rendeztetett nekem — 
megmondok én mindent őszintén —, hát az 
lehet, nem tudom. En nem hiszem. Azt sem 
hiszem, hogy ez még létezik, lmgy ez igaz. 
S lm igen, mi közöm. hozzá./ Ilogy én itt meg 
ott voltam vele együtt; hát bizonyítsák be. 
I fél százhúszat játszol lám két év (dalt... 
(Sírni kezd.) Ki sem mozdultam a színpad
ról... (Zokog.) Ezt a. kis lakást úgy szedeget
tem Ö.-.SZC abból a vacak kis gázsimból, hát hol1 
itt a két milliárd...

Most megszólal a telefon. Vaály odamegy. A 
párbeszédből ezt hallom:

— ... kétségbe vagyok esve ...

Főbelőtte magát Szekeres Sándor kúriai bíró fia, 
mert halálosan szerette elvált feleségét, aki 

nem akart visszatérni hozzá
(A ll< ggcl tudósítójától.) Szombat délelőtt, 

édesapja budai villájának kertjében föbelölte. 
magát és azonnal meghalt ifj. Szekeres Sándor 
33 éves erdőmérnök. Szekeres Sándor ismert 
tagja volt a főváros előkelő társaságainak. 
Néhány évvel ezelőtt még élénk társadalmi 
eletet élt. de körülbelül másfél évvel ezelőtt a 
búskomorság jelei mutatkoztak rajta. A vál
tozás, amely Szekeres Sándor kedel.\ állapotá
ban mutatkozott, házasságával roll összefüg
gésben. .\ szerencsétlen véget ért. Szekeres 
Sándor még deakkorábau ismerkedőt, meg 
féleségével. A soproni erdészeti főiskola nö
vendéke volt és egyik tanárjának a leányába 
szeretett bele, akii tanulmányai végeztével fe
leségül is vett. Házassága. 4—5 éven ál boldog 
volt, már egy gyermekük is született, amikor

az asszony elhidcgiilt férjéiül és a szerelmi 
házasságnak nii'legy másfél • ve! ezelőtt 

válás leit a vége.
Az asszony a válás kimondása után a kisfiúval 
együtt haza is költözött szüleihez Sopronba. 
Szekeres Sándor azonban nem tudta ilyen 
könnyen elfelejteni a feleseget. Még mindig 
halálosan szerette volt, feleségét, otthagyta vi
déki állását, arjának, idősb Szekeres Sándor 
kúriai bírónak Csemegi-utcai villájába költö
zött. és csak az a gondolat , foglalkoztatta, 
hogy mi módon tudná visszahódítani elvált fe
leségét. Állandóan levelekkel ostromolta az 
asszonyt, aki azonban nem mutatott hajlandó
ságot a. visszatérésre. Szekeres Sándor telesegc 
minden levél válaszú után Ichangollabb lett. Az 
utóbbi időben többször hangoztatta, hogy*  

—... az Asztalos is levizsgázott.
, ~ ; • • ez't az aljasságot. Hát Nusikám, te tudod...

Nagyon kedves Vaály igy, ahogy telefonál, 
Ketsegbeesvo es pityoregve, mint egy nagy, 
csacsi Jeány. Szemben a ,.Nusikámu-inal. aki 
ytudja . A „Nusikám**,  az — Somogyi Nusi- 
kam... (Majd ő nem tud valamit.)

Föláll, még mindig szipog. Rászólok:
—- Nyugodjon már meg, ne bőgjön itt. foly

ton, csak nem képzeli, hogy ettől rosszabb szí
nésznő lesz. Reklám.

Nem tehet bírni vele, tovább pit.yercg:
~ Úgy kell ez nekem, úgy kell élni, ahogy 

mindenki él. Nem is színésznő az, aki uqy él 
mint én.

Ételemben még a Ritz-hallban sem voltam.
Vagy egy mulatóhelyen? Még kívülről sem Iái. 
tam soha. Belátom, ennyire sem lett volna sza
bad, szóba sem tett volna szabad állni vele. 
A virágot vissza kellett volna költeni. De hál 
mit tudtam én? Tisztességes szándékokkal kö
zeledett! Megfenyegetett, hogy tele fogja trom
bitálni az egész várost, hogy én tönkretettem az 
eletet, mert, megígértem, hogy hozzámegyek és 
mégsem mentem Hozzá. Nem volt normális. 
Azért is nem mertem senkinek sem szólni róla.

Az igaz, hogy darabot irt,
a Pénzintézeti Központban van valami iró. a 
nevét nem tudom, csak azt tudom, hogy a, Nem
zeti Színházban ment már valami egyfölvoná- 
sosa, azzal irta együtt a darabot. Nekem adta, 
ide, hogy én nyújtsam be a. színházhoz. Hát 
benyújtottam?...

terepszemlét tartottam a „leány
kori hálószobában és az empires-szalonban. 
A leánykoriban egyszerű kis fehér bútorok 
vannak. keskeny kis ágy, az egyetlen luxus a 
teher bútorokon a sok sárga, csipke és selyem
takaró. A falakon köröskörül szinészfoto- 
graíiák, mint, az öltözőkben, a székeken renge
teg párna s egy karakterbaba a sarokban, el
nyúlva, mint egy halott: c’est iont... Az cm- 
pireszal ón bán pedig néhány szőnyeg, egy zon
gora. pár ,jo kéj) s ízléses, szolid bútorok. Tel
jesen megfelel Ilona színésznői rangjának. 
Olyan jó kis. temperamentumos szubrett. dolog 
ez a lakás. De kétmilliárd? Ugyan kérem. Nem 
iád Jaknak és élnél, azok a pr imádónál.', 
akikért milliárdokal sikkasztanak...

Egyed Zoltán

öngyilkos lesz, mert nem tud élni felesége 
és gyermeke nélkül.

Néhány hónappal ezelőtt már öngyilkos aJkari, 
lenni. <Io akkor hozzátartozóinak az utolsó pil
lanatban sikerült a fegyvert kicsavarni. kezé
ből. Hozzátartozói minden fegyvert elrejtettek 
előle, de Szekeres Sándornak mégis sikerült 
k é z h ez k a p u i a vad ász lé g v ve rét. am e 1 ly el

szombat délelőtt a Csemcgi-utca 3. szánni 
villa gyüinölcsöskertjében agyonlőtte ma

gát.
Végzetes (ette előtt ’evelet irt elvált felesé
gének is.

I

Arany, ezüst brokát.. 380 ezertől 
Sarna és Bekeí® Sakk 360 ezertől 
Férti tánccípö...........380 ezertől

Óriási választék női, férfi és gyermek 
estélyi és utcai cipőkben 

Karácsonyi reklámárakon!

VER-KO-CIPÖK
Budapest, IV., Muaem-körut 33. siám 

Címre Ügyelni!

ZSUFFA ISTVÁN és TARSAImm» • «T tflk a ^3?® £ ma « ■ angol gyapjúszövetek és divatselymek

(ZSUFFA ISTVÁN ÉS TAFÍSAI Budapest IV, VácTS

Karácsonyi occasió eladásunk folyamatban van. Közismerten legelsőrendü óriási árukészle
tünknek jelentékeny részét módunkban áll ez alkalommal

minden képzeletet ölesé áron eladni.
4t iú,,,,s szokástól eltérően árakat nem hirdetünk, mert az Arak mellett az anyagok minőségei 

úgysem lAtimtól. Ezért kérjük tehát a n. é. vAsárlókőzőnséget, hogy áruinkat saját érdekében Is tekintse 
dT^iödTTJönreriilnek Télikabát, öltöny, Irakk, nadrág, női kabát, kosztüm- és ruhaszövetek, vala
mid egyéb nyári Xóanvagok. Autó-, kl.csltakarók, plaldek és kendők nagy választékban.
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Mbd el Kpim követe,
Gordon (üanni^g angol ^ipitány, ma érkezik 

Párdsba, hogy kékét kössön 
a francia kormánnyal

Páris, december 20.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Gordon 

• és a tizes angol királyi 
hétfőn, Parisba érke-

(Jönning angol hirlapiró 
huszárezred ka,pitány<i 
zik és

magával hozza Abd el

amelynek el fogadását ól
Krím békeajánlatát,

_____________ függ, vájjon kora ta
vasszal ujjból megindul-e a véres huni a kopár 
marokkói hegyek között. Gordon Canninggel 
egyidőben érkezik Párisba Steeg, a marokkói 
fők ormány zó.

Ugy Gordon Canning, mint Steeg még a 
hétfői nap folyamán kihallgatáson jelennek 

meg Briand miniszterelnöknél.

A jobboldali francia sajté jó eleve meg
támadja a rifí szultán követét és el io.gadhatat
lannak tartja a riff-kormány béke föl tétel cinek 
gyanús és a francia presztízsre veszedelmes 
pontjait. A spanyol és a francia kormány a 
béke kedvéért kész meghozni a súlyos áldoza
tot., hogy

a riíT-tcriikd autonómiáját elismerje.
tulajdonképen, mint minden keleti kérdésnek, a 
riffprohlémának mélyén is üzleti érdek lap
pang. Abd ol Krím Lékeiül tételei között a leg
fontosabb két. föltétel az, hogy

a szabadkereskedelem politikáját követeli 
Marokkó számára és a hányák fenség jogát 

a riff-szullánnak.

ös csak jövő ősszel 
alakulhat át országgyűléssé .

A valorizációs javaslatot már az országgyűlés tárgyalja le — Búd 
pénzügyminiszter januárban terjeszti elő az uj költségvetést

(zl Reggel tudósítójától.) 
,nár többizben foglalkoztak 
hogy

mikor történjék meg a 
országgyűléssé való

Bethlen min iszterei nők 
vezte, bogy az 
utolsó büdzsé, 
hziz tető alá. Eszerint a 
19-étől kezdődően 6 nap alatt letárgyalja ; 
jóléti, a honvédelmi és a pénzügyi tárca 
ségvetését, azután pedig 6 S űlósnap alatt 
Rppropri-áínós javaslatot. X 
szerződéís megszavazása után 
vasiak kerülne a nemzetgyűlés 
ennek tárgyalása azonban legkésőbb 
elejére be kell, hogy fejeződjék, mert

az 1926—27. évi költségvetés vitáiéi 
cius elején minden körülmények 

meg kell kezdeni,
hogy június elsejére a költségvetés készen áll
jon a Répszövetség Tanácsa előtt való bemv 
tatásra. Annyi bizonyos, hogy a valorizációs 
törvényjavaslat hamaros parlamenti lárgyalá 
sáról szóló hírek teljesen alaptalanok mivel 
ez a javaslat a legilletékesebb helyről szár-

A nemzet o t>

A kormány tagjai 
azzal a. kérdéssel,

nem z e tg y ü lé s 11 © k 
átalakulása.

......... ; kezdetben ugy tér 
1925—26. évi költségvetés lesz az 
amelyet még ez a nemzetgyűlés 

nemzi• tgyülés janiiár 
a nép- 

költ-
az 

1‘raneia-mag'ya r 
a felsőházi ja 

napirendjére, 
ni áréi t is

már- 
közötf

niazo értesülésünk szerint
nem tárgyalható mai tormájában

és mind a. magániiszi.viselók 
mind pedig az államadossagok 
vagyis helyesebben föl 
unt kozó rendel kezeseket 
gőzei, miég mielőtt, 
mél. a. nemzelgx ülés 
hogv

a javaslat uj szövege intézkedni fog a 
a liadikölcsönök úgynevezett karitatív va

lorizációjáról is,
ennek doki -zilesc azonnal) olyan hosszú idol 
fog igénybeve nni, hogy a valorizacios javaslat 
csak az uj költségvetés megszavazása után ke
rülhet. a. Ház napi remijére. Nagyon könnyen 
meglehetik, hogy ugyanerre a sorsra, jut a 
felsőházi javaslat is. ami azt jelentené, hogy 
még az uj költségvetést is a mai nemzetgyűlés 
tárgyalná, le cs

a nemzetgyűlésnek országgyűléssé való át
alakulása március helyett csak a nyári 
vagy őszi hónapokban következhetik be.

A helyzet ugyanis az, hogy a7 uj költségvetés- 
nrk június elsejére iiiíik’oii köriilmenyek ko- 
üötí tető alá kell kerülnie és éppen ezérí. ltod 
pénzügyminiszter elhat arozta, irigy

z uj költse-vetési, már januárban a 
c'é terjeszti

gondoskodni igyekszik arról, hogy a 
latot lehetőm már lebruárban. vagyis a

•g esetén a felsőhöz' ja vésőitől megelőzően 
napirendre. a Ház. Ebben az esetben ler- 

it’;-en szó sem lehet arról, hogy a nemzet
gyűlés inávein Imii b-ilakui ion országgyűléssé, 
nier! hiszen a felsőházi javaslat, vitája nyárig 
elhúzódnék é igy o - uj országgyűlés csak ősz
szel fogje működé él niegla rh ii

nyugdíjügyére, 
fölértékelésére, 

nem értékelésére v<>- 
Icljcscn át kelt dol- 

;i ,ia vaslat-u./ j ormában is
id/ kerülne. K '-tsegfekn,

A minisztériumok 
e héten készülnek el az 
újabb beruházások listájá

nak összeállításával
(A Reggel tudósítójától.) A legutóbbi nii.ni.sz 

tér tan ács megbízta nz egyes resszortminisztc 
rekot azzal, hogy a népszövetségi kölcsönből 
fölszabaduló újabb beruházási összeg fölhasz
nálására. vonat,kozóan a legrövidebb időn belül 
tegyem k előterjesztést. A kormányhoz közel
álló helyen közölték A Reggel munkatársával,, 
hogy

az ujahb hernházások listáját néhány na
pon helül minden miniszter in inban össze

állítják
ugy, hogy a karácsonyi szünet után következő 
első minisztertanács véglegesen dönt ebben a 
rendkívül fontos kérdésben. X gazdasági élein 
nézve úgyszólván életkérdés, hogy’ az ujahb be
ruházások minél előbb megkezdődjenek és ép 
pen ezért a kormány elhatározta, hogy

a genfi tárgyalások sikerét a legrövidebb 
időn belül oszkoinptálja és a közmunkákat 
már a kora tavasszal az egész vonalon meg- 

indítja.
A kormány bízik abban, hogy az ipari terme
lés megindulása hamarosan föllcnditi a meg
bénított. kereskedelmet is és a. gazdasági hely
zet rohamos javulása maga után fogja vonni a 
pénzforgalom növekedését. Ennek kövei kéz 
menye az lesz, hogy

a gazdasági életben meg fog jelenni a rég. 
óta nélkülözött — fogyasztó

és a fogyasztók táborának gyarapodása jóté
kony hatással lesz a mezőgazdaságra is, amely
nek terményei megfelelően lesznek értékesít 
he<ők. E fejlődési folyamat meggyorsítása ér 
deliében elhatározta a kormány, hogy a kor. 
tavasszal nemcsak az 192.5- 26. költségvetési éx 
második felére fölszabadi tol l. 2(1 millió arany 
koronát, hanem a. következő költségvetési évre 
előirányzott: 50 millió) aranykoronát is haladék 
tálánál fölhasználja az újabb beruházásokra.

PULLO WE R-E K
HjO.OOO. koronától és ar. összes külföldi sportcikkek

[£
ok)

SE LVEM HARISNYA I
1 90.000.— koronától. Tartósság-ért 8 7. avató! o|

| GÁBOR Bndapoaf V, Porottya-ntca 10. nzftm
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Magyar szár il tazása miatt
támadják az angol lapok Amery gyarmat

ügyi minisztert
Amery anyai nagyapja Leitner Vilmos Gottlieb <lr., az ismert magyar orientalista 
volt Chamberlain Ameryre hárította a mosztili kérdés népszövetségi tárgya- ! 
lását, mert félti népszerűségét — A londoni Szózat, a Morning Fost, már hirdeti 

is, hogy Amery nem lehet jó angol, mert nem fajangol

London, december 18.
(.7 Heggel munkatársától.) Angliát most a 

moszuli kérdés farija nagy izgalomban. Az 
angol adófizetők nagy nme hallani som akar 
róla, hogy Anglia fizesse Álezopotámia deficit
jét, mint mandalarius. IClég volt., amibe került 
— mondják. Az őszinte, a gondolkodó brit 
nációnál isi ó nak esek egy vágya lehet, össze
tartani a birodalmat, de nem tovább tágítani 
a kereteket, mert az csak bajba döntheti a 
nagy egyseget. A lajKik első oldalán naponta 
találhatunk cikkekéi, a moszuli kórdésrej, 
" konzervatív lapok tovább folytatják attak ju
hai gróf Teleki Pál ellen, aki a kiküldött bi
zottságba^ Törökország igaza mellett, tört 
lándzsát és egyhangúlag

támadják Leopold Charles Maurice Amery 
gyarmat ügyi minisztert, akiről kisütötték, 

hogy szintén magyar.
A moszuli kérdésben Angliái. Chamberlainnek 
kellett, volna képviselnie a. Népszövetség előtt, 
aki azonban nem hiába legokosabb diploma 
fája Angliának - Ameryre tolla az y/ész kér
dési. azzal, hogy az koloniális ügy s a gyarmat
ügyi minisztérium hatáskörébe tartozik. Az an
gol politikai élet tényezői örömmel látták, 
bog.'.- Amery vállalja a népszerűtlen feladatot, ’ 
mert remélik, hogy a moszuli kérdés végleg 
megbuktatja. majd a fialdivin-l ormány e leg- 
népszerii! fenébb tagját. Amery 52 < vvel ezelőtt 
Gorakpu ‘bán szüléiéit,

Charles Amery, Indiában állomásozó ka
tonatiszt es Misa belli Lcilner fia,

1922-ben a konzervatív kormányban az admira- 
litás első lordja, volt, a világ első tengeri ha
talmának legfontosabb minisztériumát, hízták 
rá. Igaz, akkor mc'g nem volt köztudomású, 
hogy az admiralilás első lordja anyai ágon 
olyan országból, származik, amely a háborúban ; 
ellenséges volt. A „Daily Mail" irta meg ezt 
legelőször es azóta az angol közvélemény nem • 
hisz már Amery túlzó nacionalizmusában. Nem 
valódi angol —r hangoztatják szép számmal levő ■ 
ellenségei — nacionalizmusa tehát nem lehet 
őszinte.

Amery anyai nagyatyja, dr. Leifner Vil
mos Gottlieb, az ismert magyar orientalista,

aki a krimi háború alatt, az angol vezérkar 
egyik tolmácsa volt, majd a laboréi egyete
men tanította a .keleti nyelveket, később pe
dig ez egyetem igazgató-professzora lett. Leit-

ner Vilmos Erzsébet nevű leányát vette fele
ségül Charles Amery, Moszul miniszterének 
atyja. Ameryt. 1910-ben választották meg első
ízben képviselőnek. Sok sikertelen kísérlet, 
után Birmingham adott mandátumot a nagyon 
ambiciózus, kitűnő szónoki képességű és nagy 
képzettségű politikusnak. A háború alatt a 
hadügyminisztérium egyik vezetője volt, és 
azóta, váltakozva hol a pénzügyek, hol a 
kolóniák minisztériumában volt. helyettes 
államtitkár, a inig három évvel ezelőtt az 
admiralitás élére nem állitották. A „Morning 
Post" a (londoni Szózat) nemrég Amery sze
mélyéről ezt. irta: „Nem elég, hogy a háború 
alatt egy félig ellenséges alattvaló vezette a 
hadügyminisztérium legfontosabb osztályait, 
de most a. moszuli kérdést is erre a túlzó 
nacionalistára bízták, aki

nem lehet jó angol nacionalista, mert félig 
magyar.

A „Daily Nctvs“ u napokban részletes portréi, 
irt Amelyről, az államférliiiról, aki Anglia 
legégetőbb problémáját hivatott megoldani. 
\ cikkíró megállapítja, hogy a Baldwin-kor- 

mánynak Amery a legnépszerütleiiehb tagja, 
talán éppen azért, mert nincs megelégedve 
eddigi karriei jévcl és hajliássza a népszerűsé
get, „Magyar leszármazásának. köszönheti'*  

írja atíardincr,—,hogy kitűnő számok, mér
gezel! nyelve van".

Egyébként igaz az is. hogy Amery tempera
mentumos ember. Egy beszámolón a tömegből 
föl ordított egy ember: „hazudik". Amery le- 
ugToíi az emelvényről és leboxolla a serlege
iül. Buchanan munkáspárti képviselőt az an
gol parlament folyosóján inzulfálta, pedig az 
angol parlamentben igazán szokatlan és év
tizedek—óta példanélküli, hogy egy miniszter 
bántalmazta volna képviselőtársát. Ezek a 
nagyszerű sport kva!’’ások sem tudták nép
szerűvé tenni Ameryt a sportok őshazájában, 
ahol igen nagy karrierek alapja volt már a 
testi erő és ügyesség. Most Géniben tárgyal 
a. kis alacsony, cvikkercs. lipól városi iigyvéd- 
kiilsejü angol-magyar miniszter. Felesége is 
vele van, magas, karcsú hölgy, Greenwood 
képviselő buga. „Chamberlaint akarja utá
nozni4’ — írják róla a lapok —, „magával vitte 
a. feleségét is és (alán térdszalagrendről álmo
dik és irigyli Genf szerencse-fiát. Sir 
Austenl...44 Korda Tibor.

IPyjama - ------ 275 ™er K-tői
KUtlinlcgca

ÍHá zAkabát - 500 ezer K-tól

Keresztes legyőzte
Frimann világbajnokot

Milánéban
Milano, december 2u.

(A Heggel l adási tójának távirata.) \ vasár
napi Európa-bajnokság szenzációja Keresztes 
briliáns győzelme l'rimanu világbajnok fölött. 
Így ő lesz súlycsoportjának a. győztese. Egyéb 
eredmények: V.'e: iergreen győz (’ampanelli
(olasz) ellen I'/• perc alatt; Seszla (osztrák) 
Schelli (o.) <d!e;i: Braln fnémet) Korvinén
'finn) fölült; Németh Szadriua (o.) ellen: l'am- 
panelH Varga fölüli küzdelem nélkül; l’app 
Winderabellen (francia) (difii: Marlinbcrg 
Harmat!) fölött és Pariséi! (francia) Matúrá
éul szemben.

Milanóban esik a hő
Milánó, december 20.

(.1 Heggel hulósllójának távirata.) Szomba
ton és vasár nap itt egész napon éti havazott; 
Az ideákat 57/ centiméteres hóréteg fedi és a 
közlekedés nagy nehézségekkel jár. A vonalok 
forgalmát a hóesés nem zavarta meg.

Azt aiye 1% ami re

Több ezer darab 
nyakkendő féláron

legjobban

sziiksége van,
i.-

KözérüM lügiai Sorsjegyet 
vásárol, meri nycrcinényliirgynit n nyerő 

nw$i vásárolja
a nyereményért

í 5009 K-érí imntísrciilt kanható!
j 0«s7.n>eremőny 1,200,000.000 kor.
| r ftn eremén.v 10#,000.000 kor.
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Két jazzband-zenész ötszázmillió értékű 
szőnyeget, ékszert, ezüst- és fehérneműt lopott egy 
Szondy-utcai kereskedőtől, akinél albérletben laktak
(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap este szo

katlan és eredeti trükkel teljesen kifosztották 
Friedmann Mór kereskedő Szondy-utca 1G. 
szám alatti lakását, ahonnan mintegy

500 millió korona értéket vittek el.
Két nappal ezelőtt Friedmannék a kapun 

cédulát helyeztek el, amelyen közölték, hogy 
csinoson bútorozott utcai szobát egy vagy két 
fiatalember részére kiadnak. Pár óra mulva 
két fiatalember jelent meg Friedmannék laká
sán, hogy a szobát megnézzék. A jólöltözött 
fiatalemberek havi 900.000 koronáért kibérelték 
a szobát, bejelentették, hogy a lakbért hétfőn 
fogják kifizetni — és még aznap beköltöztek. 
Az uj albérlők csak egy kis kézitáskát hoztak 
magukkal s elmondották, hogy

mind a ketten jazzband-zenészek,
most érkeztek Keszthelyről s a podgyásznkat 
postán fogják utánuk küldeni. Azonnal kiállí
tották a bejelentőlapokat. Az egyik fiatalember 
azt irta a bejelentőlapra, hogy Gál László a 
neve, 1897-ben született, zenész. A másik 

zenész
délután 

átment, az 
Mielőtt el

megkérdezte,

JÍUVV) XUv-Z-l/O/t OfclVU A-VHOmV! m.

Heumayer Mihály, 189i-bcn született, 
nek jelentette be magát. Vasárnap 
Friedmaum feleségével együtt 
Andrássy-uti Fésze k-k ávé 11 á zb a. 
mentek volna, az egyik szobául- 
mikor jönnek vissza, amire Friedmann azt vá
laszolta, hogy este. kilenckor. Átadták az albér
lőknek a lakás W ertlieim-kulcsát és elmentek. 
Este nyolckor a kávóházban megjelent az. 
egyik albérlő és amikor Friedmann azt mon
dotta, hogy csak egy óra mulva megy haza,

A világhírű

HUTCHINS9N -PARBS
francia gyártmányú ? ' Ki.kérje mindenütt! tW" 8S SHTCÍpÖt 
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Back és Gerö cégnél
Budapest IV, Hajó-ntcn 12-11. (Belváros)

HUTGtfIKSC\<•:

Vezérképviselő's SSA£Jl£R ÍÉ^'í
Budapest, IV, n©rotlíya-M’!£Gi 8. szám:♦

eltávozott. Amikor Friedmaimók később haza
tértek, az egész lakást kifosztva találták.

Az összes szekrények föl voltak törve, a

Lajstr©moző-gép, amelyhez kiW.í? SiswataSt 
csinál a pénzügyminisztérium 

iileftményhivaftaS abszurd rögeszmeStrausz István szerint a központi
(A Reggel tudósitójától.) Hónapok óta el

keseredett harc folyik a minisztériumok pár
názott ajtói mögött egy uj hivatal fölállítása 
körül, amelynek címe Központi illet mény - 
hivatal lenne, célja pedig az. hogy központi
lag számfejtse az összes közalkalmazottak 
illetményeit. A vajúdó hivatal keletkezésének 
érdekes története van. Jakabffy Károly mi
niszteri osztálytanácsos ajánlatára a pénzügy
minisztérium

beszerzett egy lajstromozó gépet, 
amelyet egyelőre a pénzügyminisztériumi 
nyugdijak számfejtésére használtak. Jakabffy 
vak ekkor az az ötlete támadt, hogy ezt a be
rendezést ki kellene terjeszteni az összes kih
al kaImazo11altra, akiknek illctményeit

egy uj központi hivatal számítaná ki ezek
kel a gépekkel.

Ez a terv a miniszterközi megbeszélések illán 
foglalkoztatta a minisztertanácsot és a Taka
rékossági Bizottságot is. A minisztériumok 
ellenezték a tervet, mert az illetményeket csak 
az alkalmazottak személyi körülményéinél:, 
figyelembevételével lehet számfejteni, ame
lyekről csak az egyes minisztériumokban ve
zetnek nyilvántartást. Ellenezte a tervet a 
Postatakarékpénztár is, mert az illetményeket 
az eddigi módszer mellett fizol heti a leggyor
sabban.

Közben kiderült azonban az is. hogy a Jakabffy 
álltai beszerzett gépek nem is megfelelői:, mert 
azoknál már modernebbek is vannak. Maga a 
Postatakarék is hivatkozhatott arra, hogy neki 
már öt ilyen modern gépe dolgozik, lóhát 
semmi szükség sincs arra, hogy az állam nagy 
költséggel uj hivatalt állítson föl ilyen gé|>ek- 

el.
Jakabffy azonban presztízskérdést csinált 

a lajstromozó gépből
és szívós küzdelem után sikerült kicszköziy nie, 
hogy rábízták az uj hivatal létesítéséi. Va\ó\^ 
e. ak a pénzügyminisztérium és igazságügy
minisztérium egy részét sikerült a hatásköre 

szőnyegek, ékszerek, evőeszközök és fehér- 
neinüek mind hiányoztak.

Egy szomszédasszony elmondotta, hogy este S 
órakor egy autó állt meg a ház előtt, amelybe, 
két fiatalember csomagokat hordott le, azután 
az autó elrobogott. A két fiatal emberre ráillett 
az albérlők szeinélyleirása. Friedmann Mór 
azonnal ioljelentest tett a betörésről a főkapi
tányságon, ahol előadta, hogy 
vetöleg 500 millió korona. X 
vették a két „albérlő" pontos 
mert bizonyosra veszik, hogy 
tak és megindították utánuk 

a kára hozzái- 
rendőrségen föl
személy leírását. 

álnevet használ■ 
a nyomozást.

m

alá vonni. Az igazságiigyminisztcrlumban 
azonban máris az a panasz, hogy a hibák iga
zítása több munkál ad, mint a régi tárcánként i 
számvevőségi munka. Mégis elrendelték, hogy 
az egyes minisztériumok csak a pénzügy
miniszter előzetes engedélyével vehetnek gé
pet. Az uj hivatalt azonban mégsem tudják 
fölállít .-mi, inért az egyes minisztériumok me
reven ellenállnak.

Strausz István dr. képviselő, a számvevőszék 
nyugalmazott elnöke, aki e kérdésben a legna
gyobb tekintély, e különös ügyben a követke
zőket mondotta zf Reggel tudósítójának:

— Az uj hivatal fölállítását nem tartom he
lyesnek. Ezzel akarják leplezni a közigazgatás 
még mindig késő egyszerűsítését. Valóságos

rögeszme az egész 
központosítás és nem szabad megengedni, hogy 
egy burokra!ikus makacsság kedvéért roppant 
költséggel megvalósítsanak egy olyan abszur
dumot, amely pár hónapi élet után föltétlenül 
összeomlik.

Megkezd® stöit a karácsonyi 
nagy m^ra&Sékwásár

A következő maradékok kerülnek eladásra: 

szőnyegek, hwíorörökítok, 
goMí moqueítek, szöve
tek, f ^zek, r^atracgrátilik, siö

méteres darabokban, minden elfogadható árban
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Boldog ünnepeket!
IJ'ílU1 ‘i!<les ,a ".vngalom. Boldog ünne- 

kívánunk a haza legjobbjainak, akik 
mo.,| eg.vhonapi vakációra szélednek szét az 
országban es a mindnyájunk javáért vívott 
hat caikat pihenik babóraikon. Az uj évben ui 
munka var. Meg mindig nincs eldöntve, hogv />'? mén lse meg a hazát. és

Vasárnap négy milliárd értéHü

nincs vege az örökösök pőrének, akik a 
megmaradt Magyarországot mind maguk

nak akarják.
Nem mintha civilen vitás lenne, hogy ki ajog- 
sz.erini val<» örököse Kossuth, Széchenyi és 
l oa.k rombahanyatlott Magyarországának, de 
</? igazság harc nélkül nem győzhet, mert még 
mindig vammk, akik azt hiszik, hogy nem 
l\ Icbrlsm rg Kunéi a nagy elődök kizárólagos 
jogutoda. Meg sok konstrukció kell ahhoz, hogy 
a. nemzet az ('gyedül üdvözítő hitre térjen, — 
meg sok firkálni való van és az ébredő fokos 
meg sok kemény koponyába lesz kénytelen 
beletorni a diktatúra érveit, de elvben már 
nem vitás, hogy Magyarország birtoka a volt 
ősz.rak liszteket es az uj pángermanizinus 
prófétáit illeti. Hazánkat csak ők konszolidál
hatják az uj külpolitikai helyzetben, mert ők 
találták meg azt a plattfarmot, amelyen

a környező nacionalizmusok békésen 
együtt működhetnek.

Minden más magyar politikus holmi irredenta 
vei leit asokaí mutat és egy rekonstruált Ma- 
gyarországrol fantáziái, csupán ök vették 
őszre, hogy nekünk nem az ország fáj, hanem 
a faj fáj és

a fajnak, ha azt ők védik, elég ez a kis or- 
ország tökéletesen.

Mihelyt kimondjuk az érdekelcllenségcl a ma
gyar kisebbségek ügyében, egyszerre szabad
kezet kapunk a magunk, zsidóiI illetőleg, és 
azért, hogy mi itthon védhessük a fajt a zsi
dóktól, bízvást lemondhatunk arról a jogunk
ról. hogy odakünn védhessük a magyart a fa
jok! il széniben. Bátran kimondhatjuk már, 
hogy a zsidó nem felckezct. hanem fajta, mert 
senki sem, jog a mi kisebbségi politikái kba 
belcszólani, mihelyt mi nem szólunk bele az 
ö kisebbségi politikájukba. Hogy odaát

a kisebbség nemcsak zsidó, hanem ma
gyar is,

.íz pech, do cívis--Illető, ha cserében c csonka 
és immár végleges Magyarországra vonatkozó
lag érvényesül a nacionalizmusok internacio- 
nalejának alapvető tétele, amely igy fogal
mazható:

ha te ütöd a te magyarodat, én is üthe
tem az én zsidómat.

Do ám az elvtől a valóságig nagy az ni. Jt/s a 
long, long way to Tipperary, mondja az angol 
katonanóta s a magyar föltámadás még messzi 
van. De a magyar karácsony, amelynek jászlá
ban megszületett az eszme és a Hilllcr 
Cuza—Mussolini mágust rió állal hitelesítte
tett, az inár csillagosán ránkderűlt. és mi csak 
azt kívánjuk a pihenő nagyoknak. Imgy löltsék 
a vakáció! kellemesen, pingjenek és pangjanak 
össze sok erői és furkáljanak ernye leBeniíl a 
kisüstöu főt I magyar jövő javára. Boldog ün
nepeket, urak!

Nemes-féle hamis váltót 
foglalt le a 

(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap folya- I 
Dián a rendőri nyomozás újabb részletekéi de- 
r9ett föl a Pénzintézeti Központ ügyészének, 
dr. Aewies Zoltánnak milliárdos sikkasztásai 
ügyében. Szalhmáry Róbert, detektív főfel
ügyelő csoportja ugyanis megáll api tolta, hogy 
Nemes Zoltán összesen 46.000 darab részvény 
szkripszet csináltatott nagybátyja részvény
társasága, a Nagykátai Szőlőgazdaság nevé
ben os ezeket jóformán mind el, is helyezte és 
ben es ezeket jóformán mind cl is helyezte, 

pontosan följegyzett minden adatot, min
den címet, hogy hol, kitől, mennyi össze
get vett föl hamisított födözetekre és ha

mis váltókra.
K jegyzőket bemutatták a vizsgálóbírónak, aki. 
azonnal elrendelte az összes hamis váltók, ha
mis szkripszek lefoglalását.

V asárnap délig a következő helyeken fog
lalták le a következő értékekei: 

7,sigmond Róla mérnöknél, Baross-utca. Ml 
millió értékű hamis váltót, Schossberger Hen
rik cégnél, Árpád-utca, 250 millió értékű hamis 
váltót, Guttmann Géza bankárnál f.9ö millió 
értékű hamis váltót, a Magyar Jelzálog-Hitel
bankban 400 millió értékű hamis váltói és 
szkripszel, a Magyar 7’iszt viselői Bankban 
100 millió értékű hamis váltói és hamis szkrip- 
szet. A Hermes Káltóüzletben 150 millió értékű 
hamis váltót, és szkripszet, a Magyar Tisztvise
lők Takarék pénztár óban 1 milliárd értékű 
hamis vallót cs szkripszet, a Lalzkét és Popper 
cégnél £.5 millió értékű hamis váltót és szkrin- 
szef, a Magyar Rankegyesülclnél 125 millió 
értek hamis szkripszet, a Pesti Magyar Keres 
Ledelmi Bankban 120 millió értékű hamis váltói 
es szkripszet, Mikó mérnöknél /< millió értékű 
hamis váltót és szkripszet, a Solo kereske
delmi részvénytársaságnál 60 millió értékű 
hamis váltót, a Schecr Samu cégnél 60 millió 
értékű hamis váltót, a Kohner Adolf cégnél

v.v»

pontokon, december 2áén, <>>!<■: 
Miami

Pénteken, december 25-én, délután: 
NOlás hnp! dny

eemb -r 2.'i-e,i. <• a
Hat szerep Keres cmy sxíit'Eüt

Pénteken, december 2.7 ■ H. d-'lrtrv: 
Arcok és álarcok

Vasárnap, december 27-é». < —1<-:
Hat szerep keres eyy szerzői

Vasárnup. december 27-én, d< l:i
A csIvkelOiBí)

fe-

__________________________ .a
Szombaton, december IC «n, e»t • ,’íiVj

ílaí szeret: keres orí' smzíH
Szombaton, december •’.fi-á!i, -’io:

Úriemberek

,4

Vasárnap, december 27 én, c-l< :
Nólfts híipltény

Vasárnap, doccmber 27 én. délután: 
MIAml

Szombaton, december 26-án, este: 
Mlóraí

Szombaton, december 2tí-áu, déliiUin: 
A Kedélyes lovasrendőr

I
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ÍUtEKMEKEK UUL»OU OTTIKCNA
Krúdy Gyuiáné íl^'pMráiiy-u? 7. szám 

Telelőn: Zuulínní Sl
Elvállal mar 2 éven kortól gyermet 'ki ' üdülésre, tani 
tápra, növelésre. HlKÓhurAN. Karácsonyi szünidőre

RÓ I1LI Z A S, K (> 11 C S O LYÁ Z AS
ElőjeRyzenek megkezdődtek

és részvényszhripszet 
rendőrség

450 millió értékii hamis váltót és szkripszet, a 
^J’/ls Imre bankárnál, a Sas-utcában, 420 mil
lió értékű hamis váltót, a Lipótvárosi Taka
rékpénztárnál 120 millió értékű hamis váltót, a 
Magyar-Kémei Bankban 120 millió értékű ha
mis váltót és szkripszet. a Budai. Általános 
/ akarékpénzlárban 50 millió értékű hamis 
szkripszet es hamisított bekebelezési inge 
délyt, és végül a Standard Banknál 25 millió 
értékű hamisított szkripszet foglaltak le. Meg 
állapította, a rendőri nyomozás, hogy Nemes 
Zoltán 1924-ben kezdte meg váltóhamisítá
saival

a milliárdok apránként való fölvételét.
A hamis váltó födözetekre kapott összegek után 
azonban állandóan fizette a, kamatokat, ugy, 
hogy az újabban fölvett milliárdokból nagyon 
soka! kellett a bűncselekmények elleplczésére 
kamatok címén lefizetnie. Nemes tartózkodási 
helyéről vasárnap estig semmi uj hir nem ér
kezel! a. főkapitányságra, éppen ezért nem is 
tartják valószínűnek, hogy sikerült neki Ame
rikába utaznia.

Mint annak idején Kecskeniéthy Győző 
után, Nemes után is detektíveket küldenek 

Amerikába.
amint bobizonyul, hogy valóban Amerikába 
szökött. Azok a károsult cégek, amelyektől 
Nemes Zoltán a hamis váltók alapián a mil
lió rdokat fölvette, föl folyamodták a hamis vál
tók lefoglalását, hogy

bírói utón állapíttassák meg, vájjon <
Nagykálai Szelőgazdaság nevében aláír, 

váltók valóban hamisítványok-e.
Néhány cég már szombaton pörösitette 

is n birtokában levő Nemes-féle váltókat, vi
szont a Nagykátai Szőlőgazdaság több nagy 
Ludapest' bankcég dlen indított port, hogy a 
bíróság törölje a hamis bekebelezési engedé
lyek alapján történt betáblázásokat.
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Vitáéi eszközöltetnek!
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Riviéra
— Irta Zsolt Béla —

Talán nem. veszi barátságtalan cselekedet- 
'ick Molnár Ferenc, ha néhány pillanatra el
vonom a türelmetlenségtől toporzékoló olvasó 
(jgyeimét hasonló eimii darabjának előkészüle
teiről és egészen parányi érdeklődésért folya
modom az Alpes Maritimes és a Mediterrainé 
között húzódó vékony partszegély számára, 
amely ugyanezt a nevet viseli. Tudom, hogy 
Kolumbus fedezte föl Amerikát, mégis bizo
nyos Amerigo Vespuciról nevezték cl és lehet, 
hogy ezentúl a Riviéra szó hallatára elsősor
ban mindenkinek a Molnár-darab jut eszébe, 
sőt utódaink azt. fogják hinni, hogy a Ment-ón
tól Antibes-ig terjedő strand ez a zűrös egű, 
tropikus hevít és tengervégtelcnséqji színmű 
kegyelméből jutott édes és tá.gy nemhez.

De egyelőre ne kételkedjünk Massenában, 
aki. mégis csak a világ egyik legcsodálatosabb 
szc.enériáját varázsolta a Déli Alpok fenékfala 
elé — anélkül, hogy igénybevette volna Rein- 
hardt rendezői zsenijei. Sajnos, a tenger-dísz
let kissé giccses: — olyan valószín itt!énül kék, 
mintha, kezdő festő mérték! elcnsége rakta volna 
rá indigóját. S az azúr ég: úgy látszik, a vá- 
szon-szuffilák inkább < ■ tudják hitetni a való
színűségét. A part fehérsége: csak a műmár
vány vagy a gipsz tudja ilyen hibátlanul utá
nozni a. patyolatot. A piros virágok: a viasz
szirmok lehetnek, csak ilyen kemények, fénye
sek, szőnyegszf riien egymásbaomlók. Több rea
lizmust. több igazi életet! — kiélt föl a kri
tikus, de végül is megbocsát Massénúnak, meri 
koránál fogva, a régi iskolához tartozott és 
■nem volt alkalma. szemtől-szembe látni egy 
Riviera-diszletet valamelyik budapesti s<in- 
liázban.

*

A vonat, a P. L. M„ állandóan szaladgál: 
Maniontól Marseille-ig és vissza. Négy frankért 
orosz nagyhercegnek, amerikai milliárdosnak 
érezheti magát az ember, nyákig bársonyban 
cs csipkében. Szeretem ezt a vonatot: a fran
cia vígjáték figuráit keresem rajta vagy a, 
rendőri, riport hőseit. Micsoda jó kis kalandok 
eshettek itt a férj, a feleség, a csábító között, söl 
a. férj babájának bevonásával, mert bizonyára, 
ö is a vonaton utazik. Micsoda bőröndök, ne. 
c.esszérek: itt aztán arathat a. kékrc-borolváll 
klorofornvos ékszerrabló, aki rendszerint ro
mán, de nem ritkán budapesti fiatalember.

fize-nél hosszan állunk. Vonat érkezik, teher
kocsikkal. A vagonokon nagy vörils cédula: 
Express des fleurs. Virág-c.xprcsz. Le vau ra
gasztva a szokásos adagolás: 10 ember, fi ló. 
Szegfű és rózsa van a vagonokban és Jómy fejek 
nevetnek ki a. félig félretoll ajtón. Uncia hicl:. 
mint a katonák, énekeltek, a marha vagonokban. 
A lányok ápolják, a virágokat, mint a katona
vonaton a huszárok a lovakat. Puttonyokban 
vizet vesznek és megitatják a szegfűi éB a ró
zsát.

Kérdezem, hová mennek, az! felelik. Moníe 
Carlóba.

Ja igen, most jut eszembe, ma este drűgesala 
lesz a. Beaurivagc-ban.

Virágháboru...
*

Csak jelentéktelen dolgokat akarok elmon
dani, mert nekem a. Riviéra vem darabtéma. 
Például ezt a furcsaságot. Bemegyek \ izzóba•> 
egy étterembe, finom hely, angolokkal -an teli. 
Nagy, alacsony l ii kővakiakéi nyílnak a Jard ín 
Albcrtre, mindenki benézhetue a nyomrunklxi. 
aki erre jár. Hát mit csinált az éttcremtulai- 
donos? Oxidáltál!a. az üveget és francia ember 
módjára, természetesen ügucll- arra is, hogy az 
ablak dekorálir legyen, 'fessél: elképzelni j<\i 
virággal lepett e el az üregei, az ember kabát 
■nélkül, szalma kalapban jött l>c és egyszerre 
jégvirágot pillant meg az ablakon. Brr, remeg 
a, magamfajta északi, aki olvassa a lapolban 
a pesti huszfokos hideget és már fázik is tőle.

De ennek a, nizzai, vendéglősnek a jégvirág 
valami cxolikus illúzió. Ez még talán n.em lá
tott eleven jégvirágot és most úgy díszíti n< C 
a helységül, mint ahogy nálunk, északon a ven
déglős a csenevész pálma révén próbálja átplán
tálni termeiben a délszaki hangulo-lol. Ez a 
nizzai vendéglős télen bizonyára szánkózni 
szerelne, és nászúira Moszkvába készül.

A nőkről! Csal: ezt az egy esetei tudom, ezl 
az egy női láttam sz< mlől-szembe, a többi mind 
a játékasztaloknál üld, inkogvilóban, letagadva,

Perzsa- és belföldi szőnyegek
alkalmi vételekbe

ANTIKA11T RT.-ná!
(Igitr.gnfó: Sternborg Z. J.)

VII, Dob-utca 31, Kazlnczy-utcni sarokiizlct
Telefon; József 10&-6S 

jobban mondva, megtagadva női mivoltát. Az 
eset kissé kényes, kdnycskés, szóval: a Terassc 
du Soleil-en van egy kis por illőn, amelyen a 
fölirás a férfiakat igazítja, útba. (Ha í'ictor 
Hugó hozzányúl halott ehhez a kényes kérdés
hez 1863-ban, a „Nyomorullak“ban, talán nekem 
is elnézik 1925-ben.) Egy fiatul francia mama, 
úgy huszonegy év körül, erre, sétál a. kisfiával, 
a. Courtelinc-ből jólismeri Toto-val, aki hirte
len szökkenéssel a parillonban terem. Ismeret
len. rejtéllyel áll. szemben, alaposan ki akarja 
tapasztalni, mi van a falak mögi.ll. Megáll, bá- 
muldozik. tanulmányoz. Az anyu kővé mered, 
előbb teljesen tanácstalan, aztán gyönge han
gon szőlitgafja Totót. Toto nem reagál, rabul 
ejti a „genius loci“, a. hely szelleme. Az anya 
sírásra görbült képpel dühöng, toporzékol kicsi, 
lestszinii cipőivel. A jövő-menő felnőtt, férfiak 
komiszul röhögnek, senkisem segil rajta. En 
egy közeli pádon ülök és kajánul, várom a fej
leményekéi.

— Toto! 'Toto! -- hallalszik a. panaszos hívás, 
de Toto nem jHn ki. Erre az anya, mint a. gyer
mekét féltő nőstény farkas, hirtelen besuhan a 
pavillonba. a gallérjánál fogva, kihozza Totót 
és bemenekül egy mellékutcába.

Ezekülán jöjjenek- a költők és írják meg az 
1925-ös balladát az anyaszivröl.

Kik azok a nagyblrto’ cmoU, rkll; megakadályozták 
a földreform végrehajtását? Hadik Ji'nio. gróf vnaórnap 
fóJszólitotía. l.njotl nira, Imgy :«»-;», / wi'i:r.U
mcn <r:ol;nl <i tiafi/ibirlokc.soktl. akiket ..kői löloUxiiiifjul, 
, ni önzéssel. Iiazalloll.oisrifiijul i'» >Uiluffel“ rtirlulf tach. 
mivel ..nem értették meg az idők szavát és nkialúlyozlák 
n. földreform végfelmjhísúl". .1 líci/r/cl munkatársa erről 
a fölszólitásról n’egl.éi<1^71 <» l.ajfrU. aki a követ
kezőket jeleiéiíte ki:

Hadik .János gróf udvarias hangit fölszó- 
litúsámaik a legnagyobb készséggel, fogok elégít 
lenni és rendelkezésére fogom bocsátani azokat 
az idevonatkozó adatokat, a melyeik részint a 
magam, részint ellenzéki képviselőtársaim ta
pasztalatain alapúinak. Kijelentem, hogy 
gyón szomorú adatok állanak a rendelkezé
semre, és ezek kényszeritottek arra, hogy a. par
lamentben vádat emeljek a. földreform végre
hajtását megakadályozó nagybirtokosok ellen. 
Egyénenként azonban senkit sem akarok nyil
vánosan pellengérre állítani é*  ezért adataimat, 
írásban fogom Hadik grófnak megküldeni.

— Frorcivb Crnft ügye n kurián. P-. Frorcich l’.rnö 
bűnügyének az irutr.it a győri királyi Ítélőtábla u mull 
liélcii 'terjesztette föl a ivainnar l.irtili/i liniiiro. A lég 
felsőbb bíróságon dr. tltith ZsiflWtnil, ;i kúria másodelnöke 
itélőtanúcsáiink osztották ki é> az ügy referense n 
kúriai fötárgynláson dr. SzUirclc i-j-rrne b--z. A vád es 
a védelem részéről bejelentél l smnmiségi paii.iszokiit 
l'ogjn clbirélni ti k'iria. de ez :: frttárgyal:'i*  március előtt 
nem koriil sorra.

— Fagy Olaszországban, hó Németorszéghar.. 
Rómából taviratozzák A Rcggel-ne)<' A hőmér
séklet a piemonti völgyekben mim;' 25 30 
fokra siilyedt. Több ember, megfagyott. Rómá
ban a hőmérő mintts 4 fokot mutat. Hma óta 
nem coll még ily hideg tél. Berlinből íóa- 
iratozzák: huszonnégy óra óla szakadat tanul 
havazik. A vonalok nyolcórai késéssel érkeztek, 
d< vannak vonatok, amelyek a hóban elakadtak 
és egyáltalán be sem futóitok. Egv; s közsé
gek megközelíthetdIonok, mert a hó bét méter 
magas.

!•', héten megkezdik a l.j városi herinVz építését. 
\ l’óvtiros liiháesa szőnibr;'i er'rMiio i a válla1
hozókul, akiket iiiegbizott -i IH.ikúso. lierhóznk fidepi 
lésével, liogv Hiéfi n )."r<hK'n.Ili ehitl <e. ép '
I.< -éxel.' i.iefit.-'-zilh'-löl.. Vnlium niix i > idié-i l áll'ilkn'ZÓ 
leílzett: bállat pénz eiméu •pi'l'',zé-i ií'SZeg négy . zú
:’<‘ilékét. A Icddi napi'i kitűzik .. telkekéi e. ineffkezdik 

;’;.-;isi in u ok áa I. U 'ZÍiks' * i pit.-.i kellékeket all
' .<nvfák; t is I iszúlliljál az , pi: 'o helyére, ho;," inili i'. I 
enged a hideg időjárás. :r. I ;■ jsi/iíslín is b*lei'r>!Xtuif  Ilik, 
kzért kezdik meg migy Ilidéi' .'llciiéro ir< építkezési. 
Iiogj idejekorán ; ,igu.'; fu • ‘ ii.ivemb"r közön .öl- 
i’piiljöil lizoiiö' luváms !•'■ •p.i'oia. nmei’. < s<ilá<hri!> 
ml lm Il*  i..i,.

■MamrwHMMUCM l ,1 e. -.MMia., „cwr.c» I
! mézeié

KOSZTELITZ
Francia parfSmltűlűn'egcsségeti a legolcsöhbun

Borotlya-ulca 12 Telefon 188

anc;

Gyönyörű .'ironj <■« ezüst sze), ne ' 'riikiilök.
ékszere;., nippok, disztárgynk rend -.ói . ■ , .írakon

Böiint és Dán
ékszerészeknél

Kossuth Lajos-utca 13. Tel. J. 154-73
(Kérjük kirakatainkat megtekinteni)

Városi Iraiiito

[Egy újságíró briósára
, rrrvser—w stMunMWWi

Halkszavn volt 
és kevéslmszéd ii, 

és ;i nyitott simái, anmlylm Tordai Adorjánt 
lometiik, bizonyosan több szó fog clhangzaiii, 
mini amennyit évtizedek óta hallottunk tőle. 
Pedig volt mondanivalója. Emelletit tauiiskod- 
m.k írásai, gyönyörű magyarságg il niogirl 
cikkei, amelyek Iteglöbbször név nélkül jelen
tek nmg. Irójii'kat csak azf;/< ismertéV fői a 
sorok mögött, akiknek alkalom adódott be
pillantani Tordai Adorján leikébe, amely c. ön- 
dcs és mély roll, mint a~ ábrándozó) té> vize. \z 
írásban csak uz alkotó*  gyönyöréi élvezte: 
a hir és dicsőség szomorúsága nem gyötörte 
és aki oly halkszavn volt, mint ő, az stil-zvrii 
nők tartotta, hogy az Írásaival épp agy ne 
terelje magára a figyelmet, mint szavaival. 
Ez az igénytelenség annál c.sodálaíramélíólil>. 
mert maga is érezte, hogy évei megszámlál>'úl:. 
A korán halálra itéltok a halhatatlan ágba 
szeretik átmenteni a. földi deli t, im rl élet 
sziiksíSglotiik. hogy megment sók egy hosszai 
élet illuziójái. O nélkülözni tudta ezt az ///u- 
ziót is. Mintilia mindenért kiírpótlásl találl 
volna a. inunkéban, a maga ujwágirói elhiva 
tottságánaik tudatában. Harmincnégy évig >-d' 
a Budapesti Hírlap miinkalársa. Ennek a bar 
mijK’irégy évnek a munkája lisztes heiye! szei 
zett neki az ország hűlturiörténc lében. Ti.<ztc- 
helyd már csak azéri is, mert */.erk<'-z1  >i <;lc 
Já;tá«a. sof: olyan iról emeli ki a homálybó!. 
akiknek nerc sokai jeleni ma o magyar iro 
dalomban. Volt, szive a kezdőket és öipogai d 
zókai jó szóval tartani, tudott örülni mások 
sikerének, mert, szive és lelke nem i'iip-rl irigy 
-ágéi. Es ez a .jó és nemes szív beteg roll és 
siettette halábíl. Igaz, ö mag i vaimi k •• 
telt, hogy a halál eljőve *oh't  kedd .•s '1. Belet.' 
szived és beteg tüdővel végezte minden napi 
nnunkájál. amelyet csak akkor s/n.kiloi1 m--;r. 
ha valamely szanatóriumban, kórházban vagv 
üdülőhelyen keivsett i»ihonő(. Csal: i>l meg a 
szerkesztőségben volt lát haló talán egv ~'n.c 
közi’i tünk, aki azt mondhatná, hegy ÍÓPa 
Tordai Adorjánt öli i*.  ahol az emberi |:;,ek: 
a meggyötört idegzet szórakozásban k« ; . •> fő' 
fri*.;ülésl . A nagy és liszla újságírók lipus ' 
roll, U7. a típus, amely kiveszőben van, meri a 
megváltozott viszony-kbán nem találta mc;-- 
az éld f dtétdekd.

- Nem nznnoK. f lleytril \<>r.miili;ilíbiai báró-i'<-‘ 
bu-g az államul húrom ügyvéd. sfl>.“ dl.kében oudilc 
I l ió WRyipnri it. nem azonos cógiinlckd. l’n'ó '.'■•j, 
l.épzhjr és V-Rjópuri gyúr m. VI. Gömb utca á.

— Megjelent ..A Nyugat" karácsonyi száma!

✓ “

A karácsonyi 
könyvpiac 

szenzációja ■’
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A Az eddigi kutatások 
fölhasználásával, száz meg 

száz Ie\cl, emlékirat és egyéb 
forrás alapján drámai közvelienseggel 

és páratlan nyeivképzelettcl örökíti 
Napóleoni, az embert, a had

vezért. az államl’értint

4j

-!

61

Legalkalmasabb 
karácsonyi ajándék!

A hatalmas kötet ára
fűzve 110.1100 K. díszes ■ ászonkötésben

1118.001) K

Kapható minden köny\kereskedésben 
és a kiadónál

Dick Manó könyvkereskedésében
Budapest VII, Erzsébet-kürut 14. szám

nulrin bárány bélés 
<•<- szilül I egot lér, jöi- 
t a nj os ii ii olaMó. 
Somos. \ ilniosebú- 
'zár-ut II. sz. alatt

irutr.it
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Olaszország támogatja Albrecht főherceg 
és Rupprecht trónörökös trónrajutását ?

A ,BV«®siis<s?'ae Zeiiftung**  szenzációs cikke a magyar,, német, bajor jobb- 
oítíal szövetkezéséről! és megállapodásairól az olasz fascizmussal

Berlin, december 20.
( / Reggel tudósítójának telefonjélcnlésc.) 

Politikai körödben izgalommal tárgyalnak 
azokról a íiÍrekről, hogy a kormány az egész 
birodalom, területére ostromállapotot akar el
rendelni. Ennek az, iulrzkcdésnck oka az volna, 
hogy a munkanélkiiliek .száma rohamosan nö
vekszik, főleg' Berlinben, ahol az elmúlt héten 
143.000 ember állott munka nélkül és emiatt 
zaiKirg ásóktól tartanak. A kormány határozot
tan megcáfolta a statárium hírét, de ezzel nem 
sikerült eloszlatni azokat az aggodalmakat, 
hogy

Németország rendkívüli események kiiszö- 
bén áll.

\ legtekintélyesebb német, publicisták egyike. 
(icorg licrnhardt a „Vossische Zeitung" vasár
napi számában cikket irt a zűrzavaros hely
zetről és rámutat arra, hogy a mostani kor
mányválságot, amelynek megoldásától a szo-

Ki-ki a párjával. Kezdetben volt a kon
junktúra és jöttek a boltiszolgák, a bankíink 
és a kupecek és ők leltek milliárdosok a néhai 
tőzsde legendás hosszain. Ez a silány had be
rendezte itt. földi paradicsomát, ezt a. maga 
fantáziája szerint kikészített, hurikkal népesi 
tette be és ez voli az a hőskor, amidőn a kis 
met részből primadonna lett. mert a fölc.-e pere
det t boltoslegény a színházi szaklapokból kon
struálta meg <i mii ideál teljességét, 
lőz.d 'shez egy művésznő volt 
<■ ;//,■ összességéi tierezlék 
színház! k uli uránok'. 
il.i i tőzsdeiitánoi. 
primadonnákból ken.v creslányok let lek 
nél ez nem ment ilyen simán. 
Markéutcai klubnak a tagjai, 
likvidálásának végső elappja 
nyüzsgés 
biztos, 
Junkturanapoleon 
ismerhetjük 
hogy a bukásban egy hiivésznő liámlik le róluk 
é'R lesz, ami azelőtt volt: por és hamu, kis 
rnetressz, vagy a legjobb esetben kórista.

— A karácsonyi szünet utánra várják Kállay 
kereskedelmi miniszteri kinevezését. Kormány
párti körökben úgy tudják, hogy Bethlen mi
niszterelnök legközelebb folytatja azokat a tár
gyalásait. amelyek a 
al ak i l ás át cél o zzá k. 
előre még mindig húzódozik 
ügyi tárca elvállalásától, 
azonban ennek ellenére is 
hogy a miniszterelnök erre 
lásai sikerrel fognak .járni é 
a nemzetgyűlés 
V'a/kó bajos' 
Kél Ing 7 iborl pedig keresi;, de! mi

— Kabáttolva.l az előszobában.
1 .'inác-sris Kálmán-utc'i 21. szám : 

ihól ismeretlen tettet. ellopta 
rí- milliú korona rrlekii itj .'■'likahál lát.
— Vasárnap! hangversenyek, 

művésznő tegnap adta klasszikn 
II., Ucel hovcncsl jel. Miisorán báróin 
f mtázln és apróbb darabok szerepeltek, 
ioné, finom billentés és a szólamok

■llcmezle interpretációját. Meleg sikert

M imlen 
mellékelve és 

akkoriban magyar 
Azután jött ;i !>e<sz • az 

megint izesnyoli'Usok < s a 
s akik- 

azok mo.sl a 
A konjunktúra 

sáliak végső elappja az a sikkasztó- 
amit, most szemlélhetünk > ha nem is 

hogy minden sikkasztó azelőtt kon 
volt. mindenesein' meg- 

azokat, akik azok voltak, Arról,

kormány részleges ujjú- 
Kállaii Tibor ugyan agy

it Jcereskedeleni- 
beavatott helyen 
bizonyosra, veszik, 
vonat kozó Iá rgya 
. ebben az esetben 

karácsonyi vakációja után 
Ion vezil; kiil ügy miniszterré, 

miniszterré.
. |>r. .lacobi Béla királyi 
alatti lakásárak < lőszobá 

Ferenc.I l'ril '

li’ei-: Murait zougor;
- hang verseli) ciklusán:' k 

szónál'I, a
Biztos zenei ősz 

pompás ki<l>.>li;o. , 
aratol t.

Újságíró-
1 sorsjeggyel

I

Karácsonyi és njcri ti jú ndcl'ul 
vécéén

sors/egyeí
vuwivimimi w írni i m wwwww

vásár 
nurcsa és belföMé *üőny  írjükben 

bámulatos olcsó árban Klóin Odón, IV. Ilegiposln utca.

cia.lisíá.k távol í a ríják magukat, egyes kaland
vágyé jobboldali körök puccstcrveik megvaló
sítására próbáljál: fii használni.

Hírek, tervek keringenek arról, hogy a 
jobboldali német radikálisok intim kapcso

latba. léptek Kómával.
A fascisták déHiroli attrocitásai állítólag azok
kal a megállapodásokkal fiiggem k össze, ame
lyeket olasz kormány körök kötöttek volna bi
zonyos magyar és bajor jobboldali szélsőségek 
képviselőivel. Virtek a megállapodások — Írja 
a „Possische Zeitung" — állítólag arra vonat
koznak, hogy

Olaszország elősegíti Magyarországon az 
Albrecht főherceg, Bajorországban a Kupp- 
recht trónörökös frónrajutása érdekében 
megindult propagandát és ug.v Magyar
országnak mint Bajorországnak megígérte, 
hogy Ausztria testéből területeket fognak 

kapni.

— Pesthy igazságügyminiszter nyilatkozik 
karácsony i amnesztiáról, 
nagy érdeklődéssel 
váitosságr.i azoknak a 
névsora, akik 
amnesztiában 
i:ti,nkal;.i sémi!
.jen erről 
javaslat ról 
tőrrel, ak 
/aláno; umueszliáról 
ftel szó.
illeti. a> 
ment a 
re!len ál 
kerülni. 
kegyi• Imt'zé<érőI azonban annéI
I it kozhalom. mivel ez a kérdés 
ságügyi, hanem a honvédelmi 
hatáskörébe tartozik. A felsőházi 
a nemzetgyűlés eltilt van ős x.;ó 
hogy a javaslatot ttjabb átdolgozás 
visszaronjuk. Ami módosítás esetleg 
gesnek lóg Iái zuiii. arra vonat kozóan majd a 
nemzetgyűlés plénumában lörlénhelik a javas
lat részletes vitája során intézkedés.

Eg.v re i’thiri'ő tanácsos csónak-hábaruja. 
A budapesti hüntetőjárásbiiúságon érdekes 
ügyben hozott ítéletet tlr. Tamás kazár bün- 
ietőitiró. A pör vádlottja tlr. (iágcl János
II ndőrfőí.'inácsos volt, aki ellen tlr. Princz 
(igyta egyetemi tanár, dr. ./oó István minisz
teri tanácsos é> Sliifflir (lyuta építészmérnök 
tettek följelented hatóság előlíi rágalmazás 
ciméu. tlr. (bigéi János rendőrlőtanácsos még 
I92ó bfin linilll koronáért e//.7 csónakot rendeli 
egy hajóépítő vállalatnál, amelynek vezetője a 
bártan fönlenditett ur volt. A csónak körül 
tliflértiiciák támadtak a. rendőrlőtanácsos és a 
vállalat között és végül is dr. (Jágel .János 
csalás és siklcaszfás hiintille miall följelentcitc 
dr. Princz (lyula egyetemi tanárt, dr. Joó 
István miniszteri tanácsosi és Sfrifiler Béla 
épilészmcrnököf. \ bíróság azonban jogerősen 
főim: déllé ;> vádlottakat, azzal a me-gokolás- 
sal. hogy egyiket sem terhi ti semmiféle bűn- 
ügyi /elelös: ég. E l’ölmentés következménye 
volt, hogv most már dr. Princz. dr. .loó és 
SfrilThu' jelouiePék fid hatóság előtti rágalma 
zás vétsége címén dr. (iágeí rendő) főtanácsost. 
l'lilmairü Lajos ügyvéd utján. A bii.itelö- 
,járá.-bilóságon iaiimsnek mondották ki tlr. (lé
gei Jáno. renilöri'öt;niá''sost és '.ooo.omi korona 
pénzbüntetésre Hé'lék < I. Mind a két lel föl 
lebbezett és igy a c-ónakháborii még műn ér! 
véget.

a
Poli! ikai körökben 

várják, mikor kerül nyil- 
polilikai elítélteknek a 

a karácsonyi ünnep alkalmából 
fognak részesülni. A Reggel 

k .dkidmu v<»ll arra, hogy bt <zél- 
az ügyről, valamint a. felsőházi 

Peslhy Pál igazságiigyminisz- 
a következőket mondotta: — .Il

ién meszel csen nem le. 
Ami pétiig' a részleges amnesztiát 

< i re . <>i,;»t ozo fölierj /.!<■.- már fői 
k< hí. 'i.'zo árhoz *>  az ő döntése köz- 

karácsony előli nyíl vánosságra fog 
\z úgynevezett karli.-ta tisztek meg- 

kevéshbé nyi- 
ncm, az 
minisztérium 
javaslat már 
sincsen arról, 

céljából 
sziiksé-

/í/í/4’-

I 
í

«>.

/tc<jiitt7a óbb szerencsi

árbeli

Sok ti i/er< tnéntf, 
kevés sorsjegy

« ■ » a » a » t /_á.AAJlAAJLAXJLAA* AJLA4aWwWlFv ‘AT’TwVrr’FW’V’.’MiIFWrw..' rrr?_.rlv TTWffrrBSKi

RenaissanceSzmhaz

>

7.

k.

karácsonya

szezon legnagyobb
vígjáték-sikere

is#um

A megnagyobbított Fischer
Aruház karácsonya kiámsása: 

ünnepi látványosság

----- HTJ.- Tt— i ju

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

varázsolják a bevásárlást

Karácsonyi elárusitá*  
sunk alkalmi vételei:
i. Importáltbutor-ésfüggöny

brokátok és ripszekísoS.íwstK 13O.ooo
2. Mouslin créppe ruhákrai divat-

szinokben, 100 cm széles, eddigi ara 110.000. 
most ......................................................................... .

., Unlun+in l'tihn. finom minőség, di-
<’■ V “IVüLHIj atsziip.'Kbcn, sportruhúkra, 

kosztiimre alkalmas, eddigi ára 130.000, 
most......................................................................

4. Félselyem duchesse, ‘Sdabé- 
lésnek, 70 etn széles, eddigi ára 95.000, 
most.....................................................................

5. Kockás függönyetamin,SX
eddigi ára 38.000, most...................................

90 cm széles schottis ruha
szövőt ‘‘‘'d** ’1 ,,rn 32.000 korona.

ti.
eddigi 
most .

5!

»!

Mintás divatszalagok, rni6®*
leiben, eddigi áru It.OOO, most ...................

Csipkék, betétek, lességben, az
eddigi 3.000 koronától 30.000 ko
ronás árak helyett.......................

OO.ooo

SO.ooo

7O.ooo

28.ooo

23.000

5.ooo

500—5.ooo-ig

Áruiitlí mlra^séee: 
teljes eüenéKüKe az étíüK 

fizetett árnak

FISCHER SIMON
ÉS TÁRSAI RT.

BUDAPEST,
V-, Bécsi-utca *10
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mondja a Kis Hajdú Kató, aKit vasárnap solían látogattak a RóKusban
(A Reggel tudósítójától.) A Rókus-kórház 

első emeletén, a 30-as számú szobában vasár
nap is sok látogatója volt a Nádor-utcai 
családi katasztrófa életben maradt ötödik 
áldozatának, a kis Hajdú Katónak. Rokonok 
és a szülök ismerősei jöttek el hozzá, akik 
gyöngédséggel beszélgettek a. kedves, okos, 
szomorú kis leánykával. Szegény kis Kató,

már nyitott szemmel fekszik a kórházi 
ágyon

s az ember szinte nem is akarja elhinni, hogy 
ez a két szép barna szem hiába nyitott,

mégsem lát.
— Nem tudom — beszél Katóka —, hogy 

mikor van világos és mikor sötét. l)e a doktor 
bácsi azt mondta, hogy még fogok látni.

— Fái valamid? — kérdezik tőle.
— Most már semmi sem fáj — feleli —, már 

szabad fölülni is. enni is szabad. Itt nagyon 
szeretnek és olyan jók hozzám.

Egy-zorre fölül és hirtelen ezt kérdezi:

— Hol van apám és anyuci? Jucika meg 
Bandika? Azt tessék megmondani. hogy ük 
hol vannak?

Elszorul a látogatók szive; ha látna szegény 
.gyermek, mindent leolvasna arcukról. Azt 
mondják neki, hogy mind betérjek és azért nem 
jöhetnek ide.

— Ugy-e, karácsonykor eljönnek? — kérdezi 
tovább a gyermek —

legalább karácsonykor szeretném látni őket...
Így mondja: Írd ni szeretné őket. A látogatók 

szeme elborul, sokan könnyöket morzsolnak ki 
szemükből. A gyerek tovább beszél, ártatlan 
vakhittel bízik abban, hogy nemsokára látni 
fog, a rokonok azonban, akik olt ülnek ágya 
körül, tudják, hogy a kedves arcú leányka 
sohasem fog látni, többé, Liebcrmann profesz- 
szor, aki többször is megvizsgálta, megállapí
totta. hegy az ngyhártyagí ulladás veszedelme 
elmúlt, a betörj fölgyógyul, de szcmevilágát 
nem nyerheti vissza.

ülne a — „Charlcston“. 
cl Rcggcl-nek: Amerika bol

dog, inért Cba.-rleston városka gondoskodott 
róla, hogy a télen mi legyen az amerikai nagy
városok tánca. Az uj tánc még nem vonult be 
a báltermekbe, sem a szalonokba. Egyelőre 
csak a. színpadon táncolják, mert az uj tánc 
mérj vad és szalonképessé kell átformálni. 
Hogy hogyan táncolják? Helyesebb, ha igy 
kérdezzük: nogyan tornásszák? Próbáljuk meg 
leírni. A táncos befelé fordítóit lábltjjheggycl 
meghajlítja. térdél. Ezt többször megismétli a 
jazz ritmusában. A táncos hol alacsonyabb, bel 
magasabb, aszerint, hogy térdóboii megesuklik 
vagy kiegyenesedik. Es a ’olyton n:r.> sug’o! 
változtató testtel dőrc és bálra kell lépni és 
jobbra meg balra kell fordulni. De ez csak a 
kezdet. Az első taktusok után az. egyik láb el
szabadul a padlótól és dugóhúzó mozdulatokat 
tesz a. levegőben: oldalt, előre és hátra. 
A másik láb ezalatt folytatja a térd hajlásúkéi, 
előre halad és forog. Ezután a kormozd'idolok 
és végül a fej hajtásai következnek, mégpedig 
oly erővel, hogy a táncos haja csak ugy röpdös. 
A Charleston természetesen néger tánc, anidy 
a dél-karodinai ChaTl&stonból indult világ
hódító útjára.
- Az újságírók ;i közönséghez. Az újságíró minden nap 

a közönséghez, zól. Szabad bejárása van milliók szivéhez, 
és eszéhez, milliók hallgatnak szavára, de 
bár minden módja megvan hozzá, soha. : <-m 
magáért, ir. Most az egyszer azonban mégis 
A magyar sajtó egyeteme nevében -.sorsjátékot 
Újságírók Kórház, és :-izanatór:uin-J'’.gyesiilcic. hogy 
segítse a. sorsolás jövedelméből az Újságíró S.-.'i-aióriu-u 
régen küzködö tervét, cs hogy gyarapítsa alapját az ujs.ág- 
irók nyugdíjintézetének. Arra kérik tehát nz újságírók a 
közönséget, bog) viszonozza most barátsággal hűséges és 
lelkes mniikájnkal és knrácsoy ünnepén ne feledkez.zék 
nwg arról, hogy újságíró sm-.jegye' is vásároljon. Az ni 
ságirö-sorsjegybői nem kerül sok forgalomba é- a kitűzöl! 
nyeremények is biztatók.

— A Vivő- és Atlétikai Club jubiláns hálja. A VA<! 
január 30-án rendezi háljál. '2U éves írhiiill-ixi'r „l; íinm .■ 
lésével, a Vigadó összes termeiben. Meghívói, a klub tit 
kórságánál (Westend-kávéház) naponta 6—s ig.

— A. legújabb 
Newyorkból írják

az. újságíró, 
magáról és 

ez, löríéiik. 
rendez az. 

elő

■fi ‘■z!

MIHÁLY-SZÍNHÁZ
Minden este a rendkívüli sikerű

ALEXANDRA
December hó 24-éu, délutihra 3 órakor 

rendkívül mérsékelt bolyainkkal 

JÁNOSKA

— Ünnepélyesen adják át a kitüntetett rend- 
őrt’.sztv iselöknek a legfelsőbb 
nyelt. Néhány 
lapban a. rendőrség politikai 
latoit kitüntetésekről szóló 
mény. Kedden délelőtt ünnepélyes keretek 4 
zött adják át Mariiiovieh Jerö dr. főkanii. ny
ilak és dr. Heidayi Imre főkapitány helyettes
nek a TI. osztályú magyar érdemkeresztet, v;r 
íamint a. politikai osztályon kitiiníetet I. Iöl)>i 
rendőrtisztviselő kitüntetéseit és a legfelső 
elismeréseket, valamint előlépi élésről szóló ok
mányokat.

Ilaláll-I és kényszermunkával büntetik a fez rajon
góit. Kc.it .Imiii‘ií,/mli/bnl jelenti .1 Hegyei tiKlositója: A 
;<•/. viseléséi megtiltó ííirvényt nagy sziuorral hajtják 
végre. A konsl.-intimipolj i törvényszék /<éí törököt halaira 
cs ncgijc •iilicicl cici fiij;: Ifilani kén.ijiXfirmtuií-’dra ilélt, 
mirt. n fe t nem akartuk. kalappal fölcscrclnt.

— „újpesti náboh“ ügyei. (Levél a wr- 
kesztöhöz.) B. lapja múlt heti számában To
rnáin Fri gyesi. az újpesti nábobol. vasárnap 
dél, lőtt letartóztatta a vizsgáléibiró" című 
cikkre a következőkben válaszolok: Valótlan 
az, hogy a szóban.forgó s a. vállalatba hozotí 
29(1 öl tolok bármivel is meg volt terhelve cs 
hogy a 290 öl telekre. 14.000 dollár kölcsönt vet 
tem föl, valamint az is, hogy Juhász Istvánt, 
„gyáriNépéről'- kitiltottam. Valótlan az, hogy 
kétéves fönnállás után lett az alapítás nn-g- 
semm’r-itve s hogy ennek folytán. kapta vissza 
üzemét; Juhász István. Szabadlábra való h dyc- 
zésemet bűncselekmény hiánya miatt kértem, 
amit a. vádlanácH elnöke saját hatáskörében 
azonnal el rendelt. Való ellenben az, hogy
Juhász István eg.v oly üzemet hozott egy réisz- 
vénytársaságba, mint kizárólagos tulajdonát, 
amely nem is \ol1 a tulajdona, hanem Schiiffcr 
Károly kereskedő amit a. pestvidéki törvény
szék !*.  V. 4412/1922/34. szám alatt s a királyi 
tábla 6. P. 1935/37/1925. <<záni alatt immár jog
erősen megállapított, '. aló az, hogy az üzemet 
• Juhász István kérelmére visszaadtam, anélkül, 
bogx befektetéseimet visszaköveteltem volna. 
Megtudtam ugyanis, hogy Juhász eddigi tár
sait élet veszedelmesen mcglciiyegO: (c. Hogy 
ki a csaló a fönti ügyben, Juhász István és 
'Társai ellen beadott büntető följelentésem 
fog világosságot deríteni. Kitűnő tisztelettel: 
Tómola Fr így es.

Halálozás. S.lcrcnyi llcihiluc 71 éves korában Ilii- 
<l;iper■!(■:• clliuii) 1. Ma délután 3 órakor temetik a Koré, 
pesiuli lem.-tő halóit őshazából.

Hltkn Napnlcon-’cépel.. A karácsonyi könyvpiac egy 
szenzációs kötéllel gazdagodott. I.i.'il l.udiiiifi \ opo/e.m" 
cimii munkája jelent, meg magyar nyelven ’l rill.n A'.ipo 

ItápinelltffMlel, A/, ciiei,í.-. mii. imicly kiállitásáuúl 
fogva is i/i'>r alkui imr karácsoméi aidudek. minden könyv- 
I crcsl.o.'lósbrii I apható.

elismerés jel vé
ből előli, jelent meg a hivatalos 

osztályának j’lt- 
. hivatalos közlc- 

kö-

— A demokraták és szocialisfák együttes 
gyűlése Budafokon. Budafoik nagyközség azzal 
a kérek'.mmel fordult a, belügyminiszterhez, 
hogy nagyközségből rendezett tanácsú várossá 
alakulhasson át. A kérelem a vármegyénél és 
a beliigjuiiniszleriumltan kedvező fogadtatásra, 
talált és erre ,ytdó tekintettel a községben már 
meg is kezdődött a választási mozgalom. A. 
demokrata és szociáldemokrata pártok, ame
lyek ugy, mint Budapest környékén mindenütt, 
együttes listával veszik föl a választási harcol, 
vasárnap délután négy órakor Budafokon 
nagygyűlést tartottak, amelynek szónokai 
Fábián Béla és Malasits Géza képviselők és 
Posta Sándor dr. törvényhatósági bizottsági 
tag voltak. A szónokok valamennyien hang
súlyozták, hogy a reakcióval szemben a, de- 
niokratikus pártoknak egymással való békés 
együttműködésben kell fölvenniük a harcot, 
mert csak a közös front hozhatja meg n diadalt.

— Mn tárgyalják Meskó Barna mlnkolct árvaszéki ülnök 
plághimpörí-t. Ma délelőtt érdekos pörlcn kell Ítéletei, 
mondania a budapesti Járásbíróságnak. A port Mcii.-c, 
flttrna miskolci árvaszóki ülnök ellen Indította Művin 
Islváv 1iat.nl budapesti író, akii. Mc'kó plágiummal \ i 
doh. Bárom hónappal ezelőtt ugyanis ment ,iz as:- 
scotii/.. ." elmen novella jelent meg Huray István :i<”. >• 
alatt egyik budapesti folyóiratban s az árvaszéki iiluök 
ugy találta, hogy ez a novella egyezik azzal, amelyet ö 
már régibben irt n amely „Utas" c.iincn inóg tavaly 
augusztusban jelent inog az „Uj Irlők" ben. Meskó Barna 
közölte fölfedezését a folyóirat szerkesztőségével és Iccé
iében llurayt. irodalmi kald-nak és sscmérmctlcn iilar/i- 
zátoniak nevezte. Huray azzal válaszolt, hogy a levél 
miatt rágalmn-'is és bce,siilofsértés címén bepöröllo M.-s 
kői. Így találkoznak ma délelőtt Csépau jáiásbiró előtt 
...tr elment asszony" Itt maradt szerzői. A pörben, melyben 
a bírónak kell eldöntenie, hogy történt e plágium vagy 
c npán nagy szcllimek találkozásáról van szó, a plágium
vád -- amint értc-űlliink — meglepő fordulatot fog venni. 
Huray ugyanis le fonja leyltzni. önmar/dl és elárulja, hogy 
ezt « hoc. Ihi.iiil másodszor adta cl. annak a folyóiratnak. 
:-.:nolvbci: mo'd megjelent s első ízben ir/i/ hcllia.i közöli ', 
mén .mielőtt Meskó norrlhija napeilrifiol lólcilt cohia. 
Vagyis, ha már plágiumról van '.zó. Huray -./.ériül ezz--l 
ö állhatna elő. A niai t.irgyalá-ou elég nclu'-z kérdés fog 
lehűl eldőlni, tudniillik, hogy a lict. norellc kö..il nici>ök 
líll:■ :il, a harmadikba — a biinli'lönovclleba?

— Vilmos császárnak nincs pénze kará
csonyra. Berlinből jik'iő] A Reggel tudósitéja: 
Néhány hónap (dőlt Vilmos császár meghivía 
családjának összes tagjait a karácsonyi üiinc 
pekre Doornba. Az excsászár mos! ezt. a meg 
hívást visszavonta azzal a megokoLással, hogy 
nincs elég pénze ilyen nagyszabású vendég
látáshoz, mert, a köztársasági kormány nem 
bocsátja rendid kezesére a esiiszúri ház vagyo
nából őt állítólag megillető jövedelmeket.

— l’aullnl Béla uj mecóskönyve. Minden karácsonyra 
terein egynéhány tucat uj incséskönyv. A „Csillagjává", 
Paulini Hála ui mesdskönyre alighanem sok karácsonyon 
ál. aktuális marad: egészen rendkívüli fantáziának, egyéni 
zamatu, nagyon kedves humornak, mély életbölcsességnek 
gyiiinöl<‘se ez is. mint a szerzőnek előbbi mcséskönyvei. 
I'aulivi a mai kor m< • iiója: »v. első, aki a technika lég 
újabb t<>.címkéiéiről is azon a varázson mesehangon Imi 
írni, mintha Hamupipőkéről xagy a lu-lfejii sárkányról 
mesélne, l-'ig,'. élni kell Paulini Béla könyveire: ezek a 
furcsa mesék a sorok közöli a legnemesebb élotfölfogósra. 
i mbérsegre oktatják, nevelik a' gycrckr-kot; « Itchiiivkbe 
l,'pö gcnerriclát.

December hó 25-én és 27-én, délután 
mérsékelt helyárakkal 

ANNA-BÁL
December hó 26-án, «S6iután ;

Régi jó Budapest | f

v á s á r o I, k <i r o « s o föl

Karácsonyi tidíilés 

PORTOROSE 

Palace Hotelben
Elsőrangú ellátás, délifekvésii szobával, 
napi Í5G líra. Scndkiviil enyhe, éghajlat. 
Gyógyintézet jód bróm-sós meleg tengeri 

fürdőkkel
Alponként zene, jazz-band.

Eölvilágositással szolgál COSIIJCH 
L3NE irodája Budapest, VII. Thököly-ut 

2. szám. Telefon: József 14-13

nrjv

PERZSASZ0NYE6ET SS
(Koronnhorceg-u. sarok). Tel. 195 1' 
Lennlcsáhi) Arab, dús választék

motorral és varrófénnyel 
e leghasznosabb 

karácsonyi ajándék. 

Sínpár varrógép n&vrv.tórs. 

Budapest, vil, Ráhóczl-ut H« 
Budapest, II, Korvin-tór í, sz.

Kerékpár, varrógép szvrr.esi forralt

Diadal NcrChcAi-ds varróaéoáruiiaz. Vil, Thükőiy-uí 3f»

szoba
3-5 inilllóérl

tölgy, vilrincs kom
plett, 1-.i millióért 
külön 1.ülőn is átadó

Uriszoba klubgarniturával 13*5  millió K-érl
- Podm^nlrKky.utta 14. mám

1iat.nl
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kézitusa 
részeg katonák és mulatozó civilek kSzött 

egy budai kocsmában
A botrányt okozó katonákat súlyos sérülésekkel a mentők 

szállították a helyőrségi kórházba
f/í Reggel tudósítójától.) Szombaton éjszaka 

veres verekedés volt az I. kerületben a Mészá- 
loS’iiica szara alatt levő Jurúk-félc vendéglő- 
i-on. A verekedést egy katonákból és civilekből 
•i/lo társaság viselkedése idézte. elő. Kas József 
“• eves htidapródőrmoster és Szijj Ferenc 22 
eves hadapród szombat éjjel 11 óra tájban tér
lek be a vendéglőbe Hcisler Gyula 22 éves 
magántisztviselő társaságában. Több liter bort 
rendeltek és csakhamar megkezdődött a duhaj 
mulatozás. Különösen a katonák voltak han
gosak, akik asztalukhoz rendelték a cigányt és 
egyre-músra hozatták a nótákat. A cigányok 
egy ideig engedelmeskedtek az utasításoknak, 
de amikor a két részeg katona lármázni és fé
nye getődzni kezdett, abbahagyták a hegedű
lest, amire

Szijj Ferenc kardot rántott és a cigányokra 
akart támadni.

Ekkor azonban közbelépett Jurák Mihály 
vendéglős, aki udvariasan fölszólította a kato
nákat, hogy további botrányok elkerülése vé
gett hagyják el a vendéglő helyiségét. A két 
luidapród most már Jurák Mihályra támadt,

kivont karddal berontottak az ivóba,
ahol rövid szóváltás után Szijj Ferenc had- 
apród kardjával Jurák fejére sújtott. Az 50 
éves öregember azonban kezével kivédte a tá
madást, de a következő pillanatban

a másik katona öklével úgy fejbevágta, 
hogy eszméletlenül esett össze. 1

Mindenkit gulyássá aprítunk, ha nem 
mulat hatunk tovább — kiabálták a fölböszült

— Verekedés és boxmeccs az MTK—Törekvés 
futballmérkőzésén. Vasárnap délután az MTK 
Törek vés-fii thai Iméi^kőzós után a nézőközönség 
a meccs lefolyását birálgattu. Halmos Fűdre 
állam vasúti tisztviselő, aki a megvert Törekvés 
sportkör tagja, elkeseredésében hangosan ká 
romkodott és igy kiáltott föl:

— Pfuj, biró! Csirkefogó társaság.
Egy sportklub trénere felelősségre vonta 

Halmost, majd rövid szóváltás után arcul- 
Htöttc. A «porttréner mellett állott Erdős László 
joghallgató, az MTK boxolója, aki látva, hogy 
Halmos vissza akarja ütni a trénert, elkapta 
a. karját. Halmos erre Erdőst akarta megütni, 
de a boxbajnok hirtelen leguggolt, úgy, hogy 
az ütés a levegőt értő s beleboxolt. a Törekvés 
rajongójába, aki megtántorodott és elvágódon. 
Az előkerült rendőr mindkét verekedőt igazol
tatta és bekísérte a Hungária-köruti rendőr
őrszobába. Erdős és Halmos újabb igazoltatást 
után mindkettőjüket elbocsátották, de az el
járás megindult ellenük.

— Lefoglalták a Hpeacl horogkerrazte&ek lápját. 
Itcrlinből táviratozzál; .1 nrfjffclnek: Minap a Lipcse 
ben megjelenő ,J)as HaeltenkrfUz" eimii lapban cikk Jo 
lent meg. amely Hindenburfj elnökül yyahi:la. A lapnak 
ezt a számát lefoylaUák, a cikk Írója ellen pedig az cl
órást megindították.

— Rokonnak, barátnak, ismerősnek a leg
szebb, legjobb, legértékesebb ajándék Wells 
Nagy Világtörténete!

-ORFEUM
karácsonyi előadásaira 
jegyek már kaphatók

25, 26 és 27-én három-három előadás,
3, 6 ób 9 órai kezdettel

\ 3 és a 6 órai előadások holyárai mérsékeltek

RASTELLI
minden előadáson föllép

1001 Ötlet

PAPAGÁJ-KABARÉ
kacagtató megnyitó műsorán

lelyára.k.: 15-től 30 ezer koronáig 
ásárn&p délutáni előadás 5 órai kezdettel 

.--------------- ------ 

katonák, akiket most már a vendéglőben tar
tózkodó 4—5 vendég iparkodott lecsillapítani. 
A két katona azonban fenyegetően lépett föl a 
többiekkel szemben is, akiket szintén leszurás- 
sal fenyegettek meg.

A hangulat mind izgatottak b lett.
A katonák vagdalkozni kezdtek kardjukkal, 

amire a szorongatott helyzetben levő civilek 
székeket ragadtak és igy vették föl a közel
harcot a katonákkal. A néhány porcig tartó, 
de annál izgalmasabb és zajosabb kézitusa 
eredménye az lett, hogy

a vendégek lefegyverezték a két katonát, 
akik pillanatok múlva már véres fővel, 
súlyos sebekkel borítva támolyogtak a 

vendéglő ivó'nelyiségében.
A vereti verekedés zajára csakhamar rendőr 

is érkezett -a vendéglőbe, ahol azonban már 
csak a csata nyomait: az összetört székeket, a 
megsebesült vendéglőst, a kardjuktól meg
fosztott és több sebből vérző katonákat és 
ezek barátját. Hcisler Gyulát találta, aki a 
verekedés közben szintén megsebesült. A töb
biek a rendőr megérkezéséig már eltűntek a 
verekedés színhelyéről. A két hadapród álla
pota annyira súlyos volt, hogy a mentőket kel
leti kihívni, akik bekötözték sebeiket, ügy 
Kas .József, mint Szijj Forenc több, ütéstől 
származó lejzuzódást szenvedett és könnyebb 
természetit szűrési "sebeket is talátak rajtuk. 
A 3. számú helyőrségi, kórházba szállították 
őket. A kocsmai verekedés ügyében ug.v a 
katonai, mint a rendőri hatóságok megindítot
ták a nyomozást.

— Vezérek. Sokan sírnak, hogy ez a Magyar
ország vészesen kezd Nikaragua hadseregéhez 
hasonlitani, amelyben minden közkatonára 
harminc tábornok esik. Csupa vezér az, egész 
magyar politika, s innen van, hogy akárhogy 
csoportosítjuk a politikusokat, soha más nem 
lesz a dologból, mint egyéni akció. A vezér 
kidugod a közvitézi mundérból, kidagad ás 
eget kér, s őzen csak az segítene, ha végre 
egy olyan vezér jönne, aki mellett a most 
vezérkedő tömérdek tábornok közlegénnyé fa
kulna, Nem tudjuk, mit gondolnak a régi világ 
ittfoledett féríiai, akik a mostani generációhoz 
képest kétségtelenül, sőt tragikusan rangidő
sebbek. Itt.-ott hallunk tőlük megnyilatkozáso
kat, s ezekben kísért a régi magyar koncep
ciózus politika. Most Daruváry ogy újságcikké
ben élveztük a Szilágyi Dezső iskolájának 
tiszta logikáját, magas er.kölcsiwSgét és az 
igazsággal szemben érzett felelősség férfias 
alázatát, s ennek a magyar urnák, a nemzet
főnt ártó osztály képviselőjének fogalmazásá
ban olyan túszt a és világos a numerus clansus 
egész bonyolult kérdése. Ellenkezik a magyar 
alkotmánnyal, amely a nyugati kulturák sze
rint idomult, és egyezik a Kelet, a kasztokba 
rs felekezeti egységekbe töredezett Ázsia men
talitásával. Ezen nincs mit vitatkozni, ez igy 
van. s már most újra kérdezzük, hogy mit 
gondolnak ezek a magyar urak, ez a Daruváry, 
az az, Appouyi és a többiek, akik itt-ott egy 
nyilatkozatban életjelt adnak, hogy gondolják 
ők a dolgot: vájjon elég, ha elmondják kriti
kájukat. s nem lenne-e hasznosabb, ha élére 
állnának annak a nemzetnek, amely a parla
ment tömérdek nikaraguai tábornokára fütyül
vén, egyre várja és egyre hiába várja a vezért.

— Negyvepezci dolláréi t megvették Amundsen 
egyik hajóját. Osloból jelentik; A-mniidscn 
expedíciójának hajóját, ;» Maudot. — amely 
Seatllében horgonyoz, . 40.0M) dollárért el
adták egy amerikainak.

Kőzbcazód tárgya az e napokban megnyílt Iírzaébut- 
pince (IV. Egyetorn-Hj.cn 5) pazar eleganciája éa a mo
dern technika minden vivmányávnt fölszerelt hygőnfkns 
iicrmiilozésc.

SZŐNYEG
pro^gansSa e?a«iás 

karácsonyra
Gyönyörű valódi perzsa Összekötő ..........K
Gyönyörű SUiinlmi összekötő. 90/1.90 cm.. K 
lh’inck valódi porzna diviiny f nknró......... K
Gyönyörű Tlihrís obédlfiszbny eg................... K
Szép selyem mokott sczlónfnkftró................ K

1,600.000 
780.000 

8,800.000 
13,Soo,ouo 

OSo.ooo
Sznilrna., argnninn-, axmlnsler- ón iiitóKZÖnyogek, 

fttggönyök, úgy gurul lurák báinnlatOH oIckóii árnaittatnak.
Kedvező fizctíM föltételek kószpónzárak mellett

SCHILLINGER BÉLA
Budapest, VI, Teréz-kGriit 15. szám

Alapitvn 1907

— Norvégia is szerződést kötött az orosz, szov
jettel. Oslói.ni jel->)iti ' Reggel índósitója. 
December 15-én irié',.. ,n.' a nr < vég-orosz keres- 
kedclml szerz , több kedvez
mény élvén alapul. Norvégia élvezni fogja 
mindazon gazdasági előnyöket. .amelyeket az 
orosz szovjet, az öt «e jure elismerő államoknak 
megadott, Oixx ■ ■ nyer ahhoz,
hogy extcrrltoriális /, leáll vágókból rendelkező 
kereskedőim: delegációt küld jön Norvégiába. 
Politikai körökben attól tartanak, hogy ez a 
kereskedelmi delegáció a bolsci Nta propa
ganda szolgálatában fog áVa '

1©<M

Leqfínomabb 
teve sxor maca*

Cscdtos cipó

Fwrfi„ 
teveszór 

H&zi ci-po

Raqqcli cipociivatí’.i 
nekt>ün.,Sxibcriá■ 
premmet, sarokkal.

gyermek názícinók . Kőcinők 
sport karisn^&. sport 
cipők igen választékban, 

a f^ofesőbb ÓTon.

3BBKKNR mőkok;
CEGLED 
ESZTERGOM
GYŐR . 
KAPOSVÁR 
KECSKEMÉT
MAGYKQRÓ3

NYIREGYM Á7 A
PÁPA
PÉCS
SZEGED 
szbasFEKÉPvÁr 
SZOMBATHELY
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Phillips Egon báró regénye
Mödlingi kadét korában beleszeretett egy elmebeteg leányba — A vég 

zetes szerelem sodorta a züllés útjára
(A Reggel tudósitójától.) Legutóbb jelen

tette A Reggel, hogy egy rongyokba burkolt 
férfi jelentkezett a rendőrségen és előadta, 
hogy ő Pliillips Egon báró, tartóztassak le, 
mert 3,000.000 koronát sikkasztott. A jelent
kező, aki ii rongyokban is elárulja külsejével 
arisztokrata származását, csakugyan Phillips 
Egon báró, a békeévek’ ismert gavallérja. Élete 
a legmegrázóbb regény, valóságos sorstragédia. 
Előkelő osztrák katonatiszti családból szár
mazik, atyja, mint nyugalmazott tüzéralezre- 
<lcs, Magyarországon telepedett le, Bácsmegyé- 
ben nagyobb földbirtokot vásárolt. A kis 
Phillips báró a mödlingi katonai akadémián 
nevelkedett. Kitűnő növendék volt. A harma
dik év végén végzetes esemény történt vele. 
Az akadémikusok évzáró gyakorlatán azt a 
föladatét kapta, hogy szakaszával zárja körül 
a mödlingi tébolyda egyik épületét. A paran
csot pontosam teljesítette és eközben

a tébolyda kertjében megjelent egy fehér
in gcs, csodaszép szőke leány és megbabe- 

názottan a kadéthoz lépett.
A kis kadét elbiivölten nézte a leányt, de mi
előtt szólhatott volna, hozza, két ápoló rohant 
elő és a leányt visszavitték a zárt épületbe. 
Phillips báró a ikövetkező pillanatban szurony
rohamot intézett szakaszával a. tébolyda, pa- 
Villonja ellen, hogy kiszabadítsa a leányt. 
Ebből nagy botrány lett és a bárói család csak 
nagynehezen hárította el a ka,dóiról a súlyos 
következményeket. De a báró nem tudta el
felejteni a mödlingi leányt, aki egy bécsi, bor
bélymester szerencsétlen elmebeteg leánya 
volt. Egyszerre úgy látszott, mégis boldog 
lesz ebben a. szerelemben, 1910-ben a leányt 
gyógyultan elbocsátották a mödlingi tébolydá
ból és Egon báró fényes lakást rendezett be 
számára Pécsben. A család azonban egy ide 
után Egont Budapestre helyeztette át és a 
leányt visszavitték Mödlingbe. Ekkor

Phillips Egon báró Budapesten mellhelőttc 
magát.

Az orvosok megmentettek életét, megenyhült a 
család is és a beteg ágya mellett már ott ült 
a szép bécs>i leány, mint a báró menyasszonya. 
Közvetlen az esküvő előtt, kiütött a háború, a 
fiatal tiszt a harctérre ment, bulkarján meg
sebesült és megkapta a vaskorona rendet. Távol
léte alatt menyasszonya ismét visszakerüli a

Meinl ]
csapiadé 
pralinéé és

ésszeáüiloü

1

PITROFF MSKLÖS okleveles gépészmérnök

SOFFŐRBSKOLÁJA
Elméleti kiképzés rajzokkal és alkatrészekkel demon
strálva, műhelygyakorlattal. Ogyosségi gyakorlatokon 
kiviil legalább Ilid km. vezetési gyakorlat városban, 
országúton és hegyiterepen, saját 11'25. évi áUl-cs Fiat és 
Grüf-Stift luxusautóinkon. Iroda: Erzsébet-kiirut 28. sz. 
Telefon: József 116—71). Tandíj: 1,200.000 K, részletre is 

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

tébolydába. Amikor a báró sebesülten haza
került,

a leány már nem ismerte meg vőlegényét 
és nemsokára meg is halt. Bernt karral és föl
bomlott idegzettel maradt itt Phillip*  Eímn 
báró, atyja is meghalt, a birtokot .Jugoszláviá
ban szekvesztrálták, a család tagjai szétszóród
tak s a szerencsét len ember dezolált. életévét 
egyre mélyebbre zuhant.

— Van-e bűntársa? — kérdezték tőle a rend
őrségen. , , , ......_  igen — felelt —, kint fekszik a mödlingi 
temetőben. r ,

Ez volt Phillips Egon ba.ro regénye. Legutóbb 
már napszámos volt, havat takarított s eközben 
sikkasztotta el egy kocsmáros három millió 
koronáját A legnagyobb nyugalommal fogadta, 
amikor átkisérték a markóutcai fogházba.

— Csak a Nyíregyháza—Mátészalka vonalon 
sikerült helyreálíitani vasárnap az elakadt 
közlekedést. A szombati nap folyamán, a Máv 
budapesti igazgatóságához érkezeit jelentősek 
szerint, hóakadályok miatt; a debreceni vasúti 
üzlet vezet őség területén, valamint Nyíregyháza 
környékén több vonalon szünetelt a közlekedés. 
Vasárnap a kiküldött hótörőgépeknek sikerült. 
a Nyíregyháza—Mátészalka közötti úttestről 
a havat eltakarítani, ezen a vonalon a közleke
dés vasárnap délután megindult. A többi 
vonalakon a hóakadályokat mindeddig nem 
sikerült elhárítani, a debrecen— nagylétai. deb
recen—nagy kerek i, nyíregyházi—vásáros na me
nyi, nyíregyháza—nyiradonyi vonalon a for
galom vasárnap is teljesen szünetelt, Szeged ck 
Debrecen környékén pedig több vonalon csak 
hóekékkel lehetett fi forgalmat főn tar tani.

— Mlivéfizest a Belvárosi Polgári Körben. Kánitt Gt'- 
.átié és Suftfii- Krirolj/ a Nemzeti Színház tagja niiivész- 
islcolújának növendékei vasárnap kitűnően sikerült házi 
hangversenyt. rendeztek a ílcl városi 1‘olf/ári Kór helyisé
geiben. A föllépő növendékek nagy sikert arattak az 
egybcgyiilt előkelő' közönség előtt, amely a szereplőkön 
kiviil ti utKjyszcrü ercdnicnyckkcl müküriö in'ii’ts:i3koln 
vezetőit is melegen ünnepelte.

— Az olasz fascisták azzal vádolják Giolittit. 
hogy a szocialisták rabszolgája volt. Rómából 
jelenti A Reggel tudósítója: A kamara szom
bati esti ülésén, az Albániával kötendő keres 
kedelmi szerződés tárgyalása közben, heves 
jelenetek játszódtak le Giolitti volt miniszter
elnök és Gray fascista képviselő között. Gray 
szemére vetette Giolittinók, hogy kormánya a. 
szocialisták rabszolgája volt. Giolitti fölhábo
rodva kiáltotta közbe: Ez szemtelenség! Gray 
ezután arról beszélt, hogy Olaszország annak 
idején nem tudott Valonába erősítést, küldeni, 
mert Valonában a polgárságtól támogatott 
katonai forrongás volt. Giolitti erre azt felelte, 
hogy u forrongást elnyomta és az olasz csapa
tokat 'csak akkor vonták vissza Valóimból, 
amikor olt már nyugalom volt. Különben pedig 
Saleno szigetének anncktáláisával gondoskodott 
arról, hogy Valona ne lehessen valamely ide 
gén hatalom támaszpontja.

— Szőnyegvásárlás bizalom dolga, ila szép ős jó sző 
nyegcl. akar venni. olvassa vl Polgár Hugó és Emil cég 
lapunk nuii számában levő hirdetéséi.

Aittlakli Mritézittslía
tükörrel,

Reklám árai:
18 cm 2(1 cm 22 cm

100 H8 120 ezer l»0 ezer 
jáíéhváltfSzlúHDink legn&iiyobb 

Áraink fegoif.sűáibak
Arjegyzékot bérmentve küldünk 

' Vidékre utánvéttől száll’tunl.

áruház
Muzeuín-körpi 4& Nuz$m»“U.-vai szemben

—. Hatvan terézvárosi hadlűrva féliruhát 
kapott karácsonyra. Vasárnap délután meg
ható karácsonyi gyermek föl ruházó ünnepséget 
rendezett a terézvárosi kereskedők és kis
iparosok jótékonysági egyesülete, a Turul 
asztaltársaság. ünnepélyt a Felső 1i do
noron, a „Fekete bikához**  címzett vendéglőben 
tartották meg. A terézvárosi kisemberek .jó
szívűsége hatvan terézvárosi hadiárvának jut
tatott meleg téliruhát. A ruha nem iick ki
osztása előtt a kicsinyeket, a jótékony egyesü
let ebéddel vendégelte meg. Amint a gyerekek 
elfogyasztották a jóízű ebédet, megjelent kö
zöttük Vázsonyi Vilmos, aki mosolyogva járta 
körül az asztalokat és vidám szavakkal tol 
derítette az elfogadott gyerekek arcát. Ezután 
kezdődött az ünnepség komoly része, Hányt 
Samu elnök és Vázsonyi Vil-moxné, a társaság 
díszei nők nőié, intéztek meleg, közvetlen szava 
kai a gyerekekhez s az egybcgyiilt közönséghez.

— Nem alamizsnát akarunk most adni mondoPa
l’ázson.uiná hanem a szegény, nyomorgó mimla.
gyermekeknek és a szűkölködő hadiárváknak cs-d. . .n
képen adunk néhány ruhadarabot. Mi átérezzük, hogy a 
logmcgnlázóbb érzés: alamizsnát elfogadni és éppen e/i i. 
nem akarjuk ezeket az ártáflan csöppségeké!, nugszógy.- 
niteni azzal a kijelentéssel, hogy könyöradományol.at 
adunk nekik.

A beszédek elhangzása után a társaság el 
nőké. Haupt Samu és Koncsok Sándor, kim./, 
tották a gyermekek között a ruhaneniiiesi ,. 
Téli kabátot, cipőt, ruhát kapott egy-eay gyér 
mek. Ezt a karácsonyi ajándékot a. t.-rc/.város: 
kiskereskedők és kisiparosok áldozatkészsége 
hozta össze. Az ajándékokat a gyermekek nr 
vében egy kisleány, / lel fért Annusba köszön!': 
meg bájos és megható kis mondókával.

Hat ósági lag engedélyezett

vég@ladás
mara 42*  rai a»

pizsama,nyakkendő, fér fi harisnya.kesztyű, 
gallér, női fehérnemüek, harisnyák, házi
kabát, téli gyapjú alsóruhák, női kötött 

mellény és kabát, esernyők és 
ftuMoverek

Sclileiíer és
Budapest V, Gróf Tisza István-utca 10 

(volt i’ürdő-utcu)

SZ M6COR VOSI ........
SAL*A,,SAN °'-TAs

Kendőiéi í gesz nap. Rúkóczi-nl 32.1. cm. 1. Ilókussal szemben

A VILÁGHÍRŰ

EgytöS hatszobásig 
szerezhet ti legszebb pesti vagy budai részén 

ÖRÖKLAKÁST 10 óvi törlesztésre 
A legbiztosabb és leghasznosabb tőkebefektetés 

„Öröklakás** Rt., V, a«tlvA:.-iy-ulca 22* síim

CSOKOLÁDÉK
U.J HÓ L KAPHATOK

S Z A L L I T 0 K
< ACAÓ ES ( SOK 01. A DE GYÁR 

W O R M E R V E E R BED A P E S T

N. V. W. J. BOON <S COMP.
HOLLAND KIRÁLYI UDVART
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— A tavalyinál is gyöngébb az üzletek kara, 

csonyi forgalma. A karácsonyra való tekintet- 
lel, vasarnap az üzletek déli 12 óráig nyitva 
tart hal tak. I)el tele M Reggel munkatársa el- 
.a.logatobt egynéhány nagyobb üzletibe, hogy a 
vasarnap de.előtti „karácsonyi vásár" ered
ménye iránt érdeklődjék. A kereskedők szinte 
egybehangzóan jelentették ki, hogy a vasár
napi forgalom még lefokozott: várakozásaiknak, 
sent felelt meg, aminthogy általában nagyon 
gyönge az idei karácsonyi vásár, még a tava
lyinál is jóval gyöngébb. \v. ékszerüzletek va
sárnap délelőtt is egészen üresek voltak, — 
ilyen drága ajándékra nagyon kevés embernek 
lelik , a cipőüzletek, ruha- és divatárukeres
kedések forgalma is minimális volt, az utób
biakban legföljebb nyakkendőket és más, aján
déknak alkamas, de minél olcsóbb cikkeket vá
sároltak. Legnagyobb volt a forgalom a textil 
üzletekben, ahol nagy mennyiségben vásárol
lak az olcsó ruhaanyagokat, mosókclméket: 
ezeknek métere mindössze 30—35.000 korona, de 
a cselédségnek, sőt esetleg a szerényebb igényű 
rokonoknak is megfelelnek ajándék gyanánt. 
Az olcsóbb játékórákbólsokat adtak el a ke
reskedők; ami pedig talán az egyetlen örven
detes következménye az általános pénztelen
ségnek: jól fogynak a könyvek is, nem mintha 
a. közönség kulturigényei fokozódtak volna, de 

az olcsóbb dolgok között ez a legmegfelelőbb 
ajándék. A néhány nap elé, ami még kará
csonyig van. valamivel több várakozással néz
nek a, kereskedők, mert köztudomású, hogy a, 
pesti ember mindent az utolsó napra hagy, az 
ajándékok bevásárlását is.

— A rendőrségi zenekar tánc-zeuchemutatója. Érdekes 
és ritka esemény színhelyt*  volt nz egykori Gróf Hallcr- 
i’tc.ai lakionga, ahol most a Budiipestvidéki főkapitány
ság van elhelyezve. Már *ídl  tájban egyik autó a másik 
illán fordul be a Núdasdy-utcni bejárat elé, ahol dlsx- 
ti/ycnruhdba öltözött. rendörök vdrjdk az érkezőket. Az 
ii Ivaron keresztül jutunk el a díszteremhez, amelynek 
különös iinnepies Jelleget, •ml az a körülmény, hogy körös- 
körül a hndapestvidéki főkapitányság kebelébe tartozó 
I örvény hatóságok és községek aranyos keretbe foglalt 
címerei ékeskednek. A terein végén van elhelyezve « négy- 
i < nöt főből álló rendőrségi zenekar, amely, SzölGssy Fe
renc karnagy vezénylete alatt az clitebulok rendezőségé
ből alakított bálközi blolc és a sajtó képviselői számára 
kóstolót ad a tánczenei programból. Dr. Eliósxy Sándor 
kerületi főkapitány, Soyka Gyula budapestvidéki őrsze
mélyzeti főparancsnok, « zenobizott-sag nevében pedig 
Ktanszer Kálmán és Szila ecczky Lajos rendőrfőtanűcsosok 
é-s Sauter Sándor fölügyelő fogadják a rondezőbizottsá- 
gokat és a nagy számban megjelent hölgy koszorút. A bál 
közi bizottság képviselői külön hosszú asztalnál helyez
kednek el. élükön az. elnökkel, dr. Pintér Arnold rendőr- 
kapitánnyal. A Széchenyi bál ró.-,férői l.axsner Zoltán 
rcndörtanácsos, a katolikus-bál részéről Kubinka Gyula 
es Elekes István, a közgazdász bal nevében t’iliss’i Emil, 
l’estvármegye. részéről dr. Gycnes István sz.olgnbiró és 
hilkei Gorzó János vármegyti főjegyző, a Jogászból ós 
Turulszövetség részéről Csikós István és Szlovák László 
vannak jelen. Tizenogy óra tájiam Szilaveczky főtanácsos 
megadja a jelt, amiro dr. Sándor Jenő kapitány szép 
molúdiá.iu tangó clegantjóval megkezdődik a bemutató. 
Erősen készültek ró, repertoár jakban benne van Hudapext 
éjjeli életének valamennyi ismert zeneszáma. Do a házi
szerző, dr. Sándornak meg egy ; hiniiny tho ainericain és 
tiorida foxtroltjn. A zenekarnak is általános sikere van.

zenekart persze nem hagyják sokáig ..üresen forogni", 
hanem az, ütemekbe belekapcsolódik a táncoló párok, for
gása. Az össze jövőtől egérz délelőtti bál jelleget ölt. (F. VJ

— No tiirjo a főjét, hogy mit kell Karácsonyra venni, 
lia nálunk vásárol, megtalálja a I geélszerübbet és 
tényleg jutányos árakon. Nagy forgalmunk teszi lehe 
tővé, hogy ml legyünk a legolcsóbbak: Fenyves Pezső rí.

billiókat takarít meg 
!;■' Opaíograph 

nyomtatványait. írásos I orlevclcket, nr 
p-gyz.‘keket, lajstromokat, kottái, rajzot, stb. Korlátlan pél- 
dányuzámban, minden színben: tisxto, éles levonatok, epy- 
:>xcc*U  kezeiéi! Díjmentesen hemutatja, ajánlatot küld: K? Sf*  “F" fotóipar, Budapest IV, Feranclek-

b /3*U  tere a, félórádét. Telefoni J. 152-19

taa>*»

*

1!

Telefon: .József 2-11
í

ezUsft-, arany-, éksaerárugyár rí.

3V, Kossuth Lajos-utca 5
(Nemzeti Kaszinó épület)

CELLINI

Karácsonyi 
ajántíiélkok:
exMSft, ékszer. 

aranys brilliáns, 
órák

A megszökött gépgyári igazgatók 
kétmálSiáröot csaltak ki 

a Hatvany-Deutsch-cégtol
(A Reggel tudósítójától.) A vasárnapi Japok 

részletesen megírták, hogy Fábián Gyula és 
Kovács Sándor, a Pannónia Gépgyár Rt. igaz
gatói több milliárd clsikkaszlúsa után meg
szöktek Budapestről és állítólag már meg
érkeztek Amerikába. A két gyárigazgató közül 
az egyik bélyegke rés kod ő, a másik tőjzsdés 
volt, mind a kettő viharos karriert. futott be. 
és két évvel ezelőtt mindkettőjük útja 
a. Pannónia-gépgyárban találkozott, amelynek 
részvény többségét megszerezték.. A Pannónia 
gépgyár jólmüködő és külföldre is exportáló 
gyár volt, sok munkással dolgozott, Ezt a gyá
rat a Magyar-Csch Iparbank alapította erede 
tileg, később a Metrobank lett a székesfehér
vári gépgyár tulajdoiiowi. Fábián meg Kovács 
Sándor a Metrobanktól szerezte meg a gép
gyárat. A gépgyárnak központi irodái, itt vol
tak Budapesten, Fábián régi irodahelyiségé
ben, a Bálvány-utca 18. szám alatt.

A Metrobank után a Hatvany.Deutsch-cég 
állott a jóliirii gépgyár mögé

és úgy látszik, ezt a körülményt akarták vég
érvényesen kiaknázni az uj igazgatók. Külön
féle manipulációkkal és invesztálási ürügyek
kel

mintegy 2 milliúcdnt vettek fii! az utóbbi 
hetekben a gépgyár részére a Hatvany- 

Deutf-eh-cég pénztárából.

— Ma két ügyben áll vádlottként a bíróság 
előtt Kosztka István. Ma délelőtt Kosztba Ist
ván két. ügyéi, tárgyalja dr. Lóitól; büntető 
járásbiró. Az első: Thomku Zoltán huszár
alezredes rágalmazást pőre. Ebben az ügyben 
legutóbb . l.hak'sz.toltá.k a tárgyalást, ma azon
ban minden v:i lósziniisé.g szerint il élei hoza
talra kerül a sor, mert mindössze kei t inul 
fog a bí róság meghallgat ni. Pólónyi Dezső — 
miután az ügyvédi titoktartás alól fölmentést 
nyert — arról fog vallomást tenni, hogy tneg- 
tette-e Kosztba Thomkával szemben nz inkri
minált sértő kijelentéseket. A másik tanú 
báró Láng Mihály, aki segédje volt Thomká- 
n alk Koszt ka el leni lovagias ügyében, de miog- 
bizatásáró! később ismeret hm okokból lemon
dott. Kihallgatásával lisztázni fogják a ka
tonai becsületiigvi választmánynak a Thomka— 
Koszika-:.i'r\ \>eu hozott döntését is. — A követ
kező ügy Kosztka Istváiincnak f«rjc ellen indi- 
1 ott becsület sértési porc. Kosztkáné ez év 
augusztusában meglátogatta férjét, a szanató- 
riu.mban, ahol Kosztka betegen feküdt. Ez al- 
kalom.ma.l a vád szerint - Koszlka becsület
sértő kifejezést használt feleségével szemben. 
Ez ügyben 1‘olónyi Dezső, mint ügyvéd. Koszt- 
kánéi képviseli, mig Kosztka ügyvédje mind 
két pőrében dr. Torday Gábor.

— Értekezlet, a külföldiek jelentkezése és a 
visszabonositás ügyében. A főváros és az állani- 
rendőrseg kiküldőit tisztviselői - amint érte
sülünk , kedden értekezletet tartanak 'ibból 
a célból, hogy megállapítsák azokat a módoza
tokat, amelyeknek alapján a jöröhen a külföldi 
állampolgárokat a Kiilföldieket Ellenőrző Hi
vatalban való jelentkezés alól fölmenthetik.

— Karácsonyi fiilrnházás a Józsefvárosi Demokrata 
Körben Szép iinnoj'ély folst le i Józsefvárosi Petnokrat:i 
Körben, ahol <lr. Vázsonyi Vilmosáé, Vitéz Aladár. Irányi
l.a.iosné.  Schm’dek Mikroné és Vörös Jáunsné. vezetési*  
mellett ion. nz clszcircnyedotf. középosztály hoz tartozó fiút 
és leányt ruházott föl a kör hölx.vhizotls.ága. A kör peré 
ben <lr, Weiler Ernő elnök mondott köszönetét.

Megelőzőleg a külföldre exportáló gépgyár 
számára 2 milliárdnyi vámhitelre kaptak, en
gedélyt a pénzügyminisztertől. Fábián és Ko
vács állandóan sürgették a vámhite] igénybe
vételét, ámde a részvénytársaság igazgatósága 
tiltakozót! a vámhitel igénybevétele olloji, <h*  
Kovács és Fábián az egész igazgatóság meg
kerülésével mégis több cég részére végzett el
vámolásokat a Pannónia Részvénytársaság 
vám hi tel éré és

I milliárdot inkasszáltak vámhitel fejében.
Araikor ez a pénz is a kezükben volt, azzal az 
ürüggyel, hogy Hollandiából és Németország
ból uj pén.zcsoportokat szereznek vállaltit tik
nak, elutaztak. Néhány heti távoliét után le
vélben értesítették dr. Eisler Imre ügyvédet, 
hogy Amerikába utaznak uj életet kezdeni \ 
megindult, rendőri nyomozás már befejezett té
nyeket talált. A két gépgyári igazgató

ötmilliárdot vihetett magával, 
mert a három milliárdon kiviil rengeteg helyin 
lombardirozták a Pannonia-géipgyáv részvé
nyeit. A két. igazgatót, akik nyilván azzal az 
előre megfontolt szándékkal tolakodtak he ;• 
gépgyárba, hogy azt kifosszák, a károsultai.' 
vissza akarják hozatni Amerikából és semmi 
költséget nem kiméinek, hogy itt Budapesten 
tölthessék 1c büntetésüket.

Bekiililött könyvek: Ady Endre életerőt, vcrschö'. 
jelleméről. Irta: llévész Hóid. (Második, kiegészített ki
adás. Alhenaeuw.) — ti. G. ll’iilx; ,1 vildgtörhna ab ;i- 
vonalai. Forditották: Kiss Dczxö és Lanibrecht Kölnül". 
(Geiiius.) — fyrt.sadi (l'llicli Anna naplója, ll.artox.) — 
líóityi Adorjdn: Jó.naddr. llcgény. <Légrády.) — (Víscr- 
dtacxl.i: Ázsiai titkok, ázsiai emberek. Fordít.itta; Srij'i 
.Hadár. I Franklin.) — Fölfcdezök, világjárók: V>,z;</ 
lléla. (Hajnal.) — lltiskai Ferenc: Szépasmoni/ tolla. He 
góny. (Légródy). — Hédin Svon: Pekingtől Moszkváig. 
Fordította: dr. Hálássá József. (Franklin). Zsidó unok 
dótál-, kincse-házn. (iyiiitötte átdolgoz';:: í'^.’lag IZo/. . 
(Nfirc.) PáxrJor Arpdd: l égig n illőn, (llegéuy, /),>•/. 
Manó.) A köuy . ek ismertetésére 'océrkczésük sorr-nid.' -- 
ben lóriin'' vissza.

20 ezer
L

25
50

ezsr 
ezer

?íozgotestü baba
diaboló frizurával, 14 cm magas.

Mczgóíesíü alvóbaba
nyitott hajjal, 23 cm magas ....
35 cm magas ................................

Mozgótestü alvó franciahaha
25 cm magas 40 ezer, 29 cm magas
39 cm magas ................................

Ülő vaőy álló líaralíterbaha
alvó, gyönyörű Hxvit'’!ben, 15 cm .
18 cm 40 ezer, 22 cm 50 ezer, 21 cm 
30 cm 90 ezer, 33 cm......................

Ülő KaraKterbaba
alvó, solyeinruhában, fejkötővel,
18 cm 50 ezer, 22 cm 65 ezer, 24 cm
30 cm . .............................................

Moagótestü magyar menyecsKebaba |
20 cm magas 15 ezer, ugyanez por
cellán fejjel, alvó kivitelben, 20 cm 35 ezer
26 cm 50 ezer, 31 cm...................... 100 ezer

Fíozgótestü baba a legdzv. ruhában 
kalappal, 16 cm 25 ezer, 21 cm . . 30 ezer 
25 cm............................................... 50 ezer

Mozgótestü baba, KaraKterfejjel
alvó, pnlowerben, 25 cm ............. 75 ezer

Franciababa
díszes selyemruhában, kalappal,
31 cm............................................... 85 ezer

Hozgótestü baba téli sportruhában
20 cm 25 ezer, 27 cm.................... 50 ezer

Mezőkövesdi matyóbaba
cégünk különlegessége ............... 65 ezer

Beszélőbabák óriási választékban!
Tekintse meg 36 díszesen fölszerelt 

Karácsonyi KiraKatunKat!

REISZ ÁRUHÁZ
Király-utca 47 Csányi-utca sarok

Árjegyzéket bérmentve küldünk. 
Vidékre utánvéttel szállítunk
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RakovszKy belügyminiszter elmondja, 
hogy a Közszabadságohróí szóló javaslat 

„ősszövege“ már elkészült
A törvényjavaslat azonban csaK jövő

(A Reggel tudósítójától.) Gróf Bethlen Ist
ván miniszterelnök bejelentette legutóbb a 
parlamentben, hogy a közszabad súgókról tör
vényjavaslatot fog a kormány kidolgozni és a 
nemzetgyűlés elé terjesztem!. Tekintettel arra, 
hogy

a demokratikus ellenzék tagjai nem a leg
nagyobb bizalommal tekintenek a közsza
badságok kérdésének törvényhozási utón 

való rendezése elé,
A Reggel munkatársa megkérdezte Rakovszky 
Iván belügyminisztert, hogy a javaslat kidol
gozása milyen stádiumban van és a végleges 
szöveg mikorra kerülhet a nemzetgyűlés elé.

A belügyminiszter
így válaszolt:

— A törvényjavaslat úgynevezett „ős-szö
vege" már régen készen van. ennek azonban a 
végleges szöveg megállapítása előtt az előze
tes tárgyalások egész során kell átmennie. A 
tárgyalások annál kevésbé sürgősek, meri hi
szen a nemzetgyűlés mostanában úgyszólván 
állandóan költségvetéseket tárgyal ós így

egyelőre nagyon bizonytalan, hogy a köz-

Február 1-én kezdi meg 
működését az állami pénzverde 

Az első pengő novemberben kerti! 
forgalomba

ősszel Kerül a nemzetgyűléseié
szabadságokról szóló törvényjavaslat mi

kor fog a Ház napirendjére kerülhetni.
Ettől a javaslattól függetlenül egész sor tör
vényjavaslatom vár még tárgyalásra és ha a 
nemzetgyűlés januárban elkészül a költségve
tés, az appropriáeiós javaslat és a frnneia- 
niagyar szerződés, majd később a felsőházi ja
vaslat és az n.i költségvetés letárgyalásávnl. 
a kikor

mindenekelőtt a vidéki törvényhatósági 
választásról és a választókerületi beosztás
ról szóló belügyi javaslatokat kell elő

vennünk
■és csak e javaslatok megszavazása után áll 
elő majd az a helyzet, hogy remény lesz a köz
szabadságokról szóló javaslat parlamenti tár
gyalása j*a  és csak akkor lesz indokolt a javas
lat benyújtása.

A Reggel munkatársa érdeklődött kormány
párti körökben is. ahol nem tartják kizártnak, 
hogy a közszabadságokról szóló törvényjavas
lat a Ház munka rendjének nagy zsúfoltságára 
való tekintettel csak a nemzetgyűlés nyári va
kációja illán lesz letárgyalható.

A Nemzeti Bank ugyanéi.I.or fogja kibocsátani 
a pengőben kokat és minden garancia megvan 
arra, hogy 19*17  január elsejére, amikor a pengő 
használata kötelezővé válik, annyi váltópénz 
és bankjegy fog készen állni, hogy az uj pénz
értékre vető átmenet uem fog semmiféle nehéz
séget okozni.

Az iparosamé Hitetlen termeiken 
ötezer főnyi tömeg jelenlétében 
tartották meg vasárnap a Diák

sorsjegy első hozását
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délutánra 

hirdette a Mefhosz-diáksorsjegya.kció a Diák- 
sorsjegy első csoportjának húzását, A mri.v 
hideg ellenére már I óraker mintegy őtiOO főnyi 
tömeg — főként szegényesen öltözött ember'-i:
- szoronglak az Iparcsarnok óriási, füle!len 

helyiségében és várták, óimig a bizottság a 
sorsjegyek húzását megkezdte. Kétszáznyolvan- 
kilenc nyereményt sorsoltak ki ezúttal, a 
további sorsolásokat negyedévenként tartják 
meg. A húzás részletes eredményei ezek:

Az autót a 13. sorozat 35.343. számú sorsjegy nyerte.
zí nuitorkerékpárt ii /.'/. sorozat 35.969., a i: .'.c'M/ycs 

c.iint cuőkészlclct a 20. sorozat 11.365., a nő btoidól a 
17. sorozat 38.105., a fórfibunddt a 16. sorozat 30.500. szitum 
sorsjegy nyerte. Kerékpárt nyertek: 4. sorozat 22.J/O. sz, 
6. sorozat 46.379. sz, /. sorozat 60.654. sz, 5. sorozat H6.,‘J- 
hz, .7. sorozat 53.303. szám. Kisebb nyereményt nyi < /<•/. 
fi. sorozat 77.031. sz., fi. sorozat 86.317. sz... 1:!. orozni
27.475. sz, I. sorozat 50.209. sz, 4. sorozat 53.811. sz, ti. sora 
zat 31.925. sz.. 111. sorozat 71.195. sz, 7. sorozat 3127. sz,
2. sorozat. 40.010. sz, 15. sorozat 79.492. sz,, 5. soroz , t 
55.970. sz, 13. sorozat 20.017. sz, 9. sorozat 0705. sz, 18. or 
zat 32.170. sz, 8. sorozat 10.565. sz., 19. sorozat 75.980. sz,
3. sorozat 11.795. sz, 4. sorozat '1370. sz, 8. sorozat 9'>?v _
11. sorozat 72.728. sz, 2. sorozat 96.102. sz.. 8. sorozat 33.M". 
sz, 2. sorozat 01.884. sz, 14. sorozat 71.837. sz, II. sorozat 
37.283. sz, 17. sorodat 35.141. sz, 11. sorozol 19.000. :•/, 
5. sorozat 59.150. sz, 14. sorozat 98.429. sz, 7. sorozat 71.•<*•.  
sz, továbbá n 35.830, a 33.870, ii G8.955, a 95.505, ;1 99.105 
nz 59.388. számok valamennyi sorozatból, a 7. soroz;' 
95.089. sz, 11. sorozat 95.089. sz, 8. sorozat 95.089.
12. sorozat Oá.089. sz, 13. sorozat 93.089. sz, a 11. '91. <,<1111
valamennyi sorozatból. 11 13. sorozni 44.635. sz, 19. soroza1 
44.1135. sz, 10. sorozat. 44.033. sz, 3. sorozat. 11.685. sz , 
31.243, 77.307, 90.588, 1'0.717, 1158. számok valami" •>. r
sorozatban.

(A Reggel tudósítójától.) Búd János pénz 
ügyminiszter legutóbb ugy nyilatkozott, hogy 
az állami pénzverde 1926 január 1-én megkezdi 
működését. Beszéltünk ebben az ügyben

Temesváry Imrével,
a költségvetés előadójával.

— A pénzügyminiszter ur bizonyára csak 
tévedésből mondott január elsejét február 
elseje helyett, mert a január folyamán el
készülő állami pénzverde műszaki vezetőségé
től nyert értesülésem szerint

a pénzverde február elsején fogja műkö
dését megkezdeni.

Tudomásom szerint az uj pénzverde olyan 
rendkívüli teljesítmény re van berendezve és 
ügyeit olyan szakképzett- emberek intézik,hogy 
őszre minden bizonnyal fog akkora összegű 
váltópénz rendelkezésre állni, hogy

az első pengő novemberben forgalomba 
kerülhet.

Pullower!
Kötött mellény, kabát, ródlisz v éttér,

ST Olcsó árak!
Lukács és Pásztop
Budapest IV, Egyetem-utca 11. sz. 
(Gróf Károlyi-palotával szemben)

A Szent István malátakávé
g—ff

nem közönséges pörkölt 
^■■■^■■■■■■•sMas^aiasaaiaeesBoessaMOSseBB^a^sBMMsmwasvmssawasBusvaastsaavmwn  

árpa, hanem szakszerű 
csiráztatással táp
erőkben dús.

A közönséges pörkölt 
árpa nem tápláló.
Ilyenért kár pénzt adni!

AZ UJ

TUNGSRAM SPIRÁL S.
takarékos áramfogyasztásu,

tiszta fehér fénnyel ég és minden rázkódtatásnak ellenáll. 
Tetszetős, kis alakjánál fogva minden csillárban elhelyezhető

Kapható mindenütt I
Egyesült izzólámpa és Villamossági RT, Újpest

Szőnyeg ve vök 
figyelmébe!

Szőnyegek vétele bizalom dolga! 
Spíffi; szolid cégnél vásárolja! 
Valódi perzsasxönyegek 

la magyar perxsaazőnyegek 
Klllm (torontáli) argamun 

Angol velour, bükié és mindennemű 
futószíínyegek, moket is c z- 
lon és asztalterítők

A közelgő karácsonyra való tekintettel 
igen olcsó árakon!

Évi lakással bír*  url csalfrtfokwak 
kndvesS VlsatSsi MHAtelek.

glBaékewy kHaalySMfcs < AhspHva 1PO4

Polgár Hugó és Emil
Budapest V, Gróf Tisza István-utca 18. az. 

(volt Fürdő-utca), Sas-utca sarok
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HZ UÍOfSÓ 
tnes/^e«gyelmex a francia franknak.

Paris, december 18.
(A Reggel tudós, lójától.) A franciáik konzer

vatív fcrwi(S.s‘^c7c/ tulsugosan gyakran omlcgo- 
tik manapság. Lánn, mondja mindenki, a 
francia frank, esik — ha két nap óta 
szilárdabbnak /áljuk is — és az árak Francia
országban nagyjából még mindig a régiek. 
\ li'iini. a. regi Irank maradt a francia 
ember szxymeben és nem hajlandó hasznot, 
hmmi nemzeti pénzének értékcsökkenéséből. 
Ez igaz, c írnneia boltos, a francia kóla, még 
nem emeli félóránként a zürichi vagy a Ion 
doni jegyzéshez igazodva árimikkeinek az órái. 
l)o no feledjük el, az infláció elején sem a 
berlini, sem a budapesti boltos még nőm 
tanulta ki a papircsgazd ál kodás ördögi mód
szereit. Nem fari soká, a francia boltos is rá
jön arra, hogy

a boltja kiürül és értéktelen pénz marad a 
kezén!

De ha. a francia kislőkrs, a francia paraszt is 
kétség beesve ráeszmél arra, hogy dolgos 
életének — s nincs Európában emberfajta, 
amely olyan dolgos és takarékos volna, mint 
a francia paraszt és a francia kispolgár —. 
hogy a maga és családja minden inunké jónak 
gyümölcs'' szemétté ráHozol/, nyomban meg- 
nyilalkozik majd

a nagy különbség a francia és a német 
tömegek között.

A francia is konz< rrativ, mini a nemei, de a 
francia egyúttal ennek a földrésznek a leg- 
logi.kvsabb és lég fon odaírná rabb nemzete és 
kóser résen, csalódni fognak benne azok, akii., 
mini dögre a keselyük, Kurópa keleti feléből 
százezrem > özönlenek a francia főt árosba. Ila 
a francia ember rájön arra, hogy inig ő vagyo- 
nilag elpusztult, addig a nagy vagyonok 
gazdái kincseiket régesrég ál ment cl lék boldo
gabb éghajlat alá. hogy nemcsak a bankok 
és francia pénzügyi élei vezetői, a nagy ipar
vállalatok igazgatói, a Coniité des Forges 
mágnásai, hanoin a francia politika hősei,

a nacionalista uszítás nagymesterei is 
vagyonukat réges régen fontokba, dol
lárokba, aranyba és egyéb értékálló arakba 

mentet ték,
akkor olyan kirobbanás kövclkczhctik be, 
amely Franciaország egész politikai és gazda
sági rendjét halomra döntheti. A nagy francia 
forradalom is elsősorban gazdasági forradalom 
volt és forradalommal oldott meg a francia 
nép lát) év óla minden gazdasági válságot, a 
francia alapjában ina is ugyanaz az ember
fajta, mint <iset róttál.- másfél századdal ez- 
előtt. Dőreség és rövidlátás föllenni azt, hogy 
a. francia nemzői olyan birkátiileiemmel fogja 
eltűrni, hogy vezetői minden felelősségtől sza
baduljanak és hogy, amint A émrlországban ma 
történik, az egykori, nralkodőcsaládok az el 
szegényeden népen vasalják be. vagyonuk 
hiányzó aranyivá rkáil az utolsó) pfennigig.

\ francia állam pénzügyi hajain semmiféle 
kuru'/.slás nem segít.

A versenyfutásban a frank értékcsökkenése és 
az adói; számszerű magass.-iga között mindig 
az adó marad alul. Már államcsődről beszélnek

és elfelejtik, bog;’ a. francia államcsőd nemcsak 
a francia, nép pénzügyi csődjét jelentené, nem
csak a. francia imperialista politika megroppa
nását, hanem egész biztosan jelentheti azt is, 
hogy

a francia nép egyetlen fityinget sem fog 
fizetni amerikai és angol adósságaira

s jelenthet a belső francia politikáiban olyan 
rendszerváltozást, a,melynek még körvonalait 
sem mert, az ember telezni. Hogy ez mennyire 
igaz, az kitetszik az észnkfrancia ipar és az 
amerikai nagytőke legutóbbi magatartásából. 
A francia nagyipari mágnások és az amerikai, 
pénzvilág vezetői, megdöbbentek a frank 
riasztó I anya! lásá.nok lattára és a súlyos kö
vei kezményektő! megrettenve

próbálják az utolsó percben megmenteni a 
frankot.

Neii'yorkbau, Chicagóban és. Washingtonban 
most már belát iák, hogy a I rán'-' zuhanása 
mennyivel végzet esőbb következményekkel 
járna, mint a márka elértéktelenedése és gyö
kerestől vágná el az amerikai közvélemény 
bizalmát Európa 1:i!|.raáilása iránt. Maga a 
washingtoni kormány követeli most már a 
Watlsireet vagy bankjaiiód, hogy megvédjék a 
francia, franko; s v(>| ■ (gyűlt nemcsak a Fram- 
ciaországn.' k adóit kölcsönöket, hanem az 
Európába, kihelyezel ( óriási összegeket is. A 
szakadék szélén küzdő Éraneiaországb.-m azon
ban az északfranda gyáripar pénzügyi segít
ségét a francia szocialisták törvény segélyével 
köivlc'.övé ki>‘án,>ák leti.’i, ami ellen természe
tesen a ('omlié des Forges, a mb.'-zipar érdek
képviselőié körmeszakad Iából védekezik. I’ills- 
naínyi lélegz.1 vétel után ma vagv holnap uj 
hó! kitör a riM'gatag s moet az a különös hely, 
zol ólldl elő. hogy

az amerikai nagytőke véd?, a francia 
nehézipar pedig gyöngíti a frank pozíció
ját, amelynek sorsa még mindig teljesei', 

bizonytalan.

pont vezclésdrel akarja megakadál  yozni a 
kant remim további tdinamu níájál a budapesti 
tőzsdén. Mesfcis;'.••<•... hansse élőid zui pei 
nehéz volna, de veszedelme is. Mt>>, száz
számra akadnának úgynevezett „beavatottak0 
akik boldogan önlrnék meg mm lévő papír 
jóikat az intervenció ölét Különbséget kell 
továbbá tenni papír és papír Itözöil. \z az igaz
gatóság, amely fölöslegesnek tartja, hogy a 
vállalat Míz vény cinek osztaléka iega.lább a bc- 
‘éti kamatlábat el ne érj.-, -mm érdemel iáim*-  
gatást. S végül gondosan őrizkedni kelt attól, 
hogy az elmúlt hónapok esenjényei megismét
lődjenek s boldog.boldogtalan rájátsszék az irt- 
I cr ven dó ügy nl/ike > re.

A Közalkalmazottak Orszáuo1; (jaz.i.'vó.'d Szövetkezeti 
kiépíti iiz.i'melt. A Közalkalmazo tak Or Gazda
Szövetkezeti'. ;nii<:ly ;■<•!•. eililie S/.Debrecenben. 
Mi-koleoil. S/.ékl'st'vhér v ;í r<4 í <■- I’i'i-m'p vollrii, 
fiókjai, njabli liókok ki építi! :■■<’< lei z.i. K épileír
erősen a szövet kezel lm - . I'iisz.cr rs > ex l <],>> z.f ó] y;j|. \
köztii-ztvi iftök bmliavi résztélre vé -irolhnt.i.ik ó ; a vé
telár után k.miiitnl nem k '1 iizelni. Di ii.id.i. - n li.iz 
szállítják a túl, n i.-.i'ik i és jurául .ij.ik. a Iüziitőnnyár 
ininösék'é! és meiiio iséi.'ét A ziivelkezel n, ákötlé-él' é- 
ii>j)<iil.‘i-ét IUkI és Cs.iky niiriiszt ei ek nmxy mcirértése félti 
leliviove. A szövi tkezet, elnöki' báró Perényi Z.-isrmond, 
uki nagy energiával karolja öl a k'öz.ilkiilnitizoitak eme 
szövetkezet ének fej lő<lé:-éf.
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(>SSZ ES < )SZTA I) Y A IDÁN

LESZÁLLÍTOTT
ÁRAK MELLETT

X Homok eltakarítása. Közhellyé váll az a 
mondás, hogy a. háborít Európa, gazdaságai 
romokba döntötte. Miután a közép- és ke
leteurópai társadalmak vagyonát, a háború 
<;s inflációi ellnyelte, most a győztesekre került 
a. sor. Franciaország az államcsőd széldn ver
gődik. Xiigliáhan pedig a legnagyobb vállala
tok kűzködnek az évik óta tartó depresszió 
fojtogat ó következményeivel. Tizenkét millió 
fontol, .'tat vanmillió dollárl, vagyis liiblrl. 
mint amennyit az egész magyar szanálási köl
esön. kitesz, irl le a rapokban elvesztett alap
löké gyanánt egyetlen nagy angol vállalni, a 

ickers-eég s háromtagú bizottság dönti el 
ezután dildátori hatalommal, milyen irányban 
folytassa tovább a vállalat üzemeit s mennyi! 
Írjon le megmaradt alaptőkéjéből. A magyar 
gazdasági élet elvan súlyos vesztest goket szen
vedőit a legutóbbi időben, hogy bátran remél
hetjük, ez a nagy krízis. amely a legerősebb 
társadalmakban szedi most, áldozatait, ezután 
talán elkerül bennüukt I s ii' iigodtan Ítélhet jük 
meg legnirnyobb vállalataink sorsát, amelyek
nek alaptőkéje egyébként annyira, lecsökkent 
aranyérlókbcu, hogy kamatoztatásuk nem okoz
hat neiiézséect. Ezért > oak ezért emelhetjük 
föl .szavunkat :• terv melleit, amely állami 
pénzzel s állami intézmény, a Pén:hdézcil Köz-

Legszebb 
karácsonyi ajándék!
Alkalmi áron ............. "Í?5@ü<ÖÍ3©
(iyorinekeknek............. TSO.OOO-től

GUTMAeUN J. ÉS TSA
VÍB, ^ák6rzi«ut 16. sz.
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aiékcbeRí gazdag iesz, 
a ranyscrJí Jegyet vesz! 
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IV, Egyetem-utca 5
A technika ős nz ipnrmüvúRZOt vivnuiayajfljjil 

. hygicnikusan beronáozvo
SörkiilönlcgesHÓgok. Sajtit termésű „omM boroR 

Választókon villúsrcggcli és déli-esti útlap 
Revier-rendszer! Olcsó árak!

a. ERZSÉBET- ÉTTEREM ™
ismét BODRICS BÉLA muzsikéi

Közismert f6 konyha. Jó borok, polgári Arak 
SZABÓ IMRE ronduKlte
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Vértés Marcell,
legdivatosabb párisi rajzolómüvész a Lipót 

körúti villamosokról álmodik
Három évig nyomórgott — A „nagy fordulat**  — Belebolondul az automobilba 

Legjobb vevői: volt miniszterek...
Paris, december 18.

(A Hennái tudósítójától.) Moutfetard Avcnui gyönyörű 
lakásán fölkerestem Vértes Marcalit. a fiatal magyar 
rnjznlómii vészt. aki itt

több mint híresség: fogalom!
\ értés nyolc éve él távol hazájától és megállapítható, 
hogy erkölcsi és anyuul sikerek áolyában, László Filllii> 
mellett, ez a :i<i eres fiatalember vitte, a lentöbbre kül
földön, a kiindolgozó modern magyar művészek között. 
Az első kérdésem:

Sokat gondol-e haza. Pestre?
* Az elmúlt nyáron — felelj Vértet; nagyon 

bánatosan — a n onnan diai tengerparton lak
it.nk. Egyszer nem eseti -az eső (Normandiá- 
btni folytou esik), lementünk a 1 tengerpartra. 
S'zélesötnd volt: ragyogtak a csillagok. Dóra, (a 
feleségem. már öl éve) mellettem ült és sirt, 
a mamájára gomlcll, aki Lengyelországban 
van. Én — Pestre gondoltam, mégpedig’ arra, 
hogy

a Lipót-körufon milyenek a villamosok 
számai?

Sokra emlékezíeni is. A IC-os sárga villamos 
és a Ll-os a Duna parton? Egy-e? És a 2-es! 
Nem? Budára megy, melyik? Az 5-ös? Az 
ötös, nem, dehogy a Trocntlero—Gare de’EsI 
az ötös. — Nem megy már, látja, nem emlék 
szem ...

/.s liauyun elkomorult Paris lenti rnépeitebb rajzolója. 
Hogy vidámabb témáról beszélgessünk,

párisi pályafutásának első hónapjaira, a „startjára" 
tereltem a szót.

— Az első hónapok? — és már vigyorog a. 
páipaszem? alatt. Három érig tartott. Vátri.s 
a legnehezebb a világon! Ma már magyarnak 
valamivel könnyebb. De atkkor! Amikor én 
jöttem, egyedül voltam,

egy szót sem beszéltem franciául,
senkii sem ismertem. Az első esték egyikén 
fölnienitűnk a. S’arré C'oetir-höz, a begy fc'ejéro 
és „elnéztük Párisi". Csüggcdés fogott cl, 
milyen porszem vagyok, milyent rengeteg vá
ros, mit kezdjek itt?. . Azóta, sokszor voltam 
ilyen csüggedésben és ha lehetett volna, szám
talanszor hazamegyek. akár gyalog, haza, haza, 
Pestre, Amikor mátr kezdték észrevenni, hogy 
élek, amikor már plakátjaim voltak az utca 
kon, rajzoltam a lapoknál, még mindig nem 
ment jobban!

Nagyon keveset kerestem.
Lassan és rémes nehezen azonban mind m 
rendbejött, sőt. a oorsom rohamosan javult, 
egyik jé) érte a másikat...

METROPOL SARASÉ
Budapest, Lehel-utca 25 
Telefon: 112-23-24-25-27

BÉRŰÉT
teherautók
350-6500 kg. teherbírásig

autóbuszok
4 korékrókcs. 4 üléses, 7/ lg Hl’

személyautók

ITALA 
PACKARD 

személyautók

MOTOSACOCHE
motorkerékpárok

— Mi volt a nagy fordulat?
— Az első párisi kiállításom. Ili naponta 

több kiállítás nyílik, ismeretlennek nincs 
sansza, hogy észrevegyék, vagy csuk egy sort 
is Írjanak róla. iszonyú gonddal lioz.ta.m önsze 
a kiállításomat, főként a rámákat Illetőleg. És 

egyik óráról a másikra minden megvál
tozott!

A „Le Journal" ám a legnevezetesebb kri
tikus, Pavlovszky irt, az „I Husira!ion", ez a 
konzervatív, a modern művészetről soha, ludo- 
máist sem vevő lap dupla oldalt, mélynyomatu 
klisékkel tarkítva. a. cikkét. Döglött utána

jötte’'- a kiadók, kutattak a rajzaim között, 
amim volt, mind eladtam.

llosrszu megfigyelések, rengeteg croguis, 
köre téve - .megszületett az első album: I íny
ei ng. Páni lleboux, a híres Író irta, a prefacc-ol. 
Után.u jött, a ...l/u/xon^'-albuin, végűi: a „La 
journes de Madame". Lapoknak nem dolgozom 
már egy esztendő óta.

Lukszuskönyveket i 11 usztrá loií.
A „Byblis" a bibliophilek reviije azt írja, 

hogy én t ámasztot lom főt Vranciaországban a 
litográfia alkalmazását. \/. első ilyen könyv, 
(íerard Bauer „Les Six Ehlgi»s“-:i

íegimpelőtf jelent uicir — eg.v példány smn 
kapható már.

Egy könyv ára: 40110 frank, .Tannáiha’i jón 
ki a ...X’ouvelle 1,’evue l* ’r:illcaisc‘‘ kiadásában 
a ,.7'ableanx de la Mode". George*  Armund 
Mosson irta, egy példány sem kapható, mind 
előre eladtál,'. Ez persze bizalmat ad a töl.'.ii 
kiadónak, egyre-másra ajánlanak munkál. Ma. 
Vrancis Porca „Hob el Hobek"-jvl. vállaltam 
cl. A „Les Ijlrangers ét Paris" cimü füzetem
ből inspirálva

egy francia film készült.
amely csak most, jön a publikum elé. lói én 
lovászán az l'fa lehiroll HerHnbc, ahol az 
egész ..Dancing"-mappámat filmbe realizáltam.

És c.uláii, houu révbe érkezett?

— A nagy nehézségek csak most jönnek! 
Figyelnek., sokul várnai,- tőlem, többet, sajnos, 
mint amit tudóié.

Először a nyomorúság, most meg a felelős
ség hajt!

Szerencsére minden munkám szoros kapcsolat 
bán van az élettel és mivel az élei gyönyörű, 
különösen Páriában, nem untat a munka.
- Mi volt

párisi életének legnagyobb szenzációja?
Megismerkedésem az automobillal! El-o 

kiállításom után gazdagnak éreztem magam 
/•s régi álmom megvalósult: autói vettem. Be 
iratkoztam < g.v autóiskolába, majd több is
kolába egyszerre, egész nap a. bakon tiltom 
Imádtam az autót, elfelejtkeztem mindenről.

Nem voltam normális állapotban, hat hó
napig e.g.v vonást sem rajzoltam.

Andrassy-utl Színház
A ragyogó nij műsorban föllépnek

Medg'yaszay Vilma 
Ilosvay Rózsi 
Kökény Ilona 

Dajöukát Ilona 
Vasxary Piroska 

Jankovieh Magda
*

Kiss Ferenc 
Baross Géza 

BekeRi I jÁszló 
Kabos Gyula 

Bársony Isi vén 
Radó Sándor 
Ihász bajos

Négy üléses autóm van, kókszinii. mint a levél
papiros. Antikor egy szép napon aztán meg
láttam magam a. tükörben, vörös sodorarecal. 
(isszescbze.lt kezeimmel, szent Isten, hová 
jutottam?! Vége volt, a rohamnak, megint, raj
zóiéi lettem! Az első munkáin megtérést itt után 
egy plaká.t volt, amelyet a mull évi Opera
bálra csináltam. Pályázat volt, amit ón nyer
tem meg...

ISI hallgat. Azután halkan, szinte ijedtéi) mondja: 
Nagyon toy-v Irtsa ír a pesti kiütiná: mn? I’íol ó kérdé
sem: Milyen francia türsasáf/bari h-rüui tney a iendlva- 
tosabb párisi rajsiló?

— Műrészek közül csak az öreg Lcgrand- 
dal és a nagyszerű .S'tim-mel érint kéz*  in. 
Poraiul is jól ismerem. Legutóbb a „Homo 
risták bankettjén" közte és León Hcsord közön 
volt, helyem a vacsoránál. Nekem az alsó 
vacsorám roll egy miniszterrel, viszont neki 
az utolsó vacsorája volt, min(. miniszternő'- 
másnap megbukott! Kár, már egészen jóba 
leltünk ...

Legjobb vevőim: M. Louis Barthou. a voii 
badiigyminiszter, — a „í'enl bibHophd' 
egyesület elnöke és M. Amire l'esse. a >o’í 

gyarmat ügyi miniszter.
El is jöttek legutóbbi kiállításom megnyitó 
sára Devanibei-liez. Magyar miniszter, saj-.-os. 
nem volt...

Vértes újra clszomorodik. Tlová gondol? k. -d. i .
.A Lipól-körutra — mondja a párisi chie 

30 éves mestere —, a. negyedik emeletre, ahoj 
az én öreg papám lakik... Br. 1*.  E.

Szinteeízi fyit»efs
’ Bemutatói Forgács ltózsl Kamaraszínházában. Va

sárnap délután három eg; oh.isohL ninl.'iln'! lo a 
Pargdcs Itóisi Kn intim zinhiizn n Ki- komédia helyi 
ben. A három cgyfölvoi'r’iso- !;<i/ o a lofrnns'1 •!••• " o- i 
i.éudri .Ufréd: . S <■(/< ,•.//o>/< , ma dt. i A i. . .un lj <■
inni pridd' imibol. ;i lukásm :é,iril ., hil I áridui léül 
után a „hűt f <d." .<mü kedvo . i: uili'k- - u Imo,
liiUiilpiir válopörét liirur.vnl,la. l/<u óího, , //»,, \ '•-•es
jálékn pedije llrenzei 1 rágódó- idi venii meg. A közön
ség mind a barom szii.dnnibof :uigy . t /.• -. ! úigudt i.

Az .. Irtnt.lan özvegy" niigyórányit elökésziilelel niiatt 
mar ma, hétfőn .sem tart elomlasí a Városi Szolhoz. A 
mig.v sikert Ígérő Uurmalli - l.n.itn' .perelt!.. fokozott 
gonddal es nzerctettel készül n ziohir/. ncnszerii zeni I? 
zete. élükön a vendéig Lábas*  .Inéival. Az ..A ríni Imi <>z 
'••g.v" minden :.zerc|ie vidámságot siigiirzó, mnz-ikiiia 
pezsgő, kiállítása rngyogó. Penmlató cIoikIiis én. pón
leken.

• Méisí'kcUárii karáe.son.v délutáni előadások a V íg. 
szinliázbiin. A Vígszínházban pénieken dclnián <z 
..Arcok es álarcok" :il, szóm lm Ion délután az „l'rieinbe 
rek’-i'l, vnsiirnnp délután a -.i rl,el’ogo"-t mliak. Mind 
három elölidn.st mórsék<dt h<d> arukkal turljiik meg e, 
igy az. imnepi közönségnek modialnin lesz a szezon )< ■- 
imgjehb sikereit olcsói helyárai; inclíctt ineztlekinleni.

• A \ igszinház karácsonyi hete hozza a sze/ón nagy 
irodalmi és művészi esionényét, Pirundello „Hat szerző 
keres eg\ szerzőt" emui világhírű szi nja I óikana k be 
iiinliuojál. tnnelyct szerdán este Lollinak meg. A k<i 
vetkező eh’iiidn.sok pénteken, zomI,.iI.m és \asarnap . sin 
lesznek. Hétfőn este az „Arcok és .ila.reok''. Holtai 
Jenő v igJálékeikJiis.'i kcriil színre, kedden pedig az 
„rricnilierrk" cl adják. Iléliitani előuda-ok: esotörlö- 
kön rcndkiviil mérsékel! hclyár.-ikkaI: „A kedélyes I iva 
rendőr". Pénteken: ..Arcok < • ál irenl;." Szombiilon: 
..I riemberek." \asarmip: „A csirkefogó."

’ A Kftvárosl ();ie.rcUszinház karáesonyl belét a
v ultozalosaldmu all.toltak össze. .I.ishnj Kik .Madi

: liaréja hétfőn, keiideii és szerdán e . lartjli Utol o 
. tieid.ásnii. i'siitörlökön sz.iinol. Pénteken és zomb >u 
este: ..Miami." Pántokén dél ntan; ...X’ólti- kapitány." 
s/.iHii unt ni déliit.m; „A kedélyes lov. .írendőr." \a ír- 
nap este; ..A néitás kapitány", ilélnlán pedig n „Miami" 
kcriil szilire.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

nyújtott az első föl vonásban. Ezúttal azonban 
térdre kellett, buknia szerepének jelentéktelen 
frázisai miatt már csak izgalmában is Bajor 
szenvedélye és llőzsahegyi derűs, napos nyu
galma előtt:

— Szóval?
— Szóval: azért mert valaki üvegszilánkot 

szorongat a. markában és azt — csillagnak 
nézi, azért még nem kelt olyan nagyon mérges- 
kednie arra az édes, áldott közönségre...

— Máriám, de igaza van.
— Mint ahogy Lengyel Menyhért könnyes, 

szomorú, meg nem érleli Máriájának is Igaza 
van, hogy elhagyja az urát. Csillogó szemekkel 
az asszonyok és kipirulva izgatottan figyelik 
az urak a nézőtéren az asszony és a férfi 
lélekbemarkoló dialógusát. véres viaskodását 
— a saját boldogságukért. A premier utáni 
táblás házgji azt mutatják, hogy az emberekéi 
érdeklik Lengyel Menyhért súlyos mondani- 

— saját, házasságukról, mini ahogy 
házasság megtalálja egy kicsit a saját 
betcgségiii „Mária" szerencsétlen, el- 
házasélelében. I 'alóságos szín padi

mif szól a ViUand-lcslvérek szenzációs attrak
cióihoz a Nemzeti Színházban"!

— A zenebohócokhoz?
— Azokhoz. A. Zilahy—Bajor—Bózsaliegyi- 

Ir iához.
— Miéri, kérem?! Szép darab az nagyon. 

Csupa szív, kői lészel, lírai, borongás és...
— ...és szikvízzel kevert, kertibiboros, dacos 

nckibusulás, amiall, hogy „egy költő könnyei 
nem Kellet lel:, a. publikumnak"...

— Hát, — ami a. szódavizei; illeti, Zilahy való
ban kissé sokai, sistereg ebben a eommocdia 
(dél, Vartcj-ban, amiall, hogy a. „Csillagok" 
(Imii darabja nem lei szelt úgy a közönségnél:, 
mint Kiss Feri a „Süt a nap"-ban,

— Na látja, ez az. A legifjabb kisfaludysla 
babérai iránit legdcvólabb hódolattal meg kell 
régre áUapilani, hogy a ..Sül a. nap" sikerében 
nagy részük, volt ám a. szivészeknek is, főleg 
Rózsahegyinél: és Kiss Ferinek. (A lobbiékröl 
ugyanis, a „Hazajáró lélekT-röl, a .Jégcsap"- 

' ról és a „Csillagoké eimüről alig lehelne ez 
a!Kálómból mondanivalónk.) Nem érijük tehát 
a költő elkeseredését, a. „’/umebohó ol:‘ -bán, ahol 
Odry sz( mélyén kérésziül olyan • imsen leckéz
teti meg a neveletlen, publikumot arról, hogy 
mi tessék neki és mi nem, hogy a végén már 
komolyan szégyellük magunkat. — nem ma
gunk, ile kizárólag a Nemzeti Szinház miatt, 
amely a tradíciók bástyáival és az itt-otí. még 
mindig divatban levő kurzus jelszava le kinai 
falával oly féltékenyen, őrzött. < Ikcrilcll és sok 
igazi irói értél: számára valósággal hozzáférhe
tetlenné! varázsolt szisz padál a lka1másnál: tar
lót la arra, hogy egy lúd ségi el nül. szép Urai 
tehetség, de amint az események 'mutatják, a 
színpadon még bizonytalan író, nyelvöltögclós
dit játsszon a publikummal. Sajnos, a publiku
mot nem lehet terrorizálni: Vagy tetszik n< l:i 
valami vagy nem! S a. költő elkeseredése talán 
helyén való egy szalon sarkában, meghitt baráti 
körben vagy a Fannónnia angol Iérmében, va 
csorázgalás közben, de színpadról nincs vissz
hangja, ha csak m m egy elnyomóit zseni ege
kig törő sikoltása, egy I! agneré, Maiéi liucfé 
vagy Slrindbcrgé. Eismcrcm azonban, hogy a 
darab rendkívüli mü.k< (Ivelői alkalmai nyujl a 
darab sikeréért arkangyalként küzdő Bajor 
Gizinek, hogy a hölgye!: öltözködésében most 
annyira divatos fiús ambíciókat kiélhesse, 
jpr Gizinek jól all a cilinder, — 
„Rongyosok" • ’ ■■ ■-'
volna —, tehát jöjjön a pomponos, 
szerep — és a cilinder. Szegény 
azonban már úgy néz i:i nulltlh

lia- 
aminl. ezt a 

timü filmben mintha már látlak 
c lownruhás 
Rózsahegyi 
a szokatlan 

coslumcbcn, méltatlan slaffage-kénl, mini egy 
oláh medvetáncot Iáit)... Kugár mindig In 
hátiam ,, , ,,

- Na és Forgách a. Kiss bért szerepében.
_  Doktor Forgách. kedves Bendegúz, dok

tor' Doktor Forgáchnak való ez a szerep, 
ti "még kezdő az első magyar s-inpadmi 
s „A hid"-ban igeit bizalomgerjesztő atulctlusl

Magyar Színház
Szerdán, 1925 december 23-án 
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A FŐSZEREPEKBEN: 

TÖRZS 
TITKOS CSORTOS 
Gombaszögi Ella. Tussy Mária Simon 
Mária, Turuay Ernő, Denes Ly kJ. 
Z. Molnár László. Vaffo B el a,Ab nyt 
Tivadur, Rubinyi 11 "ír. László Lilj.

Letigvel Gizella, Kethev Lajos 

valói a 
minden 
bajait.
romlott 
tűzijáték <t harmadik fölvonás, izgalmas nagy 
dialógusa Harsáuyi és — Mészáros Giza között. 
Ennek a legnemesebb színpadi drágakővé 
csiszolódott Kecses, törékeny asszonynak mhi- 
drn szara olyan liszlátt és egyszerűen jitl cl 
az emberhez, mint ahogy a bárányfelhős ég 
kékje a tó tükréhez elérkezik. Csupa verőfény, 
édes és tiszta öröm ez a Giza, ez a szőke, ez az 
..okos", ez a lehetséges Giza. Nagyon meg kell 
dicsérjük Simonyi Mariid, alti passzivilésában 
heroszi munkál követelő szerepel hősi módon 
is játssza, teljes erővel és már nem is színpadi, 
de az emberi izgalomnak liarmin( kilencfokos 
lázával. Tűzőben gyűjtő, lázában rercjl''kescn 
igaz, boldogtalanságában szeüd. és megható, 
mini egy sebzett galamb. Harsányt Rezső, akit 
kegyel lenül megkorbácsoltunk néhány hónap
pal ezelőtt a jelzők vitriolba mártott korbáicsá- 
val, ebben a szerepében Hegedűs Gyula nemes 
nyugidmál és Moissi mély egyszerűségét nui- 
lalja. Csak Balól találtuk . Kindcrtragödie"- 
szerűen — huskomoruah, kissé expresszionistá
nak, talán dadaislának is. Találja már ai'U 
magát, egy élei, n keresztül mégsem akarhat 
ö sem az ..Arnyilaié: é*  ködében bolyongani. 
Ezzel szimbcn a Kamara Shair-darabjiiban 
hallatlan sikert roll a kolozsvári Somogyi 
Bogyónak, az egyik éDercm >cn égést este róla 
áradozott egy ur előadás ülőn...

Valami még vidámabbat, ha kérnem sza
bad!

Hogyne. Jön a Karácsony <
Jézitska, na és azlán a SzHvesztre, 
mulatság, bál, < síéig, soirée lesz az 
raszterkor, különösen a. színházi 
amelynek egyik menyasszony-tagja 
hiról küldöli szél S:ilreszt< rre, barátainak és 
jó ismerősi i>n k. A szép és lehetséges fialal. 
színésznőnek ugyanis aznap délben lesz az 
esküvője ...

— Ilőmöki Tud ralamil Gemierröl is, már 
liidnl'llik olyat, amit meg nem irtai: róla...

— Hát ez bajos; meri a jó Gemierröl azt is 
mcgirlák, hogy gycreK'korában miért kergették 
és miéri nem kerg( II ék a: asztal körül. KA len
ben senki sem irt a Zsazsa szenzációs revügörl-

r<7e együtt a 
Rengeteg 
idén Szil- 
rilágban, 
tjo meg-

(I.

Belvárosi Szinház

Az uj
Lengyei Menyhért-darab 

Nagy siker!

MARIA
Simonyi Mária, Mészáros Giza, 

Kürti, Harsányt, Baló 

töltöttjéről, amelyen a Fészek Genvier-bankett
jén megjelent s amelyet (Zsazsával együtt} 
Gemier-rel szemben saját Kezűleg szervírozott 
föl Toluay Ákos, a Fészek elegáns és udvarias 
direktcurje. Zsazsa a pecsenyénél már brúdert 
akart, inni Gemier-rel, koccintott s aszónál a 
neki, hogy aszondta: szervusz!...
- No!
— Hallja, maga nem ismeri Zsázsát, hogy 

milyen közvetlen! A nyáron megismerkedett 
Reichcnliallban Maurice Gucst tel. a híres ame- 
rikánus szinigazgalóval, fiam, mit mondjak 
magának, a második percben már csak „Mojsc"- 
nek nevezte, légy bizony. S' meri, aki külföldi 
Pestre jön, azzal „tuli“-ra történik valami baj: 
Liltle Tich-cl hatévi, szerelem után Hl hagyta 
el. a menyasszonya, Lipkowska Hí vált cl 
Baklunofító!, hát Gcmierl is Hl hagyta, el — a 
titkára, Mr. Sapiró. De ez ("ml ne aggassza. 
Bendegúz...

— Nem is. Pletyka, akad!
— Mi az, hogy „akad"!!! Olvasta a. bécsi la 

pókban, ugyebár — a magyar lapok is ál vei 
lék —, hogy Aknay Vilma megvált a 
theaterlöl. De. azt már nem, tudja, hogy 
Azért, mert utazik. Amerikába —- Vajda 
köz, aki most Hollywoodban tartózkodik 
tik a feleségétől.

— Csak nem ...
— De. Elveszi Ahnayl. Most folynak a 

dációs tárgyalások Becsben az ügyvédek közöli. 
Merry X-was und a happy new-year, deai 
Bendegúz..,

Burg- 
miérl. 
Ernő- 
s rá-

likci-

Kossuth. „A hid“ 
nevezetes szerep- 

Lajos ominózus 
visszaadott a 

alkalomul;! I c/ősíor 
Odr>v szemmel lát- 
hareba. vitte, hogy 
a kétszer tízperces 
a. szerző intenciója 

Odry színészi 
szerep, amely 

a Kossuth- 
— ez bizony, 

halott kegye
inél tóau. Kes- 

kissc tiidővészes 
mindenkép hiány

férfias. dacosan 
i egyénisége és 
beszéde.

* Odry vasárnap délután: 
vasárnap délutáni elmúlását 
változással láttuk: Kossuth 
szerepét, amelyet Kiss Ferenc 
Nemzett Színháznak, ez 
játszotta cl Odry Árpád. 
hatóan minden ambícióját 
jelentékennyé siiritse ezt 
KosHuth-jelen őst. De amit 
nem fektetett a szerepbe, azt 
láza, sem tudta, helyrehozni. A 
Kiss Ferenc jó magyar érzésére 
kultusz megcsúfolásaként hatott 
Odry Árpád alakításában sem 
leteken és Kossuth Lajoshoz 
kenyarcu, lulelőkelő és 
Kossuth volt. Odry. akiből, 
zott, Kiss Ferenc sugárzóan 
magyar, elragadóan karakón 
zengő, kristálytiszta magyar beszédé. Magú
ról a szerepről pedig: a Kossuth-lólvonas vég 
szavai. ,.A 1
mclnek panteont!'' 
kifejezésre „A 
Kossuthról és a 
szabadságharcot 
háborúnak és 
„iüszőt zárja ki 
trónjából. Ez .több mint 
ez világnézet és ) ’ ” 
:i dopraviició e szennyes kors7/ü.k<M);in 
kozni kell. Es 
lennünk Kiss 
K oss u t h oz méltatlan 
vonta szava és mozdulata 
rep vérszegénysége és 
fokozott abban érvényre jussom

Vizsííaclfiiiilás. A Un.kosi-iskohi viz.-jjaolőjulásám a 
, Ciilti'iiif ORV soknligóro tahotew:

A luiiiRvi-r'i'ii.vi> sz.i)< •< liillimoon szop isfin- 
iíizott hangjával sikert .•íratott. ..

El kell vinni n R.veru1’k'ket hazulról: a Varost Srin- 
házba •’l-óii ilóhil.in 3 ómkor. Lojrszebb tünuerroge a ,.Bam 
szem .1: nkó° b-s/. lólluiló. sok kedves, nieglepotesscl, karn- 
esonyi niáiulékkal. .legyek rvtó! at.oon koronáig.

polgárháborúk, halottal nem érde- 
' juttatják legtisztábban

hid:‘ szerzőjének fölfogását 
48-as eseményekről. A magyar 

miliősiti Hcrczeg polgár -
a magyar szabadságharc gá
ti magyar örökkévalóság pcni- 
:/ ..... j irodalmi vélekedés:
politikai hitvallás, amely ellen 

...., „ ..... ‘ ' i is tilta
ni:! még elismerőbbeknek kell 
Ferenc iránt, amiért ettől a 

Kossuth-szereptöl meg- 
erejél, hogy a sze- 

destrnkciója annál

.. K i x
(illik)/ í'fitllú.

$

D. 17? 0. 2ó L — Ve. 10.

Ügyeljen 

bevósárfiáeainál

FRANGK-káoénak 
nincsen

A nagg világot bejárja.

védjegyünkre!

i
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Áruraktáraink egy részét saját gyárunkban állítjuk elő. Óriási forgalmunk teszi lehetővé, 
hogy mi legyünk a legolcsóbbak. Az alant hirdetett rendkivíill jutányos cikkeken kivül 
áruraktárainkban feltaláihatőMpugy Párás legújabb selyemkűIoniegességeL mint Lón- 

dón legjobb szövetei is.

Kapdrsowí Fdrsdmü# uíolsó napjai?
Mosóosztály:

Mosókelme divatos mintákban — 
Fehér inőségrenádin -------------
Azsur kockás és csikós fiiggöny-
Teniiiszflanell, jó minőség---------
(,'érnabarchet------------------------
Velourflanell legszebb mintákban 
Eponge divaszinekben duplaszél. 
Cloth 110 cm széles-----------------

11.0(1(1
8.509

>— t*rt

E

Japán selyem --------
ltuhaselyeni, 185 cm széles------
Crepe de Chine

Selyemosztály:
49.999
•>9.<W)
98.000
•18 <KI<)

ölő tt- s zö v ottősz tá í v s</

Vászonosztály:
fá"l
•ÖWi

•1

CB
Mosott sifón----------------------------
Pamutvászon------------------------
Ágynemű pamutvászon---------
Pamut lepedővászon 150 cm széles 
Bőrerős ungin — ---------------------
Damaszt kávéskészlet 6 személyes 
Törülköző--------- ------------------
Fehér sifon-zsebkendő-------------
Női hímzett zsebkendő-------------

n-.« rí——z—r-^oi

i://®
b e

(? 

<1 5'

Női gyapjuinellény-----------------
Női pulloiver újdonság-------------
Kötött női kabát---------------------
Ferii teveszőrszvettcr
Leányka-gurnitura (kabát, sapka
Trikó női reformnadrág---------
Kötött selyem sál--------------------
Női vastag téli harisnya---------
Férfi zokni--------- ------------------
Divatcsikos férfi zokni-------------
Női strapa harisnya-----------------
Selyem horgolt nyakkendő

121.090
230.000
188.1010
192.909
175.000

39.9(1(1
49.009

9.8Ö9
6.990

14.80(1
8.500

i::.9OO

Női klibát-
és ruhaosztály:

Női kabát tiszta gyapjukelméből. 
liberti béléssel---------------------

Női télikabát, szőrmézvc, hinta1 íja 
anyagból, Ii béri ível végig bé
lelve —----------------------------

Tisza gyapjú kazánruha---------
Selyem zseniper —-----------------
Tiszta gyapjú kazánbluz —------

Szbvetosztály:
Divalmintás kabát velour kelme 
Divatos ragláukelme —-------------
Angol kosztüm- és ruhakeline. — 
Férfi öltönykelme----------------- —
Kockás háziruhakelme-------------

«

I 
<

ÍÍ90.0ÍM
309.000

95.000
185.0110

480.000

sifónból azsuros szegélyezéssel

Fehér n em iiosztály:
Női ing vagy nadrág, azsur sze

geit széllel és hímzéssel--------- 26.909
Sifón nadrágkombitié, hímzett

mintával - 18.000
Silón női liálóíng szegeit széllel 19.990 
Trikóselyem fésülő!:Öpeny színes

hímzéssel 123.000
Férfi, színes nappali ing, 2 gallér

ral 09.000
Féri*,  színes, nappali ing rayc

mellel 86.000
Férfi hosszú köpper alsónadrág 59.900 
Színes mintás paplan kétoldali

használattal 195.0 0
Konyhakötény —----- — 19.501!
Silón, szobaleány-kötény - — — 39.50!)

I

a

li

I '

II /
4 Hl

I

var Nagy karácsonyi mintagyüjteményiinket és árjegyzéket kívánatra készséggel megküldjük *w
r. jmwiMnv^ry ur«r/w mi—'■ u- au

tfiifW
Ii

VI, BERLINI TÉR 3 (Nyogoíil *!, -Biharon) j
BRUJU
kinyer J,,IV,Eflyetem-u.11.

»JU

Telefon: 
220-64

Központi fűtés. Fürdők. Lift
Minden szobában melegvíz 

Polgári árak. Tökéletes tisztaság 
Figyelmes kiszolgálás

PONGRÁGZ sünkor tsaToaió
n temesvári Lloyd és Palaco kávóliúzak 

volt tulajdonéba

N e t ö r j c a fejét, ]

a legszebb karácsonyi ajándék í
■nM)«rr.’rrr«»«miuxjwar. A m-.fM.Tii—rima — ■uiwinF/rrr wvr«»ruii wm ■n<«rr.m '

etjy magyar könyv.

ISCHLESIKGER Máit 

INOATLAII. ÉS UZLE7 fORf.A4.Í1Í IROD&JA 
BUDAPEST V, NAGYKORONfl-UVCA 26

TEtEFON: 33 21

*
VESZ és EXAD

‘ i'érházakat. családi liázaknt, villákat, telket,
gyárhclyifié«cket, ka házat, vendéglőt 

es mindennemű üzletet
*

PÉNZKÖLCSÖN
gyors és kedvező föltételek mellett folyósítva!

ij I

i 
I l»

RaM Ol^a 
mOvéKzl StíMésébeiia! í 

| A legizlésesebb és legolcsóbb könyvkötészeti í 
! műhely, Budapest IV, Hégi Pósta-uíca 7. sz. j
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BRILIÁNSOKAT
Székely Emil 51 ”‘;í4,‘’,rterii

•M

Székely Emil 51
l,WV>AAAAAA/V A7VWWVWWW\/V7AAA/W»/V WMVA«/VAAj»M7

(| —•OW>

I
V 1

!I

Brazay sósborszess gyermeknek szükséges! 
sAsborszesz felnőttnek hasznos! 
sósborszesz öregnek nélkUlözhetc Mén!
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Nemes Zoltán felesége elmondja 
házasságuk és elválásuk történetét

(A Reggel tudósítójától.) Föl'kerestüik Nemes 
Zoltán elvált feleségét Sólyom-utcai lakásán. 
Négyszobás úri lakás ez, a berendezése azon
ban meglehetősen hiányos, aminek magyará
zata az, hogy Nemes ez év júliusában, amikor 
máeflélévi különélés után törvényesen is elvált 
a feleségétől,

a lakás összes bútorait elvitette.
Csak ugy volt hajlandó a válásba beleegyezni, 
ha felesége lemond az összes ingóságokról, va
lamint. arról is, hogy tekintélyes hozományát 
visszakapja. Amikor megkérjük Nemesnél, 
hogy beszéljen a férjéről — akinek nevét a 
válás óta is viseli —, a következőket mondja:

— Hogy volt férjem karakteréről, vagy an
nak hiányosságairól beszéljek, azt nem tarta
nám ízlésesnek.

házasságunk és válásunk történetét azon- 
bán mégis el kell mondanom,

annál is inkább, mert ezt a lapok nagyon elfer
dítették, szinte regényeket írtak róla. Petiig

Zichy Aladár gróf nyilatkozik
Albrecht főhercegről és az Apponyitől Vázsonyilg terjedő 

legitimista front kiépítéséről
f.f Heggel tudósítójától.) Azokon a tárgyalásokon, 

amelyeket a legitimista politikusok az időközben Lnquei 
tikiba utazott Károlyi József gróf résztvételével folytattak 
a legitimista propaganda megindításának szükségességé
ről,*az  a vélemény alakult. ki, hogy « Társadalmi Egye
sületek. Szőrei’sé gének Albrecht-propagandájával szemben 
a legitimista ellnnszervezkedcs csak akkor járhat sikerrel,

ha Appouyl és Andrássy grófoktól Vázsonyllg ki
épülhet a legitimisták közös társadalmi frontja, 

amelyre vonatkozóan

Zichy Aladár gróf
a következőket mondotta A Reggel munkatársának:

— Ami az úgynevezett Albrecht-iigyct illeti, 
ennek legfonákabb része kétségtelenül az, 
hogy Albrecht, királyi herceg mind a mai 
napig nem adott lei minden félreértést kizáró 
lojális nyilat hozatok A magam részéről a leg- 
jobban szeretném, hogyha bennünket, legiti
mistákat, nem kényszerítenének ellenpropa
gandára, de ha már <'”1 nem kerülhetjük el, 

nagyon egyszerű történet. Igaz, hogy hét évig 
voltunk egymásba, szerelmesek, mielőtt össze
házasodtunk, — ez az egyetlen, ami regényes 
a történetben. A többi annál prózaibb: 6 évig 
éltünk együtt, eleinte jól, aztán rosszabbul, a 
végén egészen rosszul. A szerelem elmúlt, ek
kor különváltunk.

Nem igaz az, hogy' azért váltam el a fér
jemtől, mert megtudtam, hogy egy prima

donnának udvarol.
én ezt csak' egy évvel ezelőtt tudtam meg, 
akkor pedig már egy éve külön éltünk.

Elmondja még Nemesim, hogy a bíróság által 
megállapított havi 1,000.000 tariásdijat egészen 
a legutóbbi időkig pontosan kapta volt férjétől, 
akit egyébként elválásuk óta nem is látott. 
Majd így fejezi lm:

— Amikor elváltam tőle, mindenki azt 
mondta, hogy nem helyes, amit csinálok: el
válni egy ilyen gazdag, gavallér embertől. 
Most ugy látszik: mégis nekem colt igazam.

akkor, véleményem szerint, igenis
szükség van minden legitimista társadalmi 

réteg együttműködésének biztosítására 
és ti nagy cél érdekében, amely előtt eltörpül
nek u napi politika apró-cseprő ügyei és je
lentőségüket vesztik a részletkérdésekben eset
leg fönnálló kisebb-nagyobb ellentétek, ki kell 
küszöbölni a telkekből az egymás iránt! bizal
matlanságot. Meg vagyok győződve arról, hogy

az a fordulat, amelyet várunk, sokkal előbb 
fog bekövetkezni, mint bárki is számítja.

Fontos csak az, hogy külügyi képviseletünk 
egységesen és céltudatosan működjél:, az ift-ott 
mutatkozó hiányok pótoltassanak cs az esetle
ges bajok orvosolhassanak. Annyit minden
esetre megállapibatunk, hogy

a külügyi helyzet ma már korántsem (eszi 
annyira kizárttá a legitimista gondolat 

győzelmét, mint ahogy ezt bizonyos oldalról 
beállítani igyekeztek

és igyekeznek.
A Heggel értesülése szerint egyébként a legitimisták s 

nemzetgyűlés karácsonyi vakációja után fogják megkez
deni a legitimista szervezkedés és ellcnpropaganda elő. 
készítéséi, amelybe bele akarják vonni a különböző pái 
tokban szétszórt összes legitimista politikusokat.

Rz ötven év előtt kért csókot 
ifjúkori szerelmétől most kapta meg 

Barabás Béla, hetvenéves jubileumára 
Arad, december 20.) 

(A Reggel tudósítójától.) Erdély és a Bánát 
magyarsága most ülte meg az egykori függet
lenségi, vezérpolitikus, a „bálványdöntő“ 
Barabás Béla 70. születésnapját. Az ősz poli
tikust nagy ünnepséglien részesítették, sok 
beszéd hangzott el, de talán egyik sem hatotta 
meg ugy az ünnepeltet, mint az a levél, amely 
Maros vásárhelyről érkezett s amelyben e/727 
kis vers volt. A verset dr. Bignió Béláné 
küldte, akit Chrysanthéme néven ismer az év
tizedek előtti erdélyi irodalom. A fiatal Bara
bás Bcla — amint a vers elárulja — szerelmes 
volt a fiatal költönöbe, de..., hanem hadd be
széljen inkább a vers, amely igy hangzik:

Hot is volt ... hol nem volt... 
Régi ez a mese. 
Ha most el nem mondom. 
Akkor talán soh'se!.., 
Huzatáblák szélén 
Pipacstenger mellett, 
Valaki egy lánynak 
Ott vallott szerelmet.
Lobogtak a szaval: ,
A tűstől, a vágytól. 
Valaki... ott, akkor. 
Csókot kért egy lánytól. ..
X amit a kis csitri 
Akkor meg nem adott, 
Amit naiv félsszel 
Akkor megtagadott. 
Most küldi az asszony 
Nagyvilág láttára: 
Hetven forró csókol 
öreg homlokára.

„A szerelmes verset/*  büszkén mutogatja 
most a vén sas jóbarátainak és váltig dicsek
szik. hogy, hím csak, még 70 éves korában is 
csókot kiildenek neki, nem is egyet, hetvenet.

Briliánsokat, gyöngyüket 
és régi ezüsttárgyakul (’nlimolrior ^en8 Kéraly-körut 58. tz. (Köz- 
tcljcsértékbcn vásárol Ublllllülulbl ponti városház főkapunul)
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Mctropol-szállodu melle ti

Flanelt m™ Kazán
75 cm. szó les I "í 
divatszinek- ||| 

bon

Crene de Chine
I

tiszta gyapjú, 
duplaszéles. 
minden színben

1(N cin. szóles

Lammé-selyen
100 cm. széles 
pazar színekben

Ajándékba kap 
minden vevő
3 in. In francia 
cérnagrenndlnt

koronát 
rdéri

&

Rák6czi-ut

800 Cerna-ijrenadin
1U0 cm. széles, pompás 
mintázatú francia áru

melleit

Liberty- JW 
szatin Zaj 
srij’Cinfétn ii MU

Mosott sifón... ||

800

Köztisztviselőknek 
külön 5% 

engedmény

Vidékre 
mintákat 
küldünk
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MOZI
A KÖZÖNSÉG HATÁROZZA MEG, HOGY HOL LEGYEN A LEGÚJABB 

BUDAPESTI MOZGŰSZINHÁZ ?
Az U!a íerjeszkeűőse Magyarországon — Kérdés a nagyközönséghez

Alig van még egy olyan 
meny, amely annyira közel 
szivéhez, mint a mozi. Ez 
szórakozás, hiszen nem kell 
szülét, grand toilett ás még 
tőség is megvan, mert, hiszen azt a műfajt 
nézheti meg a rnozilátogafó mindig, amit ép
pen akar, ajinvi műsor megy egyszerre a kü
lönböző mozik műsorán. Csak egy dologhoz 
nincs módja a budapesti moziközönségnek: 
ahhoz, hogy meghatározza, hol is legyen az a 
mozi, amelyet látogat és fölkeres

Most azonban ebben az irányban is alkalma 
lesz véleményt mondani. Amint a napisajtó már 
több Ízben megemlítette, az UFa, teljes nevén 
(Jniversum Film A.-G., Németország leghatal
masabb filmipari vállalata, letelepedett Buda
pesten és színházat akar nyitni.

Az I FA a legnagyobb világégés közepette, 
a háború kellős közepén alakult meg, magába 
olvasztotta lassanként a legtekintélyesebb né
met filmvállalatokat, gazdagodott, izmosodott 
és ma már ott tart, hogy valóságos szimbóluma 
a német szívósságnak, akaraterőnek és produk 
iivitásnak. A német irodalom, színészet és mű
vészet legkiválóbb erői állnak az UFA szolgá
latában és hatalmas íökeordekeltsége révén 
komoly gazdasági fényező a német ipari világ
ban. Az UFA sikeres, szorgalmas és faradba 
fatlan munkássága a. német filmipari Német
ország harmadik iparává emelte. Az UFA nem 
egyoldalii tevékenységet fejlett ki a néni d 
gazdasági világban, mert nemcsak' filmet gyár 
főtt, nemcsak Ilimmel kereskedett, Inneni gon 
(lopkodott arról is, hogy elkészített és megvá
sárolt filmjeinek piaca is légyen. Ma csupán 
Németországban 150 mozgás::'in háza van, de a 
külföld országaiban is van sok szinházérdekelt 
sége. Az UFA műtermei szinte éjjel-nappal 
dolgoznak a. nagyszabású német filinsze uiárin 
mokon és ugyanakkor megkapta Amerika film
termelésének szinejavát is. Ez a hatalmas vál
lalkozás természetesen nem maradhatott meg 
Németország szűkre szabott határai 
igyekezett terjeszkedni.

Most Budapesten akar színházat 
magának. Megjelent remek amerikai 
filmjeivel és irodájával és elhatározta, liögy azt

szórakoztató i n téz- 
álljon a közönség 
a legközvetlenebb 
hozzá nagy előké- 
a válogatási lehe- 

azt a műfajt . '1: __ • j ' „

között és
teremteni 
és UFA-

a számtalan ajánlatot, amelyet üzemben levő 
színházakra, mozikra, üres telkekre és épülő
félben levő színházakra kapott, figyelmen kiviil 
hagyva, uj színházat teremt, hogy ebben meg
valósíthassa mindazt a fényűzést és raffineriat, 
amelyet az amerikai és európai nagy mozgá

sa i .............. ■ i—»

színházaik már régen produkálnak.
Az UFA eblxpt a kérdésben meg akarja hall

gatni a. lcgilletékesfibb szakériőne.k, a budapesti 
közönségnek n véleményét és alkalmat, nyiijt 
a mozi híveinek, hogy nyilat kozzanak a rról. 
Budaixifít. melyik vidékén látna legszivesebben 
egy modern, igazi nyugaieiirétpai 'kultnra ní
vóján levő mozgószinházat. Kérést és kérdési 
intéz ebben az irányban az UFA a nagyközöu 
séghez és igazgatósága fölkéri a. szives tanács
adókat, hogy leveleiket Genius Film R.-T., 
Vili, Kölcse.y-utca I. címre szi veskcd.ieneil. 
küldeni. Beküldési határidő december 30-ika. 
A szives levelekre az UFA igazgatósága kész
séggel válaszolni fog, a. ianáeso'kat komolyan 
veszi és az értékese bitekre, ehelyütt vissza fog 
térni.

az ul Mar»y Pickford
Eajy ÜienhatérJes mozfcsodlíít ftí.dlexteft fiit Umeriítifban

A régi, jó békekorszakban a színi évad 
végen — még a. jóemlékezötchetségü em
berek emlékeznek is reá — növenzlckelőadások 
voltak a különböző színházakban és a szakállas 
és pápaszemes kritikus urak d-ellátogattak 
ezekre, a. színiéiőadásokra, hogy nagyképűen 
és komoran megállapítsák, fö!fedeztek-c, uj 
tehetségeket a növendékek soraiban. Akkoriban 
gyakran történt meg az ilyen, fölfedezés, amiéig 
később valóban meglepetésként hatolt.

A béke elmúlásával ez 
a. múlt emléke lett. 
Iépő fölft 'dezések, 
színésznőből vélU; 
így van ez a. 
Harbaro lm Narr 
szinészvök 
lek a filmen játszani.

Ásta \ jf lsent,
< gy

a. „fölfedező körút" is 
Ma. már nincsenek meg

lep föl jebb a. kis epizód- 
ntigyneiiezt n primadonmi. 

mozinál is. (Porta. Swanson, 
és a többi nagy amerikai 

cgylől-egyig aprót szerepekben bezá
rnia a régi, mo- '(prima

donnákat. Ásta \ielsent, Hcnny Portenf 
Ifannij II (isset egy egy színházi előtadásből 
ugratláf- ái a m>tz.ibir:sségek közé.

Annál nagyobb mcglcpe'ést jeleni az a hir, 
amelyet az amerikai szakid gok közölnek, hogy 
most mégis sikerült valami prlmadonnazseni! 
fölfedezni Amerikában, mégpedig éppen olyan 
szerepkörre, amelynek betöltése már a. komoly 
amerikai moziszakcmbcTcknek sok gondot oko
zott. Mary Pickford szerepköréről, a nai várói 
van szó.
Ionosén moziban <

pában elsőnek Budapesten kerül a közönség 
elé. mégpedig a. Hoyal-Apolló, Omnia. es t orsa 
karácsonyi ajándéka gyanánt.

Betty Bronson fiatalsága, iidesége 
sége, valamint a film pazar művészetben gaz
dag fölvételei karácsony igazi szcnzác ójá>-ri 
ezt a filmet teszik.

BuhlfrlzuFa és hozzu haj
A bubi frizuránál komolyabb, lényegesebb é 

nagy.'/bvonalu problémája alig van ma a tár 
sadalmi életnek. Ez nem tréfa, hanem a I 
komolyabb megállapít ás. Legalább is ezt lat 
.ink, ha a. külföldi, angol és francia nagy sajt 
orgánumokat a kezünkbe tesszük.

Komoly szociológusok, társa driloni! udór.ok.
;< ni ropotógusok foglnlkoznak :i
<>-.sz.< h:; ■«>u.!ibusókul, ‘esznek 
megfenycgo.t.ik a n(>kcl, 
I.ltjukul rövidre vágják 
suliin komoly és sötét 
i.eumt. iiiiiely azonban.

r.\ K2' P-

cg

orvosok < 
bubiffizura téuiáhív:: , 

;:k a bubi < - a konl" közül*,  
hogy szaka Iliik fog nőni, I- i 

é, s/áml a lan egyéb, ehhez lm 
fenyege.t/-vl riasztják a szép, 

a.inini l.dh-alo, nőm sokat u o

■J'EJ
ellen védjiik gyermekeinket és 
mossuk meg kezüket, arcukiú 
naponta többször lysof< rmos vizbee. 
A lysoform hatúnos védelmet nyn.it, 
í,elleincs szagu. használata veszély
telen és a bért nem támadja meg.

Ó VJ U K GYERMEKEINKET1!! £

Mary Pickford szerepköréről.
naiva szerep hallatlanul hálás, kii- 

< Mary Pickford — bár meg 
teljes illúziót tud keP 'ni most is — valamikor 
bele fog fáradni a naira-szerepekbe. tehát után
pótlásról kellett gondost adni.

Most a Paramount-filmgyár megtalálta ezt 
az uiánpótlást egy tizenhatéves leányka sze
mélyében. Petty Bronson ez a kisleány, akiről 
hozsannákat zengenek az amerikai szaklapok, 
Első föllépte már egy hatalmas, világszenzá- 

''szerepe volt. A fűmet 
• Egyenlőség" eimii világhírű 

irta „Pcter Pan" címmel a 
népszerű regényéből. Csupa 

és ugyanezt 
Ami szépet 

és művészetet csak produkálhat egy film, azt 
a Paramount ebbe a filmjébe mind beleimtől le.

Az amerikai nagy siker utón ez a film Euró-

<

V, Vörösmarty-tér .‘I

Tüzelőanyag-megtakarítás!

.»R!WV

< 
•I

7 e r é z-h ürül 8 
S n j A í ni ói h e I y

I Z E 6 5
é h s z e i e i< b e nLégelzárő!

Vattával bélelt, molegtartó-zsinór, ablakok 
és ajtók kereteinek héleléséro — Korona 250(1

wlnórgyár, Hiidopcst, 
vi., Wugymező.utca46

Legalkalmasahb karctoswi! aiAiedéK! 

alkalmi vétel hő- ős sőrcipőliben 
IG5 ?ler hócipő, divatos Férfihócipő, magasr
luukor I írancia fazonban

RENAULT
dónak készült film fő
James Barrit. az 
darab szerzője 
saját rendkívül 
báj. finomság és poézis a film 
mondhatjuk Betty Bronsonról is.

művészetet

i«

Nagy pecsenyebor- és ’ 
lile,őrvásár !

Ztjándéfo-feősalak, 
é d c s s s éfjek, itató k, 
k ü l f öl d i cs eni c g ék 
mérsékelt urakon

Szimon 3sí vám Jt.-r,

’í

több mint 20.000 szalad a világon
üzleteiben:

<;>■<>f Ti»ta h!r(in-u. V4. (volt Viiráö-utca)
T<1.: 3'J 60.

Cl . fla)ta-iCrii 1U. (Fi(tan cyycóben)
Tel.: 161—fíz.

l'l„ Király-utca Sfí. ( V'öriismarty-utca sarok]
Tel.: 139 -93-

VJII., llálcítcti- ut 19. (Uránia mellett)
Tét.: József !"t

tznoavzur-i

Onnyysen nehéz heSyzeíén, 
adla bizományi eladásra:

Lány I feiteröztefől
Nyár nten I. sz. alá (It.ll-.óezi-ul sorol,. |.-.>ku -;;l szemben), 
Halók. ebédlők. mim-.ollók nagy vála.-zl'kban, tartíis minő 
ségben, szolid tirbnn. Vidékre szakszerű csomagolás, jótállás 

mellett. Telefon: József JÓK Ül.

mütávgwGrilitp

szőnyegeit,
antik bútor, porcellán és bronzait! 

Legnagyobb árat ér el, gyors és biztos siker! 

Szönyealíözpont Kín

»• '/

n
□

BT

I

220 J"'
Eredeti Wimpatiinc
hócipő, gyapjubcléa- Húmánvarrott férfi
eel. elegáns Krümmer 9kn ezer bőrcipő, garantált 

' diazitéaael “l " kor. |tiuzta bőrből
| Gyermek-hócipő, ma-‘225 r’fr ■<"'"‘"lv',rr,,lt n6i bör‘ 
| gasazáru, finom tcvc-l kor. cipő
i szőrbéléesel, 25—-35 | ÜC ezer Áthajtás teveszőr hA- 
| számig ■ . . . 190 ezer kor. zic.ipő hőrtalppal

Uíl ezer Női nyelvei) sArcipő
Uo kor. I Férfi .... 100 CZCI

Maganiizáru női hó- ....... .......
cipő, maza, vasy nla- ..R ezer Gyermek aárcipő 
caony aarokkal. finom kor. Nydvea . . 70 ezer 
teveazőrbéléaae)

97í ezer |nzáru, finom teveszőr-| 
“ ' “ kor. ! béléssel

férfi-, gyermek*  és bébé-
vásárolhatok Magyar fotóiparlegolcsóbban 
vásárolhatók

Képes árjegyzék bérmontvn

Gyermek la EórcipS 23 25 26 30 31 35 36 39 számié
, 120 ISO 180 210 éser K

Női náxicipök bőriülppal, magrA.iqzűru, rsatoa 120 ezer kor. 
Tornacipők tornaruhák, svéd tornn-Bzoknynnndráp n 25 év óla 
öZolifiBOgaról ismeri ti C h H f q r -cégnél, Budapest I. kerület, 

j-tér 4, rzóm V idék rr < • *■  11»■ I

E H É R ü fF M ü E K í í
siffou- és toaiisxttciHényaii

MÉLYEM tl.ESSIAiLL.lTflO'/TT ÁRftÖCON ’

Székely Jcfflö "íl;..,1)? ,?!";^ríi;z';::rKiSb
Vidékre klvánntrn Árjegyzéket bérincntvc l.íildbk

I dús választék Imii 
gyári árban

dísztárgyak 
evőeszközök 
spoi t-sversenydijak 

í»CIML.EBFfLR ezüsóárugyá? 
Vii, Kazincz^-u. 14. Tel.: .1. i:t:> us

i 
I
I

11 darabból álló igen gazdag

i iWiia Isrézia-iiélli'lszoSBa
I cs <■«>■ gyönyörű szép
t ÍGÓátS XVI. stílusú hálószoba 

önküKsénl úron Rlniló
Mcglekinthctő

BMF1 BÉLA ÉS TÁRSA 
lukberendezési vallalat kiállítási termében 
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1925 december 21. aReggel
dik a jövíivd, hanem n jMcrenak él.

A Jelenben pedig a hosszú haj és a btiNfrizura 
elct-h-ilálharcct vívnak ngynifasal. Ez a harc, ez a 

verseny most ki’crjed a mozira is.
A Carvln-Szjnliá.% « boti ni.isora. amely e-sütörlxiköu ke
rül a közönség ólé, (űrnek a versenynek a jegyében 
folyik- le. Az, egyik filinlM-.ti. amolyuok címe „Egy asz- 
saouyfc .24 órára* ’, Lőtte Neumann játazák. a szőke né
met primadonna, akinek arany hnjkoronúja még ma is 
a régi, szolid frizura, a másik íiltnboit viszont az 
örökké hunéul Ouwjtan.ee Talinndge, aki a bubi frizura 
egyik leglelkesebb hivő óe harcosa. tnnilja nme -z.e- 
retn-i azokat, aJük még nem tudnának. A bubifrizura 
és a hosszú haj hívei között bizonyárn nagy vitákra 
fog okot íi'lni ez a műsor, mert igazán nehéz lösz 
eldönteni, hogy Lőtte Neumann, n hosszú haj tradíció
jának őrzője és Constvvnco TaJ.ni.ndgv, a bnbifriznra 
királynőjo között melyik a kedvesebb.

AK.i e$ősz Ameri^teilí az édesapja
A multévi íilmszezón. egyik legemlékezete

sebb filmje kótségtkrviil uz „fedésűnyám!" című 
dráma volt, amelynek középpontjában egy 
Mary Carr nevű színésznő állott, aki az anya 
szcrvedéscit. gyötrelmeit oly megrázó ólei - 
hűséggel. oly szivigható tökéletességgel tudta 
elénk rajzolni, hogy ezzel az egy filmjével az 
amerikai színésznők legelső sorába emelkedett.

.Varr C'aa-r flkupúlyájárn rányomta bélyegét ez az 
első wiker.

Afary Carr az anya mintaképe lett a film világban 
és azóta már azáintalan auyaazorepet Játszott el > 

egyéb filmeken.
Most azután ogy olyan szeropot kapott, amely egye- 1 

n jou glorifikál/wja az anya érzéseinek, az anyaságnak. jj 
. Glóriád asszonyok**  a cimo ennek a filmnek és valóban 
glÓTiás anya lett Mary Carrból. A téma cgyszorűen az, 
hogy ogy amerikai városba.n agy vénkn^usszo-n;' intéző
ét lóWÍt, amelybo összegyűjti az elhagyott, elhanya

golt, árva apróságokat. A gyermekeknek ól ez a vén
kisasszony és leány létére az inlé?- thvn kiéli az anya 
-ág minden gyönyörét. Megvádolják, megrágalmazzák, 
do minden szonvodést vállal és eltűr o gyermekéért. Ezt 
a. szerepet játssza Mary Carr, aki ogy család anyja
ként meg tudta hatni az ogéw. világot és most az el
hagyott gyermekek anyjának fon glóriát a feje fölé.

Zoro fa Huni Ámor szoW
Valamikor régesrégen a kis Aruor saját ha 

látókörében el tudta végezni azt a munkát, 

amely az emberek életének szabályozásában 
reá várt. Az üzem azonban mindnagyobb lett, 
mindtöbb helyen kell Ámornak közbelépnie és 
közreműködnie, hogy minden rendben menjen 
és bizony az utóbbi időben, amikor egy ember 
rendszerint nemcsak egyszer házasodik ogy 
éleiben, ogy leány pedig sokszor váltogatja a 
férjét, már nem tud megfelelni egyedül a hi
vatásán ak.

Szerencsére nz n fantázia. amely a szerelem eseményeit 
Ámor közreműködéséhez fűzte, gondoskodni tudóit arról 
is, hogy Ámornak segitőláruai akadjanak. A leghívebb 
segítőtársai pedig a közönség kél. kedvence: Zoro és Huni. 
Ez a két nagyszerű komikus, akik mintegy két év elöli 
tűntök föl és valóságos rohammal foglalták cl a. közönség 
szivét, minden filmjébe romantikát. szerelmet- visz bele és 
mindenütt helyettesi ti a munkájában elfoglalt és el
fáradt Ámort,

Legtijubb filmjüket Bócaben készilotlék. ismerős tájak, 
ismerős motívumok. a. kedélyes bécsi utcák, a jókedvtől 
zajos l’ráfer, a hadsereg vonul föl előttünk és szinte kü
lönösen jó érzés lesz a "buda pesti közönség számára, hogy 
a két nagyszerű ismerős ismerős tájukon, kedves helye
ken komédiúzik.

Zoro és Horn ebben az uj filmben, anielyijek Jellem
zően találó elme ,,A két csirkefogó**,  ezernyi kalan*  
ilon mennek at mint iiofozóeinberck, moztszohrok, ka
tonák, hogy végfii Is rendhehozzák két szerelmes fia

tal szív szomorúra forduló regényét.
A hót csirkefogó ebben az u.i komédiában valódi jellem- 

szinészuck bizonyul. Nagyszerűen játsszák meg Pon Qui
jote és Sanaho Panza alakjait, amelyeket mintha rájuk 
szabták volna, de, a legkacngtatóbb kalandjaik azok, ame
lyekben a katonaélet édesbus eseményeit élvezik végig. 
Hogy Unni még szobaleánynak is elszegődik a kacagtató 
bonyodalmak során, az vsak kiegészíti a komédiát és tel
jesebbé fogja, tenni a. sikert.

Az ui miliőben szinti- uj.iú-h-di 1 • ./irkcfogó komi
kuma, színjátszó művi szel - ó- a J il.me- és Orion-Sziu- 
házak. amelyek karóé -<»,.vr. űzték műsorra ezt a filmet. 
igazi ünnepnapot íoiru; :. szerezni közönségüknek n pom
pás nlírokcióvnl.

A párisi íílmverseny győztese 
Raqnel fteHer ui

Parisban a „Ciné-Cinea“ ciniii filmlup min
den esztendőben megrendezi a legszebb filmek 
versenyéi. a közönség szavazatai döntik el, 
melyik volt az év legszebb filmje. A legutóbbi

fUmvcrsenyen Haquel M eltér, az. ünnepeli <11- 
zőz uj filmje, „zí ibolyái" győzőit,
amelyet egyébként a franciák ismer-les yo 
vi n i zm us ái i a k elle n b i zo n y i ték áu 1 I mi do n i
premierje alkalmával az angol lapok is az 
utóbbi évek egyik legszebb filmjének nevezi ck.

A divat íisiiiálja az embereim 
vagy az emberek o. divatát?

A Punéin el eircenses! korái éljük. A min
dennapi kenyér küzdelmein kiviil a, szórakozás 
után vágyódik legjobban a. tömeg. De a Panem 
el eircenses! kora már talán tizedszer ismétlő
dik a. rómaiak- jelszavának megszületése óta 
és most, a fejlett kultúra egy uj motívumot 
adott az eddigi jelszóhoz. Ez az u.i motívum a 
fén y üz.és m o í i v u 1 n a.

A dekadencia kora mindig kifejlett valamennyi fény 
ü?é-i, <1 sohasem tobzódott annyira a szegénység pom
pája, mint most, a. mi korunkban. A kenyér a szórako
zás melle’; az emberek figyelme a divat felé fordult. A 
divattal sokai 1'oglnlkozik mindenki, a divatban élik ki 
n agukn; azok, akiknek ékszerre, kocsira, színházra nem 
jut és a divat is olt áll a kor uralkodó jelszavai között.

Hogy unt lehe divatban produkálni, mii lehet a dívái- 
tál kifejezni, azt legjobban és legtökéletesebben mulatja 
be a f'ovnl-Apolló, Orniiia. és Corso mostani műsorán sz- 
ri-plő „Divatkirálynő’’ című amerikai film.

Pazar tökéletességű díszletek, csodálatos divatkrcí.ciók, 
hódító maiinequinek hemzsegnek <• filmen, 

amely azonban távolról sem könnyedén össz.--fűzött divat 
revü kapok összes.--! ge, luim-m egy rendkivíil kedves, az 
aincrik.ti humor minden előnyével rendelkező nagyszerű 
vígjáték. Csupa búj és ötlet, csupa finom kedvesség iöí’i 
be ezt ;> filmet, :.nieiyl-i*:i  Leutrici- -Jov. a ..Tizp,ir.-i.n<-.-<i- 
lat" iml ismert ii;igys.z<-rű Par:<nioii::t-.-zio-szn<> j-U-s/ai a 
főszerepet, ni:g a térti főszerciiben egy vidéiii Poirci. alak 
j.-íbaii, iirnes! Torri-nce nyújt rendkivíil elvezet ■- al.-i.kit'ís .

Aki tudja a divat parancsait követni, itl e filmen lat 
hatja, mit ír elő a divat, akinek nem áll módjá'iim. hogy 
lépest tartson a fényűzéssel, az kiélheti vágyait és ör.i 
meit c líltn előadásainál és aki hű barátja a filmnek, a 
megtalálja a ,.Divaitkirálynő“-ben a finom vígjátéki mii 
vészeiét, ötletet, az igazi jó filmet.

A Royal-Apolló n „Divatkirálynő” mellel 1 egy máa 
amerikai filmet mulat l>c „Arany riisf clinmel". Mar; 
Prévost és Monté Blm- főszereplésév<-l. mig (unnia 
a Corso a „Garragan”-l, Lndwig WolfT világhírű sport 
regényét t.iizte műsorán:, hogy a vígjáték mellé az izgul 
makra vágyó idegeket is kielégítse.

HUNNIA DIVATÁRUN
BtedapesU, IV. kerülett, Ca9yin-tér ®. és Királyi Fái-ulca sarok)
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Mind a 8 osztályában folyamatban levő 

ftai*ácsonyi  occasio eladása 
alkalmával a nagyközönségnek áruházunk megismertetésével kapcsolatban karácsonyi ajándékul a SZÉKÁCS áru

házból megmaradt szebbnél-szebb órgáss játékáru készleiét a vásárlás arányában 

teljesen ingyen adjuk
A divatáruház 20 nagy kirakatában exponált ruházati cikkek szembeötlően igazolják, hogy a cég ez alkalommal 

lemond minden anyagi hasznából 
és karácsonyi vásárát 

reklám céljára úfaajtja ^lliasxnálnl.i

Kérjük az igen tiszteit vevőközönséget v&fát érdefccéfeesi 
kirakatainkat megtekinteni és meggyőződni áruházunkban 'aló bevásárlás előnyeiről és az előzékeny kiszolgálásról.

A cég kirakatában elhelyezett ruházati cikkeken tőiül nagy íoltiinést fognak kelteni az alább fölsoroltak is.
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KonfeZicióosxtály a
Flanel) pongyola.........................
Kasánbluz, minden sziliben . . . 
Elsőrendű minőségű női kabát, ve 

gig belelt ,.••••••••••••• 
Flanellbluz, divatfazon, ki.’áló ol 

esóság........................... ..Női kabát, szőr méz ve, elegáns kiv 
Végigbélelt kabát, legújabb fazón 

szíiriHCZiVC *•••••••••••«•  
Sport aljak...................................

(Aruhtiznnk rck'áinjn)
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1!)6.000
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U-’ídívueasxtáiy:
Nyakkendő szenzáció . . . 
Sclyeuin.. e-mcllit ing . . . 
Köpper alsónadrág, liosszu 
Bokavédő, linóin posztó . . 
Kemény dupiagallér .... 
Sál, nehéz selyem.............

príma
• • • •
• • • •
• • • •

K 
K 
K
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NQ$6keíí«eoKstá!y s 
ÍSpurtlInucli, 76 cin. széles . 
Cóvnnharchet, színtartó . . . 
FügKÖnyetaniiii, 150 cm.. . . 
Grenudin, cégünk reklámja 
Crepp, (livatszinekben ....
Hat iné ílunc’l, 30 <lh ntsz.inben . .

. Hi.lMili 

. :!8.500 

. 29.000 

. 8.800

. 10.000

. 32.000
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V ász cm- fehériwmiSosaSitilw j
Ág'yncniüsift’on.................................
Lepedővászon, pamut 150 cm. . . . 
Amjin, hürerős................................
Daniaszt kávé.skésziel, íí személyes 
fetkczőkészlel, <i személyes.............
Frottír törülköző, elsőrendű..........
Női ing- és n.’uk ágkésziet.............
Hálóing'..........................................   .

12.830
U.GW
10.500 

130.000 
23K.000

58.006
.>•1.000
04.060

K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K

KrilSttáruosxtálly:
Korcsoiyaszveiter, legújabb angol

ni in Iák........................................... 163.000
Mackókészlet, különféle színek . . 162.000 
Férfiiuelléuy, tiszta gyapjú.......... 223.000
6 pár strapaharisnya, praktikus

ajándék........................................ 69.ÍW0
Erős téli divatzokni ............... 17—23.061)
Bélelt férfi trikókeziyii.......... 41—19,000
Bélelt női trikókeztyü............. 35—39.000
Női vagy i'érft bélelt kutyabőr

keztyii........................................... 137.000
Fti/Dtakeisvse^sxtáSy j

Divatkockás női ruhakclinc, tartós 
mluőscg ........................................

Wippcord, legújabb mintázás. . . . 
Tiszta gyapjú chcviot kamgarn, i-a 

ni iuőség...........................................
Eolien. tiszta gyapjú, remek sziuek 
Mágián, dubJékelme, elsőrendű min.

35.01MI
48.000

79.ÜÍ10
95.W10 

187.000
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A jelzett csakis maradnak é^vén^ben

Vidéki rendelésük figyelmes eMntésíit nyerünk Mínttők&t bérmentve kUltflXnk
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Az elsőosztályu ba^noKság végleges 
fordulóbanaílása az oszt

Tízezer főnyi közönség élőit folyt le az óesztendő 
utolsó nagy mérkőzése

FTC—UTE 2:0 (0:0) — MTK—Törekvés 2:0 (1:0)
(<4 Reggel tudósítójától.) A visszavon!) atat- 

Jaunl utolsó derby-j el légii mérkőzésre, az 
ETC—í/T/í-meccsre a. vasárnapra meggyöngült 
időben közel 10.000 ember zarándokolt ki az 
Üllői-uti pályára. A lelkes futballrajongók 
nagyrésze Újpestről jött be és így a lila
fehérek „hazai" közönség előtt küzdöttek.

A mindvégig izgalmas inénkőzés a. közönség 
állandó moraja között folyt le és bizony

a nézők táborában is nem egyszer közel- 
harcra került a sor.

Különösen akkor, amikor az újpestiek az 
első gólt bekapták. Mintegy vezényszóra, a 
fnadi-hivők a pálya, minden részében gyufákat 
gyújtottak és kórusban hangzott:

— Ég az UTE! Ég az UTE!
Persze, a vérmesebb újpestiek közül többen 

ezt személyes inzultusnak vették és csakhamar 
Botok emelkedtek, a levegőbe, és bizony, jó- 
egynéhány pofon, is elcsattant.

Amikor azután a második gól is beröpült az UTE 
hálójába, a „vidék" megmozdult. és nagybusan tartott 
a kijáratok felé. Nem akarták a. mérkőzés végét is látni.

A győztes csapatban Túlit, a népszerű „Potya" briliáns 
formában volt és ö roll a tnezöny kimagaslóan leg
jobb embere.

Vasárnap még egy clsöoszf ályu mérkőzés volt: az 
MTK és a Törekvés között, de a közönség eziránt cse
kély érdeklődési, mutatott. Az MTK fölforgatott csapa
tában csak az ifjúsági Magyar szerepelt kifogástalanul.

FTC—UTE 2:0 (C:0). Üllői-ut. — 10.000 néző. -- Biró: 
Nagy László. Az őszi szezon ulolsó „nagy" mérkőzésére 
a küzdő felek a kővetkező összeállításban léptek a 
porondra:

FTC: Jlubcr — Takáts I.. Takáts II. — Fuhrmann, 
Sándor. Bilim — Mácsay, Varga, Fataky, Síeczovits, 
Tóth (Potya).

ITE: Szülik — Fogl II.. Markó — Müllcr. Búza, Ki
rály Leitncr, Török, Priboj, Schaller, Szidon.

Az UTE kezd, de azonnal a fcroncvárosiak támadnak. 
A kitűnő formában levő Potya vezeti az első vesze
delmes akciói. de mintaszerű beadását. Varga kapu mellé 
lövi. Egy kis i>lő múlva Pólya éles lövéséi Szülik el
vetéssel menti (3. perc). Lassanként FT('-fölény alakul ki. 
A lelkesem lámádé zöld-fehér csatárok ellen azonban 
Fogl H. kitűnően operál.

A fi. percben Király faultja miatt megiléllt szabad
rúgást. Varga a. háló fölé emeli. Pár perc múlva Fogl 11. 
szabad rugóim hozza támadásba az újpestiekéi, de a 
kapufa ment. A 14. percben Pataky egy másodperccel 
késik a lövésben, Mácsay pedig utána rögtön Szülik ke
zelte centerez.

A IC. percben az újpestiek Török révén gólt érnek cl, 
de (így megelőző fault miatt a biró nem ítéli meg.

A 19. percben Szidon jól iveit komoréi Sándor fisz 
fázza. Rögtön utána veszedelmes helyzet támadt az l’TE 
hálója elöli, do Fogl II. időjében ment.

Változatos játék után az újpestiek kerülnek frontba: 
Priboj veszedelmes lövését Tluber sikerrel teszi ártalmat
lanná, majd egy percro rá Szidon centcrczésct fogja el.

Az UTE-támadások során Takáts komort vét, Leitncr 
rúgását Blum kifejeli.

Az utolsó percben Fogl II. szabadrúgása TukátsróJ 
kornerre pattan,_ de. már nem rngiák le. Félidő: 0:0.

A második félidő elején az FTC heveseit támad és 
már a percben Pataky szép lövéssel veszélyeztet. Az 
újpestiek a'zonbna sikeres ellentámadásokat vezetnek.

A fi. percben Schaller—Szidon összjátókábói Török a ki
futó línbor mellett, üres kapu mellé lő. Török öt perccel 
később újból súlyos hibát ejt: Szidon <>rős lövését 
ugyanis Ilube.r kiejti és a labda pont Törölj hiba elé 
esik, aki egy lépésről — torony magasságba fiigjii azt. 
A 19. percben Ixsitner koméról 'l’akáls II. továbbítja n 
mezőnybe, Múcsay centere pedig pont Szülik kezébe kerül.

A 24. porcben születik meg az első gól: Potya beadása 
Schaller hibájából Mácsay elé esik, akinek kél lépésről 
lőtt magas labdáját Szülik le akarja húzni,

a labda azonban kezéből a kapufára, onnan pedig a 
hálóba pattan: 1:8.

Újrakezdés után az újpestiek vehemensen támadnak. 
A 30. percben Schallcrt a lfi-oson belül nyomják, el
esik, amire

a biró tizenegyest Ítél.
Priboj rosszul helyezett labdája azonban Jlubcr zsák
mánya lesz. Pár perc múlva. Potya pontos eeiiterczésél 
Varga kapura fejeli, a kapusról a labda visszapattan 
és Varga most, három védőjátékos közölt védlmtetleniil 
a hálóba vágja: 2:0.

Az újpestiek azonban nem adják föl :i küzdelmei. 
Meg-megiijuló támadásuk során Iog| 11. veszedelmes 
szabadrúgásé’ Tokái- a mezőnybe fejeli, majd Szidon 
kornerct Iliibe:- i.’>5. W -

Az utolsóéiul ti !'• ■< kavarodás a ferencváro
siak hálója előtt, de <!< i ti,I r nagy önfclá'idozúr- 
sál mentenek.

A győztes csapat és u mezőny legjobb emlx'ro a vete
rán Potya volt, inig az UTIS-ben Fogl II. remekelt.

MTK—Törekvés 2:8 (1:0). Hungáriá ul. Biró: Diilbr. 
A mindkét csapatra egyformán nagy fontosságú mérkőzé
sen a következő fölállításban .szerepeltek a játékosok:

MTK: Kropac.sek — Kocsis, Senkey I. — Molnár, llebró. 
Magyar — Bús, llcmkó, dr. Kovács, Nádler. Senkey II.

Törekvés: Lantos — Mészáros. Siogl Melcz.cr, Sze
rencse, Lugosi — Szántó, Szűcs, Kautzky, Bartos. Lengyel.

Az első támadást Kautzky vezeti, amire a kék-fehérek 
sorozatos akciókkal felelnek. A 11. percben a Törekvés 
veszedelmes helyzetei teremi Krouacsek hálója előli, de 
utána rögtön az MTK kerül frontlm. A 21. percben Sen 
kcy lövésére Lantos hibásan kifut. Siogl azonban ment, 
de Bús újból kapura fejel, amire a befutó Bartos a 
mezőnybe, akarja a labdát fejelni, azonban az mellette a 
kapuba kerül: 1:0.

Egy perc inulvn Nádler lövése foglalkoztatja Isintosl. 
A 33. percben kritikus helyzetbe kerül a bajnokcsapat 
hálója: Kropac.sek Bartos elé ejt egy labdái, ő azonban 
közvetlen közelből a háló — fölé lő. Kis idő múlva dr. 
Kováts biztos helyzetben ront. Az utolsó percekben 
Demkó veszedelmes lövése azonban nem sikerül. Fél
idő: 1:0.

A mérkőzés második fele MTK-támadással indul. \ 8. 
percben nagy kavarodás a Törekvés-kapu előtt, de a 
lövések sorra célt tévesztenek. A 18. percben Molnár 
centiméterre a háló fölé lő. . Ezután egy 17 méteres 
szabadrúgás következik az MTK ellen, amely lilán rög 
tön a kék-fehér csatároké a labda es Lantos csak ki
futással tud menteni. Egy porc múlva Kropacsek majd 
nem :t. saját kapujába ejti a labdát.

A 28. percben dr. Kovács lövését, a kapuin inéuli.
Tíz. perccel később a vasutasok majdnem kiegyenlíte

nek : Szántó lefut, beadását Kautzky nagy erővel lövi, 
<lo a jól helyezett labdát Kropacsek bravúrosan védi.

A 42. percben kavarodás támad a Törekvés halója chili. 
Bús megszerzi a labdát, Senkeyhez tolja, aki védhetni 
lenül belövi: 2'0.

A Törekvés Bús állítólagos off sido miatt erősen 
protestál. a biró azonban nem változtál in meg ítéletét. 
Az ifjúsági Magyar volt a mezőny legjobb einlicre.

Csak cgv TI. osztályú mérkőzés került eldöntésre v 
nap az i'ilőii-uti pályán a BSE > s :• MIV közöli. Győ
zött, a BSE 3:1 (1:1) arányban. Góllövők: Borsy, llejm, 
Novotny — Ruff II.
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1. l'TCI----- 11 8 2 1 8 18
2. NSC------------ — 11 5 fi 15 : G Ili
3. MTK------------- — Ii 7 1 ♦> :»ÍI : •j 15
3. UTE------------- — 11 Ii •> fi 23 : 11 II

Vni-as - - • -- — II c 2 :: 2'.» : 2r, 1 l
ii. „33“ FC — — 1) ,» 11 : H 13
7. III. kér. TVK — II fi 1 4 : 3! 13
8. K2.C — — . — — ! 1 4 1 27 • 'J
0. BEAC---------- — — 11 1 1 6 13 : 2t; G

111. ETU------------- — — 11 1 3 7 8 : 21 .>
II. VA( 1------------ — II 5 G II : 33 .1
12. Törekvés - ■ — — 11 1 •> s 11 : 25 t

Bécsi ftithall. f.l llcu'l'l Imlósilójával. I 
A Rapid csak clkeseredelt küzdelem árán 
a llert.hál -1:3 (2:2) aranyban. Admira 
(3:1). — A WAC—Wacker-mérkö7x'‘s ' a 
nyok miatt elmarad:.
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Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
„Vi)ágoss;ig‘'-!;öny vnyomda rt. Budapest, \ 111, Uonti-u. 1. 
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■wmtvmmmvjv -L-.—ur. .Timi un ir ~ i~ - —■ 1—~' 1       ‘ -*1

Parfömkülönlegességek
legolcsóbban |
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Fércnél élt-leró 1. szám Telefon: Júzaet ií.t-.o I
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45. macv. királyi óiiíif
Gélszerű, öltse és okos 
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nílüof
mert lehet, hogy 

sok oiiliiö Korona 
készpteí

I ’ö nyer cinéi) ” 2S.G millió korona 
.1 utalom 250 FlilH (} Korona

fóliát koronát
is nyerhet egy sorsjeggyel, azonkívül 50. 20, 10, 5 
IPÍÍ'iÚ, stb. nyeremény, in< lyck mind kÉ^znőnzhen 

ílzuttctnek hl

I
20-50
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? M’jzés fleceinber 3ü-ön! | 
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tay sorsjegy 6ra Koraira.
5 fiai ab íOO.OOU Korona. 10 (tarai) 200.(100 korona 

Kaoiiató minden dohánytőzsdébeti. bank
os sorsjáték üzletben, posta hivatalok bán stb.

Postai rendel, sokét a pénz olüz.eics beküldése után 
azonnal teljesít a SzélkCSiÖVílrOSl «?. (itt DÍ'BZÜQX'- 
ísaz’iaiósé'.nloKúnsztatynBu<iap< tix iv-v. mnázi:

t.d,

Vas- és ré a? I® r® k
gyermekkocsik

mi e g 1 «• p 0 öles ó ú r b u n
RiEítKi Úfy'ÓA' ' •''bútorgyár mint-irnkf arában 
roST.TS’CrIrvi Budapest \ I, Anilr.'oy-ut 38

Minden
doboz sarkában 
pörkölt szemeskávé van! 
(KilograrunioBkénf kb. 8000 korona értékű)

Minden lakai ékes asszony ezt vegye, 
Kávéjába ez! tegye!
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