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A rendőrség megáOapitotta, 

hogy Jankovichék bQn-

Kalandorok
és koldusok
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Felsőbb heltyrőS sáir^eiík ® ffrankhaffnSsBftők kBnyomozását — 
Vasárnap este puskáim akarták a nyomozás eredményéi 
— W® két rendőrtiszt Mtazík ítóagába — Tisztáztak dr. Pazsii?^ 
József miniszteri tisztviselő szerep .sí — Nem ta^áiják 
a táv5»rat blankettáját*  amefi@ye3 a fföladó visszarendelte 

a frankhamisitókat
A Reggel adatai szerint Jankovich Arisztid, ^arsovszky 
György és Mankovits György az utóbbi időben áüan-

W.-»

•TJV

dóan találkoztak eav Werner nevű tltök
friinkhámi.-itús
.;•/ iimmpnapok
dy lati a a. nyo

C-f Reggel h1dósilójéité)l.} 
ügyében a 
a’alt. is a 
m ozást.

í elsőbb

A 
hndapesti rendőr- ?g 
lerenergikiisnl'i-an f

helyről utasítás érkezett a főkapi
tánysághoz,

igában, illőivé Amsterdamban letör 
'■ .nki'.'i;t'i<i 1 < k budanesti biiníáriail 

álló 
•,:za />••'. A lázas munkából

iio." a II 
ló’z atoll.
a retfdőrsdj minden rendelkezésére
i éd ássál ni/owozi 
.•í||.i|>jt i>a.tó, l i>g.\

i rendőr éi határozol; memryöződése 
cint a hamis frankokat itt

Budapesten
ezért remélik is. hogy < redményf fognak- el 
»i. I u- ima}) délben mar az a hir tcr.ieui e

> i ■ .n'ságon, bog) a cárt eredmr. u már 
na/ [algáméin be i következik cs 
íz, "lérl crcdmcii. röl a főkapitány vasár- 

i p este hivatalos közlést f<n tenni, azon
ban ez elmaradt,

i hangolni bizakodó <\s reméli/ hogy 
legkésőbb 4N óra alatt k</.rekerülnek a 
11';1 iikb-i aisitó iá aság in tlapesti trijui.

X fölmerülő adatokból m;) mis határ z.al- 
.un ifCgállapltották. hogy a frank-Imin‘ed tó 

ir '-'sá'-' tagjai i ;esíen varrnak.
óznak, hogv a pénz- 
I megtalálni, mert 
:-ai lel a rtozd it a- ; nak 
vé tet'.c a. biiaielek 

öben 
\ nyomozást

irányítja.
a liiiniigyi 

ren dór fő- 
liaurr Ernő 
puliiikai ősz*  
del'ktivl’onök

(ippa- 
meg

s/.r-
készítették

< ‘ í

(.’

j.<

'blaii ug.víjn mar 
hamisít ■ ” \ á rat 
Jankovich .ír z1 id 
itl( Iái elái ilása
• II miiei.-a'i. dr a letlrstársak kétrekerií< 
halcroaltan bízik a rendőrség.

i égytag’ knlöid'izottság
Ea/ona I ső rci lórfőt.r .-sós. 

os/.i d.\ vezetője, dr. Luk}/ Lajos 
fan icsos. deleldivfőnök. dr. 
ren do'-la oá c.sos. aki korábban a 
iái? e? tője- volt "S ll.lpíjt a 
helyettese és dr.

•<ldig is a
;e volt. Amint megindult a 

találták, hogy a hágai rendőr 
rlil elegendő íllnhoz, hogy íz 

kát kikutathassák és ezért. 
lid. ifankorits (l/jörgg

're

házkulai.'SÍ íaríŐH ct felkutatta személyi 
adataikul.

Vasárnap estig !•> szernél?t 
a tök a pi (á i ly ságon, olya n ok a Í. 
időben érintkezésben voltak' 
bíztatott három urrak 
li(ubokban találka?, tok 
kihallgatásuk 
adutol nem tad! de 
galtak. vallo'uú tikról -,' inini közlést 
tehetnek, íiii’.l a főkapitány '.'.oii ,"'ig
figyelmeztet tők okét, lm ;> n? omozn- e 
ben a iegszlgorabban lai séth Htokban 
másukat. \ nyomozás Ui.ibb <■ im’;iye.

a hágai rendőrsé’ lől megérkezett 
hamis bankjegy,

i Uiulyet. megvizsgáltattak a _ .leuoba., 
értőivel. A lmmisitá-. rendkiviil siker, 
gapir vizjeggycl is <r van látva. \ Kl..-é 
h te.;, I'otm inkogi a fiai utón készült. A hdmi- 
•iiráiiy eigillen hibája, hogy a ougir minő
sége rosszabb, mini az eredeti bankjegyeké!. 
A bankjegy ismerete után újból kihallgat tik 
a einkografus! kát. miül in két napon út már 
előzőm figyelt d; ókét, hogy 1 ikkel erintkez- 
ir k. A eink'ogr;; f” i k ellen semmi gyaníts adat 
nem merült, föl s a réiidőr^egi'.d el is boesatiot 
iák őket. Az ünnepníinok aluli migvizsgulta a 
1 endőrség

Pázurik -József dr. Ii.'lügyminisztvri tiszt
viselő szerepét is.
csütörtök reggeli lap 
alaposan gyanúsít ható 
Először azt az 

aki az újsággal

hallgattak ki 
akik az utóbbi 
külföldön letér 

\z illeték többnyire a 
báróé a iákul. zonba.i

all. dmá• aI semmi yyai> >s 
szolgáltatni. Akiké; kihal
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szive 
fehér 

zöld 
fenyőgallyaira. Szeretnénk nagyon hinni, bi 
zakodni, megnyugodni. Az egek arany békes
ségét idolont a. mi szűkös nyelvünkön konszo
lidációnak hívjuk. Konszolidáció... Kopasz 
küszöb, akin átal léphetünk a boldogulás 
tiszta szobájába. Tiszta abrosz, melyre a ve
rejtékkel megszolgált éteksort föl hord hatjuk. 
A papiros, amelyre jobb jövendőnket irhát 
juk. Konszolidáció. Igen, ezért nyöszörög 
tünk esztendőkig. Es évek óta kapjuk, mint 
csörgőt a gyerek, nyeljük, mint orvosságot a 
beteg, tanuljuk, mint szabályt a diák, hogy 
konszolidáció van .Magyarországon. Igaz. 
Nem verekedő 
bit 
dobálni, hoteipincóxbt 11 kiherélni. I 
(kivié van. Ks ünneplő érzéseink b 
nyitjuk az újságot: a bűnök undok 
jai csapnak l'i’l előliünk mirden ; 
nui» és a nyomorúságnak a sirnal 
<>r\c!tyeibe zuhan ; 
kns ham' ii -is, «kéís< 
sek. szánalmas lopások;
Ilii a ii sötétíti' .a

Szent karácsony hetében az ember 
hajolva hajlik a békességre. A hit lágy 
vattáját hintegetjük az örök remény

van
*k az litrán többé. S nem lehet 

iig bordáknak tíoigarókát- lopni. D.má' a 
vonszolj 
ében ki 
kénlúng 
stenadt a 
mélyebb 

a tekintetünk. I‘’antaszl i 
íbeesei I csalások, szöké- 

A szégyen véralá 
homlokunk bőrét. I ,ml < ri 
zeg, mint az- érzékeny 

ay. öngyilkosságok, a 
lói. \ Dante köreibe 
ja -sapódik ki. amikor 

\ issz-a vona? ok a fii 
amelyik még IBIS vó- 

e közt, kéíségbeesetten 
bosszúra készülő Nyu 
és koldusok l’öldjt h s 

vi

szivünk örökke 
Lánchíd, az 
< saládi’úások 
lépünk, a Mo 
az, újságot főm'
linkbe az a remimng. 

gén. a háború s :> bek 
kiáltotta S'. újéban a 
gat fele: a kalandorok
Magyarország! Itt vau, tessék 
maga kétségbeejtő alósagaIu. 
korosztál? <á szakadLak 
gázsit, és port-; pi v 
nem kaptak amerika 
napról a másikra 
kenyérre törj' 
lérok ak 
kéig! I ;
iát< i i.im’"k,

1

aki korábban
Sándor íendörlanácsos, 

pénzb imi iIasi ügyek szak 
nyomozás, 
i'g érlesi- 

ifieiti biiu 
.Inni<eiiJ> 

Mar (u s zk.U 
szteles kti?.

a ki
re í'er
ngy
I és< i
társ.
Arisz.„„ ____ „
Gb/ő’.W/ beismerő vallomásának
lését kérlek. Azonban

húgai rendőr'ér részlet'. . érte^drse a le- 
rlózla (diai, vallomásáról a karácsonyi 
ünnepek alatt meg nem érkezett meg.

V rend- még így eddig főkörén azzal foglal
kozott, bőgj Marsovszkyek bwhiP'sli lukasán

niiutiin oa? 
hogy ő is 
ha in iriitás'sa.l.
t’aifink kí,
majd kihallgatták Pazairikot is.

házkutaí ást 
útra

sőt, n furcsa 
nyomban az

azt irta, 
frank- 

i n formát őrt ha.ll- 
közÖlíe gyannjúf, 

Ezalad t.

;i

z i o a 
I almi 
ágra, 
akik 
ogy 

éj Inn sen u.i
u, vn.iiv ui'ilk e. gaval

maradni, egész a börtön fene
ős jövő nélkül maradi k«*z<!<»  

ciganyos, hálós Nug?
.limaiban rekedvén. De, aki 

dolgozna s aki mindig 
an kouszolidáció: az uí ■:’ n. 

lakásokban, ahol a 
I el kek szórón g; inak,

sapadl homlokok mii 
boldogulás. Xiii's 

Es amig 
nem hozhatunk 

irosl, hivatalt

n Kif 
bízott 

rejtélyes
Meri nincs 

Nincs ország, 
vissza

V}

ak 
t a in., 
szimell a 

magyarország 
föl eszmélt es
is dolgozott ? \ 
l)e nincs 
magukra. 
Nincs a
götí. Nincs.
munka.. Xii.cs ország. Es unig íz ellopott 
földből vissza nem hozhat tok valamennyit 
is, számét, varost, hivatalt, katedrát, mii 
helyt, bobot, addig mi '.‘len nap börtön, ip. . 
és éret l< ii h; la b ■ a naza lörienelme. A 
XVI. század rémségei, nyomor nságai <> 
v ztanak addig a Töménytelen uo.nvze pnsz 
lulás fölé. \ vurakbaji zsarnokok, az nr- . v 
1 o ia ■ i> lai roii, a 1 alvókba11 tol \«< jók es Iöld< 11 
[utók. Az ország a töröké s a németé. Az. el 
szakított vármegyéket jjodig csak azaz, iga ■ 
konszolidáció kezdheti visszaszerezni ,amel\ 
benső, tiszta, 'bölcs szándékkal eg;. mű •h<»-, 
való menekülést, egységet, összelőría.st ini 
es példáz, szeret étel, a karácsonyfáról a in 
köznapok számúra löszödet! fehér é ar 
békességet.

Pazu rí k M árva ti y- 
szám alatti lakásán,

folytán a házkiiltiiás 
megii h íiésc után me-í- 
,■_?/ Lajos deteklit'főnök 

' amint
kiviil azonnal 

lakásán 
• és bí

bor 'daliák a

I a rí oí í:? k 
31.
v Hetleu 

újságcikk
il leni*  Tg? allis dr. Lel i

l'élelh fliil }<!) ,1/finrbb: )) fi házba/l ItiJcfh’ 
elalva <iu az uj-ó?', •ikkef, sormi ' . ... 
elr, 'ideiio a házkiit.ii int. I'azurik 
azonban semmi 
hallgató a illáé 
i < ndőrségi é.l. A

meglát miatta

uj-ámi leket, 
házkutat iet.

gyangsef nem fulcltak 
azonnal el 
Heggel nun iíú;
dr. f’.izurik 

váu;. -’.itc’ii
elegáns, .Mi éve

Az ügyet

c/ ?x

.Józsefei Mór
iaké sán.

Mag.; elegáns, .Ml éve. , öszes h.i.iu, r-áiike- 
bajusza férfi. \z ügyet noiii veszi tragikusan.

Az cgi’Nz hír valótlan mondja 
a személyemre vonatkozó adatok is. 
hogy Jchlicska volt tói nemzetiségi 
sógora vagyuk s hogy

i . meg 
\z igaz, 

kejo ívelő 
cg? t<»t lapot szer. e>z-
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tettein, de
már 1917 óta a belügyminisztérium 

tisztviselője vagyok
s mint fordító, a politikai osztályon teljesítek 
szolgálatot. Kalandos vándorlásaim tehát már 
ezért sem lehetnek igazak. A házkutatás alkal
mával lakásomon semmit sem találtak s ki
hal Iga fásomkor elmondottam, hogy

a Hágában cl fogottak közül senkit sem 
ismerek,

az egész ügyről semmit sem tudok. Azonnal 
el is bocsátottak. Valótszi műnek tartom, hogy 
bosszúból beveri bele valaki ebbe az ügybe.

Élénken foglalkozott. a rendőrség az ünnep
napok alatt

azzal a távirattal, amely Budapestről ér
kezett Hágába dr, Marsovszky György 

elmére, amikor már el volt fogva.
Ez a koreskértelmi nyelven fogalmazott táv

irat utasítás Mcrsovszky és társai számára, 
hogy azonnal térjenek vissza Budapestre. A 
hágai rendőrség erről a táviratról azonnal 
értesítette a budapesti rendőrséget. A főkapi
tányság nyomban megkereste a posta főigaz
gatóságát. hogy a távirat föladóblankettáját 
kutassák föl, hogy a kézírásból- a távirat 
titokzatos föladóját kinyomozzák. Az összes 
táviróhivatalokbun két nap óta vizsgálják az 
összes föladott táviratokat, de

vasárnap estig a Hágába küldött távirat 
blankettáját még nem találták meg.

A főkapitányság most azzal a tervvel fog
lalkozik, hogy miután a hágai rendőrség jelen
tése nem eléggé ki meri tő,

hétfőn két rendőrtisztviselőt útnak indí
tanak Hágába,

hogy ott hallgassák ki a letartóztatott Jan
kovich Arisztidet és társait.

alakult meg, de utóbb a kormány föl oszlatta, 
majd a. belügyminiszter Magyar SAttyák 
(Fasvislák) Egyesülete néven engedélyezi • 
működését, A ^kapitányságon gróf Csáky 
Gábor fölmutatta az egyesület tagjainak név
jegyzékét és ebben a három letartóztatott neve, 
nem szerepel. > 1 ii l MII Mhá ffWPWW 
Hoffmann Géza, 

Bolívia főkonzulja, 
az ismert pesti vivőr és termény
kereskedő ötmilliárd passzívával 

beszüntette fizetéseit

A szokerihamiisitö Mészáros GyuSa magántanárt 
Rágták Budapesten?

Vasárnap este a rendőrség arról értesült, 
hogy Gyula volt egyetemi magán
tanárt, aki DJÓhány éweJ ezelőtt Becsben szo- 
kolhamisitást követett el és aki a rendőrség 
tudomása szerint már hosszabb ideje nem tar
tózkodik Budapesten, most kél héttel ezelőtt 
látták idehaza. ílir szerint

Hóman Bálint dr., a Nemzeti Muzeum fő
igazgatója Klchelsberg kultuszminiszter 

előszobájában látta Mészáros tanárt.
éz az adat rendkívül fontos lenne, mert már 
fölmerüli, az a gyanú, hogy ugyanazok készít
hették Budapesten a hamis frank kliséjét, akik 
Mészárossal dolgoztak együtt. Akkoriban 
llceht és Grosszmann nevű klisékészi tőket gya
núsították, Hecbt ma is itt él Budapesten, a 
Károly-köruton van műhelye, Grosszmann 
azonban Amerikába vándorolt. Ezt a. kombiná
ciót, hogy Mészárosnak a frankhamisításban is 
szerepe lehel, valószínűtlenné tette az a körül
mény. hogy .Mészáros az utóbbi időben nem is 
volt Budapested. Ezért nagyon fontos, hogy 
valóban a szokat hamisító Mészáros tanári 
látta-e Hóman Bálint dr. főigazgató?

A Béggel munkatársa fölkereste dr. Hóman 
Bálintot, aki az ügyre vonatkozóan ezeket a 
föl v i I á gos i tásoka t ad ta:

— Az a Mészáros Gyula,
akit én azelőtt mintegy nyolc héttel itt lát
tam, a Nemzeti Muzeum volt tisztviselője.

Négy-öt év előtt ez a. Mészáros kiment Török
országba és ott rövidesen karriert csinált: je
lenleg török egyetemi tanár és az angorai tö
rök muzeum igazgatója. Hogy

azonos-e azzal a Mészáros Gyulával.
aki a szokolhamisitási ügyben szerepelt és akit 
most a frankhamisítás! üggyel kapcsolatban 
emlegetnek,

arról fogalmam sincs.
Klebelsberg miniszterrel. csakugyan beszéltem 
erről, a törökországi Mészáros Gyuláról. Ez
előtt körülbelül nyolc hetiéi egy keleti tudo
mányos kérdésekkel foglalkozó kongresszust 
tartottunk, amelyen

a török követség megbízásából Mészáros is 
megjelent.

Ekkor valóban figyelmeztettem a minisztert, 
arra, hogy' Mészárost tudományos szempontból 
nem tartom komoly embernek. azonban más- 

i. fajta, jellembeli megbízhatóságról szó sem volt.

(A Reggel tudósító  jótól,) A lipótvárosi J-ársa 
súgnak egyik legismertebb 
Géza,__ -
a I lo ff maiin- Mór és Társa, 
álló hüvelyes-, vetoménj- 
kedő cég főnöke, az elmúlt héten

•• ntette fizetéseit.

í egyik Icgísmerieot) tagja, Hoffmann 
Bolívia köztársaság budapesti konzul ia, 

fél század óta fönn 
és torménykeres-

Hoffmann Géza leplezett inzolvenciája kél 
három hét óta foglalkoztatta a budapesti pia
cot, de olyan személyes hitele volt, hogy általá 
bán még a hitelezői is bíztak abban, hogy a ha 
rátái megmentik a regi céget és annak kitűnő 
összeköttetésekkel rendelkező főnökét. Most de
rül ki. hogy Hofi’inann Géza, áruig Váci-utca 
84. szám alatti pazarherc; dezé.sü hatszobás 
garszonlakásán városszerte ismert estélyeket 
adott.

n hajnalig tartó mulatságok költségeit már 
a legsúlyosabb gondokkal tudta csak meg

szerezni.
Hír szerint cége tengerentúli clrokspekulá- 
c.íókba bocsátkozott, de egyéb bab- es bur- 
gonyaüzlclei is rosszul sikerültek és így már 
[élesztendő óta nehéz válsággal küzdött. Érde
kes, hogy amig a legszolidabb és legtisztessé
gesebb vállalatok csak százszázalékos födözet- 
tel, lekötöttségekkel és egyéb bel áldozások ka I 
tudtak a pesti piacon üzleti és üzemi hitetek
hez jutni, Hoffmann Gézának sikerült úgy
szólván minden födözel nélkül,

Werner, a titokzatos a&ave9 jfiankpvfchék tr&,rad-
szerint a Beivárosi-kávéházban lakkoztak

A Reggel munkatársa arról értesül, hogy 
szemben az eddigi hircíkkd, Jankovich Arisz
tid és Marsovszky György ismeretsége nem uj- 
keletü. Két évvel ezelőtt már ismerték egy
mást és

többen Látták őket együtt a Belvárosi 
kávéházban.

Körülbelül hat. hónappal ezelőtt két w? ven
déggel szaporodott meg a társaság. Ez a har
madik jövevény Mankovits György, a negyedik 
pedig egy ínég idáig ismeretien egyén,

akit, társai Wernernek szólítottak.
A négytagú társaság rendesen a kúvéiház kar
zati jutón ült, A társaság feje kétségkívül 
Jauikovich volt. A ljcszélgetésekbcn — amint 
ezt több tanú állítja — Werner alig veti, részi. 
Éz az ember, akiről senki sem tud közelebbi 
*(;lviiáigosilást adni, passzív viselkedésével é-' 
fél szed, alázatos (modorával inkább egyszerű 

Iái.zott, Kemminl olyan em
bernek, aki társadalmi állása révén kerüli. 
, tjii. oi,-ó'.e .Jankovicli .ezredessel ós anaia-k 
barátaival. Hantos novét sem tudja senki. 
Aij rtólag

Eugén Werner néven kereste egyszer Mar. 
sovszk.v a kávéházban.

A Reggel informátorai szerint, ez az isme-

rétien fin.tetemuer töbltizben sárosán, fáradtan 
jöl.1 be a kivilágított, elegáns kávéházba és 
katonás, feszes vigyázz-állásban köszöntötte 
Jankovich társaságát, A g ■a.]oori dél utáni ta
lálkozások néha egészen az esti órákig el
húzódtak s

ez a rejtélyes Werner különböző iratokat, 
jegyzeteket adott át Jankovichnak.

A rendőrségi bejelentőinvatalban nem szere
pel Eugén Werner nevű egyén és nincs ki
zárva, hogy

ez a titokzatos férli álnevet használt.

A Magyar Szüttyák 
(taposták) Egyesülete 

nejwa Ismeri affrankhamiisitökat
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Vasárnap délben megjelent a főkapitánysá
gon gróf Csáki/ Gábor, a Magyar Szittyáik 
(Fascisták) Egyesületének alelnöki! és bejelen
tette, hogy miután a letartóztatott franikhami- 
sitók Hágában a magyar fáséistákra hivat
koztak,

annak meválte.uiíá'át kívánja, hogy magyar 
l’ascista egyesület csak egy van és ennek 

semmi köze a frankhamistlókhoz.
Gróf Csátky Gábor iratokat mutatott, ame
lyek szerint. az egyesület Magyar Fascisták 
Egyesülete név alatt még Er'edrieh idejében

kizárólag személyes föllépés és baráti 
nexusok folytán ötmilliúrdoí meghaladó 
adósságot csinálni első intézeteknél és a 

legjobb bankeégeknel.
A báró Schossberger-cégnél 1.2 milliárddal, a 
Moktárnál, a Wiener Bankvereinnél, a Ftichs 
H. cégnél, a Politzer, Roscnberg és Társai cég
nél szintén jelentékeny dollár- <*  korona 
kölcsönökkel vau érdekelve, nem. beszélve a 
kisebb hitelezőkről, akik között van a Keres, 
kcdelmi Bank is. 60 millióval. Éz utóbbinak 
egy frankófutalás a titka, amelyből .HO milliói 
még az utolsó pillanatban sikerült bevasalnüi 
a Kereskedi Imi Banknak. Ezeken a cégeken 
kívül még más helyeken,

két milliárdot megha!adó
tartozásai vannak Hoffinann Gézának. A cég, 
hir szerint,

ni a kén y szeregy ezséget
Áér maga ellen. Hoffmann Géza negyven év 
körüli fiatalember, a legjobb 'ár-asá-gokban 
fordult meg. i •nyes lakúéiul ia.ilol- ossz <1 ive
idéin megfordult ;t főváros úri és miivésznő 
társadalma. Még főhcrecgl látogatón is voltak 
a Hoffmann-cslélyckuclc. HiheiőJeg a tizetés- 
képtclenségből nem lösz diplomáciai konflis
tus a magyar királyság és a bolíviai köztársa- 
Si>./r között...
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Berlini háztniaidonosok!
Valff.'srtaáMŐs kérdések 

ugy ne vezeti Schw;.rzUÍSi5Ío 
EladésrG megblx^solt 

HcSar kcxeSése: I<
személyes ópilész-niérnöki fölügyelet 
melleti, bázbérelőlegczés mell ott

Jc»2wJo^í»tóíi.s*>.r»ök  2-ik,helyen is 
Első budapesti és berlini referenciák.

Josoph Lehrfreund Boriin
Scliö'iliuuser-Allcc 129.

SzBütéíjas liilvHágosilás Budapesten 
ítecembar 28-án és 20-én
Telefon 137 93, s~.6m rtintn.

VezerkéFvtaeíl&s K ÍW BMHE
Hudtapest, ÍV, Uoroíí/a-Mica szám
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Dienzl Oszkár
szerdán éjszaka veronállal megmérgezte 
magát és karácsony másodnapjára meghalt

A művész tragédiája két feleség és egy pesti bérház 
negyedik és ötödik emelete között

(A Reggel tudósítójától.) Dicnzl Oszkárral 
ma egy hete, hétfőn éjszaka beszéltem utoljára. 
Operettjéről beszélt, közel három évtizedes 
zeneszerzői múlt után első egész estét betöltő 
operettjéről, amelyet az éveken át folytatott 
remi szertelen és sokszor megszakított munka 
után néhány héttel ezelőtt fejezett he.

— Van benne egy-két nagyon rendes dolog 
— mondotta — és van benne egy keringő, 
amilyent még soha életemben nem írtam és 
talán soha nem is fogok írni.

Magam előtt látom magas, furcsa figuráját, 
különös, fanyar mosolyát. Fáradtság1 volt eb
ben a mosolyban, amely állandóan szemében 
ült, — sok fáradtság és lemondás, de semmi 
lázadás, semmi keserűség. Mindenkinek, aki 
ismerte, szinte hihetctle’n a hir: Dicnzl Oszkár 
szerdán éjszaka

veronállal megmérgezte magát.
A Pajor-szanatóriumba szállították, az orvosi 
kezelés azonban már nem .segíthetett: anélkül, 
hogy egyetlen pillanatra is magához léi t volna,

szombaton hajnalban meghalt.
,\ pesti művészvilág egyik legkedvesebb. Jog
szere tettebb tagjának tragédiája mögött külö
nös romantikus szerelmi történet, rejtik, amely 
egy-két, legbizalmasabb barátjának elbeszélése 
nyomán igy állít ható össze: Dienzl Oszkár 
1912-ben, amikor már ismert volt mint zene
szerző és mint a legelső előadók legmiivészibb 
kísérője, megismerkedett Ilácz Ena hang- 
vcrsenyénckcsnövel, akit megszeretett és a kö
vetkező évben feleségül is vett. Évekig a. ie.g- 
boldogabb, legzavartalanabb házaséletei élték, 
amelynek harmóniáját azonban a házasság 
hetedik évében megbontotta egy uj asszony, egy

uj szerelem.
Az uj asszony Marton Gyula Váci-utcai 
diszm üárukereskedő, korma ny főtanácsos fele 
sége volt, aki

Dienzlékkel egy házban, a Váci-utca 52-ben 
lakott

és énekóráiéra járt föl Ilácz Évához. Néhány 
hónapi ismeretség utón, amikor mindketten 
agy vélték, hogy az uj érzés erősebb a régi
nél, Dienzl Oszkár és Marton Gyulámé elhatá
rozták, hogy elhárítanak az útból minden aka
dályt, amely közöttük van: Dienzl elválik a 
feleségétől, Mártonná — akinek három 15- 18 
éves gyermeke volt — elválik a férjétől és 
összeházasodnak. A két válójxir sokáig húzó
dott, Dienzl és fíácz Ena között a válást csak 
ez év elejém mondotta ki a bíróság. Ékkor már 
Mártonná férjétől hónapok óta olyáltan élt. 
Éz óv februárjában Dienzl feleségül vette 
Martonnét és

elvált feleségétől, az ötödik emeletről le
költözött uj feleségéhez a negyedik eme- 

let re.
Az esküvő utón alig két. hónappal, amikor a 
művész bizalmas barátai mar tudták, hogy

MINDIG

SZENZÁCIÓSAK 

Mérsékelt áraid 
Legkiválóbb fértiféhérnemilek!

ez a második házasság nem sikerült, Dienzl 
egy alkalommal

a lépcsőházban találkozott elvált feleségével, 
akihez azzal a meglepő kéréssel fordult: en
gedje meg, hogy olykor-olykor meglátogat
hassa.

Az e!ső asszony
Az asszony ezt a kérést, könnyen fölfogható 

okokból, elutasította. Dienzl ekkor közös isme
rőseikhez, elvált felesége barátnőihez fordult 
és közbenjárásukat kérte. Nem titkolta előt
tük, hogy elhatározott szándéka szerint.

második feleségétől elválik és ismét fele
ségül veszi Ilácz Enát.

Amikor pedig e.g». Ízben véletlenül találkozott 
az utcán elvált feleségével, formálisan meg
kérte a. kezét. Ilácz Ena, amint előzőleg a köz
benjáró barátnőknek, most Dienzlm k is azt fe
lelte, hogy no» tudja elfelejteni volt férjének 
a megalázást, hogy a másik nőért elhagyta és 
a szenvedést, amit ez okozott neki. Most, a vég
zetes szerdai napon, Dienzl ismét fölkereste el
vált feleségének egy barátnőjét, akiről tudta, 
hogy a. másnapi karácsony estén vendégül látja 
Rácz Enát és arra kérte, hogy hívja meg őt is, 
íiiert

a karácsony estéi együtt szeretné tölteni 
volt feleségével.

Mi ezen az (síén csak egyedülálló embere
ket: agglegényeket, elvált asszonyokat látunk 
vendégül — ezt a tréfálkozó, elutasító választ 
kapta, kérésére a művész elxált felesége barát
nőjétől. M igának van otthona, felesége, úgy

este 10 órakor hallotta, hogy lenn a negye
dik emeleten Dienzl zongorázik.

illik, hogy v?l". töltse a 
Dienzl erre koséi üen

karácsony t.
felelte:

— Kincs a földön 
mint én. ,

egyedülállóbb ember,

Az uftoEső dal
Ezen a napon, szerdán
Rácz Ena az ötödikemeléti lakásban még

Egyik legkedvesebb szerzeményét, a „Liliom
szár*  eimii dalt játszotta. Talán ez volt bú
csúja az élettől: reggelre eszméletlen állapot
ban találták. ágyában.

Az első pillanatban fölmerült az. a lehető
ség, hogy talán tévedésből vett be tőiméi a 
morfiumból, amellyel ével: óta állandóan élt. 
Rövidesen azonban megállapítható lett, hogy 
Dienzl tizenkét gram Veronáit veit be; ez a 
hatalmass mennyiség egyrészt föltétlenül bi
zonyítja az öngyilkosságot, másrészt meg
magyarázza. hogy a leggondosabb orvosi k •• 
zelés is hiábavaló volt. Semmiféle írást, ami
íren tettének okát megadná, nem hagyott 
hátra. lágy-két. közelebbi ismerőse már kará
csony első napján értesült róla, hogy Dienzl 
Oszkárt a Pajor-szanatóriumba szállították, a 
szanatóriumban azonban az érdeklődőknek azt 
a felvilágosítást adták, hogy a művész szana
tóriumba szú Ili tás át va kbel operáció tette szük
ségessé. Csak szombaton este, amikor Dienzl 
mar halott volt, te-jedt el az öngyilkosság 
Ilire a. pesti müvésztársaságokhan és min
denütt. megdöbbenő í. re: zvetet keltett. A sziíl- 
házaknáí mély megillet édesse l fogadták a hirt, 
sok szem könnybelábadt.

Medgyaszay Vilma, akinek jóbarátja, és 
éveken keresztül állandó zmigorakbérője 
volt, a hir hallatára ájulton esett összr. 
Dicnzl Oszkár holttestét nem boncolják föl.

szenzációs OGOS1Ó árait

szűcs, Váci- utca 6
Kristóf-tér sarok

A főkapitányságon ugyanis megjelent Simon 
Imre mészáros, Dienzl apósa és bemutatta 
Dienzl háziorvosának, dr. Davidovics Izidor
nak igazolványát, amely szerint a művész 
nagyfokú idegessége és álmatlansága ellen 
állandóan Veronáit szedett, igy megvan a 
valószínűsége annak, hogy véletlen szeren
csétlenség következtében történt a mérgezés. 
Maga Simon Imre jiedig előadta, hogy az ön
gyilkosságot kizártnak tartja, mert erre 
Dienzlnck semmi oka sem lehetett és a végze
tes szerdai estén sem lehetett viselkedésén 
semmi föltünőt észrevenni. A rendőrség egy
részt az orvosi igazolvány és Simon vallo
mása alapján, másrészt abból kiindulva, hogy 
öngyilkosság esetén Dienzl bizonyára hagyott 
volna hátra búcsúlevelet.

bizonyítottnak látta, hogy véletlen baleset 
történt

és ezért a holttestet a boncolás mellőzésével 
kiadta az özvegynek. Dienzl Oszkárt kedden 
délután 3 órakor temetik a kerepes! temető 
halottasházából. 19 éves volt.

Lé$£>$gat£>s a Vácá-^tca
52-ben

Fölkerestem a házat, amelynek negyedik és 
ötödik emelete közkút Dienzl Oszkár tragé
diája lejátszódott. A negyedik emeleti lakás
ban, ahol Dicnzl második feleségét keresem, a 
szobaleány mondja:

— A méltóságos asszonnyal nem lehet be
szélni. (Első férje, Marton kormány főtana esős 
után viseli Dienzl özvegye a méltóságos cí
met.)

Azután kilép a szobából Dienzlné fölnőtt 
leánya, akitől megtudom, hogy édesanyja 
a kiáltott izgalmaktól betegen fekszik. 
Orvos van mellette és első férje. Marton 
Gyula, aki a válás óta most kereste föl először. 
Eddig csak lent a házmesternél érdeklődött 
időnként aziránt, hogy mint, vannak gyerme
kei? Az ötödik emeleten, Rácz Ena lakásában 
— amint ő elmondja — minden úgy van még, 
mint amikor együtt éltek: a szoba közepén a 
zongora, a falon Dienzl Oszkár arcképe és 
egv-két koszorú, az egyiknek szalagján ez a 
föíirás: „Dicnzl Oszkárnak zés Dienzlné Rácz 
Enának“ -- egy közös hangverseny sikerének 
emléke. Könnyek között mondja Rácz Ena:

— Nem hiszem, nem akarom elhinni, hogy 
miattam tette volna.

Az én elutasításaimból mindig éreznie 
kellett, hogy ezek nem véglegesek, 

tudhatta, hogy mindig csak őt. szerettem.. De 
ilyen rövid idő alatt nem tudtam elfelejteni 
azt. amit velem tett. Várnia kellett volna...

Halász Imre

Párásban nem törődnek
a hágai frankhamlsltókkaí

Paris, december 26.
f.l Reggel munkatársától.) Az első pillanat

ban azl lőhetett (hinni), hogy a franicia közvele- 
méi’.xi túlságosan föl fogja izgatni a frank
hamisítás híre s a három magyar üdserletet 
politikai manővernek fogják tekiinbeni. Erről 
azonban szó sincs. Párásban az egész üggyel 
)icm is törődnek, jóformán azt sem tudják, 
hogy m iről van szó s a hágai 1 ránk ham igátok
ról alig vesz tudomást • valaki. (e. z.)

ÍAnW,®ZÜSt MOKát . . 380 ezertőlh 
Sarn® és íeKeíe laHft 36(1 ezertől | 

3 férfi ííSflfCÍJEfi.......... 380 ezertől 3
jÓriási választék női, férfi! 
és gyermek estélyi és utcai 

j cipőkben |

MM ajándékai! 
Inagy választék Romot’ 
cipőkben, papucsokban^ 

VER-KO-CIPŐK 
gBudapest, IV, Muzeum-körut 33. szám!

Címre ügyelni I |

Kerékpár, varrógép
Diadal Kertkodr- és varrtBénáruház. vu, TbiJKölr-at *•
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Karácsony éjszakáján százezer holdat 
öntött el Békésmegyében az árvíz 

Három ro^jja zugnak a ffélrovert harangok, exréveS meneJküS a siéjp 
A isártia ma még ismeratfien — A Reggel munfcaCárja Vésxíön

és G^wCavarin, aftoU mátr zs hftztetiSSrön váriak a mentőcsónafcot

■ r z

ni« még nem lehet megállapítani, hogy hány 
lett közölök a halál martaléka.

A Vésztőt védő töltés vasárnapra teljesen ki
épüli. és most Vésztő kicsiny elzárt, .sziget, tinié. 
Igét minden oldatról a piszkos jeges árvíz b • 
láthatatlan lengére o dromol. X fal 
kát nem lehetett megmenteni <■• a 
innen menekül Békéscsaba és Békés 
napig mintegy háromszáz család 
talon. Az

az ötvenezer hold föld, emelj el ez
tenger eláraszt, ebben az. évben alig fog te. 

reinni.
Békéscsaba, december 27.

(zl Reggel kiküldött munkatársának telefon- 
jelentése.) Karácsony éjszakáján

riadó harsant föl a békéscsabai kiszár
nyákban

és egij órán belül az egész katonaság csóna
kokkal, tutajokkal, pontonokkal, csáklyákkal 
és fáklyákkal különvonuton és teherautomobi- 
lokon útban volt Békésmegye árvízzel borított 

felé. Az éjféli miséről hazaigyekvő ein- 
riadtan álltak meg az utcákon és pi!Iá
ul att elterjedt a. vészhir, hogy az árvíz 
a megye székhelyét, Gyulát és meg- 

fékezhetetlen erővel rohan az egész vidék leg
nagyobb városa, Békéscsaba felé. Az elmúlt 
két karácsonyi ünnepnap alatt a íolizgult vá
rosi lakosság megnyugodott, mert

az árvizveszei’elem s in Békéscsabát, sem 
Uyulát közvetlenül nem fenyegeti. Ellen
ie a megye területén eddig mintegy száz

ezer hold föld all víz alatt
és a kirendeli katona: íg Vésztői és Gyulavárit 
csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudja a pusz
tító áradástól megvédeni. A. kormány három 
nappal ezeiőtt. Kovaesies Dezsőt, Bi'késmegye 
főiwpánjál az úrvizvédelmi munkálatok telj
hatalmú kormá.nybizíosává nevezte ki. Kova- 
csies főispán azóta automobilon és motorcsó
nakon járja be. az elárasztott és árvíztől f.’nve- 
geietl vidékeiket é>s az ő cé.itudatos munkájá
nak döntő része van abban, hogy Vésztől és 
Gyulavárit, ezt a. két, virágzó alföldi községet 
még néni tötrölték el a föld színéről az árvíz 
mindent elsöprő hullámai. A Reggel kikiddöti 
munkatársa vasárnap automobilon mindkét 
községet meglátogatta. Vwzlői a. Sá.rrét köze
pén fokszik ás o községtől már Hz kilométerre 
egymásulán bukkannak föl az országúton

a menekülő lakosság
szekerei., M^®renditő, siralmas látvány ezaket 
a. rozzant, kocsikat látni, amelyeken csak síréi 
.■ viszonyok és ijedt gy<?rm.ekek ülnek, férfi, egy 
sem. meri a. férfiak ott dolgoznak a gátakon és 
töltéseken, amelyek boszorkányos 'gyorsaság
gal épülnek, ahol a veszedelem, a legnagyobb. 
.Amint k‘Ö7Á?ledi'k az autó Vésztő fele, egyszerre 
széles, piszkos-szürke hullámzó vonal, tűnik föl 
a láthatáron: ez az árvíz. ÍJs amint közelebb 
é-ünk, oiő'bh csak halk, majd mind erősebb 
zengés tölti be a levegőt, a rolmnó áradat 
tompa morgásával összeolvad a félrevert ha
rangok sikoltó szava.

Vésztőn csütörtök 
vert

amikor a falu fölött 
áradt medréből és

részei 
bőreik 
natok 
elérte

dél óta zugnak a félte- 
harangok,
a megdagadt Körös ki- 
szinte vegyi dó:ál: (dali

a Uga Sorsjw
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Parfömkülönlegességek
Icoolcurílibait

Vadász drogéria
lj Fcrnnclek-tcrc 1. máin * Telefon: József Hü-70
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tölcry, vi1 rjnes kom

derékmagasságig öntötte el, a földeket. A véde
lem nem volt kellően előkészítve és csak a 
gyarmati, szeghalmi és vésztői csendőrseg 
gyors és energikus föllépése tudta az általános 
pánik kitörését megakadályozni. A csendőrök 
azonnal munkába állítottak minden épkezhjb 
férfit és ma, az árvíz harmadik napján már 
beosztott turnusokban segít a lakosság a kiren
delt. katonaságnak, amely Szegedről, Fehgy- 
házáról és Uxabáról érkezett ide. tanyák népe 
került a legborzalmasabb helyzetbe, mert

nem jutott ideje a menekülésre
és akik lovon, szekéren elmenekültek, életükön 
kívül egyebet alig tudtak megmenteni. Sokan 
abban bíztak, hogy a padláson várhatják meg 
az istenítélet végét es ilyen helyeken borzal
mas látvány tárul az újságíró szeme elé. A víz
ilói csak a. házfödél látszik ki. í gy inog, mint 
a lehorgonyzóit hajó a viharban és fönt, a lel'i 
ormán kétségbeesett emberek integetnek, kia
bálnak és csedez.-iek segítségért. A csői na kokon 
és pontonodon dolgozói katonaság egymás után 
szedi le ezeket a .szerencsétleneket, de

rw/j

( 1 Heggel ludósilójálól.) 
előtt nagy föliiiaési 
bözőhb kombi nációkra 
hir, hogy < g.y <'.iszaka 
«ág épülete ebit' mega 
a i oel y ne k szó m I a i > j a 
korona volt. Az 
állapították, Img: 
herceg I ulajdona. 
ki, aki a 
központi 
tárgyalt, 
ga fásról 
az autóba és

végre kiderült,
<»

a szőri: ii

Ugyanilyen borzalmas kép fogad (íyulavári 
környékén. Itt is miuteyy ötvenezer beid fölött 
rohan az árvíz, amely egyedül gróf Alviéissy 
Dénes birtokából tízezer holdat bori' be. I)o it 
:i veszedelem jóval kisebb ós a vasárnap esti 
órákban ugylát. zik, hogy Gyűl; vári’ meg le
het. menteni a tel.'?, pusztulástól. Az árulás

elöntötte a Máv. vasútvonalait, ebben az 
irányban csak Kötegyánig jár a vonat.

Vésztő felé a vasúti forgalmai teljesen be kel
lett szüntetni, oly gyorsan önlötie el az árvíz 
a síneket és az a ?/ < aggon Aő, amd/fet a l:o- 
módii gát megerősítési'>v .szvité id tak, szállítás 
közben megakadt, X vízben álh; koc ákat nemi 
I diet helyükről olmozdi' ;ni. V; írnap az esti 
órákban a gyulai főispánt hivő'álhoz, e kővet
kező jelentések érkeztek b. :

„Gyula, környékén a víz legmagasabb állá, a 
402 centiméter, Gyulavári mellett 172 centl- 
méte'r. i Sebeskörös 710 centiméter magas."

>-n

Néhány héttel ez- 
kelletf és a legk'ilöu 
adott alkuimul az a 

a budapesti főkapitány
énál I egy csukni ( autó, 

helyén*  a Habsburg 
újságírók nyomban mag
oz automobil Albrecht fő- 
Az autóból egy ur szállóit 
udvarához tartozik és aki a 

vi/.élőjével hosszabb ideig 
hogy a titokzatos látó- 

volna, visszaüli 
távozót 1. Most,

hogy mi történt Frigyes 
’őkerceg palotájában,

ahol Albrecht főherceg szüleivel együtt lakik. 
\lbreeh1 főherceg eg\ délután asztalán felej 

tette pénztárcáját és amikor este ismét távo
zott hazulról, észrevette, hogy lárvájából

két darab milliós bankjegy hiányzik.
\ főher< ,i>. I hálib'ita a léuz eltűnése, nem az 

'.agysága minií, haiiein uzérí. mert rató- 
iarlotta, hogy olyanok íérköj I; be

• ■ udami okmányt akarlak nála föl- 
bizalmas i<»lj< leiiíesben kérte ;> lég 
nyomozás megindítú.sát. A nyomo- 
o személyzet egyik tagját gyunusi- 
állhatatosan tagadott és egy Ízben

főherceg
ügyelet.
majd anélkül. hogy a 
bármi is ki,szivárgót 1 

gyorsan

összeg i 
SZÍ Iliinek 
hozzá, ul.il; 
kutat ni é- 
szigorúbb 
zás során < 
lottói., aki

akarta megmérgexmia magái
berohant a főherceg -zi,bájába é kiáltozni 

kezdeti:
• - Ártatlan vagyok — kiáltotta - és mégis 

engem gyanúsítanak. A’./ nem tudom, túlélni 
és ciéil sósavi td ;m gmérgi .lem magam.

Azonnal megyizcgállák <;s nm:nllapitofták, 
hogy nem ivott semmiféle maró folyadékot, 
hanem egy üveg ..Sidol"-fémtiszlilóf. szoron
gat a, kezében. A főherceg kérésére a rendőr
ség az incidens után b< zitnlt tle a nyomozást.

Hölgyek .jelszava:
Vásárolj unk

vtiuM1

m

divatapuházában
Király-utca 55. szám 
(Akácfa-utca sarok)

t me»jnayvnhhlíVQ 
I <1 i h c I je z í e

Ny;ir nícii 1. sz. nl.i (lUikóczi ni -.árok. I.’ .Kii'.il szóm boti) 
ll'ilók, i,bi!(ll<<k. ui'iszjibiik nagx választók bún, tartós minő 
Bégben. szolid .ii'bnn. \ id !<re .-zrík-zorii <• oini golás, jótállíts 
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Pápai és Náthán 
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Iváltak a BögkereaeUehbekké, már a béke éveiben 
elismerd gé» Sutajdons&n;selmái fogva

A .. i gazdasági helyzetaek megfelelően készítményeinket 
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Cttctai y®lff©t,

a „francia asraelüát44 swm érdeSdt, hegy *»ü  
mond róla a „német Rlebelsierg44

monoki publictista, Rossuth Eajos as angol liberálisok eszmény
képe és a magyarok iránti szimpátiát nem irthatják ki belőlük a 
3$lebelsbergek és a hasonló fajmagyarok !4Í—Eticien Wlf $ Reggel-ben 
hiszti, hogy két hét múlva publikálják a numerus clausus genfi 

tárgyalásának egész anyagi
London, december 2G.

(A Reggel munkatársától.) Luciev. Wolff, 
akit gróf Klebelsberg kultnsaminiszter egysze
rűen „francia izraelita"-wak. .nevezett, tudva- 
levrőn Anglia legtekintélyesebb 'külpolitikai 
publicistája, évtizedek óta a Times vezércikk
írója, történet tudós és az angol újságírás köz
tisztelötben álló doyenje. E napokban érkezeti 
vissza Gcnfből a Népszövetség hatodik ülés
szakáról és a lakatsán találom meg a Verulam 
Buildingsben, „Old Londoni" egyik legöregebb 
és Jegkopottabb épületcsoportjában. könyvei 
és Írásai közé temetkezve. A hatvannyolc
esztendős öreg ur nem akar nyilatkozni a nu
merán clausuról. Elintézték /már Genfben ezt a 
kérdést — mondja —, inem kell tovább boly- 
ga (ni.

A Reggel számára azonban mégis felel arra 
a. megjegyzésre, amellyel személyét. Klebels
berg l< unó gróf illette.

— üreg ember vagyok már — mondja —■, nem 
akarok harcot s külön'b'cn is

nem sokat érdekel Klebelsberg gróf ur 
véleménye,

amelyet felőlem táplál. Igaza van, neki izrae
lita vagyok. N gdóf ur azonban. téved, ha azt 
gondolja, hagy ezzel valami nagy rejtély nyit
jáira jött. Sohasem -szégyelltem, hogy vallásom 
izraelita. És igazán azt sem tudom, hogy’ mi a 
sértő abban, ha a nemes gróf tévedésből fran
ciának deklarált. Tévedése azonban jelenté
keny. Én Angliában születtem, Londonban. 
Apám. Bdward Wolff, de még az üköregapám, 
nagyapja is angol. Anyám osztrák nő volt, egy 
bécsi kankár, Ludwig R.edlich leánya. Britnek 
vallom magam testestöl-lclkestől, az is va
gyok. Minden 1 ráírom. Angliát szolgálta, Az én 
életem nyitott könyv, mindenki lapozhat 
benne, akit személyem érdekel és ha fáradsá
got vesz magának, mielőtt beszélne rólam, 
megtudhatja, hogy Angliában éppen engem 
tekintenek a. cionizmus elleni harc vezérének. 
KtebeJwberg urat sem ismerőm, eddig soha ne
vét sem hallottam. Pedig igazán jól ismerem 
a magyar politikai élet vezető nagyságait. 
Ezért tollát

csak igy ismeretlenül kérdezem meg tőle, 
nem tartja nevetségesnek, hogy éppen ő 
kezdi nz embereket nevük hangzása szerint 

nemzetekhez csatolni?
Hiszen a „Klebelsberg" név, ugy tudom, nmg- 
lehctősciu németCHcn hangzik, Árpád vezérei 
között nem találkoztam még csuk hasonlóval 
sem. Az ilyen málgnós- -ás dzsentri-nevek, az, én 
törtómeltmi kutatásaim szerint, Magyarországon

Ne törje a fejét,

a legszebb újévi ajándék 
egy magyar könyv 

A leeizlésesebb és legolcsóbb könyvkötészeti 
műhely, Budapest IV, Bég! Póstu-utra 7. sz.

Brázay sósborszesz

a Bach-korszaknak köszö’*h«4Sk  cc^b’.zi. 
fájukat.

Különbeni láttam a kultuszminiszter ural; kül- 
’ “'•jo .sem valami magyaros. Nem hiszem, hogy 

az Alföldön vagy az erdélyi medenccbou rin
gatták volna bölcsőjét. Neve német, gondolko
dása sem magyar! Mi, angolok

IZansnth Lajos Magyarorsznr'*  islerjük és 
szeretjük.

Engem vörös Garibaldi-nadrágban rítt édes
anyám Liverpoolba, hogy megéljenezzük. Ma
gyarország kormányzóját, amikor angol földre 
Jép. A monoki publicista Kossuth Lajos volt 
az angol liberálisok eszményképe hosszú év
tizedeken keresztül és

ay angolok e szimpátiáját, amely a mai 
generációba már bele van nevelve, nem 
irthatják ki a Klebelsbergek és hasonló 

fajmagyarok.
— ’A magyar kormánynak — beszélt tovább 

az öreg ur —, mindenkor szívesen voltam se
gítségére, meri, az én vérembe is beleoltották 
ezt a szimpátiát Kossuth országa és a magya
rok iráni. Ma már elmondhatom, hogy 1920-ban 
Bánffy gróf ur, az akkori .kü’iig.vminiszter. o7.7 
nagyon kedves barátom, nemcsak levélben, de 
személyesen is fölkeresett Londonban és kérte, 
lépjek közbe az erdélyi unitárius egyházak 
üldözésének megakadályozása érdekében.

Mint a nemzeti kisebbségek kcrdéaének 
népszövetségi szakértője,

minden igyekezeteimet latba ve tettem, hogy 
segíthessem az ártatlanul üldözött erdélyi ma
gyarokat. Én vezettem a. sajtókampányt, hogy 
Magyarország igazsága gyözcdel meskedjék. 
Akkor nem mondták, hogy francia izraelita 
vagyok és még azt spin kérdezték, hogy aiyrcl 
ZKidó vagyok-e. Szapáry gróf urnák, a volt lon
doni magyar követnek is mindemkor igaz ba
rátsággal álltam rendelkezései\ frzorény 'ké
pességeim ós összeköttetéseim. fölhasználásá
val szívesen voltaim segítségére. Bethlen és 
Apponyi gróf úrral állandó levelezésben ál
lottam.

Számtalanszor fölajánlottam, hogy a mimé, 
rus claus: : ügyét nem visszük a Nép- 

szövetség elé,
ha a magyar kormánnyal is megegyezhetünk 
;i kulisszák mögött, mint ahogy sikerült meg
állapodnunk a román és a. lengyel kormányok
kal. Mi nem akartunk és nem akarunk be
avatkozni , Magyarország belügyidbe, nem 
akarjuk .sérteni Magyarország állami méltó
ságát. Aki ismeri beadványunkat, az nem is 
meri ezt állítani, hacsak érvek helyett, nem 
hazugságokkal akarja fölingerelni a. tömegei 
a hordó tetejéről. A numerus clauMisszal 
nem mini a magyarság bei'ügyével foglalkoz
tunk. hamun miül, a zsidóság egyik legégetőbb 
problémájával. A lengyel és a román kor
mányokkal folytatott tárgyalások sorún 
állandóan, azt kellett hallanunk, hogy ezekben 
az országokban az antiszemiták

a magyar (örvényre hivatkozva követelik 
miluk is a numerus claususf.

Hogy ez a kulturális szégyentörvény más or
szágokban is meg ne születhessen, azért kér
tük a Népszövetség döntését arra a kérdésre:

KOSZTELITZ
Francia patfőmhülönlcgtisigclt a legolcsóbban

Dorollya-ulca 12 Telefon 188-89

m évílzeűe frásznál! 
és Mvelí háziszer! 

megfelel-e a békekötések szellemének a. ma
gyar numerus clausus? Mi tehát nem azt kér
tük, hogy a Népszövetség intézkedjék cs a tör
vényt változtassa meg vagy örökre szüntesse 
be. Mi tudjuk, hogy

egy napon ez a törvény magától el fog 
tűnni,

noha a magyar kultúrtörténetnek mindenkor 
szégyenfoltja marad. A Népszövetség határo
zatával nagyon meg vagyunk elégedve, inért 
hiszen töbliet kaptunk, mint amit kértünk. 
Ha. a magyar numerus clausus nem osztá
lyozná vallásfelekezet szerint az állampolgá
rokat. ami a békekötés szellemével merőben 
ellentétes, swtm& Mm lett volna. Kinek 
mi köze, ahhoz, ha például a magyar kormány 
bezáratja az összes egyetemeket és azt 
mondja: nem kell tanulni, elég okosak va
gyunk, vagy pedig, mondjuk, ha arra az állás
pontra helyezkedik, hogy a tanulás butit, meg 
kell tehát óvnia az uj generációt, a mérgezés
től. És nem szólhat senki az ellen sem. ha a 
magyar kormány például azt mondaná, hogy 
az összes egyetemeket csak tiz vagy tizenöt 
diák látogathatja. Vallások szerint azonban, 
osztályozni nem lehet. Amikor a magyar kor
mány ezt a törvényt meghozta, megállapodá
sokkal helyezkedett szembe. Nagyon

megérteni a magyar zsidók állásfoglalását 
a külföldi beavatkozás ellen.

Ha én magyar zsidó lennék, jómagam sem 
cselekedtem volna, máskép. Senkinek v sincs 
joga egy állam belügyeibe avatkozni. Nagyon 
örvendek. hogy a megcsonkított Magyarország 
sok üldözésnek kiteli zsidó magyarjai. meg
mutatták az egész világnak, hogy törhetet- 
lenül magyarok maradlak és hogy

nincs az a szomorú sors, amely eltántorí
taná őket annak az országnak szeretetétől, 

amelyben születtek, amelynek nyelve az ő 
anyanyelvűk, amelynek, dicsősége és szenve
dései az ő sorsuk és végzetük.

— Egy-két hét (‘lőtt — folytatta Luciev TVolff 
— még néni mertem volna arra gondolni, hogy

engem, Magyarország leglelkesebb szó
szólóját a Bethlen-kormány egy tagja meg

sértsen.
Genfben ezúttal is találkoztam Bethlen gráf
iai, fölkerestem lakásán, « viszmty a legszivé- 
lyescbb volt közöttünk. A miniszterelnök ur<- 
látogatásom után, hotelemben le is adta név
kártyáját és aztán váratlanul elutazott. Kle
belsberg ur, mondhatom, a Népszövetség előtt 
nem volt olyan hangos és agresszív, mint a 
magyar páriámon t ben. Nagyon szerén yen igye
kezett bizonyítani álláspontjának igazságát, 
de statisztikus előadása senkit sem tudott meg
győzni. Nem hiszem, hogy a magyar kormány 
szeretné. Ima Népszövetség legközelebbi ülés
szakának programján ismét, szerepelne a nu 
merus clausus kérdése, ameJyrtck újból való 
fölvetése épp oly káros lomé a magyar fandó
ságra, mint a fajvédőkre, mert igenynagy mér
tékben rontaná Magyarország Irdcléf és kitáb- 
biefné kulturfokát. Bizottságunk adtözoli he- 
teklren publikálja máj az egész asmyafjot.

Az összes dokumentumok napvilágra ke
rülnek és a vezető kormánykörökkel foly
taiéit levelezésünkből mindenki láthatja 
majd, hogy a magyar belügyekbe nem aka

runk beleszólni.
Remélem, hogy Klebelsberg ur is ptohmtwökJBW. 
a kis füzetet, lelesz arról a providenciáiig ál
lamférfinkhoz méltatlan szok>un*ók  hogy a té
nyek ismerete nélkül szónokott.^fnkioklfk aiha- 
mjs jelszavaktól és törődik arzal. Üógy
barátot vagy ellenségei sért-e meg Ijn nfáliftan. 
európai államférfidtól egészen szokatlan Irau- 
gon. Korda Tibor
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A szocialisták háromnapos 
karácsonyi kongresszusán nem 
robbant ki ellenzéki mozgalom 
A régi pértvezetSséget választották meg 

Izgalmas összecsapások helyett tárgyilagos kritika és éles 
személyeskedések

(A Reggel tudósítójától.) Országos érdeklő
dé® eBőzte meg’ a szociáldemokrata párt kará
csonyi kongresszusát. A pártgyülóscn valóban 
föl vonult az ellenzék, azonban már az első na
pon 'kitűnt, hogy ez a mozgalom

jelentéktelen.
A párbvezetőség oly rendkívüli körültekintés
sel készitette elő a kongresszust, hogy még a 
küldöttek (Hetét is bebiztosította a kongresszus 
tartamúra baleset ellen 40 millió koronára. 
Pénteken reggel . kezdődött a kongresszus, 
amelynek 360 tagja volt. A pártvezetőség és 
a parlamenti frakció egy csoportban foglalt 
helyet a terem jobboldalán, míg az ellenzék 
arótezóródva vegyült el a vidéki küldöttek kö
zött Tíz óra után néhány perccel a munkás 
énekkarok nyitották meg a kongresszust, A 
tanácskozások

Peyer Károly
elnök üdvözlő beszédével kezdődlek.

— A forradalmak után — mondotta megnyitójában 
Peyer — a munkásság végigélto az üldöztetések minden 
fajtáját. A kurzus azonban, minden erőfeszítése ellenére, 
végóráját éli ée tevékenysége már csak szögbeverésekben 
és frankhamisításokban nyilvánul meg. (Nagy taps.)

Szembe kell szállni azokkal, akik nálunk radikálisab
bak akarnak lenni és úgy vélik, hogy a munkásosztály*  
nak más módszerekkel kell a küzdelmet megvívnia.

Üdvözli az emigrációt, a bebörtönzötteket és a kongrosz- 
noa üdvözletét küldi az olasz szociáldemokrata párt*  
nak is.

A kongresszus tagjai fölemelkedve iiunepitk 
az olasz szocialistákat és kórusban kiállják: 
Pfuj Mussolini! Le a magyar fascizmussal!

Wilhelm Ellenbogen,
as osztrák párt kiküldöttje, volt kereskedelmi miniszter, 
arról beszél, hogy az osztrák szociáldemokrata párt az 
öafoeomláa után azért lett a világ legerősebb munkás
pártja, mert számolt az erőviszonyokkal és nem becsülte 
fwf saját erejét.

Zsivkó Topalovits,
« jstoostMv parlament alelnöke, 6zól ezután. A magya
roknak arra keffl törekedniök, hogy létfuntartdsuk érde
kében megtalálják a kapcsolatokat a balkáni népekkel.

Ezzel a délelőtti tanácskozás végei, ért. Dél - 
után Tarmás István russzinszkói küldött szó
lalt föl, majd

Farkas István
ismertette a napirend első pontját, a pártvezc- 
tőség és a parlamenti frakció jelentését.

— Az ország konszolidációjának — mondotta első 
föHéteio a közszabadságok helyreállítása és a gazdasági 
élet felpezsdít été. A kormány a legreakciósabb intézke
désekkel igyekezik megakadályozni munkájában a pártot.

Zajos felkiáltások: -4 Sorház-utcában nem ellenőrzik 
n tiltott gyűléseket! zf frankhmnisitókra vigyázzanak!

Parkos: Az ellenforradalmi berendezkedés most már 
nem atrocitásokon nyilvánul meg. hanem törvényesítve. 
van. Az ellenforradalom amnesztiát ad saját bűnöseinek, 
de nem tud fölemelkedni addig, hogy amnesztiát ad
hasson az emigrációnak is. Követeltük Somogyi és 
Ráeső...

Somogyi és Bacsó nevének említéseikor a 
kongresszus tagjai és a 'karzat közönsége föl- 
állnak helyükről és

az egész pártgyülés egy percnyi néma 
csönddel üldözik a két szocialista újságíró 

emlékének.
Farkas: Somogyi és Bacsó gyilkosait még mindig nem 

állították bíróság elé. Az újabb vizsgálat eddigi ered 
ménya csak az. hogy az egyik tanút lecsukták. A szociál- 
demokrata pártok mindenütt együttműködnek fontos kér
désekben a polgári pártokkal és mi is a demokrácia 
kivívása érdekében haladtunk együtt velük. A szomorú 
csak az, hogy a polgári pártokat nem lehet olyan 
aktivitásra bírni, mint amilyet az ügy megérdemel. 
A pártot azonban nem lehet izolálni.

TABARIN
(MOST NEMZETKÖZT ORPHEUM)

Maf h é t f 8 n i á ? ó r a 
reggel órakor 

szükségen, hogy a demokratikus pártokkal a parlamenti 
küzdelmekben együtt legyünk.

— Vágtákat a kurzussajtó ugrasztottá be pdrtalakUá- 
sukba és ugyancsak a kurzussajtó teremtette meg az 
atmoszférát Vágiélc ügyének fölkarolásával a bolsevista 
szervezkedésre is.

Farkas István beszámolója után megindult 
az

egy napig tartó vita a pártvezetőség jelen-
• tóse fölött.

Elsőnek Bíró Dezső szólt hozzá a jelentéshez. 
Határozati javaslatában kéri annak .kimondá
sát, hogy a párt legkiAiclebbi föladatának az 
októberi forradalom vívmányainak megvaló
sítását tekintse és történelmi föladatának 
tartsa, hogy e program, megvalósítására Ma
gyarország dolgozó népét megszervezze. A 
pártgyülés utasítsa az uj párt vezetőséget, hogy 
csak olyan pártokkal szövetkezzék, amelyek

az októberi forradalom programját
magúkéivá teszik.

Szeder Ferenc képviselő hangoztatja, hogy 
a pártvezetőséget jobb eredmények elérésére 
kell sarkalni. A nehézségekkel és akadályok
kal szembeszállva, többet és jobbat szeretne 
látni a párt vezet őségi öl.

Többek fölszólalásu után Stromfeld Aurél 
beszélt, akit tapssal üdvözöl a kongresszus.

— Nem saját magunkért, nemcsak ezért nz országért, 
hanem az egész proletariátusért szók a küzdelem! A je
lentésből kitűnik, hogy a vezetőség .•/ kormányzatot hiába 
akarta jobb belátásra birni. Ehelyett a kormányzati 
rendszer megváltoztatását tűzi ki föladatául. A prole
tariátusnak legközelebbi föladata o:*  októberi vívmányok 
elérése.

Péter József után
Halász Alfréd <r pártszakaddvsal foglalkozott. A sza

kadás előzményei egyrészről a puklii n, másrészről 
pedig a vezetőfogok rossz modora. Határoznii javaslatá
ban kéri, hogy „a pártgyülés sajnálattal állapítja meg 
a pártban bekövetkezett szakadást és utasítsa a párt
vezetőséget, hogy a pártegység helyreállítása érdekében 
minden lehetőt kövessen el".

' Propper Sándor
válaszol ezután az ellenzéki szónokoknak:

— Vigyázni kell, hogy meggondolatlan cselekedetekkel 
meg ne előzzük a reakció biztos bukását. Ha a parlamen
tarizmus eszméje a tömegekben megrendül, azok felelnek 
érte, akik a parlamentarizmust konokságukkal lejárat
ták. A szakadás az egységnek netn ártott meg. A paktum 
kérdéséi ismerteti. Paktum csak a reakcióra vet fekete 
árnyékot, amely a saját érdekében a politikai zsarolás 
fegyveréhez nyúlt, Mi nem októberi, hanem a pártpro
gram alapján állunk. És

ha október szemet szúr n reakciónak, akkor minek 
cipeljük külön, mint kölöncöt.

.1 polgári pártokkal való együtt működés tekintetében azt 
léi i, hogy ne kössék meg az uj pdrtvezetöség kezét.

í
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a Bazilika környékén egy

hímzett keresztimésss
(melyet a Tiindérujjak, Magyar Kézimunka ITjság novemberi számának 

fedéllapja szerint készítettem).
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Tiindérujjak,
, előhúzol 1 gobelinpárnát, is, amelyet 

minden éves előfizetőnek, t
ad. Ezzel nemcsak a megtalálói jutalmaznám, 

amelyet e

1

A becsületes
azonkívül, ha nő, előfizetem részére a Tiindérujjak, Magyar Kézimunka 
Kjságot, átengedvén azt a gyönyörű, előhúzott gobelinpárnát is, amelyet 
fönti újság, a plakátjai szerint, minden éves olő/izetőnoK, a hozzávaló .se
lyemmel ingyen ad. Ezzel nemcsak a megtalálói jutalmaznám, de meg
hálálni vélem azt a sok örömet és szórakozást /s, amelyet o gyönyörű lap 
nyújtott nekem, amelynek mintái után készített kézimunkáimmal lakásomat

már eddig is paradicsommá változtattam
Kérve Beérem a becsUI&te& megtalálót,

juttassa el azt a Tiindérujjak, Magyar Kézimunka Hjság kiadóhív.italához 
(IV, Szervita-tér 8), ahonnan szívesek lesznek azt nekem továbbítani és 

ahol a jutalmai kifizetik.

A közBzabndságok kivívása érdekében mindenkivel 
szövetkezni kell és ez a polgárságnak is életórdeke.

Rukovszky azt mondta, hogy a inagynr parlament szélső
séges hangja annak tulajdonítható, hogy túlságosan 
nagy az ülésterem. An/;liában kicsi az ülésterem és kö
zelebb hozza egymáshoz az omboreket. 1.egyen az ülés- 
tlercm akkora, mint az asztal, de. legyen a választójog is 
olyan, mint az angol választójog.

Propper fölszóJalása után még Domokos 
Rókus, a szegedi kubikusok küldöttje, sür
gette az igazságos földreformot, ezzel a pén
tek délutáni tanácskozás este 7 órakor véget 
ért.

Szombaton reggel
zsúfolt 'karzatok előtt nyitották meg a kon
gresszus folytatólagos ülését. Kéthly Anna a 
péntek délután föloszlatott nőkongresszus ese
ményeit ismerteti nagy fölháborodás közben. 
Ronidőrök és detekti vek. csoportja fogadta a 
nőket — mondja Kéthly —, akik állandó közbe- 
szólásaikltftl és okvet etlfmlcedddikkcl zavarták 
a tanácskozásukat. Amikor három nő a terem
ből kiment, rendőrök mentek utánuk. (Fel
kiáltások: Tormay Cecilt után miért nem men
tek?) A küldöttek izgalmas közbeszólásokkal 
kisérik Kélihly beszédéit és a rendőrtisztviselő 
többször figyelmezteti az elnököl.

Hegyi Imre (Győr) kijelenti, hogy legutóbb a győri 
választásnál

a polgári pártok állásfoglalása miatt bukott meg 
Váinbéry Rusztem.

Benkc Imre (Hódmezővásárhely) fölszólalóim után sürgős
ségi indítvány alapján a vitát borekesztik és IJiró Dezső 
okolja meg határozati javaslatait. A Jobboldal nagy lár
mával fogadja. Propper az ellenzék uniformisát irigyli 
tőlük, ő pedig egész évon át viseli a pártvezérek hófehér 
tógáját. Tiltakozik a nőm októberi alapon álló polgári 
pártokkal való együttműködés ollen.

Propper Sándor
kijelenti, hogy nem akar személyeskedni. Bírónak sokkal 
előbb módja lett volna szakítani a polgári pártokkal, 
például az ML8z-ben. ahol Pinich Vidorrnl ült együtt.

Életkérdésekben szükségéé együttműködni a polgári 
pártokkal, de luxuskérdésekben nem muszáj.

A jobboldalon taps, a baloldalon pedig zaj 
fogadja Propper éles kijelentéséi. Elvetik Ha
lász Alfrédnak a párt-egység helyreállításáról 
szóló javaslatát is.

Ekkor lép lie Vanczák János, akit lelkesen 
ünnepei a kongresszus.

A küldöttek és a karzat hallgatósága állva 
tapsolja a börtönből kiszabadult szocialista 
képviselőt, aki boldogan öleli, meg a terem kö
zepén Fényes Lászlót. A délelőtti tanácskozá
sok a párt vezetőség és a parlamenti frakció 
jelentésének elfogadásával értek végei. A je
lentés elfogadása ellen mindössze öten szavaz
lak. Délután 2 óraikor elsőnek

Arthur Crispicn,
a. német szociáldemokrata párt küldöttje üd
vözli u kongresszust.

A kapitalizmus mondotta — a fascizmussal akarta 
legyőzni a szociáldemokráciát. Egyeseket legyilkolhat
nak, üldözhetik a tömegeket, de az eszmét megsemmisít 
leni mégsem tudják.

Az európai államok berlini követel kijelentették, hogy 
uj egységes Európám van szükség és ehhez a véle

ményhez csatlakozott Magyarország követe is.
\ iocarnói szerződés kis lépés a demokrácia felé, de jele 
annak, hogy mégis meg lobot valósítani n nagy célt

Peyer Károly lsniertetlo a napirend máso
dik pontját, a munkanélküliség, a politikai eV 
gazdasági helyzet kérdését.

— Az utóbbi évben kezdi a militarista uszítás 
helyébe a békiili'ken.'. ség .‘•//■Honié I pofi. Akörül folyik 
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n harc mindenütt, hop.u a terheli a nagy néptömegekre, 
ragu a nagy vagyonokra hárl ítassanak-c. A tömegek is 
kijózanodtak már u háborús őrületből, úgy a győző, 
mint a legyőzött államokban.

A békeszerződések n fegyverek diktatúrája alapján 
Jöttek létre és állandóak nem lehetnek,

mert a népek békéjét, csak az önrendelkezési jog érvé- 
nyesiiése hozhatja meg. Locarno nem a kapitalizmusnak, 
hanem az angol munkásságnak az érdeme és ezzel a 
ténnyel MacDonald beírta nevét a világtörténelembe. A 
magyar kormány eddig olyan ostoba irredenta politikát 
folytatott, amellyel nem szereztek vissza egy falut sem, 
hanem csak együvé kovácsolták az utódállamokat. Nincs 
az a iKílsevista rendszer — mondja —, amely olyan töké
letesen tönkre tudta volna tenni a magyar középosztályt, 
mint ahogy ezt a műi rendszer csinálta.

A középosztály mór csak névleg különbözik a prole
tariátustól és föláldozta mindenét a haza oltárán, ame

lyet újabban tőzsdének kereszteltek el.
A királykérdés a miniszterelnöknek nem aktuális, de 
vannak körök, amelyek működéséből joggal lehet arra 
következtetni, hogy

nemcsak a klrúlykérdés fölvetését, de a végrehajtását
Is aktuálisnak tartják.

Utal Gömbös Gyula karácsonyi vezércikkére is, amelyből 
kitűnik, hogy nincs más probléma ma Magyarországon, 
mint az Albrecht-ügy eldöntése. (Zaj.>s fölkiáltások: Éljen 
a köztársaság!) ö is azt hangoztatja, hogy adódhatnak 
helyzetek, amikor a polgári párokkal együtt kell mű
ködni.

Utána Propper Sándor tartotta meg előadói 
beszédét:

— Szeretnénk, megmagyarázni az emigránsoknak, hogy 
az a küzdelem, amelyet az ellen forradalom likvidálásáéit 
folytatunk, őszinte és komoly küzdelem. A forradalom 
.szereplőinek mulasztásai nem lehetnek súlyosabbak mint 
azok bűnei, : kik a háborút meginuitották és elvesztették. 
Lehetetlen állapot, hogy mig többszörös gyilkosok sza
badon járnak (Gyalázat — zúgják minden oldalról.) ... és 
tovább veszólyoztetik az ország rendjét. I is emberek, 
akik csak parancsokat hajlottak végre, hetedik éve bör
tönben legyenek. Pestiig is megállapította. Irigy

a bíróságok elleni nntlpntia arra vezethető vissza, hogy 
nem bírói munkára kényszeritették a bírákat.

I áss is kijelentette, hagy a: igazoltatóul, eljárások hum
bugok voltak. A közalkalmazottakat nem engedik szer
vezkedni szociáldemokrata alapon, mert a termelést féltik 
tőlük. (Fölkiáltások: Éljen U jfalussy!) A békeszerződé
sekre. mint jogforrásra, nem akartunk hivatkozni, do 
mivel a kormány maga is fordult már a békeszerződésnek 
paragrafusaihoz, semmi akadályát nem látjnk annak, 
hogy azokat az előnyöket., amelyeket a békeszerződés biz
tosit a dolgozó népnek, re ig>/ekzzz>init a magunk szántára 
hasznosítani.

Okos kormányzat nem várja he a Bastille bevételét.
Végül Szabó Imre képviselő terjesztette elő 

jelentését a pártsajtó helyzetéről, majd az 
ülést este 7 órakor berekesztették.

Vasárnap reggel
további nagy érdeklődés mellett folytatják a 
napi rend 1 etárgyalását,

Reismann Dezső. Jetiinek (Felsőgalla) és Németi Varga 
Jakab (Kiskunfélegyháza) után Holló János (Debrecen) 

a parlamenti frakció egyes tagjairól mond éles 
kritikát.

A parlamenti frakció ogy része mondja nem teljesíti 
kötelességét, távoltartja magát n munkától. Vajda Imre 
(Szentes) elmondja, hogy aratás idején náluk I.íOii föld
munkás volt munka nélkül. Fodor József (Felsőgalla): A 
Solymossy-nradalom a vadászatok min'l nőm adta ki a 
cselédségnek a kenyérrevalót a karácsonyi ünnepekre. 
Pozsonyi Károly (Kistarcsa), Gáspár József (Szombat
boly), Dick György (Pécs) után Fekete Mihály (Miskolc) 
panaszolja, hogy a vidéki munkdsdalcgylctckct bekény- 
s-.critik az ébredő dalosszövet se gbc, amelynek, elnöke a: 
a IJaranslei, aki szerint a munkásság libacombon liizik. 
(Nagy zaj.) Csacsovsz’y József (Diósgyőr) elmondja, hogy 
gyűlést csak az ébredőknek engednek meg, a szoe'nlis- 
tőkét azon a címen tiltják be, hogy

a helyiségük közel van a villamossínekhez és így 
ott veszedelmes a gyűlés, mert a távozókat könnyen 

elütheti a villamos.
Illés István, dr. Faragó László, Fráter Samu után 
dr. Kiss Jenő mond hosszabb beszédet:

— A trianoni Magyarországon nem fér e| az óriási 
apparátus. dolgozók nem bírják eltartani a sok folyam- 
tábornokot. Meg kell oldani a tiszlvisclőkórdést és a föld-
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kérdést, mert őzen fog elvérezni az ország. Majd az in- 
tellektuellekről kezd beszélni, de

óriási lárma támad,
úgy, hogy csak percek mulva jut szóhoz.

Peyer Károly javaslatára elvetik azt az 
indítványt, hogy a nemzetgyűlés meghosszab
bítása esetén a szocialista képviselők tegyék le 
a mandátumukat,

Á délutáni folytatólagos tanácskozáson
Horváth Kató a nőmnnkásmozgalom helyzetét ismertette. 
A vitában fölszólalt. Gladdnyi Mihály, a szociáldemokrata 
rokkaytesoport vezetője, aki a háború hősi hatodairól 
emlékezett meg. Rchmidtmeycr Vilma:

— A niarscillcl kongresszuson nem lehetett munkás
asszonyokat látni, hanem ceak hölgyeket szőrine- 

k ab áthan.
A jelentés elfogadása után Büchler József a 

púrtszervezefi szabályzat módosítását- terjeszti 
elő. Beszédét azonban váratlanul izgalmas ese
mény zavarja meg.

A jobboldali karzatról röpiratokftt dobál
nak a terembe

és csakhamar kitűnik, hogy a gépírással má
solt cédulákat egy ellenzéki csoport tagjai osz
togatják. A röpi ratokat fölháborodással és 
zajjal fogadják. A rendőrtanácsos azonnal de- 
tokti veket küld le a terembe, hogy a nyomtat
ványokat, szedjék össze és kobozzák el. Alig 
csillapodik le az izgalom, amikor néhány porc 
mulva már

a baloldal' karzatról árasztják el az ülés- 
térim t nyomtatott röpiratokkal.

A lárma ismét kitör és nagy vihar-';' fokozó
dik, amikor a baloldali karzatról cgu fiatal
embert a kövülállók ütlegelni kezdenek és ki
vezetik a folyosóra. Az óriási izgalom közben 
föl roll au a karzatra Peyer Károly, aki meg
akadályozza a fiatalember további bántalma
zását. Csakhamar kitűnt, azonban, hogy a 
fiatalember csak hallgató volt, akit össze
tévesztettek a mellette álló röpirafosztogató- 
val. A rendőrök két embert állítottak elő a 
röpiratosztogQtók közül a VIIJ. kerületi kapi
tányságra, ahol bebizonyosodott, hogy ők do
bálták a terembe a nyomtatványokat. A röp- 
iralosztogatok Hajdú Tivadar 20 éves szabó és 
Káldl József 23 éves cipészsegéd voltak. Elő
állították azonkívül Kovács Miklós 34 éves 
üvegest is, akiről azonban kidc-iilt, hogy csak 
a röpi’atosztogatok védelmére kelt, amikor 
bántalmazni kezdték őket.. Igazoltatásuk után 
valamennyit elbocsátották.

Az izgalom clültévcl Peyer Károly sajnálkozását fejezte 
ki az incidens fölött, majd folytatták a pártszervezeti 
szabályzat módosításának vitáját. A kisebbségi véleményt 
Pásztor Imre küldött terjesztette elő, aki javasolta, hogy 
jövőben a kongresszuson a képviselőknek és mindazoknak, 
akik hivatalból vannak kiküldvc. ne legyen szavazati 
joguk.

A kongresszus nagy viharok közepette ezt a javas
latot magáévá tette.

A tárgyalást ekkor félbeszakították és az 
elnök elrendelte a párt tisztikarának meg
választását, A kongresszus küldöttei közül 
33J-en szavaztak, a szavazatokból azonban 40-et 
megsemmisítettek. A szavazás eredménye sze
rint az újonnan megválasztott, párt vezet őségi 
tagok lettek: Farkas István, Kábák Lajos, 
Kéthly Anna, Schmidt Vilmos, KHajba Lajos, 
Hororitz Gábor, Peyer Károly, Propper Sán
dor, Szó hasíts Árpád, Takáts József és Vanczák 
János. A szavazás eredményének kihirdetése 
alán Kábák Lajos elnök bcrokcszlettc r kon
gresszus tanácskozásait. Megemlékezett az ül
dözésekről és a pártsajtónak azokról a munka
társairól is. akiket — mint mondotta — mint 
betörőket börtönben tartanak.

Óriási zaj töri ki Kohóknak e szavaira és a 
rondőrtisztvirelő figyelmeztette Kabókoí, hogy 
más hangon foly’assa zárószavát. A pártkon
gresszus háromnapos tanácskozása a szocia
lista induló e’éneklésével ért véget.

4 to alatt
HowM és Halássz

női gyás*ruhnkó.szitő  vállalat IV, Váci-utca 2tl. Telefon: 
Teréz S-ől. Toljon gyáazfölszoi-olósolc speciális raktára
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ELAD
bórhúziiknt, családi házakat, villákat, telkei, 

gyárhelyiségeket, káv diázat, vendéglőt 
és mindennemű üzletet

* 
PÉNZKÖLCSÖN 

gyors óh kedvező föltételek melleit folyósítva!

fart páratlanul látogatott kará
csonyit kiállításunkból Süss maradt 
kelméinknek

maradék 
kiárusítása

A maradékokat a már ieszáíli*  
tott árak: fele áráért adjuk el

Selyem-, gyapjú-, pamut-, szö- 
vetmaradékok különböző nagy
ságban találhatók.

Vételkényszer nélkül tekintse 
meg a megnagyobbított F ischer 
Áruház évzáró árukiállitásának 
maradékosztályát, mely a cég há
lájának szerény kifejezője vevői 
részére.

BUDAPEST,
VDC fóétsi-utca *90
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Jankovich Arisztid
Szálas, karcsú alakját, széltől piros arcát, 

mosolygó kék szemeit még most is magam- 
előtt leírom, amint, Lukachich vezérőrnagy 
előtt, áll a wolhynial kastély udvarán, kék 
vezérkari zubbonyában, egyszerűen, elegánsan 
és fiatalon, mint egy oxfordi diák. Igen: volt 
valami angolos a szőke szemöldökű, mindig 
mosolygó vezérkari alezredesben, aki soha egy 
hangos szót ki nem ejtett a száján s velünk, a 
tisztjeivel úgy beszélt, mint ahogy egy nagyon 
előkelő klubban beszélnek egymással az embe
rek. „Kérlek szépen, ne vedd rossz néven, ha 
azzal terhellek, liogy...a így kezdte rendesen, 
ha valamilyen parancsot adott ki valamelyi
künknek s mi úgy állottunk előtte, mintha 
nyársat nyeltünk volna, de nem a szubordi- 
náció miatt, hanem azért, mert kedvében akar
tunk járni Arisztidnek, ahogy magunk között 
neveztük. Imádtuk Arisztidet valamennyien, 
Intgndanzcheftől le a. menázsmájerig, mert őt 
tartottuk a magyar ur mintaképének, igazi 
arisztokratának, habár se gróf, se báró nem 
volt.

Lukachich rideg katonaszivére, a szolgálat 
szentségétől, a felelősség szörnyű súlyától át
itatott egyéniségére sem volt hatás nélkül a 
csupa derű, csupa mosoly, könnyed Jankovich 
Arisztid, aki a ködös, havas, vigasztalan wol- 
hyniai kastélyban egy darab idecsöppeni 
Riviéra volt, egy szín, egy folt, a Co-te d’Azur 
egéből, finom, okos, aranyos, elegáns, akit 
szeretni kellett... A hadosztály minden tisztje 
rajongott érte. A hamis frankmilliók! Janko
vich Arisztid! Egyszerűen nevetnem kellett. 
Az első napokban, huszas honvédhadoszláIna
sok, akik összetalálkoztunk az utcán, társaság
ban, egymásra néztünk:

— Mondd, lehetséges volna? Arisztid?! Va
laki ellopta az okmányait, ostoba tévedés, ?ie 
is beszéljünk róla...

És mind újra tűzbe mentünk volna, a vezér
kari főnök becsületéért. A kényes, tiszta, har- 
món/ikus kedélyű Arisztid, a. kiválóan képzett, 
tiszt, és kulturált, gavallér, aki el nem aludt 
anélkül, hogy G. Flaubert vagy Viliiért de 
T Isle-Adam néhány oldalát el ne olvassa. 
Korunkban minden tótágast, áll, de hogy Jan
kovich Arisztid fegyházban üljön, bankó- 
hamisitásérl, ezt lázálmában- sem hitte volna 
senki., aki a háborúban ismerte őt. Legutoljára 
a Hungáriában láttam, szmokingban, ki 
puderezve, nagyokat kacagva minden semmi
ségen. Néhány szót váltottunk csupán. finom, 
izmos kezével megszorította a kezemet, egész 
este örültem a találkozásnak.

Valami rejtély van Jankovich alakja, körül. 
Innen: kifürkészhetetlen és megoldhatatlan. 
Lehet: Párisban, Hágában többel tudnak róla. 
Elutazom és megkísérlem a rejtelmes ügy ki
bogozását és megfejtését.

Egyed Zoltán

— Egy teherautóra való karácsonyi ajándé
kot küldtek a legitimisták Lcqucitióbn. Ká 
rolyi József gróf — amint ismeretes <1; •em
ber 13-án utazott el Budapestről Ixmuciliólni, 
hogy a karácsonyi ünnepeket a volf királyi 
család körében tölthesse cl. Károlyi utjn 
Becsen és Parison kérésziül vezet'*!  t. Mimi a 
két helyen legitimista, körökkel tárgyai-. 
december 18-án érkezeti meg San Sebaslianba. 
ahol felesége és fin. Károlyi István, valamin; 
titkára, Palquer Géza fogmltúik. Károlyi San 
Sebastianból autón tetie meg az utal 
Lcqueitióba és teherautón vilié magával a 
magyar legitimisták karácsonyi ajándékait. 
Károlyi Lequeiliában először Ottó! kereste 
föl, aki Magyarország felől érdeklődött, más
nap pedig Zita volt királynő fogadta kihallga
táson a grófot.

— Erhard kapitány ellen megszüntették az eljárást. 
I.ipcsébfíl jelentik .4 llcggcl-uck: Az állami törrénys:éb 
Rrhardt korvettkapítdny ellen megszünteti-■ az tlllami 
rend fölforgatrisára irőnpuló bűncselekmény miatt meg- 
indított, eljáróét a hamis eskü vádjára vonallozóan is és 
nz ellene kiadott körözölcvelct visszavonta. \ tors .'nyszé!: 
álláspontja eddig az volt, hogy az elrendelt, nnincsztlu 
a hamis esküre nem vonrtlkozoll. mert itt Kihord >t 
egyéni haszonlcsé.s szempontja vezette. Az njablmn elő 
terjesztett bizonyítékok azonban meggyőzték a törvény
szókét arról, hogy Erhard politikai okokból, esküdött 
hamison és ezért most orré az ügyre is kiterjeszt') ték 
a politikai bűncselekményekre kiadott amnesztiát.
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Perzsa-és belföldi szőnyegek !
alkalmi y&eteF.früE ,

ANTIKART BT.-nál
(Igazgató: bternberg Z. J.)

VII, Doh-utca 31, 1 ínzinczy-ulvai sarokiizlct h
Tolcíon: József 103—68

— A letartóztatott Marich tanácsost, és tár
sait vasárnap átkisérték az ügyészségre. Egy 
béllel ezelőtt számolt be A Reggel arról, hogy 
a főkapitányság politikai osztálya újabb 
államellenes bűncselekménynek jött a nyo
mára és egy magasrangu nyugalmazott állami 
tisztviselőt és több társát, őrizelbc vette. Azóta 
lefolytatták ebben az ügyben a nyomozást, és 
az őrizetbe vett egyéneket karácson?/ napján 
előzetes letartóztatásba helyezték. Eleinte 
arról volt szó, hogy csak közigazgatási el
bánásban részesülnek, a külföldieket pedig 
kitoloncolják, utóbb azonban az ügyészség 
utasítására letartóztatták és vasárnap délben 
átkisérték őket az ügyészségre.

— \ szociáldemokrata pártkongresszus vendége! So
mogyi sírjánál. Szombaton, karácsony inásodnnpjún, 
délután 2 órakor a szociáldemokrata párt kongresszus kül
földi vendégei közül Arlliur Crispien német birodalmi 
képviselő és dr. Wiihclm Kllenbogcn, nz osztrák Reichsral 
tagja, Esztergályos .Iónon és ICéthly Amin képviselők, 
valamint Mónus Illés, Büchlcr József és Pajor lludolf 
pórit Ilkái ok kíséretében megjelentek a Kerepesi-uti teme
tőben, ahol Somogyi lléla és llacsti Hóin sírjára a szo
ciáldemokrata pártkongresszus külföldi vendégei nevében 
hatalmas koszorút helyeztek el. A koszorú fölirásu a kö
vetkező: ,.A szociáldemokrata kongresszus külföldi ven
dégei — (i szocializmus maggal' mártírjainak!“ Ezután 
Crispien és Ellenbogen megtekintették Ady Endre és 
Kossuth Lajos sírját, valamint a Balihyány-maiizolcumol.

— Tízmilliárdos ékszerrablás Angliában. 
Londonból jelenít A Reggel tudósítója: Kará- 
esomy előtti éjjel Lord ínverforth arnos-groyei 
kastélyában betörők jártak és olyan zsák
mányt vittek magukkal, amely az utóbbi évek 
betörökrómikájában. nemigen fordult elő. Lord 
ínverforth egyike Anglia leggazdagabb embe
reinek. I nverforlhók a karácsonyi ünnepekre 
nagy társaságot hívtak meg vidéki birtokukra. 
A társaság este 9 órakor az étterembe vonult, 
a vacsora, után pedig valamennyien a táncte
rembe mentek. Hajnali 2 órakor ért végei a 
mulatság és amikor lady Tverforth visszatért 
szobájába, megdöbbenve látta, hogy o faliul 
b 'épitétl titkos szekrényét kifosztották és ösz- 
szcs ékszereit, amelyeknek értéke mintegy 
30.000 font, ellopták. Megállapították. hogy a 
tolvajok az ünneppel és a vendégjá fással 'kap
csolatos elevenséget és zajt használták föl arra, 
hogy a kastélyba beosonjanak. Hogy milyen 
utón jutottak b<*  ide, azt nem sikerült megál
lapítani, mert olyan óvatosan dolgozlak, hogy 
minden nyomot eltüntettek, amely elárulhatná 
őkel. Lady hiverforth az ékszereit egy falba- 
épiteli széjben tartotta, amelynek kulcsa egy 
kiírni vázában volt. A széf helyét egy kép ta
karta el és ezt a képet; félre kelleti tolni, hogy 
a kincsesszekrényt kinyithassák'. A lady, aki 
9 óraikor bement szobájába és egy briliánstiit 
vett magához, elkövet te azt a. könnyelműséget, 
hogy a képet nem tolta vi-sza a helyére és így 
maga volt az, aki a betörőt; munkáját meg
könnyítői te.

— Egy 14 éves kisleány rejtélyes eltűnése. Pirk 
Puliik l'.i .iébct. 11 éves l;:itu)ó)<*áiiy  szüleinek 'i’hököly-ut 
f'ű. szóin nla ii lakásáról szombaton ozznl távozott, hogy 
moziba ine.'ry. </ rr.őltt v>ni lért. vissza, kiderült, hogy 
a r ,» coli. inaid egy i< <i|e' tnlállnk, amelyben
az elíiint lány Ment i, hogy <-"i r-'-fiiln.; n>et}y s >'■ 
•liilc.l. \ r ndőeég r nyomo-i mogindilnt'. i.

— Öngyilkos lett egy minmztcii titkár fiatal 
özvegye. Karácsony < l-ő napján voroiudlal 
mi'gm.’rgezí e magát és meghalt özvegy dr. 

i 1','cnd1 Kórotyné született Török Erzsébet. 
! A fiatal asszony, akinek a férje miniszteri 

titkár volt és pár béliéi ezelőtt Imit meg, nem 
kirítt. 1ul<’ni ura halálát és ezért követett el 
<"ltg> ilko'-ságot.

ífáztvvág. | IIi,ii ja-. I, jeti <••. Murányi

— Az Uhu - mulató ellen elrendelték a 
kényszeregyezség! eljárást. \ Jókai-tér 111. 
szám alatt pazar berendezéssel megnyílt Uhu
mulató anyagi bajai a midi héten sokat fog
lalkoztatták a rendőrséget is, almi a vállalat 
igazgatóit. vagyoncUeni bűncselekmények cí
mén bepanaszolták. A/. I lin-mulató a törvény
szék cégbíróságánál mini Socielás részvény- 
társaság szerepel és iiyen cégszöveggel kérték 
az Uhu-mulató ügyvezető igazgaitii: Mülb.r 
Károly, Dezsőffy László és Rchcffer I). Dezső 
a csödöukivüli. kényszeregydzség elrendelését. 
Az Uhu vezetői clj>aim>zol.iák n biróeághoz 
benyuitott folyamodványukban. hogy az 
anyagi pnszt.ulásiilwit első.*>orbai\  az okozta- 
hogy a mulató építkezésénél- szerződh lelt ipa
rosok kivétel nélkül késedelmesen végezték el 
a munkájukat. Úgy volt, hogy október elsején 
már megnyitják a. muiató helyiségi it, de az 
iparosok nem készültek cl, úgy. hogy csak 
október 24-én adhatták át. a. vállalatot a for
galomnak. Elsejétől 24-ig fizetniük kellett, a 
(személyzetet és a leszerződte!efI művészeket, 
ami napi 10 millió korona kiadást jelenteti. Az 
Uhu megnyitása után újabb haji, okozott a 
Kovács Béla lakberendező vállalat fizetéskép
telensége, mert ennek a vállalatnak a tulajdo
nában volt a Soeiétás vanlmennyi részvénye. 
Az Uhu-mulató egyébként, egyezségi
kvótát ajánlóit föl a hitelezőinél:, amelyet egy 
esztendő alatt, negyedéves részletekben törlesz. 
lene le. A becsatolt ideiglenes mérleg .szcrini 
az Uhu-mulató passzívái 3 milliárd és .'>u milliót 
koornód tesznek ki, ezzel szemben az akti rókát 
1 milliárd és 330 millió koronára értékelik. 
A királyi törvényszék el is rendelte már a 
kényszeregyezségi eljárási, amely dr. Nagy 
István bíró előtt folyik le. Vagyonfölügyelőüi 
dr. Rendi Sándor budapesti ügyvédet rendel
ték ki.

Karácsonyi balesetek. Simon József 19 éves vonat
kísérő a Józsefvárosi pályaudvaron tolutás közben l'A 
kocsi ütközője közé került. A mentők hordaíöréssf>l a 
Pókus-kórházbii. szállították. — \ Gcrssly utcai f>’tn • s
lúmpafiyárban Jíuklcs />/■■<'., 30 (íves i--.i --i-^ iicgcssfés
közben súlyos égett sebeket s cnrcdcf'. A Ilókus kóihézii.n 
szállították. -- Dr. Sölér .-tgoslouné szombaton este Jt'x 
vcrcm-itten ti. szám alatti lakásán nyitvalelcjtette a rúz 
csapot. Eszmvletkm állapotban a Bókus kórházba szállí
tották, ahol casdrnap délelőtt m< gli'Ul.
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1925 december 2b. 9
— Menüd, kérlek alássan, magyarázatát tu

dod adni a magyar irók meddőségének, amely 
oly váratlanul jött, mintha valamelyik anti 
Steinaeh tegnapról mára nagyon jól sikerült 
elaggositó operációt. hajtott volna végre a ma- 
gyár * írók végeiül hatatlan gárdáján. Ez a 
meddőség annál meglepőbb, mert néhány hét
tel ezelőtt Parisban, az irodalomnak mérték
hite, lesi tő hivatalában oly gyönyörű bizonyít
ványt állították ki a magyar iró'k termékeny
ségéről, hogy meg azok is anyáknak érezték 
magukat, akiknek már évek óta nem volt ré
szük anyai örömökben. Es a karácsonyfákon 
mégis csupa idegen író regénye és novellája 
hirdette, hogy a magyar Íróktól immár néni 
telik, annyi, amennyiből három ünnepnapra 
elláthatná magái szellemi táplálékkal a ma
gyar közönség. Ne vedd zokon, kérlek alássan, 
hogy én észrevettem ezeket az egymásnak 
ellentmondó jelenségeket és kissé kesernyés 
főzetben föltálalom neked. A magyar iró 
egyetlen szerény karácsonyi ajándéka a kará- 
esonyi piac volt, amely .jót és rosszat egy
forma étvággyal konzurriálí, Ee az idén 
ez a karácsonyi ajándék is elmaradt és kár
pótlásul csak az a vigasz jutott az Íróknak, 
hogy még meddőségükben is különbek mind
azoknál, akiket direkt karácsonyi használatra 
1 orméke nn y é íia I a 1 i fott a k.

— Karácsonyi életuntak. Roller Edit 10 óva; volt 
poilni tisztviselőnő a Gellérthegyen a Tii ndórfok-vendég- 

• íben sósavval megmérgezto magát, mert B-listára he
lyezték. — Hofcr .-Indriis U éves asztalos a Margit hídon 
lirnájsszal megmérgezte magát. — Szabó Lajos 22 éves 
napszámos a Hidcgkuti-ut 79. szám alatt családi okok 
miatti o'kesorcdésében hipermangánnal megmérgezte ma
gát. - Futás Filter 29 évre kocsi fényező a Szabolcs-utca 
1379 hrsz. házban mrllbeszurta magát. — Leitncr Mária 
■.'! éves manikürösnő a Lánchid-ntca 19. számit házban 
■zúzzál m'-gmérgeztr magút Marlhiclc .‘linói ia 35 éves 
takarítónő az Eötvös ftóránt-nton Ingkőoldatot ivott. —

ipa Sámioi éves mészáros a .lózscf-körut 12. szám 
alatt Ingkőoldatot ivott. — Csipa lÍMsébcl 16 éves eulf- 
iiíh.Iijhi Kender-utca 2>. szám alatt aszpirinnel és jód 
tinkiiii ni neginirgcz,:'> magát. - florralunlta Lt'íia 
I" éves leány Baross-tér i_‘. szám alatti lakásán szerelmi 
liúiiatálmn tur.'.pí: inncl megméigeztn magát. — línevin 
/■illán ?" éves ti>'-.l viselő a TIököly lton mindkét karján 
lölvúgta az erőket. — Paulini Gyula 33 éves Möija’fésr- 
seyéd Munkús-ntcn 7. szám alatti lakásán szubliinátot 
ivott. — l.rilályi Mária 19 éves estied fládny utca I. szám 
alatt aszpirinnel mcgniérgoztO magát. A mentők vaia- 
menn.viiikct a ltókti“ kórházba szállította.

Medgyaszay Vilma incidense az Andrássy- 
uti Színházban. Pénteken, karácsony első nap
jait kinő - incidens színhelye volt az Andrássy- 
itli Színház. Medgyaszay Vilma, aki három 
.sanzonnal szerepel a. műsoron, két dali eléne
kelt, de a harmatUk' sanzon, közepén a háta- 
mögölt kalapálást hallott. \ díszletező munká
sok a következő .jelenei kulisszáit áiliiollttk 
össze és ez a. miivészhö*  annyira kihozta :t 
sodrából, hogy az egyik versszak. végeztével, 
mielőtt a sanzont befejezte volna, ridegen meg
hajtotta fejét a közönség felé és idegesen táro
zóit a színpadról. A nézőtéren nem érleltek 
a történteket, lalálgatták az okát es azt 
hitték. hogy a művésznő rosszul lett, 
A színim •, személyzete körülvette. ?dc<l- 
gyaszay Vilmát, aki kijelentette. hogy 
Ügeti körülmények közöli nem Iad énekelt i. 
eltávozott a színházból és a ruháit is el- 
ritetle. b.7. csel után az András ;y-uti 
Színház igazgatója Írásban kerít1 i.u'g, .Med
gyaszay Vilmát, hogy adja okai távozásának. 
A mii' ‘sznő nem földi a levélre, csak egy 
orvosi bizon jÜ vdnyt küldött be, amely azt ln- 
niisitja, hogy Medgyaszay súlyos idegbantal 
mát szenvedett, az ének-zárra közben hallal s'.ó 
kalapácsolástól.

Szenzációs
tartalommal jelenik meg

I

a
Színházi Élei

I

I t t

karácsonyi sorsolásának 
nyereménnlistáját

Bethlen miniszterelnök
január elsejére érKeziK vissza Kadványbóí Budapestre 
és már másodiKára rendKivüli minisztertanácsot hív össze 

a beruházási program letárgyalására
Heggel tudósilójától.) Bethlen István 

prof miniszterelnök vasárnap reggel Károlyi 
László gróf radványi birtokára utazott, 
ahonnan

újév napjára érkezik vissza Budapestre.
Az egyes miniszteri uniókban addig minden 
előkészületet megtesznek az uj beruházási 
program előkészítésére. A program letárgya- 
lása céljából

január 2-án rendkívüli minisztertanácsot 
tartanak a kormány tagjai,

bár nem lehetetlen, hogy ezt a tanácskozást 
a rákövetkező bét péntekjére halasztják. Min
den attól függ, hogy mikor érkezik vissza 
Budapestre Afr. Smith népszövetségi főbiztos, 
aki érkezését január első napjaira jelezte. A 
minisztertanács állásfoglalása után

az. egyes resszertminiszterek külön-külöu 
fogják a gazdasági tárcák keretébe tartozó 
beruházási programot Mr. Smith főbiztos

nak bemül nini
és a kormány el van határozva arra, hogy 
az uj beruházási programmal kapcsolatos 
közmunkákat nyomban a főbiztos hozzájáru
lása után, tehát

legkésőbb január végén vagy február 
elején elrendeli.•

A népszövetségi főbiztossal egyetértőén fogja 
Búd János pénzügyminiszter kidolgozni az 
I92fi -27. évi költségvetés részleteit is. aminek 
annál gyorsabban meg kell történnie, mivel a 
pénzügyminiszter —• amint A Heggel munka
társának. kijelentette

az, uj költségvetési lehetőm már január
ban a Máz elé akarja terjeszteni.

Mindcnaél előbbrevaló ugyanis az. hogy az 
1926—27. évi költségvetés a szanálási határidő 
lejártáig, vagyis junius 30-ig telő álét kerül
jön. Erre vonatkozóan

Temesváry Imre,
a költségvetés előadója a következőket, mon

Két magyar turista egy hattagú társasá
got mentett ki a hóinvinákból. Hl. Moritzból 
távirat ózzák: Kélnapi hóvihar után vgy nyolc- 

iutcriuícioná IÍ6 t iH’istutarsasu.g, köztük 
dr? Völgyessy Ferenc budapesti idegorvos és 
Keleti Ijrnő műszergyáros. a Hochspitz tető
iéi ö’, körülbelül 3000 méter magasságból sí
talpakon ereszkedett le Sí. Morilz irányában. 
A Bernina-Pass fölött, mintegy 2000 ineter ma- 
<-,isságban lavinaomlás a társaság nagyobb 
rié-éí maga alá temette. 1 két magyar kirán
duló lélekjelenlétének és órákon át ön felől do- 
zóan folyialotl munkájának köszönhető, hogy 

( c emeletnyi hóomladék alól sikerüli kiszabadí
tani a sebesültekei, akiket •: lavina a SZÍklulc- 
hoz csapol! volt. A sebesültöket első segély
ben részesítették. Két amerikait, akik többszö
rös bordatörést és belső zuzodasokat szenveu- 

esek ucj)/ Ichclell megmenteni a meg- 
'farjuáslól. hogy a két magyar turista a sauit 

lu’iu.'ira kötözve vimtalta le okét, folyton 
i, ii';l; i>lre a hóviharral. A st. .moritzi társaság 
este melegen ünnepelte a két magyar elet- 
mentőt.

Hali;*vcrsviijvk.  A 1 ’• k,ciiimruzoucl\iirí hu*ií?\crscuj  
rendkívül változatos, gazdag műsorán A’omor I dmos <s 
Ihnnmcrri-hUir, János vezónylcto alatt a •ladrhi'il-ltórvr. 
Il.,ni< Lvdrc i/fj^rptckkarti. továbbá Uasilldesg Udria, S:**-  
l{cl.yliMn Ferenc. Gcrvan lir si, dr. GuGrii Pál őa ZalAnfíl) 
.lliidár lóizrcmiiködébóvel liai-h nak liánon kanláboa. 
liaendel Concerlo grc>;. i. to'ábbá Bach nak két b ’godiiro 
irt versenyművé szén p< li, aiuel.vnOK mat.atr-Z 'laiu.iit 
Hannover Győr ;y és Gerller Endre jóls/.otlák. A milyek ] 
k-iltői tisztaságúi különösen Basilah sz Mária, zekolyhilj 
s i pcn stilizál;, szólnnü'l. Gorvny Erzsi szép elöndása és 
t.yory mélysége foJtoiU k ki. A Pale'.liina kóni’t llar- 
matb Artúr vezénylete alatt szokásos karácsonyi hang 
versenyét Antalf.'j-Zsii«s Ih-z^ő orgona ír. iivó’iz közremü- 
lödésével tartotta meg és különösen a rémet és tót ka 
rácsonyi i’ilok. továbbit Dcnu'i'.i/ De: ■ vokális földolgo
zásának előadásával éreztette a szem ünnepi hangulatot.

Ej
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nappali világítás
Tartós vizondoldció preparátumok. Női hajvágás. Modern hajmunkák művészi kivitelben 

fE^eéíyi parókák iftift&ícsönzése
Francia és belföldi pipere és kozmetikai cikkek a legolcsóbb illalszertári árakban 

VÁGÓ 
speciális höíayfodrász üzletében

Rákócziul 57. Telefon: József 141-78

Rt

■1
'-tteí’V?

dotta A Béggel munkatársának:
— Nagyon bizonytalannak tartom, hogy 

az uj költségvetést megelőzően csafcuqyan le
tárgyalhat ja-e a nemzetgyűlés a főrendiház 
reformjáról szóló törvényjavaslatot, amelynek 
megszavazását követné a nemzetgyűlésnek or
szággyűléssé való átalakulása. A költségvetési 
vitát ugyanis legkésőbb márciusban meg kell 
kezdeni, a január 19-én összeülő parlamentnek 
pedig a régi költségvetésen kívül le kell még 
tárgyalnia az appropriációs javaslatot és a 
francia-magyar „szerződést, amelyeknek vitája 
február közepéig is elhuzódhatik. Ilyen körül
mények között /

aligha marad idő arra, hogy a főrendiházi 
javaslat az. uj ..költségvetést megelőzően 

váljék törvénnyé.
A. magam részéről azt hiszem, hogy a felső
házi ..javaslat tárgyalására közvetlenül a Ház 
nyári szünete előtt, sőt szükség cselén csak a 
nyári sziincl után, kerülhet sor. ami minden
be n megerősítené A Bég gél-nők azt a mull 
heti értesülését, hogy

a nemzetgyűlés csak a jövő ősszel fog 
országgyiiIőssé áialakúini.

A kormányhoz közelálló helyen reámutat
nak arra, hogy a költségvetés előadójának 
ezzel a nyilatkozatával megdőlnek azok a kom
binációk is, amelyek szerint a kormány a 
király kérdés eldöntése céljából igyekszik a 
felsőházi javaslatot minél előbb leiár nyal
tatni. vagyis a nemzetigyiűTésnellc orszátz 
gyűléssé való átalakulását minden eszközzel 
sid let ni. A kormány egyik' tagja kijeié;:! Atc 
J Heggel munkatársának, hogy ez a beáll Pás 
annyira abszurdum és oly nyilvánvalóin 
ellentétben áll a kormánynak azzal a meg 
győződésével, hogy

a királykérdés belátható időn belül nem 
kerülhet napirendre,

hogy az erről szóló híreket, még csak cáfolni 
sem érdemes.

— Megszűnik a bécsi .,8 Uhr Aher.dblatt“. 
Pécsből jelenti A Béggel tudósítója: A gazda 
sági krízis az it.jságkiadásban. is erősen érez 
Irii hatását. Január 1-én megszűnik a Stcyrcr- 
mühl nyomdai konszern esti lapja, az „8 Uhr 
Abendblatt".
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Apponyi grófnéval és Odescalchi hercegnével 
az élén megalakult a Magyar Szent Korona 

Ligájának hölgycsoportja
Januárban nagy erővel indul meg a legitimista társadalmi szervezkedés

(A Reggel tudósitójától.) Az Albrecht-féle 
kirúlypuccskisérlet Ilire már hetekkel ezelőtt 
orra késztette a legitimista politikusokat, hogy 
bizalmas tanácskozásokon beszéljék meg a 
helyzetet és az esetleges eUcnpropaganda szük
ségességét. E tanácskozások eredményeképen 
elsőnek irta meg A Reggel, hogy a legitimis
ták a legrövidebb időn belül széleskörű társa
dalmi. szervezkedést indítanak meg és eszméik 
győzelme érdekében ki fogják szélesíteni a le
gitimista frontot Apponyi gróftól Vázsonyi 
Vilmosig. A legitimista szervezkedés első 
etapja az, hegy a karácsonyi ünnepek előtt bi
zalmas tanácskozáson

elhatározták a Magyar Szent Korona Ligá
jának megalakítását.

A társadalmi propagandában fontos szerepet 
fognak juttatni az ország hölgyközönségének 
és éppen ezért

elsősorban a liga hölgy csoportját alakítot
ták meg.

Az alakuló értekezleten Apponyi Albert grófné 
elnökölt és a meghívottak között ott volt nem
csak Sch'achta Margit és Balázs Béláné, ha
nem Sándor Pálné és Vészi Józsefné is, ami 
kétségtelen bizonyítéka annak, hogy

a legitimista propagandát csakugyan az 
„Apponyitól Vázsonyiig“ jelszó alapján 

akarják megindítani és kiszélesíteni.
A Magyar Szent Korona Ligájának hölgycsor 
portja élén

Apponyi grófnén kiviil Odescalchi Károly 
hercegné,

Andrássy Gyula gróf leánya áll és a vezetőség 
olyan nagy buzgalommal látott hozzá a mun
kához, hogy az alakuló gyűlés után, közvetle
nül a karácsonyi ünnvpek elölt már az első 
rendes tanácskozást is megtartói Iák és meg- 
beszélték azokat az eszközöket, amelyeket a, pro
paganda sikere érdekében óhajtanak fölhasz
nálni. Beavatott helyen közölték A Reggel 
munkatá rsáva I, hogy

a legitimista társadalmi szervezkedés ja-

Társaságok részére kisebb és nagyobb 
különtermek. Asztalrendelések: 

József 89—03, József 89—04, József 89 (i8
Az Újév reggelén 3—6 óráiig 

állandó autójárat a Szent Gellert Szálló 
és a Kossuth Lajos-utca között a szálló 

saját autóján

fU.ari 

Tánc Cigányzene

zokásosMegKez 
leltárelőtti nagy maradékvásár 
A következő maradékok kerülnek eladásra:

Szőnyegek 'W®
Butorbrekátok ’®!
Gobeliné k 
Moqnette k
Szőve t e k 

Xfe, Ma t r a r á dlik
waBfc. F fi l z e k s t 'fo.

1—12 méteres rianit
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tokban, minden elfogadható árban
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nuár elején a legnagyobb erővel fog meg
indulni és akkorra tervezik a Magyar Szent 
Korona Ligájának nyilvános megalakulá

sát is.
A liga elnöke Apponyi Albert gróf lesz, aki 
mellett tevékeny részt fog venni a szervezke
dés munkájában Andrássy Gyula gróf is. 
Andrássy egyébként a karácsonyi ünnepeket 
Dénesfán töltötte. Cziráky József gróf birto
kán, ahonnan csak január elején érkezik vissza 
a fővárosba.

— Tudatlanságának köszönhette, hogy — föl
mentették. A budapesti büntetőtörvényszéken 
dr. Dónk Tivadar táblabiró itélőtanácsa előtt 
állott vádlottként Bálint József hevesi gazda
legény, akit az ügyészség kormányzósérlés 
vétségével és a nemzeti hadsereg sérelmére, el
követett becsületsértés vétsége elmén vádolt 
meg. A főtárgyalá.son az elnök föl olvasta a 
vádiratot, amely szerint Báliin József a kocs
mában föltűnően durva, becsmérlő kifejezése
ket használt a kormányzóval szemben és ha
sonló szavakkal ócsárolta a nemzeti hadsere
get is. Megkérdezte az elnök a vádlottat, hogy 
miért mondta ezeket a. csúnya, ocsmány sza 
vakat a kormányzó ur őfőinéllósága ellen?

— Nem igaz az, kérem, nem bántottam én 
meg ogy szóval sem őfelségét — válaszolta a 
vádlott.

— Milyen őfelségéről beszél maga? — tuda
kolja az elnök, amire a vádlott, a világ leg
természetesebb hangján ig.v folytatta a védő 
kezesét:

— Nincs nekem semmi okom, hogy szidal
mazzam a mi királyunkat, az öreg Ferenc 
Jóskát, bosszú müve, ez az egész dolog.

A tárgyalás további folyamán kiderült az 
tán az, hogy ogy nemzeti hadseregbeli katoná
val, aki szabadságon járt a falujában, egy 
leány miatt veszett össze a vádlott, akinek a 
maga paraszti tudatlanságában, sejtelme s<n^ 
volt arról, hogy Magyarországon a kormányzó 

'az államfő, mert még mindig úgy India, hogy 
Ferenc, József a király. A bíróság fölmentette 
a. kormányzósérlés vétségének vádja alól, de 
hadsereggyalázás miatt egy hónapi fogházul 
kapott.

Ilkáról. Alig 
ködlovagjai” 

regiszt ráhintik 
Ennek az uj 
izgalom . I.’or 

uralkodói.. I;<
a . •-'re|>:,i1'. 

regény, cgvil.
Gyula lég 

adja edn a

Krúdy Gyula regényt Irt Pálma} 
könyvelte el Krúdy Gyula a .. Tegnapul: 
simít regényének nagy sikerét, minis 
kell, hogy Krúdy u.i regényt fejezet i. _hv. 
Krúdy regénynek l’álmay Ilka a hőse, 
rajz. amelyben nzinószok és hercegek,
ristalúnyok. pesti és londoni gavallérok 
M ielöl t. kön.V valókban jelenne meg a 
újság fogja. közölni folytatásokban. Krú.l 
nem döntött. begy melyik lapnak 
..Primadonna.**  eimii regényét.

— A két leghalalinasahh amerikai ;>lajtúrsa« 
ság fuzionál. Ncwyorkhól táviratozzék: A 
kaliforniai Standard Oil Coninany é.% Pacitic 
Oil Compan^ megállapodást kötöttek. amely 
m k ért cl méhen a két. társaság eggy -'-olvad, 
mihelyt ezt, a. megálkipodá.sí a i v'-uyc-tA 
jóváhagyják. A két társaság alaptőkéje 
150,000.000 dollár.

Fegyveres támadás egy gőzös födélzet m. 
Batáviából táviratozzak: \ Bcngkais j»özö:-;
födélzetéii fegyveres össze*  síi lóinodl,
;tmelynek sorún négy bensziilölt kulit meg 
öltek és húszat megsebeztek.

— Kivégezték :< kínai fölkolöcsapatok vezé
rét. 'Tokióból táviratozzék: Csang-Go-Lin az 
egész vonalon támadásba ment át. Csapatai
val három kilométernyire előrenyomul' llszin- 
Min-Fu ellen, elfoglalta Csu-IJn-Csét é.s Kuo- 
Szun-Lint visszavonulásra kényszerlteltc. A 
legújabb hírek szerint Kuo-Szun-Lint és fele
ségét kivégezték. Kuo-Szun-Lin barátjának. 
Li-Csing-Lin volt igazságügyminisztornek el
lentámadása tiencini jelentés szerint meg
hiúsult; csapatai hátrálnak, ő maga, és vezér
kara. a japán koncessziós területre menekül. 
Mukdeni híradás szerint fd Csing-Lint egy 
eltévedt golyó megölte.

— Előadás a modern pedagógus nevelőrend- 
szcréről. Aichlinrn Ágost, a kiváló bécsi peda 
gógus, a bécsi Jugendamt nevelésügyi tanács
adója, ma este előadást tart a Lipótvárosi Pol
gári Körben azokról az eszközökről és mód
szerekről, amelyeket a modern nevelő alkalmaz 
a. disszociális gyermekek nevelésénél, y/ Reggel 
munkatársa fölkereste a kiváló tudóst, aki ne 
velőmódszeréről a íkövcUkczőket mondotta:

— Ezt az utat, amelyen én mint növelő baladok, nem 
kell mindenkinek külön fölfedezni, mert az én cljúrúsom 
mikéntje megtanulható. Elő; dó •ómban egyes prol I. niá1- 
niegvilágiíására fogok szorítkozni és főleg oly őseinkkel 
akarok foglalkozni, amelyek a lcgszeinléllietőbben mutat 
.iák, hogy miért fcczrllietfí cpyik gyermek nehezebben mint 
a mrísik. Módszerem lényege különben az ór-clemúl < ítél. 
ami abból áll, hogy i: ncrtlö niirendék között
i izclmi kapcsolat létesül. Hogy ez milyen ható síi jár, 
azt a következő esette! világítom meg. Erőszakos, bru
tális, 17 éves fiút hoznak elém, mindjárt a gyónnék’,.író 
ság ítélethozatala után. A íln bizalmatlanul, elfojtott 
dühvei jön és bennem is csak olyat lát, aki őt megint 
feleli ségro fogja vonni. Oly viselkedést vár tőlem, 
amelyre múlani lelkiállapotának megfelelően reagál 
hatna: diihkitöré „sel. daccal, konolisággal. Én ezt tudom 
és aicffirmom tőle a támadási feleletet jóindulatú passz’- 
i Húsom ía'at. Nem mutatok sentmifélo érdeklődést aziránt, 
hogy mit vétett, nem kényszerítőm 1 énlések állal oly 
válaszokra, amelyek megadására sonimi kedve nem lehel. 
Ucszólgeté. ilnkből látja, hogy nem vagyok -. <--7<-!<dm"- 
ember s végül már ó maga hozakodik elő vétségével.

Egy 73 éves asszony kiugrott az ablakon 
és szörnyei hall. A Szondy-utca 56. számú ház 
bán gyermekeinél lalkott özvegy Braun Vil
mosáé született Gráner Nanette. Az időrs asz 
szuny, aki már 73 éves volt és súlyos érelme 
s’zesedésben sz/mvédett, december dél
illán, amikor hozzátartozói közül senki sem 
volt, a lakásban, kinyitotta a harmadik emeleti 
utcára néző ablakot, .amelyen kiugrott és 
s zöriiyelhal!.

Egén Ede: A Magyar Folyami GAzhaJózáa. Ez a ín 
n i|s:tg<» < rdelu . -zakkönyv nemcsak a magyar gőz
hajózó f"il«'»dé,<'l adja, a r: agyar hajózási utol, i mer 
i.-iési’i <■< :<■ égé-./, szakirodalmat, de sziiggesz.tiv erővel
I.’x l.r ? i : gő/.lm.ióz.i .ónk további fejlesztésénél, útjait. 

korona. Kaphatói a szerzőnél, V, Gr.f Károlyi 
utca .i

T
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» — A druz vezérek elfogadták a francia béke-
javaslatot. Londonból lávirat.ozzák: Bagdadi 
jelentés. szerint Szíriából odaérkcaett több 
személyiség elmond!;!, hogy a dr*z  vezérek 
elfogad tál'. Franciaország béke javaslatait.

— Betörések, Slobbt Kálmán építész Mátyás-tér 9. szóm 
alatti lakásán december 15 én betörők jártak, akik mint
egy 150,000.000 korona árlákü ékszert ás ruhaneműt el- 
>'il!rí.. A nyomozás során a rendőrség letartóztatta 
KrichrnberíJ Sándor 29 éves bádonossegédet. Sóiból /Intel 
■s éves fonlnll:<■ uCnélküli cm/ént és Xnr/rü János :•••; éves 
Halálost, akik beismerték, hogy a betörést ők követték 
i I és a lopott, tárgyakon Molnár Cicrfíol>/nó I’étcrffy Són- 
dor-utcai lakásán osztrwkodtnk. Molnárné nem elégedett 
meg a neki juttatott részesedéssel, hanem a nála hagyott 
zsákmánynak egy részét is ellopta. X rendőrségen a há
rom betörőt és Molnárnét őrizetbevették. — ő^vep.v dr. 
I\orrkcs /tbrlsné zenetanára fi Pannónia utca 9 szám alatti 
l.il.ásán betörők jártak és a lakást kifossMlák. X rond- 
i r=eg nyomoz' rét megnehezíti. hogy a Inle'.s tulajdonosa 
■" karácsonyi iinncpekro Esztergomba utazott és így eddig 
i lég az ellopott tárgyak jegyzékét som lehetett össze- 
; 111 i t a n i.

—■ Borchardt Mária német színésznőt elgá
zolta egy automobil. Berlinből jelentik J Reg- 
gduék: Borchardt Mária színésznőt kará- 

ony estéjén a Vilmos császár-emléktcmplom, 
közelében egy automobil < igazolta. A színésznő 
valósággal nekiszaladt ;t gépkocsinak, amely 
dii öiíe és súlyosan megsebesítette. Borchardt 
Máriát a mentők eszméletlen állapotban szál
lile! Iák kórházba.

Borzalmas szerencsétlenség a dnrinstadtl pályaudva- 
Perllnböl táviratozza /I Heggel tudósítója: Csiitörlö- 
a dnrmsladli pályaudvaron, amely ogylke Német- 

legújabb <'s legmodernebb berendezésű vasúti úllo- 
stilyos fizer''ncsétlcnség történt. nana csar-

fiidolt'nek egg rés-e lezuhant ón több, mint in ember’ 
romok eltakar! ■ 
ki, azonkívül I

ron. 
köu 
ország 
iiiósíenak, 
unk 
11 ira all temetőit. Azonnal hozzáláttak a
1 - álhoz, amelyek alól ; holttestet ssedlck 
suiyos ás könnyű sebesültöt kórházba szállítottak

Wells a történetíró. Professzionista krikett- 
j. 'ókos (iából leit kereskedőseged, tanító, 
biológus újságíró, reg nyíró, jövendőnioiidó és 
\igid ez izgatolí, zavaros, hisztérikus korszak, 
a Kavarodás Korának történetírója. Példái 
lan világsiker koronázta nagy müvének, a 
Világtörténet Alapvonalainak útját., amely 
most jelent, meg magyarul a Genius kiadásá
ban és e siker ezúttal érdemes munkát ért. 
Soha senki ilyen. egyvorulu, egyöntésii és vél 
loz.'i lan ütemben lüktető szimfóniába nem 
foglalt;; össze az ember fölemelkedésének 
szédítő útját az aniniális éle! gyötrő véletlcn- 
ségeiből a szervezett világbirodaJmak életéig. 
Sok is, meri, regi, megszokott részlet, az iskola 
•'iirke évei 

iadó adatot. 
annyi újat, 
szerény és 
restaurátor ügyes keze alól 
ben csillogva kerül ki. S a 
len hatalmas gondolat lebeg minden sora 
fölött s ez a gondolat ellen ól Ihatatlan erővel 
ragadja magúval az olvasót, aa. a gondola! 
amely olyan fájdalmasan hiányzik a céhbeli 
lörlénctirók vaskos kör télből. Ez a gondolat 
nem egyéb, mint. válasz arra a gyötrő kér
désre, amely minden gondolkodó emberben 
föl fakad. lm az emberiség véres tört énei ének 
eg?-c g.v fejezetén végigrágta magút: Miért 
van mindez? Miért c so, vér, e sok áldozat?" 
ti':!'- válasza, amely ezer és ezer változatban 
jelenik meg nagy müve lapjain, az, hogy 
minden, keserves küzdelmünkre!;, végső célja 
a l ikélctercdés. az v.lóflok számára jobb, kii- 
lönb, emberibb érr! teremtése. .\ k.ősegek 
korái au mindenkinek szivét, megvidilja e 
prófétai szó, amely a nyelv és fonna tökéletes, 
csillogó, művészi kjörrl ősébe van öltöztet ve. 
\ fordítók, Kiss Dezső és Lambrechl Kálmán, 
nagy és kiváló munkát végeztek.

-— Szilveszter a mentők napja! A budapesti 
tn ’u'ők Szilveszter napján gyűjtik össze egész 

■ rí kiadásukat. Ila a mentők szilveszteri gyiij- 
;ése nem sikerük egész évben anyagi bajjal 
keli küzdeniük, aminek nem szabad megtör 
ennie. A mentők Szilveszterkor sem kávéház
ién, sem máshol nem gyűjtenek, csal; a ház 

:idiigyelölt v Ijá.n.

óta az aj y zárt k: 
talál e könyvben 

meglepői, annyi 
emberi Ítéletet,

I, :i régi is u.i színek- 
ami a legfőbb. cgyet- 
lobeg

az olvasó, <le 
bútor, férfias, 

hogy mint a

„Elöbb-utóbb
megalakul a becsületes emberek pártja!"

— Levél a szerkesztőhöz —
Az esztendő utolsó napjaiban rendszerint el

gondolkozik az elmúlt időkön az az ember is, 
akinek nem valami sok öröme van a tegnapok 
és a bála mögé kerüli évek fölein Ingetésében. 
Ilyenformán jut eszembe ebben az arasznyi 
időben, amely a jószagu karácsonyt az ismeret
len, ifjú ujesztendőt.ő) elválasztja, hogy elbo
rongjak magányomban, az ujjamon olvasgas
sak esztendőket, amelyek talán azoknak se vol
tak mindig kedvükre, akik darab ideig bizo
nyos hasznát látták a szokatlan időjárásnak... 
Kedves szerkesztő uram,

immár hetedik esztendeje tart az itthoni 
háború: nem gondolnád,hogy már unalmas 

kezd lenni
ez a belső csetepaté, családi pörpatvar, a kül- 
városias ungorkodás?

★

A gyűlölködésnek (akárcsak a szerelemnek) 
akkor van édesded zamata, várva várt ize, vér
pezsdítő örömtoljessége, amíg azt az első kor
tyaiban fogyasztjuk. azt hiszem, hogy bizo
nyos idő elmúltáival a gyűlölködést is meg le
het unni. Vannak ugyan szerencsétlen embe
rek, akik koporsójuk bezártáig tudják maguk
ban a gyűlöletet viselni, mint, valami bálványt, 
amelyhez fátuinszerüen ragaszkodnak. De én 
azt hiszem, hogy

egy egész nemzet összességében az ilyen 
gyűlölködő egyének száma elenyészően 

csekély.
A sors csak egyes embereket ver meg olyan 
boldogtalansággal, hogy a szájukban és a szi
vükben mindvégig erezzél: a gyűlölet epe-izét; 
— a legtöbb ember akármilyen szerencsével is 
végezte pörüsködését: végül szeretne megnyu
godni, kényelembe helyezkedni és bizonyos 
gyülölködés-nélküli terveket is kovácsolni a 
jövőre nézve. A legtöbb ember szeret legyin- 
teni bizonyos elmúlt dolgok fölött: szeret kel
lemetlen dolgokat csöndesen elfelejteni; — pol- 
gári életet óhajt folytatni, amint ezt apjától, 
nagyapjától hallotta... Kedves szerkesztő 
uram, az. uj életet nekünk kell elkezdeni, akik 
láttunk valamit a régi boldog Magyarország
ból is.

vún meg nem fntamodtak. Itt pedig hét, esz
tendő alatt aligha futainodott meg valaki: 
többnyire igen jól viselkedtek a szembenálló 
lelek, adtak sebeket elölről és hátulról, amint, 
már a gyűlölködésben szokás...

Meddig akarnak még itthon háborúzni?
Nem fenyegetésként, de természetszerű el- 
következésként jövendölöm, hogy a búbom 
nyolcadik évében, amely most van ránkköszön 
tőben:

elébb-utóbb megalakul a becsületes embe
rek pártja, akik már többé nem méltányol 
ják sem a tatárok hosszú nyílvesszőit, sem 

pedig a görbe késeket.
Lehetetlen, hogy végkép magjuk veszett volna 
azoknak a méltóságtóljes, meggondolt, bölcs 
magyaroknak, amilyeneknek őseinket ismer
tük. Ezek az uj magya-rok és az uj zsidók lár
máztak itt hét esztendeig; most már itt a: 
ideje, hogy be leavat ltxmzanak a dolgok zűr
zavarába a higgadt, józan és félre nem vezet
hető magyarok, akik századokon át megmutat 
fák, hogyan kell országot, teremteni és főn tar
tani. Jönni kel) a közelgő ujesztendővel annak 
ö, ti^-táletrcmdltó bölcsességnek, szenvedél.i/ 
nélküli igazságosságnak, céhmesteres nyugodt- 
súgnak, amely véget vet a szegény családi 
esete pú!'ónak. Meg kell szólalni végre a nem
zeti Jel ki ismeretnek és jövőbelátásnak, még 
koldnsi állapotunkban is. Az ujesztendei <d-ő 
harangszóval szét kell áradni

az uj nemzeti ideálnak,
mert már nincsen olyan kótyagosfejü magyar 
ebben az orsz/igban, aki azt hinné, hogy amit 
eddig csináltunk, azt jól csináltuk. Meg kell 
változni minden magyarnak, ha tovább is élni 
akarunk. (Az esztendő végén.)

Krúdy Gyula

♦

Nem tartom helyénvalónak, hogy most arra 
hivatkozzam, hogy a rdgi Magyarországban se 
ismertük a gyávaságot, mint mostanában sze
relnek némelyek a bátorságukkal kérkedni! 
Nem hiszem, hogy akármelyik felekezet félel
met. erezne a szembenálló felek között; az el
szántságot és rátermettségei el kell ismer
nünk addig ellenségeinkről is. amíg azok

e.-iiiiMui!r»auw

— Föllázadt Ahd el Krím híveinek egy 
csapata. Madridiból táviratozzák: Marokkóból 
érkezett hivatalos jelemlés szerint Abd cl Krím 
híveinek egy csapata Sesauen környékén /ó7- 
lúzadt és a baüdavezérL valamint. Abd el Krím . 
környezetének két; előkelő tagját megölte.

— Kliny vnyomdászok S^vcsztar-estóje. A Budapesti 
Könyvnyomdátok Dalköre december 31 én este 9 órai 
kezdettel a Székesfővárosi Vipsdó összes termeiben (V. 
kerület. Vigadó-tér 1. sfcátn) a rokkanttá vált magyar
országi nyomdai munkásnők és munkások segélyezése 
céljából hangversennyel és tánccal egybekötött S?i!t>cs?í’>- 
estflyt, rendez. Belépődíj személyenként előreválva 25.000. 
az estélyen 30.000 korona. Este 9—10-ig fényes műsor, ntánn 
reggel 6-ig tánc.

ooo
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IaRegcel___ _
A karácsonyi szociáldemokrata 

kongresszus politikai jelentősége 
A szocialistán továbbra Is együttműködnek az ellenzéki 

demokratikus pártokkal
(A Reggel tudósitójától.) z\ háromnapos szo

ciáldemokrata kongresszus befejezése, után, 
amelyen majdnem egyhangúan a régieket vá
lasztották meg,

a párt
a következő három 
A Reggel számára a 
és jelentőségét:

1. A kongresszus
„minden különösebb megütközés nélkül" 
tudomásul vette a Bethlen István gróffal 

1922-ben kötött paktumot
és a paktum megkötéséért felmentést adott a 
pártvezetőségnek. E határozat következtében 
ez a kérdés végleg lekerült, a szociáldemokrata 
párt napirendjéről és ezzel az üggyel többé 
nem lehet zavart csinálni a párt tagjai körében.

2. Az uj pártvezetőség szabad ikezet ikapott. a 
kongresszustól arra, hogy a közszabadságok ki
harcolása érdekében

a szükséghez képest együttműködjék az el
lenzéki baloldali demokratikus alapelvü 

pártokkal
és az együttműködést a pártválasztmánnyal 
jóváhagyathassa.

3. A kongresszus módosította, illetően uj ala
pokra fektette a pártszervezeti szabályzatot és 
ezzel lehetőséget teremtett a pártdernokrácia 
megerősítésére. Külön bizottságokat küldött ki 
a 'kongresszus

a párt uj programjának megalkotására, 
különös tekintettel az agrárpolitikára. Ennek 
az elhatározásnak annál nagyobb a jelentősége, 
mivel az agrárprogram, kidolgozására irányuló 
kisérletek mindeddig kudarccal járlak. Rend- 

- kívül érdekes, hogy a magyarországi szociál
demokrata párt most, először jut abba a hely
zetbe, hogy a legutóbbi két. évtized gazdasági 
és politikai fejlődésének konzekvenciáit, levonja 
és uj programjában kifejezésre juttassa. Bizo
nyos, hogy

az uj programban már a nyugaieurópai 
szociáldemokrácia szelleme 

nyesülni.
A kongresszus eredményéről

Peycr Károlyt,
a szociáldemokrata párt, egyik 
következőket mondotta A Reggel munkatár
sának :

— A kongresszuson a szociáldemokrata párt 
olyan egységesnek bizonyult, mint még talán 
soha, ami kétségtelenül

nagy hatással lesz nemcsak a munkásmoz
galomra, hanem a politikai helyzetre is.

A tanácskozáson ugyan — ami nagyon termé
szetes — elhangzottak a bírálat szavai is, de,a 
kongresszus hangulata teljesen a párt vezetőség 
mellett nyilvánult meg. Ezt bizonyítja annak 
a határozati javaslatnak, elfogadása is, hogy 
a. baloldali polgári pártokkal való együttműkö
dés kérdésének rendezését teljesen az uj párt
vezetőségre bízzák, amely már

hétfőn vagy kedden összeül és le fogja tár- 
gyalni az aktuális politikai kérdéseket.

A demokratikus polgári pártok vezető tagjai 
a szociáldemokrata kongresszus határoza
tával biztosítva lát ják a demokratikus biok 

további fönnállását,
amelyre vonatkozóan

vezetősége
pontba foglalta össze 

kongresszus eredményét

fog érvé-

megkérdeztük

vezérét, ak i a

Propper Sándor
szocialista képviselő a következőket mondotta 
A Reggel munktitársánaík:

— Most már
minden a doniokratikus 

függ.
Kétségtelen ugyanis, hogy 
szövetségre semmi szükség ____
gresszus megadta a szociáldemokrata part
vezetőségnek a fölhatalmazást arra, hogy olyan 
.szövetségben együttműködjék a baloldali pol
gári pártokkal, amely minden garanciát megad 
arra nézve, hogy átülőerejü működésében élet
képesnek fog bizonyulni.

polgári pártoktól

vegetatív, névleges 
nincs, de a kon-

— Ossi Oswalda súlyos balesete. Nizzából. 
jelenti A Reggel tudósítója: Ossi Oswalda 
íilmszinészriőt, aki nemrégen két hetet töltött 
Budapesten, egy készülő film fölvételei közben 
súlyos baleset érte. A művésznőnek szerepében 
egy robogó gépkocsi lépcsőjén kellett állania, 
de szerencsétlenségére megcsúszott és leesett, 
az autó lépcsőjéről. Ossi Oswalda az eséstől 
súlyos agyrázkódást szenvedett s kezén és 
lábán is megsérült.

— Signuni lati illat kapott lovag Blaloszkurszky tietek- 
tlvfölügyeiő. Lovag Hialoszkurszky Géza eletek ti vfőfclü- 
gyelőt, aki harminc éve, áll a budapesti rendőrség szol 
gálatában, legfelsőbb elismerésben részest!cl lék. Lovag 
Bialoszkiirszky állandóan a bűnügyi osztályon dolgozott 

rendkívül sok érdakes bűnügyet nyomozott ki sikerc- 
. A régi békeévekben, valahányszor az. uralkodócsnlád 

idegen uralkodók érkeztek Budapestre, min
it ott személyük körül szolgálatot és ezért több 

kitüntetést, is kapott.
a tombola-levelezőlap? Egy 

cikk Ion bevezetve karácsonyi 
közönség szamára. Gyönyörű 

magyar művészek által 
amilyenek eddig valóban 
piacon. Alakra nagyobb valamivel 

levelezőlapnál. tehát többel lehet rá írni, 
kell rá, belföldi forgalomban 

rendes postai levelezőlap.

s

és t 
scn.
tagjai, vagy 
dig ő tolj 
külföldi
- Ml 

forgalmi 
magyar 
tegelsőrangu 
levelezőlapok, 
a ievelez.ölup

"dós
nem 
mint a ____  . ____ _________. . „
ír reá és bodöbja bármelyik póstuszcikrénybe.Ezen sok; 
féle előny 
mii vészi 
azonban 
kétszeri 
következők:
egy 
lapról __ ___ , . .
novét. foglalkozásút, lakhelyét a túlsó oldalon 
a szelvényt, egy lovélboritékban a kiadóvállalat elmére 
beküldi, akár rajta hagyja a szelvényt ás a jókivána- 
tokkal együtt a címzettnek tombolajegyet is küld, s ez 
esetben a oimzott tölti ki a hátsó oldal rovatait és az 
kübli be a szelvényt. Egyenként beküldött szelvények 
amlióra játszanak. Ha valaki azonban cgy-egy sorozat 
mind a 10 darab szelvényét megszerzi, kitölti és beküldi, 
akkor sokkal nagyobb nyerési eséllyel ternóra játszik. 
Az egész év folyatnán 15 sorozat (á 10 drb.) fog meg
jelenni. Húzás az l a és 1 b-sorozatok részére (kará
csonyi és újévi sorozat) együttesen 1926 január hó 25-én 
KHt.OOO.OOO korona ös szérték bon. N.vcrciiiónytúrgyak a 
Kossuth Lajos utcai kirakatokban már most megtekint
hetők. Ha pedig valaki az egész, év folyamán kibocsá
tandó miiud a 15 sorozat összes lapjait megszerzi és azok 
második szánni 
vegén tartamié 
szik, olykópen, 
<lötI szelvények 
pedig quinternóra ki lesz 
világosan kitűnik, 
csőn jut művészi 
hoz. amikre még 
részt, ha ezeket 
gyönyörű, 
sohasem 
és végül.
den kliiöii 
kereszt ül. 
sorsjátékon, 
van, mert a visszamaradt lapokkal a vállalat 
játszik, mint ahogy mindenféle eddigi sorsjátéknál 
kés volt, beméin minden i 
és kizárólag a beküldők 
ellenőrzés mellett. Kapható 
Jiivatalbai).

újfajta levél
meglepetésül a 

magyar tárgyú, 
tervezett képes 
nem szerepeltek 

a ron- 
Bólye-g 

__  ugy használandó. 
Az ember megcímezi,

dacára. si-m drágább más hasonló kivitelű 
képeslapnál; meri ára csak 5(MM) korona. Van 

rajta két lotnbolasz.elv ény, anni minden lapot 
tomboláját,ókra jogosít. A jútók azzibúlyai a 

Minden lap elsőszámú .szelvénye önmagúban 
tombolajegy. A vevő akár leszakítja a levelező 

és saját maga használja föl, olyképen, hogy a 
foglalkozásút, lakhelyét a túlsó oldalon ráírja és 

lovélboritékban a 
rajta hagyja a szelvényt ás

szelvényeit kitöltve, beküldi, az, az. óv 
sorsoláson nuintornóra és tombolára jót- 
hogy az 1926. év december 10-ig bekül- 
közül egy sorozat tombolára, 999 sorozat 

sorsolva. Az elmondottakból 
hogy amíg egyrészt a közönség «>l 

<‘- magyar tárgyú képcshivelezőlapok- 
bélyegi’t, sem kell ragasztania, más 

a lapokat, használja és azokat gyűjti, 
legelsőm ngu művészeik által tervezett, még 

látóit szépségű lcvelezőlapgyiijtoméiiyhez jut 
ha a szelvényeket összegyűjti és beküldi, min 
ikadás ós sorsjegy vásárlás nélkül, egész, óven 
minden hónapban részt vesz egy tárgy
ából minden eddigi sorsjátéknál több esélye 
a visszamaradt lapokkal a vállalat nem 

ahogy mindenféle eddigi sorsjátéknál szó- 
•gyes nycrcniéiiytárgy valóban 
l-özött sor.inituf ik ki hatósági 

minden trolikban és posta-

legnagyobb gondozás, szeretetteljes ápolás da
cára, hosszú, súlyos szenvedés után. Isten aka
rata szerint

IAHGFELOER BMWtt
szül. HERTZKA JOSEFA

f. hó 26-ún, -10 éves korában elhunyt.
I'clojthctctlen drúRia halottunkat szülei és nagy 

szülei mellé o hó 2R-:in, hétfőn délben 12 órakor 
fogjuk a családi sírboltba örök nyugalomra 
helyezni.

Langfoldcr Károly férje, Langfchlor Vili é«
Stefi gyermekei, Ilertzkn Jenő öceso <« az 

íssz.ew rokonok.

BseváBt világmárka

A

Emésztést elősegítő 
nyálkoldó 

savközönibiisitö MATTON

’XJISZTA TERMÉSZETES ALKALIÁS

Mirtdouütt kapható. I- ói aktái: Köves és l'snl itt., .isványv iz.iiagj - 
kereskedés, Itudape-t, Vúel-i.', 12. Tol. .1. :.i; ti:, és iái j.,

jj
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A bolgár demokraták és radi
kálisok Cankov visszavonulását 

követelik
A király 160 összeesküvőnek meg

kegyelmezett.

Szófia, december 26.
A kormány válság1 még nem ért véget. A mos

tani kormányválság voltaképen a kormány 
pártban föllépett válságra . vezethető vissz.!, 
amelyen belül

a demokraták és radikálisok a kormány 
teljes átalakítását kívánják, 

továbbá, hogy Cankov vonuljon vissza. Ezzel 
szemben a volt haladópáriialk és a volt nációim 
listák, akik az úgynevezett egységes esoporl Imii 
tömörültek, azt akarják, hogy a kormányt 
maga Cankov alakítsa át óu maradjon rneg kor
mányéi nőknek. A kulisszák mögött egyébkén 1 
személyi kérdéseknek is szerep jut. Mimlamcl 
lett kilátás vau arra, hogy a válságot nagyon 
rövidesen megoldják, mert a nemzetgyűlés híd
főtől, december 28-átói egé«<zen január végéi ■ 
tartó szabadságra megy. Mielőtt a nemzet
gyűlés megkezdi szünetét, mő<7 megsza razza a 
nagy amnesztia-törvényt. A király különben

több mint 160 fogolynak kegyelmezett meg, 
akik valamennyien fiatal, agrárpárti vagy 
konun u n ista összeesk iivők.

Békét, haladást és bdsó 
megnyugvást óhajt Bulgária

Szófia, december 25.
A királyi üzenetre adott válasz ünnepélyes át - 

nyújtása alkalmával a király beszédet inon 
dott, amelyben hangoztatta annak szükségessé
gét, hogy elérjék a belső megnyugvást és i 
gazdasági talpraállást. Reméli — mondotta a 
király —, hogy a kormány erőfeszítésein túl a 
nemzet képviselői is minden tőlük telhetői 
megtesznek a haza felvirágoztatására. A hol 
gár nép azt óhajtja,

hogy a békének és a haladásnak legyen 
eleme és begyógyíthassa a hnlxtru mély 

sebeit.
Meg kell ál lapítanunk — folytatta —, hogy j 
világ sokra tartja Bulgária békés és lojális po
litikaiját. Ez reményt nyújt arra, hogy végre
hajtják a szerződés bizonyos rendelkezéseit, 
amelyek alkalmasak arra, hogy

megkönnyítsék az ország helyzetét 
és a szerencsétlen menekültek sorsát Az a tá
mogatás, amelyben Genf az igaz ügyet részesi 
tette, minden bolgár szivét éirirmmel tölti cl.
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NE VEGYEN
GRAMOFON í,

AMÍG

NEM HALLOTTA
AZ UJ ANGOL

COLUMBIA
GRAFONOLÁT

A lcgttikúlctesebl), teljesen zajtalan

HASONLÍTSA ÖSSZE
bármoly más gramofonnal 

é» azután

ÍTÉLJED
Kapható minisen Mb 

hangszer- és gramüfeníkietben
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Mára várják
Beniczky Ödön szabadlábraheiyezését
A volt belügyminiszternek sok karácsonyi ajándékot küldtek, de 
mindent visszautazott — Szabadulása „technikai okokból" késett

1 ■.( üteggel tudósítójától,) Politikai körökben 
töitiinést keltett, hogy a karácsonyi ünnepek 
elölt vanczák Jánossal együtt nem helyezték 
szabadlábra Beniczky Ödönt is, akinek szaba
dulását beavatott helyeken is bizonyosra vet
lek. A volt belügyminiszter szabadlábrahelye- 
zcsenek elmaradásához a legkülönbözőbb kom
binációkat fűzik, a kormányhoz közelálló he
lyen azonban közölték A Hegyei mnnkatái-sá- 
val, hogy mindezek a magyarázatok annál 
a 1 aptala ííabbak, m ivei

Beniczky szabadlábrahelyezése kizáróan 
csak adminisztratív okokból hiúsult meg.

Györki Imre szocialista képviselő, akinek al
kalma volt beavatott, helyen informálódni, a 
következőket mondotta erre vonatkozóan 
A Reggel munkatársának:

— Hallottam arról a hírről, hogy Beniczky 
azért nem kerülhetett a karácsonyi ünnepek 
előtt szabadlábra, mert

nem volt hajlandó kegyelmi kérvényt alá
írni.

Nem hiszem azonban, hogy ez a magyarázat 
megállja a helyét, fűivel az ö eseteven nem ke
gyelemről, hanem a fogházbüntetés fölfügyész
ié sér öl. vagyis szabadságolásról van szó, ami 
semmiféle aláírással az ő részéről nem jár. 
Aláírás nélkül kapott 3 hónapos szabadságot 
Vanczák János is és a volt belügyminiszter 
szabadlábrahclyezésének ügye már a kará
csonyi ünnepek előtt annyira clintézettnek volt 
tekinthető, hogy mint mindenkit, engem is 
meglepetésszerűen ért az a hir, hogy a kará
csonyi ünnepeket is a fogházban kelleti még f 
töltenie. Kétségtelen, hogy ez kizáróan csak 
adminisztratív okokból történt így és éppen 
ezért az az érzésem, hogy

Beniczky hétfőn vagy kedden föltétlenül 
szabadlábra fog kerülni. 

ő azonban nem 3 hónapos szabadságot fog 
kapni, mint Vanczák, hanem 6 hónapos sza
badságot, tekintettel arra, hogy a fogházban 
sulyosan megbetegedc.tt.

A szent este előtt sokan jártak a fogház ve-

„Nem jöttél utánam, Katalin, 
hát én jöttem el hozzád... nesze!" 

Karácsony másodnapján egy kispesti fuvaros ötször rálőtt 
különváltan

(A Reggel tudósi!ójától.) Karácsony másod
napján veres családi dráma játszódott le 
Kispesten, a Rákóczi-utca Ili. számú házban. 
Ez a ház Stark Tamás fuvaros feleségének 
lulajdona, Stark azonban már inájtfs óta nem 
lakik itt. Most váratlanul beállított feleségé
hez s az asszonyra ráfogta revolveréi:

— Néni jöttél utánam. Katalin — kiáltotta 
—. hát én jöttem ei hozzád... nesze!

Ezzel
ötször egymásután rásiitötfc revolveréi 

feleségére, «
aki ijedtében egy kötőt tartott maga elé. Stark 
Tamásné jobb felső karján és a kis ujjún 
sebesült meg,

négy golyó pedig a kötőt lyukasztotta át, 
amelyet a megrémült asszony maga elé tartott. 
Stark a gyilkossági kísértet után elmenekült, 
az asszonyt pedig a mentők a Szent István- 
kórhúzha szül ütőt iák. Stark éjjel 2 óráig buj
kált, akkor ment haza Nyári Pál-utca 6. szám. 

zetőségénél Beniczky ismerősei, akik vala
mennyien apróbb-nagyobb figyelmességekkel 
akartak kedveskedni Beniczky Ödönnek. 
Hoztak neki szépen díszített karácsonyfát, sok 
déligyümölcsöt, halat és egyéb inyencdolgokat. 
olvasnivaló könyveket A fogházvezetőség a 
csomagok átvizsgálása után a kisérő levelek
kel együtt Beniczky cellájába juttatta ezeket 
a karácsonyi ajándékokat, de

Beniczky kereken visszautasította úgy az 
ismerősök, mint az ismeretlen tisztelők 

figyelmességeit
azzal, hogy az adott körülmények között nincs 
módjában a különben is nagyon kedves meg
emlékezéseket elfogadni.

élő feleségére
alatt levő lakására, ahol

már detektívek várták és nyomban 1c '-> 
tartóztatták.

Bekísérték a főkapitányságra, ahol azzal vé
dekezett kihallgatásakor, hogy ittas volt és 
erősen fölindult állapotban követte el tettél. 
Ezzel szemben Starkné első házasságából szü
letett fiai egészen mást mondanak. Eszerint 
Stark kötekedő ember volt, iszákos és álhm 
dóan azzal kínozta a feleségét, hogy

Írassa reá azt a házat,
amelyet még elhunyt férjével közösen szerzett. 
Az asszony ellenkezett s emiatt Stark meg
fenyegette, hogy majd bosszút, áll. Ott is 
hagyta feleségét és hónapokig feléje sem n ■ 
zott. Most, a merénylet napján, többen látták 
a húz körül: leste, hogy mikor mennek el ott
honról mostoha fiai. Csak akkor ment be a 
lakásba, amikor tudta, hogy felesége egyedül 
van. A rendőnség a nyomozást folytatja.

RÁKŐCZB-UTMegrendeléseket pontosan eszközlünk
Meg nem felelő árut becserélünk,vagy a pénzt visz- 
szaadjuk. Kereskedőknek külön nagybani osztály

Cégünk 
osztályai: 

Úri divat 
Női divat 
Kötöttáru 
Szövöttáru 
Méteráru 
Selyem áru 
Vászonáru 
Fehér neműek 
Kalapok 
Keztyük 
Ernyők 
Botok 
Asztalneműtek 
Agynemüek stb.

'’jLAlUJWI'IU-'TlllI L'f JLI II IMI )Tl'~irríT~_'rr-.-IirillllliíiaHlUii|l WM

Kívánatra mintát és utémvételes csomagot kül- 
j dünk.
-aMBiMrajrarariüiWMiiiii

Mf Jie.w 
sors jegyet 
fényképet 

ebédet 
zenét

°/Q-os kedvezményt 
vagy részlet fizet és! 
adunk vevőinknek, 

hanem 
szenzációs árakat 

és kiváló 
minőséget!

TIKI ezen Mrdelósscl dr*u- 
házunkban jdcnfftczik, agy 
hímzett, anuros dlsezseb- 

kendőt kap egyezer* 
kor*ondér*t
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Hat éve hiába harcol a gyulai főorvos, akit egy másik 
orvos följelentésére elhurcoltak a románok

Most Mr6k<M«!ést kért a kúriától, mert „Gyulán elzárják előle 
az Igazságszolgáltatás útját"

(A Reggel tudósítójától.) Hatalmas, több- 
kilós aktacsomag érkezett a királyi Kúriához: 
valóságos középkori regény. Dr. Wallfis Ferenc 
békéscsabai főorvos hat évi küzdelme fekszik 
ebben az aktacsomóban, amelyet most biró- 
kijldési kérelemmel tetézett. A főorvos arra 
kéri a királyi Kúriát, hogy ügyében delegálja 
a budapesti büntetőtörvényszéket, mert sze
rinte ebben az ügyben a gyulai törvényszék és 
ügyészség elfogult. Wallfis ellenfelei ugyanis, 
akiket súlyos bűncselekménnyel vádolt meg,

dr. Reisz József, aki ma is ügyészségi meg
bízott

a gyulai törvényszék alá tartozó járásbíróság
nál és dr. Reisz Miksa, aki Békéscsaba tiszti 
főorvosa. Az üg’y egy följelentéssel kezdődött, 
amely így hangzott:

„Dr. Wallfls Ferenc nyilvánvalóan ezidő sze
rint is a bolsevista magyar vörösökkel áll 
összeköttetésben.'1 Ezt a följelentést dr. Reisz 
József békéscsabai ügyvéd .1919 julius 4-én 
adta bo a várost megszálló 18. román divízió 
csendőrségéhez. A következő följelentést az 
ügyvéd apja, dr. Reisz Miksa orvos tette. 
Azután következett egy hosszú „vádirat", ame
lyet Reisz Miksa és József közösen szerkcsz- 
I ettek. Ebben azzal vádoljak meg dr. IV all fis 
Ferenc békéscsabai főorvost, hogy népbiztos 
volt, kommunizált, izgatott, tágított, a polgár
ság vagyon- és életbiztonságát veszélyeztette, 
föl akarta nyittatni „az urak kasszáit'', tiltott 
gyógyszert csempészett és embereket öli. 
Mindez természetesen $lég volt ahhoz, hogy

a románok a főorvost 1919 őszén elfogták, 
Brassóba hurcolták és 41/- hónapra Inter

nálták.
Mintáin Wallfis Ferenc dr. nagy szenvedések 

és küzdelmeik után ikiszaibadult a román 
fogságból és az ellenség kiüritette Békés
csabát, nyomban följelentéseket leli a gyulai 
ügyészségnél személyes szabadság megsértése 
és 30 hamis vád (miatt Reisz Miksa és József 
ellen. Azonban »a gyulai ügyészség még csak 
nyomozást sem indított, ellenben 1920 augusz
tusában Reisz ^Miksára, vonatkozólag meg
tagadta a vád képviseletét, azzal az indokolás
sal!, hogy a román megszállás megszűnése 
folytán a eziÜkséges bizonyítékok be nem sze
rezhetők (1773/1920. ii. sz.), Reisz Józsefről pe
dig a határozat meg sem emlékezett. A szegedi 
főügyészség őzt megváltoztatva. 
hozatalára ‘utasította a gyulai 
amely azonban

újabb határozatot kerek négy
nem hozott.

f 1923 áprilisában a följelentett bűncselekmények 
vétséget képező részeinek elévüléséi a főorvos 
úgy akadályozta meg. hogy pót magánvádlóul 
jelentkezeit a vizsgálóbírónál. Csak ekkor, 
3 évvel a följelentések után hallgatták ki elő
ször a súlyos bűncselekményekkel gyanúsított 
Reisz Miksát és Józsefei, azután a tanukat. A 
23 tanú kihallgatása 1 évig, 2 hónapig és 12 na
pig tartott. A tanuk azt vallották, hogy dr.

. Wallfis Ferenc
nem kommunista, hanem ellenforradalmár 
volt és a románok a főorvost Reiszék fői
jelentésére és közbenjárására internálták.
Az egyik tanú, Peligrád András volt román 

csendőr, kihallgatásakor jegyzőkönyvbe mon
dotta, hogy a dr. Wallfis Ferenc ellen beadói! 
följelentés alaptalan és megvádolása a két 
Reisz bosszumüve.

; E vallomás után a gyulai ügyészség beavat
kozott az ügybe és (1820/1924. szánni határozatá
val megszüntette a- nyomozási, amclyel el sem 
rendelt. Nagyon érdekes ('írnek a határozatnak 
az indokolása, amely megállapítja, hogy

a tanúvallomások „alapos gyanít okot szol
gáltatnak amellett, hogy dr. Reisz Józscí 
dr. Wallfis Ferenc internálásába befolyt*.

A szegedi Ifőügyészség ezt a huta rovatot 
indokainál fogva helybenhagyta, — különös 
tekintettel az időközben bekövetkezett elévü
lésre, amely az ügyészség jóvoltából valóban 
hekövetkezett volna, ha a főorvos ügyvédje, 
dr. Megyesy Ágoston résen nem áll.

Így azután 
följelentett I 
nyarán végre

az 1919-ben clkövotett, 1920-bau 
b ii 11 ese I e k 1 n é n y o k ii gy é b (• n 192 !>

....... . . • megszületett ’a gyultú törvény
szék vizsgálóbírójának 822/7—1923. szánni vég 
zése, amely megtagadja a vizsgálat elrendelé
sét Reiszék ellen, ámbár

bűnösségüket nagyrészt elismeri.
A gyulai törvényszék vádtariáesa indokainál 

fogva helybenhagyta ezt a végzést.
A főorvos azonban ez ellen föl folyamodó.-: 

adott be a szegedi Ítélőtáblához, de, amint cm 
ütöttük, az elmúlt héten biróküldési kérelme! 

terjesztett a királyi Kúria elé.
- Hiábavaló volt — így végződik a Kurié 

hoz intézett biróküldési kérvény — 192(i ápii 
Hsától a mai napig minden küzdelmem 
igazságért, néni engednek szóhoz] ütni, fhent 
engedik meg, hogy bebizonyíthassam igaza
mat. En csak azt kérem, nagyméltóságn ki
rályi Kúria, mél! áztassák, megnyitni előli m 
az igazságszolgáltatás útját, amclyel a gyma'' 
ügyészség, vizsgálóbíró és vádlanáes haté' 
zalai hat éven át elzártak előlem!

is

JS. pesti tíifoásinsé@ből 70 szobát 
tab íe u# iíletménybiwstaí részébe 
IHLclü tUjncíá Helyett monstre-Hivatal a szaiztá£cis£ ftöícsön&öl

(A. Reggel tudósítójától.) A Reggel legutóbbi 
számúiéin állási foglalt, azzal a helytelen 
tervvel szemben, hogy a közalkűlmuzottuk 
illetményeinek szám fejté'éré óriási költséggel 
xj hivatalt léiesilsenek a .szanálás idején, ami
kor a drága külföldi kölcsönnek minden fil
lérét; hasznos beruházásokra kellene fordítani. 
Kimutattuk azt is. hogy a központi illetmény
hivatal adminisztratív szempontból is nem
csak szükségtelen, hanem életképtelen is. Erre 
az. egyik esti lapban láthatólag érintett hely
ről sugalmazott közlemény jelent meg, amely 
nem cáfolja meg súlyos adatainkat, hanem 
azzal akarja igazolni az uj hivatal élet Képes
séget,

hogy annak egy régi épületből már hetven 
szobát sikerült átalakítania és szépen be- 

rendeznie a maga céljára,
sőt olyan élelmes volt, hogy még az ehhez 
szükséges rengeteg bútorzat scan került pénzbe, 
mert az már meg volt a — Futárának. Egy
úttal siettek bejelenteni, hogy már ki is sze
melték az uj hivatal főnökeit eg.v helyettes 
államtitkár és egy miniszteri tanácsos szemé
lyében, akikiaek. kinevezése legközelebb meg 
fog jelenni a hivatalos lapban.

Ezek után szükségesnek tartottak megkér
dezni

c.

i

uj határozat 
ügyészséget,

esztendeig

I

Ez csak még eggyel több ok, ::mi amellett szél 
hogy nem szabad megcsinálni a központi 
illetményhiratalt. Mert hiszen. ha mind< ■ / 
szobára csak egy tisztviselői szóinilanénk. i 
az uj hivatalnak akkor is 70 hivatalnoka lenne. 
Ez magában véve is rengeteg költséget jelent. 

„ de azért is ijesztő, mert eddig magát a szőni 
fejtést minden minisztériumban cgy-két cmlu r 
végezte cl. Most ezenfölül külön fönm kellene 
tartani a minisztériumi nyilvántartásokat is. 
Ezt az ügyel most már sürgősen a variamén' 
elé viszem, lehetetlen, hogy az állam
pénzt árnak ily nagyarányú megterheléséi, s>. 
nemzetgyűlés nélkül eszközöljék. Szerintem, lm 
központosításról szó lobot, ez csakis a Posta 
takarék utján képzelhető cl célszerűen és gaz
daságosan, mert a cwekkrrjidszer demokratizá 
lása az egyetlen mód, ami a bürokratikus for
mákat közelebb viszi az élethez.

Érdeklődtünk a Postaiakaróknál, hogy 
mennyi szcmólyzetszaporitást igényelne, ha a 
tisztviselőilletmények kifizetése is 
dódna a csckkntalvúnyforgalom ha
laszt kaptuk, hogy

aas ő hatalmas forgalmukban úgy el
enyészne ez a munkatöbblet, hogy 6 dijnok 
alkalmazásával le tadnák azt bonyolítani.

Ennek az egész költsége pedig kitelne aa uj 
hivatal két főnökének a fizetéséből.

bekapcso-
Azt a vá-

írógép
dr. Strausz Istvánt.

aki az államszámvitel legalaposabb ismerője, 
hogy mi a véleménye ebben az ügyben.

-- Megdöbbenéssel értesültem arról — mon
dotta Strausz István —, hogy

ebben a yároshan, ahol ezrek nyomorognak 
hajléktalanul és az állam nem képes nekik 
lakást juttatni, 70 szobát vesznek igénybe 

egy fölösleges uj hivatal létesítésére.

CYEItMKKEK BŐI.BOG OTTHONA 

KrMy Gyiflftiié !!?*PíWr^iv^ V7. szíwn 
Teseíim: Zupitásl 6J

Elvállal már 2 <vcs kortól jjycrmeicokot üdülésre, tani 
tásra, nevelésre. Klnóltvtríih. — Karácsonyi szílnidfiro 
R Ő D L I Z Á S, K O R C S O I., YÁ Z A W 

Előjegyzések megkezdődtek

STA3WARK) B8LLENTYÜ3ETTEL 
irodai-, hfizll és úti használatra 

a leghasznosabb 

yjévi ajándék 
Díjmentesen bemutatjuk ornágezerte és igen 

kőrtyelrtioa részlatflxetCsI fUltMalck 
mellett la szállítjuk

REMINGTON ÍRÓGÉP RT 
j Budapest VI, Andrássy-ut 12. szám 
j: As amerikai Romingten»tróg6pcyár összes

Irőgépmodcilljclraek és kellékeinek 
magyarországi központi lerakata

Hffl-, férfi-, gyermek- es tsebfi-

ÉHÉRNEMŰ 
ZSEBKEND 

slffon- «s batisetkBMnyek
MÉLYEM LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON!

Crr ő Íz O L1/ loszífi nél, ív. Kammcrnmycr Károly-
$ JujSbüJ utca 2. s"., (Szervita tér sarok)

Vidékre kívánatra árjegyzéket bérmentvo kttldM*

nem közönséges pörkölt
árpa, hanem szakszeré:

' W ■» mi mi 11 i M M WWfWRWlrTmrwinu-twrwWMu iVlIW v.

A kSz&nséges pgrfcgm
árpa nem ftápiálé-
Ilyenért kár pénzt adni!
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1926?
(A Beggél tudósítójától.) Sok-tsokezer aggódó 

férflszempár figyel mórt esténként a komor 
telvizi ködbe, vájjon

a hanyatló rossz esztendő után mi követ
kezik?

Gondok megkönuyebbülróe. Kétségek euyhü- 
lése, vagy o gyötrő válság elmélyülése, amely 
egy esztendeje pusztai gépies precizitással a 
magyar gazdasági élet meaején. Ki mer hatá
rozóit választ adni e sorsdöntő kérdésre, 
amelytől családok ezreinek sorsa s egy egész 
elkövetkező nemzedék jóléte és gyarapodása 
vagy nyomorbadőlése függ? Kv, elméleti nem
zetgazdaság nem egyszer hagyta oserben az 
elmúlt évtized alatt legbuzgóbb híveit s a 
régi törvényekből, uj adottságok alapján, koc
kázatos vállalkozás következtetést vonni. Két
ség leien, hogy soha ilyen válságos helyzet ben 
a magyar gazdasági élet nem volt s a válság 
ezúttal a termelés és elosztás egyetlen szervét 
sem kímélte meg. A rideg statisztikai szám
oszlopok szakadatlan javulásról beszélnek, 
fa karék betéteink összege egy év alatt majd
nem az ötszörösére emelkedett, 23 millió arany
koronáról 120 millió aranykoronára, legfőbb 
mezőgazdasági terményeink hozadéka 22 millió 
métermázsával haladta meg a múlt évi ter
mést, külkereskedelmi mérlegünk deficitje az 
idén a mull évinél:, a felére, 100 millió arany
koronáról 50 millió aranykoronára csökkent, 
sőt ez év utolsó napjaibau kivitelünk már 
tetemesen meghaladta a bevitelt, az árszín
vonal a májusi és júniusi átmenő emelkedés 
után szakadatlanul lefelé hanyatló tendenciát 
mutat a mégis valamennyien, kínos ró szorongó 
feszültséget érezünk. Hol van e különös jelen
ség lappangó oka? S mit várhatunk a jövő 
évtől, föl te ve természetesen, hogy a magyar 
föld hozadéka, a magyar gazdasági élet leg
főbb motorikus ereje, nem marad cl lényege
sen az idei mögött. A válasz igy hangzik: 
A magyar termelés többletét, mert többlet 
nagyon erőteljes mértékben mutatkozott, ez a 
fönt fölsorolt számokból kétségtelenül ki
világlik,

elvitte a magyar állam elmaradt, vas
kalapos adópolitikája és az uzsora!

Kivitte a forgalmi- ró fogyasztási adó. elvitte 
a. kényszcrkölcsön, elvitte a kamat. A javulást 
tehát csak akkor érezzük meg, ha ezek a tel
hetetlen szívók bezárulnak, na az állam nem 
többleteket gyűjt, hogy beruházási kölcsönök 
utján, csavaros retorták révén juttassa vissza 
a gazdasági életbe. Az a 200 millió arany
korona, amelynek tetemes része , állami be
in búzások alakjában a jövő évben vissza
kerül a gazdasági élőt csatornáiba,
kétségtelenül éreztetni fogja javító hatását, 

de ha. az adópolitika tovább is kitaposott uta
kon halad, akkor a gazdasági élet eredmény
többlete c keserves ciklus utján megint csak 
visszakerül az állam kasszáiba. Hiúba kap a 
magyar mezőgazdaság jelentős beruházási köl
csönt a londoni piacon, ha ezt újból csak 

ürügynek nézik arra, hogy a kis- és középbir
tok adóterhét növeljék.

Amíg a magyar falu fogyasztóképeesége 
erőteljesen nem emelkedik, addig a magyar 
kereskedelem és a magyar ipar válságos 

helyzete sem fog enyhülni.
Ha pedig a magyar kereskedő ró a magyar 
iparos forgalma nem emelkedik, altkor hiába 
vetik ki az idei súlyos adóitól, üres boltokat, 
iires miihelyt talál az adóvégrehajtó. Közel fél
milliárdnyi költségvetéssel dolgozik a magyar 
állam ró ez elszegényedett országnak tulnagy 
teher igen jelentős része, felénél jóval több, 
imirroduktiv igazgatási költség! A magyar ke
reskedőt ró n magyar iparost több munkára és 
nagyobb szorgalomra noszogatni igazán fö
lösleges. Sokat dolgoztak az elmúlt évben, 
többet, mint valaha, a régmúlt békevilágban s 
bizonyos, hogy az elkövetkező évben, ember
fölötti erőfeszítéssel fog minden ember azon 
igyekezni, hogy szegényen és. üres kézzel, de 
becsülettel megússza c nehéz időket. De oda- 
fönt lássák be az urak, hogy ez igy nem megy 
tovább. A magyar gazdasági élet nem bírja a 
vállaltra rakott terheket,

uj ró erősebb forrásokat keli keresniük a 
magyar állam vezetőinek

és az uj esztendő csak akkor hoz könnyebbsé
get a magyar gazdaságnak, ha ez év

a terhek megkönnyítésének, 
ttj és méllányosabb elosztásának esztendeje 
lesz. (K. D.)

X A becsületesség járjon a szélhámossághoz 
iskolába. A becsületességben mindig volt egy 
nagy adag slemilség. Az élelmességnek ez a 
hiánya bizalmatlanságot ébreszt, mert hogyan 
bizhassuk a pénzünket olyan gyárosra, 
iparosra vagy kereskedőre, akinél az a vesze
delem fenyeget, hogy az élhetetlensége el
pusztítja azt. amit a becsületessége konzer
válni tudna. De van még egv haja a bec- iileles- 
ségnok: őszintén föltárja bajait s a műidig és 
mindenkire gyanakodók erre azt mondják: 
mennyi baja lehet, ha ennyit beismer. Jóhirii, 
tekintélyes és szolidan megalapozott cégek 
omlanak össze, mert nem tudnak hitelhez 
jutni. Van árujuk, vannak ingóságaik és 
ingatlanjaik. A kényszeregyczségnél kiderül, 
hogy aki ivóik jóval fölülmúl jók passzíváikat 
ró mégis fuldoklanak, mert a pénzforrásokat 
eltorlaszolja a bizalmatlanság, a túlzott és 
megokola tlan óvatosság. De ugyanakkor, 
amikor a becsületesség halálra sebezve terül 
a földön. < ryre-másra jönnek a hírek, hogy 
kis- és nagystílű szélhámosok milliárdosat 
csallak ki hiszékeny kapitalisták IVerlheim- 
szckrényeiböl. Semmijük sem volt, csak az a 
kvalitásuk, hogy meg tudták téveszteni az em
bereket. Ravaszak voltak és ügyeskedők. Jól 
vezetett. mesterfogásokkal kápráztatták a 
sokpénziieket és ezzel megmutatták, hogy a 
szélhámosság minden aktira nélkül is tud 
boldogulni egy olyan korszakban, amelyben a 

becsületességnek nincs hitele. És egymás mellé 
állítva ezeket a jelenségeket, azt a szomorú 
tanulságot kell levonnunk belőlük, hogy a 
becsületességnek társulnia kellene a szélhámos
sággal, A szélhámossúg szerezzen hitelt és a 
becsületesség dolgozzék. Vagy nyissunk tan
folyamokat, ahol a szélhámosság előadást tar
tana a becsületességnek, hogy a tőkében 
hogyan kell bizalmat ébreszteni és hogyan 
kell paralizálni a becsületességnek azt a 
tehertételét, hogy vannak aktívái, vannak 
garanciát nyújtó üzemel, ingatlanjai és tisz
tességes törekvései. Gondolatnak kissé groteszk, 
hogy a szélhámosságnak ilyen koncessziót 
adjunk, de meg kell alkudni a helyzettel: 
támogatni kell a szélhámosságot, hogy meg
mentsük valahogyan a becsületességet.

X Orosz üzletek. Az idei orosz termés hatal
mas többlete bevásárlások alakjában ömlött 
szét az európai ipari országokba. A berlini 
orosz külkereskedelmi képviselet külön decen
tralizált képviseleteket állj (ott föl. az angol- 
orosz feszült politikai viszony ellenére sok- 
millió fontnyi megrendelő jutott az angol 
szövő- ró gépiparnak, a lodzi ipart, amelyet 
szörnyű válság fojtogatott, a vrosz megrende
lések rántották ki a bajból és a cseh gyáripar 
kivitele az év első 10 hónapjában a multévi 
kivitelnek négyszeresére emelkedett, 100 millió 
cseh koronáról í51 millió cseh, koronára. Mi
után igy majd minden, európai ipari ország 
megteremtette oroszországi összeköttetéseit, 
fölállította Moszkvában, Kievbcn és egyebütt 
képviseleteit és bizományi raktárait, hirtelen, 
úgy látszik, mi is észbekapunk és post fosta, 
megpróbáljuk kivenni a magunk szerény ré
szét az orosz üzletből. Az akció élére gazdasági 
életünk egyik kitűnősége állott, aki a közel
jövőiben az orosz-magyar gazdasági összekötte
tés megteremtésére Moszkvába utazik. Föltesz- 
sziik, hogy a kormány tudtával és beleegyezé
sével, csak azt nem tudjuk'. Ernszt prelátus ur 
hozzájárt!It-c a tervhez. Tudniillik még nem 
feledkeztünk meg arról, hogy a magyar ^kor
mány egy évvel ezelőtt egy nagyon előkelő 
diplomatája révén kötött már egy előzetes 
szerződést az orosz kormánnyal, azonban a 
szerződést, amely politikailag kitűnő sakk- 
huzásnak bizonyult, mert az oroszoknak akko
riban nagy szükségük volt nemzetközi politi
kai okokból a magyar de facto elismerésre, kü
lönböző befolyáso-k a papírkosárba juttatták. 
Az oroszok erre sztornírozták azokat a rende
léseket, amelyeket időközben a magyar villa
nyos iparnál tettek, a világ is fordult egyet, 
Locarno után nem olyan fontos a moszkvaiak
nak. elismerjük-e őket ró valljuk be, amit mi 
szállíthatunk nekik, azt másutt is megkapják. 
De talán nem késő, az orosz piac igen nagy és 
uj fogyasztóteriilet igazán ráférne a magyar 
gyáriparra, csak az a kérdés, nem fárad-e az a 
néhány ember, aki újból kísérletezik az orosz 
üzlettel, megint csak hiába.

VÖRHENY
ellen védjük gyermekeinket és 
mossuk ineK kezüket, urcnknt 
naponta többször lysoformoB vízben. 
A lysoíorm hatásos védelmet nyújt, 
kellemes szagú, használata veszély
telen és a bort nem támadja meg.

ÓVJUK GYERMEKEINKET! !

Calvin-tér í>

• Amilyen meglepetésben volt része igen tisztelt vevőinknek a le- 
3 bonyolított karácsonyi vásárunk alkalmával nyújtott kedvezmények- 
í! ben^ éppoly szenzáció az összes osztályainkon folyamatban levő 

ujj évi vásárunk
mely árban, minőségben, választékban iitólérlietetlen kedvez

ményeket biztosit az itt fölsorolt osztályainkban
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A Léner-vonősné^yes vasárnap hazaérkezett 
KarAcsoftyffa a vasúton — „TSie Léner kv»rtet,s-ei«?a’,eMa — Az udva
rias ISaü?oue —■ A művészek Begujabb szerelme; Ssotta Fraschini 

Vommy, a ffuiiba98oző
(A Reggel tudósítójától.) Friss kedélyihangu- 

lalban, vidáman látom viszont a négy fiatal 
hegedülő ginbe írottért: Lénert. Smilovltsot, 
Roihot és Hartmannt. Voltaik

Angliában, Olaszországban, Spanyol- 
ofszágban, mindenütt nagy sikert arattak, 

de nincsenek el.kapatva. Egyszerűek és tormé- 
szciesek, világlátottak és őszintéik. Amikor be
lépek, énpen próbálnak. Léner fölkel az első 
hegedű mellől és elmeséli, merre jártak.

— Nyáron Él. Morltzban voltunk, onnan 
(ilasgowba utaztunk a Chamber music fest 
ircckrc. ahol hét hoaieertöt adtunk hat nap 
rlall. Két év óta mi vagyunk ennek a zeue- 
..uiie; élvnek a (kizárólagos „exekultv mem- 
brejci' és 1926 októberre ismét le' vagyunk 
szerződtetve. Manchesterben eljűtszottuk az 
összes Recthovcn-kvartetteket és ebből az al
kalomból

hozta le fényképünket egyedülálló kivétel
ként a ..Manchester Guardian“.

Londonban a W’ighmore Hallban a kamara
zene fejiődé'íét bemutató ciklust adtunk. De
cember elején Hollandiába utaztunk és ugy 
volt, hogy már december 20-ika táján Pestre 

<■ '■•ezü.nk. Ámde utolsó hanigversenyünket, ame- 
ly et az amsterdami Concertgeboiv 3000 embert 
tv fogadó termében tarlovunk december 17-én, 
meg kellett ismételnünk 22 én. Iiry, sajnos, nem
•z » Ifi' « VZ*  IV I * V 4

Kérem a ^IL A G-ot részemre a fönti címre
megindítani..

Az előfizetési dijat negyedévenként, havon
ként fizetőm.

A biztosítást kérem . ________________

nic/7 keltett ismételnünk 22én. Így, sajnos, 
lehettünk idehaza, hanem

a va-ir” hálókocsiban gyújtottuk meg 
kis karácsonyfát,

amellyel egy amsterdami rajongónk lepett 
a pál ■ 'on. Le is i’

Karácsonyfa alatt, luntatj-:. a kedves kis föl- 
vi'i-d:. Eredeti öl!.’ íe! lepi’!!, meg bennünket 
egy kidőlő londoni ei.garel tgyár. Egyik haug- 
\ érvény linkre

„The Léner-kvarfett“
. küidcli. Parancsoljon rágyújtani.

Kezembe veszem a vékony, baimaszegélyii, 
vonósnégyesről elkeresztelt cigi', rét tát. Határo
zottan több muzikalitással sodródik benne a 
doházny, mint a ,^zimfóniábian“. a füstje meg 
cg y e seii kv in 1 - ti vvz.ta.

a

meg
"■ uy képezi ok bennünket 
te '................................ *

fölirásu cigarettát

r-

koronára biztosítja a V 11. A íx minden ma-fi 
gyár országi előfizetőjének lakását, ingósá-s 
gait, kívánságuk szerint tűzkár vagy betöré-| 
ses-lopás ellen. Ha negyedévre fizeti elő a 0 
VIlAO-ot, azonnal életbelép a Ij

_ »» <r» ?’>

;; a fi
| Akkor pedi
Iharmadik havi előfizetéstől fogva lép
|vénybe díjmentesen és

»
51 / t; U|
r«.»G a

ía *,»  í.»»N5 vv&3H
<r S,

Ifl. w wá $ &a t
ha havonként fizet elő

• " " • * • • " l '
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l
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iy koronás biztosítása.
I A VIL Á 6 tartalmas, nívós és legjobban g 
$ értesült napilap. ra

A politika, az irodalom, a kultúra, a gaz-,;
2—' 1 _1_ ’--------- í..„ í. "1 „ mg, friss!
értesüléseket, cikkeket közöl a VB L A ®. Érte (’ 
sülősei megbízhatók, külföldi hirszolgálatátfi 
minden világvárosban saját munkatársai! 
látják el. Cikkeit a legjobb magyar publicis-l 
fák írják.

■ i

I
A politika, az irodalom, a kultúra, a gaz-íj 

y dasági élet minden eseményéről gazdag, frissíj 
S értesüléseket, cikkeket közöl a V 0 I. A f

»

Fizessen e’ő a

•>

napilapé
Előfizetési árak:

11 hóra GO.OOí) korona, ’/< évre 180.000 korona
.1

I

>■■

M

I Kivágandó és kitöltve a „VILÁG**  politikai nap’- 
j lap elmére: Budapest V!, Andi-ássy-ul 47. I<iililenriO

ElteZCTgSl JEOV
>

alatti lakásomra érvényesíteni.
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és életmente# kutya
— Angliában
nagyon megszeretett bennünket Balfour, a 

híres diplomata.
Amikor az egyik londoni estélyen hallott ben
nünket, megkérdezte a házigazdát:

— Pleafie, miay Introduce to the artisls? 
(Szailmdna kérnem, hogy a művészeknek be
mutassanak?) Az ilyen udvarias magatartás
nak persze leírhatatlan nagy a diplonuiciai 
bordereié. BaJíour különben legutóbbi hang
versenyünk alkalmával a szünetben bejött es 
bocsánatot kért, hogy nem várhatja meg az 
utolsó számot,

dehát hetven éves, hajnalban pedig röpülő
gépen Afrikába utazik.

No de, mit sem tesz, mondotta, hallottam, 
hogy tavasszal ismét visszatérnek és akkor 
majd kipótolom. Tavasszal ugyanié-; az Intcr- 
national Celebrity Tour huszonhat hangver
senyre szerződtetett le. Ez egy egész Angliára 
ki terjeszkedő vállalat, amely összesen öl mű
vésszel: Jasa Heifctzzel, Kreislerrel. Pade- 
rewskyvel, velünk <*;  Pachman zongoráinü- 
vésszeí dolgozik. Ez alkalommal először ját
szunk majd

négy valódi Stradívári-hangszeren. 
Olaszországból magunkkal visszük legújabb 
szerelmünket: Isotta Éraschinit, aki, gyöngéb
bek kedvéért megjegyezve, nem filmsztár, ha
nem olasz versenyautó. De milyen autó! 230 
kilométeres sebességgel lehet rajta haladnunk 
majd az Andrássy-utnál kétszer szélesebb an
gol országú lakon. A Szimplon-utat már meg
tettük régi Piai-cipónkon. Ezer tanultunk ve
zetni mind a négyen, de a „kényesebb pas- 
suge“-okndl bizony nekem kelleti a „dvpl't- 
fogásokat • :,c-.e.em. Az jiiigol határig védünk 
jön a kutyám i*.  Tommy. iíe. sajnos, nem 
szabad bevinni. Ili a. i'ologi áíiéja. /Hatalmas 
farkas! utyu, szájában foot ball-labdát tart.
Mellette Léner foolball dresszben.) Vele szok
tam „egy'kapura“ játszani. Egyszer az élelemét 
mentette meg. Amikor Firenzében egyszer 
hordozható villunylámpá-mal kezemben tartot
tam, nem vettem észre, hogy a vízcsap, amely 
fölé világítottam s amelyet másik kézzel tar
tottam, maga is nedves. Hirtelen erős áram 
futott testemen kereszt ül, egész görcsössé vál- 
lam. Ekkor a kulyánn mellenire ugrott, tovább
lökött. ezáltal les‘.a kit olt a az áramot é.s én há- 

megmének ültem. 1 bt
egv egész sereg régi 

t a batierek, amel yek-

1

rom napi fekvés árán
' a 11 h a d i z s á k n í á n y o m,
hollandi ezüst tollkése’.. uiu.ihv-iw., 

nek (szenvedélyes ,gyűjtői vagyunk...
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Vidéki levél
I. Hófúvás

(A Reggel tudósítójától.) Fogalmuk sincs 
Önöknek, hölgyek és urak, mely fehérseges hó
mezők között éldegélünk mi manapsag e szent 
karácsony körüli időkben. , ,

Ugy mól (áztassanak elgondolni: végnélkül! 
vau földünk letakarva; líí'-ott 

de a háztető nem zsindely, 
csak hó, ha, hó. 

lepedőnek 
inkább 

mint a, 
pedig, 

az Iliid

felit r lepedővel 
házak látiszuniak, 
nem cserép, zsupszalma sem. 
Azt hiszem, túlzott szerénység is 
nevezni e fehér takarót, paplan ez 
vagy dunyha, magasra kidomborodó, 
paraszt asszony dunyhája. Az utal 
igenis, ahogy a nóta mondja: befútta 
a hó. csak a madár közlekedik egyik faluból 
a másikba. Fázva szeli a hideg levegőt nyíri 
dalosunk: a varjú és alatta méteres hó csillog 
simán, járatlanul az országutakon.

Nem is sok vágyódása van most embereink
nek idegen határokat járni, piros lángok csap
nak a magasba hajnalonként egyik-másik 
udvaron: disznót pörzsölnek, ceapra '/érik az 
u j bort és c mu lat ozá sok között szóba kerül nei< 
minden néven nevezendő események. öreg 
emberek többi között azt bizonyítják, hogy: 
hej! volt ennél sokkal kutyább tél is, hetven
kilencben példának okáért.

— Ezidón sem vagyunk még a végén! — véli 
egyik-másik nem jót sejtő társunk.

Alulírott alázatos szolgájuk e napokban 
Istennek ajánlotta lelkét, testét pedig láb
zsákba s más bundafélékbe bujtatván, csör- 
gős száníkán indult neki a hóval befutt ország
ainak. Csörgött a csörgő, simáin csúszott a 
szán a fagyos havon, de a lovak helyenként 
hasig járlak a hóban. Volt. ugy. hogy lapát la! 
kellett utat hányni az Istent kisértőknek. 
És sehol egy élő lélek, csak hó, ameddig a 
szem ellátott', már vakította az utas szemét a 
véget nem szakadó. mindeneket beborl <> 
fel.ér ég. fis most, most méllózfias.sanak csak 
ideiig.’élni: vagymessziröl egy kis fekete pont 
imbolygóit a fúrások tetején. Nemigen ember, 
gondoltam, talán kóbor kuí.ya az istenadta, 
lám. ember volt pedig. Egy kéményseprő bak
tatott, teljes hadi fölszereléissel a fehér hó
in őzök közepében.

Ez nem igaz, igy kételkedik valószínűleg a 
mélyen tisztelt olvasó, ön — már mint hogy 
én — csak azért találta ki az egészet, mert 
különös kép: fekete kéményseprő a fehér 
havon.

Kénytelen vagyok becsületszóra kijelenteni: 
csakugyan kéményseprő volt az egyetlen 
ember, akivel találkoztam. Ám megnyugta
tom a gyöngébb szivüoket: szánkámra vettem, 
a fekete legényt, figyelmeztettem, a drót
kefével szememet ki no ezurja é« együtt utaz
tunk tovább a fehérséges világban.

Kiár István
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Gyári lerakat
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1925 december 2 _________ aRegcel_________

Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

kapott valaki a. városban szebb krisztkindlit, 
mint a színigazgatók? Karácsony péntekjén, 
szombatján és vasárnap, délután és este, az 
utolsó pótszékig eladott házak!

— Hát rájuk fért, kedves ducém, mert azt a 
lölélláncot, amit ebben a. szezonban járnak, 
már én sem bírom idegekkel...

— Minden héten két-három premier! És 
olyan tisztességes színészi és rendezői teljesít
mények, hogy Parisnak vagy Londonnak is be
csület érc válna! Elsősorban a Víg Pirandello- 
előadásóra gondolok, amely úgy fölötte, áll a 
bécsinek, mint a dollár a zlotynak. Derekán 
munka a Magyar Kisbemaeclcers-benvutatója 
is. A színházak most már igazán letették a ga
rast, illetve a pengőt, minden egyéb a közönsé
gen múlik.

— Ki nyerte a karácsonyheli szinészderby 
kék szalagját?

— Nehéz kérdés! Az ünnepi esték áhitalos, 
mézes-mákos hangulatában megválthatjuk, hogy 
Hollywoodban sincs annyi remei,-, színésztekéi- 
ség, mint a pesti színpadokon. Számunkra. a 
karácsonyi premiérek két felejthetetlen élmé
nye: Gótli. és Csontos. Ami Gótli Pirandcllo 
szinházdirektorának. a szerepében, az európai 
mértékkel mérve is, a legnagyobb!) klasszis. 
Külföldön az ilyen művészt mesternek vagy 
professzor urnái: hír jók. Ezzel a. megkülönböz
tetett bókkal vem akarjuk', a Pirandello-darab 
lobbi szereplőit kicsinyíteni. Évek óta nem 
láttunk ilyen tökéletes előadást. Mindenki a 
helyén! .láb Dani, aki végre kedvére való föl
adathoz jutott, egész egyéniségét, sajátos lírá
ját belevitte a produkcióba, amelyet példás 
gonddal, a legkisebb részletekbe való elmélye
déssel rendezett.

— És Csortos?
— Várjon sort, ha. türelmetlen, utazzék Há

gába, ott, már várják! Mi van itt, szocialista 
kongresszus?

— Kérem, egy szót se szóltam.
— Igazság szerint a Víg minden szereplőjé

ről külön kellene Írni, de ez alkalommal a. tisz
telt kritikus urak, mind fején találták a. szeget 
és mi csak parőlizhotnánk a dicsérőjelzőkel.

— Fia dicsérni kell, én is itt vagyok!
— A Magyarban,''a „Miénk az éjszaka" har

madik fölvonásában Csortos újra úgy megnő, 
hogy már-már kiveri a, zsinórpadlást. A végső 
jelenete mini! azoknak is meg kell nézni a, da
rabot, akiknek ne ' Kislcmaeckers a kedvenc 
költőjük. A Ma.gy< egyébkén! szintén brilirozik 
ezzel az előadássá,. Miután a szereplők mind 
és méltán agyba-fóbe. dicsérteitek Titkos, Törzs 
és Tassy .mellett szabadjon Simon Marosának 
egy kis karácsonyfát felgyújtanunk.

— No lám! Végre!
— Nézze, maga mujkós, évek óta írjuk itt, 

hogy Rákosi Szidi óta ilyen grandiózus komi
káné, ilyen ösztönös, kivételes emberábrázoló 
asszony nem állott: Pesten a zugolyul: előtt. 
Már régen a. Nemzeti Színházba volna a helye, 
ha Hevesi egyszer át jöhetne „A hid"-on. De 
hát, ő nem látja a fától az erdőt... Még csak 
annyit, hogy a, „Miénk az éjszaka" Riviéra, 
díszlete, külön fényes, megtapsolnimdó lát
ványosság.

— Fővezéren), ha silrgönystilusban is, vala
mit a bécsi, és a pesti „Riviéráidról!

— Bécsben kétségtelen sikere van az uj Mol
nárnak, A legengesztelhetelhencbb smokkok is 
megegyeznek abban, hogy a. harmadik fölvo
nás a Liliomot is túlszárnyalja. Darvas egy
hangúlag nagy német színésznővé avanzsált. 
A német kiejtésén — ami a legmeglepőbb! — 
nem is érzik, semmi idegenszerü vagy magyar 
tikcentus. Molnár szerdán, fíeinhardt vasárnap 
érkezik Pestre. A. premier eltolódott, különben 
és előreláthatóan január 11-én lesz, hétfői

i
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szerzőt
Pirandello szenzációs vigjátéka '
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Fővárosi
Oparettszinhftz

Szerdán, december 30-án 
eSífazör

Fedák Sáli
vendéglő] léptével

TEREZINA
Strauss Oszkár operettje

I

r«

napon.
— Már nagy uram kedvéért a szenzációs fő

próbákat is vasárnap tartják?
— Csiba te! Inkább i.l-ülj, hogy a jó Sebes

tyén Gáza annyi bú, baj, gond után, végre 
péntek este óla zsúfolt házakat lát és „Az ár
tatlan özvegy" belépőjét énekelték az éjszaka. 
Gundclnál. a Royalban és a Papagájban. Ez 
pedig a legjobb jel, iédes eesém Bendegúz! 
Lábass Júlia szép volt és ami nála oly szokat
lan, nemcsak világított — gyújtott is. Molnár 
Vera ügyesebb, mint valaha. Ferenczy Ká
rolynál: óriási pártja van, mi is rászavazunk, 
a kis Holt atyja nyomdokaiban. Lajthay bo
londos, kedves muzsikája határozottan győ
zött, ami már aztán a szöveget illeti...

— Karácsony!
— Hát jó, nem mondok egy árva szót sem, 

annál ltevésbü, mert szól sem érdemel.
— Napóleoni gesztus!
— Na polcon, tehát az Operett.

Rémes, ami Zsuzsával 
römes!

— Teremtöm! Mondja,
— Csak ne le géz zen 

'mondom. Hát, tudja, meg a 
„Terezinák-t az elmúlt héten, 
fenyegette, hagy ebben a 
sem. kerülhet többe. Ncmzelcs, 
művésznőnk ugyanis orra 
rekedt, egy hangja sincs többe.

— Föllélcgzem! Már a legrosszabblól feliem!
— A hangszálain támadt valami kinövi!.;. 

Rohantak a tanárhoz, aki operációról beszél! 
és arról, hogy Zsázsául: három hónapig a szá
ját sem 
tcrmésZ' lesen 
mondta, hogy próbál 
hangszálakat. de a , 
a százhoz. Kctnapi 
énekeli, mint egy harci kanári...

— Jaj be jó!
— Slrauss vasárnap sürgAiyzölt Zürichből, 

hogy szerdán érkezik és nyomban átveszi a 
próbál: vezetési!. Még egy sürgönyről kell 
beszámolnom. Ez' a zseniális, vörös Szirmai, 
küldte a Király zinháznak — Los Angelesből. 
Kaliforniából, ahol a nagyszerű baraekkonzer-

eszi n h űz érdekli? 
I őrt ént! Egy szer iien

mondja már! 
ijedtében! Inkább ci

vil ág, hogy a 
az a veszély 

szezonban színre 
sőt vitézié Fő-

ébredt, hogy be

nyithatja ki. Miután Terezina ebbe 
bele nem ment, a tanár azt 

' lesz, bekeni valamivel a 
gyógyulás lehetősége egy 
pihenő után Zsuzsa úgy

40-47-IK ELOADAS 
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vek. teremnek. Vasárnap délben jött a kőbe 
ezzel a szöveggel: „Sajnos, még nem indul
hatok, választ, meddig megy a darabom?" 
Lázár Ödön nyomban válaszolt. Így szóról- 
szóra: „A legközelebbi darabig!"

— Igazi römiVc!
■— örülök, hogy megnyertem kedvességed 

tetszését. Hálából rövid hírek. Intim-rádió. 
Mindegyik sláger! A Vigbcn február első felé
ben kerül csak színre Hcrczcg. A darabjában 
uj szereplők: Lázár Mária, és Fejes Teri. New 
rossz pár, mi? Ma reggel kezdik meg a „Brass- 
baund kapitány" próbáit. Végre ismét egy 
szerep szerelmünk, Varsányi Irén számára! 
Azt tudja, hogy a Herczeg-darabra átviszik 
Rútkait a, Királyból? Persze, hisz' mi irliik 
meg. Hát ki jön a Rákkal helyére a Farlyus 
lmrc-opercltbc a Királyba? Ugyan kérem! 
Halmay Tibor. A Belvárosiban „X. V. ur és 
neje" első próbája holnap reggel. Újabb nagy 
Gellért-szcrcp. Egy nyárspolgárról van szó, 
akit megcsal a felesége? És mit tesz X. Y. ur? 
Visszahódítja. Kit? Még nem tudja Bárdos 
sem. Lehet, Simonyi Máriát.

— Jaj be jó! Mielőtt, all good wishes fői' the 
coiming year, lássa, már kividről tudom, a 
pletykát, le szép katona!

— Ám legyen. Lelke rajta, Nepumok! Kit 
hagyott Berlinben Napóleonért a mi Terezi 
nőnk, Fedák Charlottc?

— Fogódzkodom, hogy cl ne essem!
— Egy uralkodó) herceget! Nem olyan kon 

junkturást, mint a „kis káplár" volt. Valódit. 
A darmstadli herceget... Senkinek el, ne 
mondja, mert...

* Inthn Plfila-bá). Január ö-án este lesz a Vigadó 
összes termeiben a ..Színházi Elet” Intim PK.i-báljíi. 
Fölvonul ii bálon pazar kosztümökben a régi operett. 
Farka*  Imre béke-négyest, rendez, az ..Engem szeress" 
csárdád. Lányi Dezső szobrász ez alkalomra készüli 
álarcaiban járják. A bálon tartják meg a láiieverscny 
döntő mérkőzését s a győztes szép jutalmat kap. Min 
(len hölgy Angelo beállításában a ..Színházi Elei” cin 
lapja lőhet, Rózsahegyi Kálmán a cigány, ijda és sok 
más meglepetése lesz még a bálnak, amelyre a ..Színim i 
i:lef minden régi és uj negyedéves előfizetője: egy. 
féléves: kettő, egész éves: családi jegyet kap.

* Fedák Sári vendégjátéka a Fővárosi Operett'
színházban. (A ..Terezina" boniutatójn.) Párját ritkító, 
rendkívüli érdeklődés előzi meg Sir.uiss Oszkár uj 
operettjének, a „Terezi ná‘*-nak  szerdai bemutatóját. 
A Fővárosi Operettszinliáz a világhírű újdonságot a 
következő parádés szereposztásban hozza színre.-. Tcreza: 
Fedák Sári, Panlino hercegnő: llonthy Hanna, Txivalotte 
gróf: Tolnay Andor, Mánuel: Uahnay Tibor, Borghessc 
herceg: Ujváry bajos, Napoleom: Zátony Kálmán,
Barbaroux: Szinmay Vilmos, CalviUe: I’ataky Ferenc. 
Kossignol: Győző Lajos, Latouche: Bnttnla Ede. Lonvet: 
Kardosa József. A cselekmény színhelye az első föl-

■vonásiran egy délfranciaországi kikötőváros, azután 
l’áris. Az újdonságból a színház nem tart nyilvános 
főpróbát.

’ Az. „Ártatlan özvegy” első bárom előadását elővétel
ben eladott, táblás házak közönsége kacagta és tap
solta végig. Mohón élvezte n publikum az „Ártatlan 
özvegy" mnlnfságos meséjének egész speciális tálalását, 
s a Városi Színház fönnállása óta nem volt annyi lerge 
leges njrázás, mint az uj Harmatai—La.jthoy-opmjetf 
slágerszámuinak hallatára. Lábass Juci ragyogó njtívé 
szeltél kreálta a címszerepet. Molnár Varr szobacicája 
Púris levegőjét hozta. Sziklay József elegáns szerel
mese. Fermiczy Károly ellenül Ihatatlan humora. Sík 
Rezső, firckör'y és Rótt jókedvű figurái érthetővé te
szik. hogy a Városi Színház igazgatósága, .soroz.nt.os.nn. 
minden ústo a bevált slágeroporette!, az „Ártatlan 
özvogy"-ct tiizto műsorára.

r „Arcok álarcok." A Vígszínházban kedden Holtai 
Jenő nagyszerű vigjátékcikluwa (l. „Monazséria", 
11. „Az orvos és a halál", 111. „Karácsonyi vers") 
kerül színre.

’ „Hat szerep keres egy szerzőt.” A lefolyt három 
ünnepi estén három lúbl;u< ház erősítőt le meg a „Hűt 
szerep kére*  egy szerzőt” vigszinházá premierjének 
Imtalnms sikerét. Pirandcllo világhírű szánjátékn leg
közelebb ma. hétfőn, szerdán ás csütörtökön kerül 
ismétlésre.

’ Gycrmekelőadás újév napján a Vígszínházban. Pén
teken délután a Vígszínházban a ..Kedélyes lovas- 
rendőr”-!. Komor és Stophanidesz énekes, táncos, 
vidám látványosságát adják a Vígszínházban. Olcsó 
helyárnk. •
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legszebb előadása!

Henry Kistomackors 3 fölv. színmüve 
Fordította Bíró Lajos

TÖRZS
TITKOS CSORTOS
Goinbaszögi Ella, Tassy Mária, Simon 

Mária, Tarnay, Dénes. Z. Molnár, 
Abonyi. Vágó, Rubinyi I
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A török-orosz semlegesség! szerződés 
megnehezíti a keleti problémák sima megoldását

Párís, december 25.

(A Reggel párisi tudósítójától.) Karácsony 
este hozta nyilvánosságra a török és az orwz 
(kormány annak a semlegessé gi szerződésnek 
föltételeit, amelyet Csicserin és Tewfik Rusdi 
bej december 17-én írtak alá Parisban. A szer
ződés a párisi Jaj)ok és a párisi diplomáciai 
körök véleménye szerint

Csicserin utolsó sakkhuzúsa Chamberlain 
ellen

és Törökország ellenálló erejét a moszuli dön
tés ellen nagyon jelentősen fogja fokozni. An
gol diplomáciai körök a szerződésnek túlzott

Barátnője pásztoróráján öngyilkos lett 
egy leány, mert gyűlöli a férfiakat
K&sEökös tragédia a szegedi Fehérió-száiSodában

Szeged, december 27.
(A Reggel tudósítójától.) Karácsony másod- 

■íapján hajnalban véres esemény színhelye 
volt a Fehér lóhoz címzett szálloda. A kis ho
telben két békéscsabai varróleáay, Sulyok 
Eszter és Molnár Juliska már előző nap szo
bát vettek és senki sem sejtette, hogy öngyil
kosságot terveznek. Amint most kiderült, már 
az első papon végre akarták hajtani az ön
gyilkosságot cg?i ismétlő katonai pisztollyal, 
de a fegyverrel nem tudlak bánni. Erre más
nap kimentek az ünnepi korzóra, ahol

fontosságot nem tulajdonítanak, bár az angol 
diplomaták sem tagadják, hogy

e szerződéssel a közel keleti problémák 
könnyű és sima megoldásának lehetősége 

egyelőre veszendőbe ment.
Francia politikai körök bizonyos kárörvendééi- 
sel szemlélik ae angol diplomácia tagadhatat
lan zavarul, bár baloldali körökben erősen 
hangsúlyozzák, hogy Franciaországnak min
dent el kellett volna követnie r szerződés meg
akadályozására, mert a francia gyarmatok 
muzulmán lakosságának ellen tál ló erejét c 
szerződés csakúgy fokozza, mini a. török kor
mányét Anglia ellen. Pallós István

megismerkedtek egy hadapróddal, akit 
meghívtak a Fehér lóba.

A hadapródjnak megmutatták a fegyvert, aki 
gyanútlanul megmagyarázta, hogy azzal mi
képen kell bánni. Közben Molnár Juliska 
összebarápkozott a hadapróddal, aki ott is ma
radt uj ismerősénél. Hajnalban

a hadapród fegyverdörrenésre ébredt 
és megdöbbenve látta, hogy Juliska barátnője, 
Sulyok Eszter átlőtt halántékkal fekszik ágyán. 
A szerencsétlen leány nyomban meghalt. Mol
nár Juliska kiragadta a. halott kezéből a revol
vert és ő is öngyilkos akart lenni. A hadapród 
alig tudta kicsavarni Juliska kezéből a fegy
vert. Megjelent a helyszínen a rendőrség is és 

a szoljában megtalálta az öngyilkos leány 
hátrahagyott levelét. Ebben a levélben Sulyok 
Eszter azt irta, hogy

megválik az éleitől, mert gyűlöli a férfiakat.
A rendőrségen Molnár Juliska is kijelentette, 
hogy követni fogja barátnőjét., hosszas rá
beszélés után azonban kötelezvényt irt alá, 
hogy letett szándékáról.

A szocialisták követelik, 
hogy a kormány vonja íe a kon- 
zekvenciákaft „a fascista hankő- 
hamésétás ügyének ércfekeltjeáve! 

szemben811
(A Reggel tudósítójától.) A Kossuíh-párt 

legutóbb elhatározta, hogy mozgalmat fog 
indítani a nemzetgyűlésnek mielőbbi össze- 
lüvása érdekében, mert szükségesnek tartja, 
hogy „a magyar fascista bankóhamisilds 
kulisszatitkai a nagy nyilvánosság elé kerül
jenek". Szilágyi Lajos kijelentette ezzel kap
csolatban A Reggel munkatársának, hogy a 
nemzetgyűlés összehívására annál kevésbé 
szabad mozgalmat indítani, mivel a mozgalom 
előreláthatóan kudarccal járna. Beszéltünk 
ebben az ügyben

Propper Sándor 
szociáldemokrata képviselővel is, aki a követ
kezőket mondotta A Reggel munkatársának:

— A szociáldemokrata párt uj vezetősége 
mindeneseire foglalkozik majd ezzel á kér
déssel és magatartását a bankóhamisilds 
ügyének. fejleményeitöl Ieszi fiiggővé. A ineny- 
nyiben a jelek arra fognak mutatni, hogy az 
ügynek csakugyan politikai hátiere van, 
akkor minden bizonnyal a nemzetgyűlésen is 
követelni fogjuk az ügy energikus földeríté
sét, az összes részletek nyilvánosságrahozala- 
Iát, de ezenfölül még azt is. hogy

a kormány kíméletlenül vonja le ennek 
az ügynek minden konzekvenciáját 

azokkal szemben, akik a fascista „akciódban 
akár közvetve is érdekelve vannak.
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TO ÉS MOTORSPORT
Töf—Töf

®“WsoZí, Panaszkodnak, hogy rossz volt az 1925. 
tj...-ben 3500 autó szaladt Pesten, máma csak 6000. Ki 

adta cl ezeket a kocsikat!
Most adtak el egy kocsit a fiatal gróf Károlyi Ferenc- 

, és karácsonyra lepte, meg magát Rákosi Jenő egy 
használt Gráf & Stifletel. Érült Alfréd régi Gröf-kicsi- 
jut vette meg, llrull vedig a főherceg hathengeres Graf- 
n ' W'nc'<he"" gróf karácsonyfájára, egy sport
I engeot akasztott n Jézuska, Kerstens 'fodoréra periig 
<-gy gyönyörű Ftvdcbakcrt, olyan szépet, hogy még o 

hegri is Pedig az övé a legszebb.

W&éJíMes fesHéhszúrö-pfsztoly 
az auttHgwban 

UJItés a Bförossz&Sa taKkazftsánél
\'ó amerikai automobilok révén immár 

Ilink is óriási érdeklődés mutatkozik 
amerikai gyorsam száradó lakk 
alkalmazásúhoz szükséges 
pisztoly iránt.

Az amerikai lakk nitrocolluloze termék és az eddiP 
hasznúit lakkokkal szembon rendkívül értékes tulajdon

Dft- 
az 

és az. ennek 
lakkoz.ó és festő-

A svéd követ egy csukott Citroen limousint vásárolt, 
tlasonlókep Goldbcrger Ernő, aki egy Citroen kabriolet- 
fal cserélte ki régi kis kocsiját. A Citroen különben is 
divatos karácsonyi ajándék volt. Nemes Zoltán ugyan 
liütlenül itthagyta piros Citroenjét, szegény most olyan 
árvácska, bár, mint halljuk, már erősen alkuszik rá a 
..Kolozsvár-kávéház". Citroent rendelt karácsonyra Gom
baszögi Frida is, mégpedig pont olyat, mint amilyenen 
Madame Citroen jár Párisban. Somogyi Husi Lokomobilra 
nyergeit át, amint halljuk, dada helyett saxofon lesz 
rajta.

ságal vannak. Az időjárás viszontagságait, hideget, me
leget könnyén elbirja, amit a legbrutálisabb próbával is 
igazolni lehet.

Az amerikai lakkot nem támadja meg sem olaj, sem 
benzin, sem piszok és ha egy automobilt heteken út nem 
mostak le es azután egy száraz ruhadarabbal megtisztít
juk a lakk fenyos lesz és folttalan marad. Általában a 
cellulózé lakk nem vakul meg, sőt mindég fényesebb lesz.

A ptroxylinlakkok további lényeges tulajdonsága, hogy 
gyorsan száradnak és egy automobil lakkozása nem igé
nyel többet, mint G napot.

A gyorsan száradó lakkot éppen ezen tulajdonságánál 
fogva nem lehet ecsettel fölkenni, hanem úgynevezett 
festőpisztollyal, amelyet ma már nálunk is a legkülön
bözőbb gyárakban alkalmaznak.

A napokban számos érdeklődő cég előtt mutatták be 
egy fővárosi és egy állami üzemben a Do Villás amerikai 
festőnisztolyt, az elismert legjobb amerikai Glidden-lakkal. 
Az elért eredmény feltűnést keltő volt.

meg nz autótaxivállalatot Citroen- és Metallurglnuc- 
kocsikkal. Amint a londoni kiállítás megmutatta 194.000 
kocsi megrendelésével a Citroen n.| „Tout aeier“ típu
sának sikerei, valóban megállapít ható, hogy ej a kis- 
fogyasztású gép az ideális városi és túrakocsi nagy tel- 
jesitményóvol. A Citroen jövő évi meglepetése, a négy- 
uléses Camionclt-Torpedó, n „dolgozók uutója". Ez a ké- 
nyehnes. nyitott luxusautó két perc alatt átalakítható 
nmsfidtonnás teherkocsira. További újítások lösznek a 
szériakocsiknál a négy kerékfék és kisebb karosszéria 
es konstrukciós újítások. Hozzuk a 30—45 HP. Panhard 
Aeirnssoy.kocsikat, amelynek sporttipusa 195 kilométert 
szalad, továbbá a belga Mctallurgigue-kocit, amely két
literes négykerökZókes típusával képviseli az ideális ma
gyar utakra való Inra- és fuvarozókocsit.

Udrdl József: .Szerintem 192c Ima az tóüzletet az olcsó 
es polgári igényeknek megfelelő kocsikban látom. Ezért 
hoztam a pompás Esscx- és //izdson-autókat. amelyek kis 
és nagy típusban képviselik a kényelmes, ideális vár<>si 
es tnraautomobilt.
Ileimann Andor dr.: A Renaultek legaljább típusa autója, 
j’gy négy hengeres, 10—25 lóerős túrakocsi, amelv órán
ként 90 kilométeres normálteljesitményt fejt ki. Á fran- 
cmországgal szemben életbelépő uj vámok pedig lehetővé • 
tctté.t. hogy a Itcnault.-gyár egy igen kedvelt típusát, 
a 6—1., lóerős, négykcrék-fékkel, ballon-pneukkal ellátott 
. iskocsiját mar körülbelül 100 millió koronáért megkap-, hassuk.

a Cyklop-garuge vezetője: Alaposan 
fölkészültünk az 1926-os évre. A Stvdebackcr márkát akar
juk favorizálni, Amerikának eme leghatalmasabb és leg- 
“ei'szerubb márkáját. Legnagyszerűbb újítása 1926-os 
modelljeiben az a típus, amely a nyitott kocsiból rugós 
redőnyök leeresztésével 30 másodperc alatt tökéletes csu
kott szedant varázsol.

l/rban igazgató, a turini „Fiat" vezérképviseLője: 192H 
szenzációja az öOO-es Fiat, a legideálisabb miniatűr-nagy
kocsi. Kényelmes, praktikus, gazdaságos és olcsó. Ez az 
a kocsi, amit a nagyközönség mindig keresett és most 
vegre megtalált.

llóka és Társa. A szab. Chenard & Walcker traktor kor
szakalkotó találmány a szállítmányozás terén, minthogy 
rendszerű és speciális szerkezete megoldotta a gyors és 
olcsó, tehát gazdaságos teherfuvarozást. A székesfőváros 
csatornázási üzeme az elsők között szerzett be Chenard & 
Walcker traktorokat és 18 billenő tnrtánykocsivaí bonyo
lítja le a csatornatisztitással kapcsolatos fuvarozást.

Landy István, a Peugeot vezérképviselőjo: 56 kocsit 
adtunk el 1925-ben. liemóiem, hogy a pénz stabilitása és

ö hengeres, elsőrendű rugózás, 
Balloon-pnou val

Kossuth Lajos-u. 6

Autőr?K horcszfóő^ja 1926°ra
Mit hozcaK u:aí a pesti auWKöpvlseleíek ?

Reggel megkérdezte a pesti autóképvise
leteket, mit hoznak az. uj évben, lesz-e valami 
változás a típusokban ás hogy voltak megelé
gedve az. elmúlt esztendővel? A következő 
válaszokat kaptuk:

Feigl László, a Hungária Hl. igazgatója: Remélem, 
hogy a jövő évben legalább mégegyszer annyi kocsit 
adunk el. mint az idén. Ezévbeu Szegeden indítottuk

PÍTHOFF P-'JSJfiíLÖS okleveles gépészmérnök

SOFF$ítBS^@L&JA
El múló ti kiképzés rajzokkal és alkatrészekkel demon
strálva, műhelygyakorlattal. ügyességi gyakorlatokon 
kívül legalább lift) km. vezetési gyakorlat városban, 
országúton és hogyitercpcn, saját 1*.  25. évi 501-es Fiat és 
(i'rílf-Stift luxusautóinkon. Iroda: Erz.sébct-körut 28. sz. 
Tolefon: József 116—-79. Tandíj: 1,200.000 K, részletre is

az uj négykerékfékes 
643-as HP

AUTÓ
REIMAN
V, Vörösmarty-tér 3

automobilok, mótorkerékpár és Kerékpárok 2-4 6-7 üléses
Kedvez# fizetési feltételek!

íafflv .
világhírű tűzoltó-, öntöző-, utcaseprő-automobilok 

magyarországi vezérképviselete:
Budapest, V, Országháziéi*  9.

Telefon L. 973—34.

A U1 V 1 1 K Cl 1

’ Gábriel Sonbbers
Dénes és Frtedmann Bt

FIGYELEM!
ö ö.í'Irtí’U?® © Viktória sofffSriakola vezet

FIGYELEM!
Viktória soítKilskoin vettet
Magyarországon egyetlen szakiskola van. melyet feli lős: ; g melleit nlánlhattink, mert legmodernebbül fölszerelt autójavltómübolyben n 
növendékek gépészmérnökök szakszerű oktatás;: mellet, az autókat szétszedik, beállítják, üzcnibehelyozlk. azonkívül a vállalat, legmoder
nebb saját. Mcrcfjclas. íUottst il.iimCitós autóival lörlmiik :t vezetési gyakorlat és m'nilnij tanítvány vázol, amljj tökéletesen
nem tudj hogy a hatóság előtt sikeresen h vizsgázhasson. Nappali és esti tanfolyamok. Tandíj részletekben Űzethető. Levizsgázott 

növendékek elhelyezését elősegítjük. Mielőtt bárhol érdeklődne, forduljon dijtnlnn felvilágosításért
^yBKTŐRIA* 3 outószakiskoSa városi írsatiá jóhoz, VI. kar., VörBsmarty-utca 53. — Telefon 13-00
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az nj váru jobb viszonyokat fognak teremtoni 192tl-bau. 
A Pengőt lS'íü-oe modelljeiből ki keli emel nem a „Doo“ 
típusa torpedátransportkocsit, amely 10—24. HP. üzleti és 
szeméi. *si.  Parisban megszereztem a La&ly-gyár kép
viseli amely utcafecskendező, seprő- és tűzoltó-kocsi
kat ki' . Azt hiszem, a vidéki városokban ez nagy cikk 
lesz 1'.' bán.

László Andor, az Ansaldo képviselője: Az Ansaldo 
1926-ban lényegében a ré£i bevált típusait adja. A Pe 
Dión Iiouton-gyűr hozza ki nj 8 HP modelljeit, amoly 
árban, fogyasztásban és minőségben egy tökéletes kis 
autót fog, romélem, nagy sikerrel képviselni. Amerikából 
is hozok valamit, mégpedig nem kisebb márkát: a Gard- 
ner 8 és 6 hcngcros modelljeit.

Automoblözmasuffilí kilátásai
Karácsony és újév között az ipar és a kereskedelem 

minden évben pihenőt tart, leltárt csinál és az év mér
legét elkészíti. A mérleg képet nyújt az anyagiak gyara
podásáról vagy apadásáról és a legfontosabb adatokat 
szolgáltatja a további fejlődés mogitéléséro. Ez az időpont 
a logalknlmasabb arra is, hogy egyrészt az elért eredmé
nyeket összehasonlítsuk a befektetett munkával, más
részt a jövő kilátásairól kópot alkossunk. A magyar
országi automobilizmus immár a kezdődő föllendülés képét 
mutatja. Az automobilizmus közös fogalma alatt az 
automobilközlokedést, az automobilkereskede.lmet és az 
antomobilipart foglaljuk össze. E két. utóbbi hazánkban 
már hosszú és tekintélyes múltra tekinthet visaza; az 
automobilközle.kedés azonban a többi müveit államhoz 
viszonyítva még nagyon szerény kiterjedésű. Magyar
országon ennélfogva az automobil izmus jövőjéről kell be
szélnünk, holott Európa müveit államaiban és Amerikában 
az automobil izmusnak már nagy múltja van és az 
automobil ott a gazdasági életben elsőrangú szoropet 
játszik. Világrészünk és az Egyesült Államok automobil
ipara között ez a különbség, hogy az európai automo
bilizmus nagyon messze van a szatnrácló állapotától és 
igy az ipar még nagy fölvcvöképesaégro számíthat, mig 
Amerikában az ipar már az automobilállomány természe
tes elhasználása folytán előálló pótlások fed özeiéből élhet. 
A mi automobilizmusunk az amerikai viszonyokhoz képest 
természetesen elenyészően kicsiny. Azonban éppen ez a 
körülmény nagyon nagy reményekre jogosít a jövő tekin
tetében, föltéve, hogy a holtponton túl mentünk és a föl
lendülés jelei már mutatkoznak. És ezt most, örömmel 
konstatálhatjuk. Legjobban biztató az a körülmény, hogy 
ii7. automobilt, végre nálunk is nem mint a luxus egyik 
jelképét tekintik. Ez nagyon nagy mértékben az autótaxi 
elterjedésének köszönhető, amely széles köröknek kézzel
foghatóan bebizonyította: milyen nagy befolyással van a 
többtcrinelósro az automobil által elérhotő idömegtakari- 
tás. „Doulcr carosse", — ez még az automobilclőtti idő
szakban mint a luxus legfőbb tényezője szerepelt, mig

MMHnvummii rfWnwiitrirriwm JWHfuxatAjr mi'ifw—miwnawr aiu«n*

jelenleg az automobilból szükségleti cikk lett. Ezzel az 
egészséges fölfogással kezdődik hazánkban az automobilizr 
mus valódi fejlődése.

További fontos tényezőjo a várható fejlődésnek a teher
kocsi széloscbbkörü használata úgy tömegszállitások cél
jára, mint újabban a nagyvárosi áruforgalom kisebb 
mennyiségekben, de nagyobb gyorsasággal való lebonyolí
tására (szállítókocsik). Teherkocsiknál a szállítási költsé
gek számítása kópozlo mindig a használhatóság kritériu
mát. A benzin drágább lett ugyan, viszont a gumiabron
csok tartóssága olyannyira javult, hogy mig a háború 
előtt a gumiköltség a benzinköltség nyolcszorosa volt, 
eddig jelenleg csak, ugyanannyit tesz ki, mint a gami- 
költség. A tömör gumiabroncsró) a pneumatikokrn való 
áttérés nagyobb sebességek kifejtését, engedi mag és igy 
a rentabilitást még jóval kedvezőbbé teszi.

Az a kényelem és fokozott sebesség, amely a pneuma
tikus abroncsok használata folytán nehezebb kocsiknál 
is elérhotő, újabb fejlődési lehetőségeket biztosított az 
autóbusznak. Ennélfogva az autóbusz elterjedésében is 
rendkívül gyors haladás várható. Autóbuszok a nagy 
városok tömogforgalmúnak lebonyolítására, autóbuszok 
vidéki városok közötti vonalakon, városi centrumok vagy 
fürdőhelyek vasúti állomásokkal való összeköttetésére, 
fontosabb postai járatokra, sőt a közeljövőben mint helyi
érdekű vasutak helyettesítői: ime a komoly nemzetgaz
dasági perspektíva, amelyet az antomobiiizmns ezen ága
zata közeli lehetőségképen nyújt.

Mindezek a tények a nagyközönség körében is azt a 
véleményt rögzítették meg, hogy az automobilizmusban 
nagy „konjunktúra**  várható. Reméljük, hogy ez a két
ségtelenül helyes fölfogás nem fogja a speknlúciót túl
zottan fölcsigázni, sem az automobilipar, sem pedig az

!{
 automobilkoreskodclom terén. Ez utóbbinál a veszedelem 

nem nagy, mert, a gyönge, nem élotkftptm. eladZmmt) fog
lalkozó alakulatok iriul sen rövid idő után megszűnne!,-. 
Az iiutomobil'ipar sokkal bonyolultabb probléma; hisz.cn 
sokféle tekintetben nagy hátrányokkal kell küzdonünk, a 

i külföldi iparral összehasonlítva. Sőt — „nomo propheta 
' in patria sua“ — a közönség gyakran meggondolás nél

küli túlozza a dolgot és ok nélkül bizalmatlan a honi ipar
ral szemben. Igaz, hogy tőkében szegények vagyunk, 
hogy belföldi piacunk ma még aránylag kicsi, hogy 
segéd iparaink fejletlenek, hogy tehát forgalmunk szoros 
határok között mozog. — viszont ismerjük hazai viszo
nyainkat, típusainkat ezekhez idomítjuk, gondos kivitel
lel pótolhatjuk a nagy tömeggyártás bizonyos előnyeit, 
amelyek rendesen inkább a gyártó, min! a vevő előnyéül 
szolgálnak. Ha a magyar automobilipnr a viszonyok álla' 
szállott szőkébb határokat helyesen méltányolni fogja ér. 
azokon belül fejleszti tovább az ország követelményei
nek megfelelő típusokat, úgy fejlődése az eddigi sikerek
hez méltó lesz. Ur. II. Gy.

UJ soffőrtanfolyam. Az állón n i Technológián 1926 
január elsőjén uj tanfolyam kezdődik. A beiratások már 
megkezdődtek.

Olenóhli lett r. külföldi garat. A francia és oi.-isz. ke
reskedelmi megállapodás folytán az importált i'irolli és 
M.icboljou-gumi jóval olcsóbb lesz a magyar ('ordat iá
nál. amely szintén kénytelen lesz árat leszállítani, 
még pedig alaposan, ha versenykópok akar lenn, leg
alább ár dolgában, hogy használhatóságáról no is be
széljünk.
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Hathengeres 22/50 HP, 25/65 HP, 27/75 HP típusokban
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Föioszlatták a szocialista nőkongresszust, 
mert tüntettek a háború ellen

-4
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Meg akartak lincselni egy rendőri, mert főzni küldte 
a munkásnőket

(. 1 Reggel budósitójótól.) A karácsonyá szxi- 
(éi ál demokrata koiigrmszussal párhuzamosan 
ől 'sezott, a nőniuHkások kong-iv-sszusa is az 
épi tőm un húsok Aréna-uti otthoniban. A tár
gyalás már izgatott hangiulalb&i indult meg, 
inért a szónokok léginagyobb része Kéthly 

pátriám mi i. beszédé- 
és abba kapcsolta 
dr. Radák Tendőr- 

meg azt a Idtétclt, 
és valabányözor ezt 

vagy közbek i abál ták 
Vó

mert a szónokok 1
Inna ismeretes pacifista 

nek hatása alatt állott 
mond inivalóit. Azonban 
l\"i;iná<--.os nem engedte 
hogy „Le a háborúval!" 
ha sznai iák a szónokok vagy Kozm*  ki uiou w> k, 
/ tí.id-' ínyiszoé tiltakozott az ellen. Végro a 
kö7,\\- i'.mii' ivétihly A.nna utáni következő szó
noktól, Lakk János élelmezési munkástól meg
vonta a szól a rendöríőtonáesos ét

utasítást adott a terem kiürítésére.
óriási zajban és I tumultuózus jcle- 

le. A rendőrök erélyesen 'lép
és némelyikük tréfás megjegyzésekkel 
kif-té a küldötteket: Amikor az egyik 
inkább derűs jovia’i Lássál. mint rossz 
kai azt találta mondani, hogy a nők 

ez annyira föl- 
munkásnöket,

vei beavatkozásra cyyik fölszólalás sem adott okot — ki
robbanással végződött. A feloszlatás kíméletlenül ment 
végbe. ?í rendörlcyénysé'i indiszkréten érdeklődött a je
lenlevők vattása után, uou, hnyy maya a föloszlalüsl el
rendelő rendőrtiszt volt kénytelen a rcndörlcyénysénct 
mérsékletre inteni. Az én véleményem az, hogy ha már 
elkerülhetetlenül szükséges gyűléseinket megszállás alatt 
tr.rtuni, akkor legalább olyan egyéneket rendoljenek ki, 
akik elsősorban semlegesek, másodsorban idegeik fölött 
uralkodni tudnak.

kiürité
>.< h közt folyt é 
lek Jól 
h ralié.
rendőr 
szán lói 
mai,jenek haza vacsorát főzni, 
im. •'•Hl-' :iz amúgy is izgatott 
hogy

neg •;kariak verni a rendőrt, akit csak 
ai erélyes föllépése szabadított ki kel

letnél len helyzetéből.
\ loloiszlatol I nőgyiilés tagjai átvonultak a 

régi képe i s el (fházban ülésező pártkongre.sz- 
s u-sra, ahol nagy fölháborodúst keltett az 
eset és nyomban megengedték ,hogy a nő- 
■kongr -s/us szónokai itt mondhassák el beszé
düket.

Két miniszteri tárca gazdát 
cseréit a szerb kormányban

Bclgrád. december 25.
Rendelet jelent nmg a. kormány részleges 

álalalőilásáról, amelynek értelmében Milel les 
l'öld in ívelés ügyi miniszter a közlekedésügyi 
tárcát veszi át, az ő helyébe pedig Jovanovics 
Vásza kerül, aki szintén radikális párt'.

Kinyomozták
Fábián Gyula és Kovács Sándor 

amer±ai óimét
Hatvani' EeutscEfék Pt-sírr Poxaíják 

a sékkaszflőkat.

Kétlily Anna
; ki maga i> résztvett a föl őszi a lőtt gyűlésén, 
a következőket mondta az esetről mimka- 
' á fsunknak:

A nőkougreaszus fogy el mezét leégben, omolJcrdcttsóg- 
l.sn minden eddigit fölülmúlt, bár

nagyon nehéz, volt a bábom óh a munkanélküliség 
kérdésével mtignklia fojtani a rengeteg keserűséget.

\zl azonban nőm lehetett kívánni, ami a jclonlevő rondőr 
tiszt óhajtása volt, hogy a közbaszólásokal az elnök azonnal 
torolja meg. A hatósági biztos idegeskedése az összes elő
adók és hozzászólók beszédét végigkísérte s végül — mi-

(A Heggel ludósilójálól.) A mull héten meg
írta .1 Reggel, hogy az Amerikába szökött, l<á- 
bián Gyula és Korács Sándor gépgyári igazga
tók a legsúlyosabban a Hat vani-fleutseh céget 
károsították meg. amelyet rávettek arra, hogy 
gépgyárukat íinanszirozza. A legrafi'ináltabb 
ürügyekkel több milliárdol vettek föl a gyárba 
való in vesztálás céljaira és ezt a pénzt használ
ták föl a szökésre. A. rendőri nyomozás meg
állapította, hogy Eábián és Kovács márpartra- 
szálllak Amerikában, de

sikcriiM megállapítani a két szökevény 
amerikai tartózkodási helyét is.

Amikor ezt közölték a károsultakkal, a Hat 
vani-Deutsc’n cég megbízásából jeleni kezeit a 
főkapitányságon dr. Eisler Imre és kérte, hogy 
a panaszos cég költségére táviratban kérjék az 
amerikai rendőrséget Fábián és Kovács letar
tóztatására. A főkapitányság ezt a táviratot 
gyorskábel utján el is küldötte és a llatvaui- 
Deutsch cég fölajánlotta, hogy minden költsé
get megtérít, de Kovács Sándor és Kábián 
Gyula letartóztatása esetén kéri Budapestre 
szó'!>tusukat és szigorú megbüntetésüket.
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az ok só maradékvásárban 
Káráíi,y=>wi«;*5>  32

ssjHc az Mdvarhan vásármlroDj 
ni' t i a legelőnyösebb kiszolgálás mellett, 
hw4?ai'aii oícsó árak mellett kaphatók

Mosott vászon, zefir, delén, karton 'í-a 
u>., vagy 1 <lrb bőrerős törülköző " SsVtUw 
KiriínoilTüTell,tartós angin métere

! ill’lf d it !11 II SZ t SZU I \ <‘t a . •

I !(• t m úszéley. lórii ölti njszőve 
métere vagy I drb 2 m. hosszt

1 lepedő . . .... » «-«..»»
: . ;m»í vagy rerfl kabát 

szövet métere, vagy 1 drb kész (W 
; m p í; inj e | h ul ő  ............ ............ * A--------------

i2 drb f.ii-íó.: zsebkendő összesen
, "in • 'ilinzett ’>">! 'UK vagy uadrag 2Ö.000. sziutorto 
i in.-ivii'.z Í5.OOO, kiluiiö futószíínyeg 21Í.OOO, vnseros

,1 23.OOO. 1 drb vimjros ynltapaplan
p'4.000. Icitiinő .* znlinnzsnk 57.000, továbbá nm '

.-várjon.ollények. pulóverek és kábátok minden 
elfogadható árban

Postai rnndelésfiket lelklhmorctesRn kljcsitünk

dús vííl:' utókban 
gj’Arl árban

dísztárgyak 
evőeszközök 
sport- sversenydijak 

S£«LEIF£R exUstArMeyár 
VII, t<axinc«y-u. 14. Tol.. ,1. 13.1--8

Belgrád, december 26.
jugoszláv király

ai kn Írná- 
az .általános po- 

azokat a 
a nii-

államaik kő
bánéin néze- 
kél mi niszí öv 
a konszolitlá-

török köztársaság és a
kii 1 ii gym i n i szte re i tál ál k ozás n k 
átteki n tőé n megbeszélték

Jitikai helyzetet, különösen
kérdéseket. Megbeszél ősei k 
Díszterek megállapították,’ 
zött nemcsak barátság áll 
leik is teljesen megegyeznek. A
kifejezésre juttatta végül, hogy 
dót és a békét kívánják és minden állammal 
őszinte, barátságos viszonyban kivannak élni.

A 
súg 
val

pedig 
folyamán 

hogy 
fönn,

&> 4—6 hengeres

íefteramdK 350-6500 kg 
teherbírásig: 0Utól!USZOK
4 kcrékfókcs. 4 üléses
7 is ur. személyautóik

I városi és 
fi « í túrakocsikpadkára: =-8 b«Mo..s I

motorkerékpárok

Haragé:
Javítóműhely, karosszeriagyár

METRÜPOL-GARAGE
Telefon: 112—23, 24, 25, 27 Budapest, Luhel-utoa 25
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világhírük íegffinomabb RegWsztdlbb 
njft3»sanyng'bőJ készül

Wormervear—Budaport

Woo

W. 1 BOCW & COMP
Holllanri Mráty; udw?5rü szállítók

luxusautó
gazdag fölszerelése túlszárnyalja a 

legtöbb külföldi kocsit
. Kitűnő rugózása és a ballon
ja pncun uíikok a rossz utakon is teljes 

üzem biztonságot garantálna k
PEBROT-rcudszerii 4-kerékféke elébe 

ESJ vág minden veszélynek
fidxéletcs kényelem, úgy nyáron, 
mint télen az elegáns kombinált luxus

karosszéria révén
Csekély iizemk&ííség 
1 évi gyári garancia

Kettvoaö fizetési i'ögííelck
Magyar Általános 

Gépgyár Rt.
Attstro-Daímlcr MAG—A. F1.— l’uoh 

magyarországi eladási köz.pontja
Budapest VI, Liszt Ferenc-tér 9

Telefon: 5—72>*
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GARDNER
(hunion 
Traktor

László Antiior aató^zaltfi, Mapesá V, Józseí-íér 1
Telefon 1(16-04 Tecalemft
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Daréczy alezredes meg aKarja honosítani 
a külföldi mazlkulturát Boüagssten

UJ fényhatások a mozikban. — A zenekar és a prúloo Jelentősége. — Deróczy alezredes tervei.
Daróczy József alezredes, a Corvin-Színház 

volt vezérigazgatója, aki kitűnő ismerőse a ma- 
gyar mozi közönségnek és aki a filmek szin- 
házszeríi előadásával úttörő munkát végzett 
Magyarországon a mozikultura emelésével, 
most érkezett haza külföldi útjáról. A Reggel 
munkatársa e^ből az alkalomból fölkereste az 
alezredest és kérdést intézett hozzá, hogy merre 
járt és mi újat tapasztalt külföldön a inozikul- 
tura terén. Kérdéseinkre a következő érdekes 
válaszokat kaptuk:

— Ide! külföldi utamat a külföldi mozielőadások tanxiJ- 
niúnyozósára szántam. Film- és moziszemmel néztem vé
giír egész Európát. London 6s Pária mellett különösen 
Berlint figyeltem meg, nhol a mozgószinházak mögött 
igen nagy töke és virágzó filmgyártás áll. Amerika után 
st legnagyobb luxust mozi terén Németországban fejtenek 
ki. ahol legutóbb egyedül Berlinben három uj mezgószin- 
ház épült több, mint 3000 személy befogadó képességgel 
és ahol az TJfa-Palastot. amely eddig is a kontinens egyik 
vezető színháza volt, 180.000 dollár költséggel alakították 
át teljesen modern színházzá.

— Akik régebbi szakemberek, még emlékeznek arra, 
hogy Boda Dezső egykori főkapitány eltiltotta annak ide
jén n mozikat attól, hogy „színház44 elnevezéssel illessék 
magukat és ekkor egyes mozgók „fényjátékház44 nevet 
adtak maguknak. Ez a kifejezés — legalább is külföldön

— most kezd valóban találóvá válni. A mozi most fejlő
dik igazi fényjátékká. Kivül-boliil, a külső falon, nz elő
csarnokokban, a várótermekben, a nézőtéren és a szín
padon fényárban aszik, ragyog minden. Nemcsak a film 
:i fény játéka, hanem a színház is. Természetesen ennek 
megvalósításához a fénytechnika tökéletesítésével, a neon 
csövek kitalálásával, a világítási eszközök és a fényszórók 
továbbképzésével jutott el a külföld.

Egészen meglepő uj attrakciója a külföldi mozikultu- 
rámák a tlefstrahl-megvilágitas, amely nálunk még 

teljesen ismeretlen.
Ennek a lényege az, hogy a szemlélő a fény tovaterjedó- 
hének útját, a sugarakat nem látja, csuk a megvilágított

Színészek a
Hí>geeiiis Gyufa, X-tiss Ferenc, Jlátíiai Mtirion vnySlat hozat n

írók. kritikusok és szakemberek már számtalanszor 
nyilatkoztak a filmről. Pedagógusok, orvosok, jogászok 
szintén nem hiányoznak azok sorából, akik már filmszak
véleményt leadtak. Akik azonban a légii ivatott abbak a 
film, a fi lm játszás. a rendezés megbirálására és kriiiká 
.iára, azok még nem hallatták a hangjukat. A színészek
ről vnn. szó. Igaz, hogy kimondott filmszínészünk nekünk 
még alig van — és aki van, az külföldön dolgozik , 
de viszont a külföldi filmszínészek is csak hosszas tanul
mány. sok próbálkozás és kísérletezés után kerültek át a 
világot jelentő deszkákról a világot jelentő reflektorok 
elé.

A Reggel most sorra meg fogja szólaltatni a főváros 
legelőkelőbb színészeit, a magyar színházi világ leg
nagyobb neveit, hogy mondják, eh véleményüket a film
ről és mondják ol véleményüket egy-egy nagy és ki 
magasló attrakciónak jelzett filmalkotásról, mielőtt a 
közönség elé kerül. A színészek más szemmel és más ér
zéssel nézik a filmeket, mint a kritikusok, mást találnak 
benne és más hiányokat fedeznek föl. A filmművészet 
megérdemli, hogy erről az oldal, ál is megviláglttassék.

A nyilatkozatok első sorozatát ma közöljük:

Hegedűs Gyula:
— A filmgyártást ás a filmszínészeiét igen 

nagyra becsülöm. Azt hiszem, ezt nem kell 
hangsúlyoznom, hiszen egyike vagyok azok
nak, akik a magyar filmgyártás érdekében a 
rendelet megjelenésével koronázott mozgalmat 
indítottam. Talán vannak meg a rendeletben 
hibák, r amelyeket majd az élet és a gyakorlat 
korrigál, de a filmgyártást Magyarországon is 
meg kell toremítmi, mert művészet szempontjá
ból. kultúra nézőpontjából hallatlan propa
gandaeszköz. Természetesen nem vagyok elfo
gult Nagyon jól tudom, hogy mi még alig tu
dunk valamit. Színészeink nagyon jók, de azt 
is tudom, hogy ez nem elég. Pénz, technikai 
föl készültség, kitűnő rendezők és elsősorban 
nagyon-nagyon becsületes, kitartó és szorgal
mas munka szükséges a jól film megcsinúlásá- 
hoz.

Hatóságilag
Z<F

engedélyezett aL

végeladásg 
Férfiing |

pizsama,nyakkendő,férfiharisnya,kesztyű, 
gallér, női fehérneműnk, harisnyák, házi- 
kabát, téli gyapjú alsóruhák, női kötött 

mellény és kabát, esernyők és 
pulóvereik

Scbleiier és Kiflit I
5 Budapest V, Gróf Tisza István-utca 10 $$ 
. (volt Fürdő-utca) űfc 

fölületen észlelhető a produkált fény, ami finom és kolle- 
mcs, de főleg hatásos hangulalcffektusokat ad.

— Külön meglepetés volt számomra az a rengeteg fény, 
amiben a zenekarok fürdőnek. Dós sngárrojok ömlőnek a 
zene felé, a mennyezetről, a páholyokból és a vetitőházból. 
Tiz-tízonkét fényszóró dolgozik egyszerre, keverednek a 
színek a zene témája, hangulata, gyorsítása vágy lassítása 
szerint. A zenekar nyitánya, amely eddig Budapesten 
mindenütt fölöslegesnek bizonyult, ez uj beállításban kü
lön attrakcióvá válik. A muzsikát a fénynek és színeknek 
szimfóniája kíséri. A zene játszani kezd és a zenének ősz- 
szét? modulációit, színezéseit a fény is színezi.

— A prológot vagy élőszúmokat egészen u.i módon kap 
csották össze a filmmel. Az uj fölfogás szerint a prológban 
nem szabad n Ilim egy részletének megelevenednie. A pro
lóg csak a film levegőjét vau hivatva eléiikvnrázsolni. A 
prológ nem kiegészíti a filmet, nem magyarázza, csak 
fűszerezi, ízletessé teszi, fis ez helyes is, mert hiszen a 
film szereplői rendszerint nagyon kiválóak, úgy, hogy 
azokat az élő szereplők a filmszinpádon nem hogy túlszár
nyalni, do utolérni sem nagyon tudnák. Gazdag világítás 
mellett a legcsekélyebb niíánsz is tökéletesen érvényesül.

— A külföldön látott filmekről nem beszélek. Ezek olyan 
Immár kerülnek Magyarországba. hogy sokszor csodálko
zással láttam sikerben úszni olyan filmeket most, amelyek 
Magyarországon már két évvel ezelőtt megbuktak.

— Boldog lennék, ha elérhetném, hogy Magyarorszá
gon egy olyan színházai vezethetnék, nhol mindezeket

a dolgokat megvalósíthatnám.
Igaz, hogy erre csak olyan színház volna alkalmas, 

amely ezeknek a szempontoknak figyelembevételével újon
nan épül vagy pedig a mai gazdasági viszonyokban szinte 
lehetetlen tőkével fönti igényekhez átalakul.

Megkérdezi ük Daróczy alezredest, hogy van-e 
szándéka valamelyik filmszínház érdekkörébe 
bekapcsolódni:

Kaptam néhány ajánlatot. és napok kérdése, hogy vala
melyik valósággá is fog válni. Mindenesetre nagyon fo
gói, örülni, ha a fönt elmondott tapasztalatokat, és az 
ehelyütt cl nem mondott sok ni élményemet a budapesti, 
hihetetlenül fejlett ízlésű moziközönség javára, inihnma- 
rább fölhasznál ha lom.

— Egy intim bemutató keretében coll alkalmam látni 
Cecil I). de M illenek a „Tizparuncxolal" és „Az élet té- 
kozlói" rendezőjének, legújabb produktumát, az „Arany
ágy" című filmet.

Gyönyörködtem n filui kiállításában, elbnniuíiam a 
csodálatosan ragyogó fölvételeken, némán figyeltem a 
technikai fölkészülPégct. amely ebben a filmben ér
vényre jut, lenyűgözött nz élet szépségeiről és fájdal

mairól szóló regény, amely előttem lepereg
és nagyon éreztem, hogy a magyarok ezzel nehezen ve
szik föl a versenyt. De ha látom, hogy ■mjfrgen nagy 
irodalmi és- művészi értékű rcmekmiinkát. tud produfyilni 

a: t’iiuiikai rendező, agy érzem, hogy a mnggoroltnak 
is <1 kelt valahol kezdeni a munkát, hátha vulamikor 
eljuthatnak a filmművészei és filmkultúra olyan magas 
fokára, amilyen tokon Cecil ti. de Mille áll. h'rm le
pett meg ezen a filmen az, hogy páratlan pazarsággal 
állították ki, nem lepett meg, hogy a rendezői ötletek
nek és finomságoknak gazdag tárháza egyes föl
vonás, de meglepett két szincs.'. nagyszerű játéka. Az 
e.gyjk ltod t i Itocgue. akiben, nagyon komoly ex nagyon 
értékes színészt ismertem meg, a másik l.ilian llich aki
ben a jövő kinematográfiájának egyik értékes starját 
látom.

— Ezt a filmet meg kellene nézniük nemcsak 
azoknak, akik a mozi hívei, hanem azoknak is, 
akik a magyar filmgyártást, meg akarják csi
nálni. Invenció, művészet, hozzáértés és minde
nek fölöli a. film őszinte szeretető árad ebből a 
remekbe készült drámából.

Kiss Ferenc:
— Egyszer kirándultam az operett terére és 

az operettben épp oly szívvel, épp oly teljes lé
lekkel játszottam, mint a drámai színpadon. 
Nem mondom, ha őszinte akarok lenni, be kell 
vallanom, hogy jobban érzem magam a drámá
ban, mint az operett romantikus színpadán, de 
most. a. mozi megtanított arra, hogy az operett 
is olyan terrénum, amelyen érdemes mozogni, 
mert, ott is lelud, és tud az igazi szinusz mara
dandót produkálni.

— Azt hallottam, hogy a ..Murira grófm'i"-l, Kálmán 
Imre operett jé,, amcli/ben én ezt a kis kiruccanásomat 
megenged lem niegamauk. egy német filmgyár földolgozta, 
filmre. Maga Kálmán Imre mesélte, hogy a legnagyobb 
meglepetése vdl c film érdekes és speciális volta. Meg
néztem a filmet, muri a mozinak és a filmnek régi híve 
vagyok — és nem szégyelltem bevallani —, érdekelt, hogy

Két sz.enz(&ció
ax C^LPJTOE, ffUmpatotában!

A tmber
Társadalmi dráma 8 föl vonásban. A főszerepben: 
MA1UE l’KIVOST. MONTÉ IJLl'IÍ, IHENE 111(11

Az elveszett kimenő
Bizarr színházi történet 7 fölvonásban A főszerepben: 

CDELKEN MOOKE és < OXWAY TEÁK LE 

Az Operahá.% Fantomja
S’ihmn Gaston Leroux világhirü regénye, Lón Clianey szenzációs alakítása .. , _

Az Urániában Urudii Rezső és a balettkar fellépése. M S" 3 ft 8 3

azok a színészek, akik, drámát és vígjátékot hoztak elénl. 
évek hosszú során át. mit csinálnak az operett kereté
ben. Ilarry Liedtke játssza azt a szerepet. amelyben nem 
régiben én debütáltam Hudapestc.n. Ilarry Liedtke a ne
met színészet egyik legrokonszenvese.bb, legkedvesebb 
bonvivantja és a „Mórica grófnő‘‘-btm a drámai történe
tei: hősszcrelmese nagyszerűen eltalálta az operett-hangot, 
az opcre.tlstilust. .Móricát egy Vivian Gibson nevű, rend
kívül bájos amerikai színésznő játssza, akiről azt meg 
tudtam állapítani, hogy bizonyára a legjobb operett- 
primadonnák fifípike lehet bcszélŐMsinpadon •£» viszont 
Zsupán szerepében Verebes Ernőt, a fiatal magyar 
komikust láttam viszont, aki a fiatal magyar ninészek 
Sturm und Drangja után, azt hiszem, most és itt ért 
igazi révbe.

— A filmek érdekes és — megállapíthatom ■— 
sikeres próbálkozása ea az operetf-film.

Amit a színpad körülhatárolt technikai 
lehetőségei nem tudnak megvalósítani, azt 

a film nagyszerűen ki tudja hozni,
a tömegeket, a ragyogó pompát, az örökös moz; 
gást, amely egy operettet valóban élvezetessé 
tesz. En azt hiszem, hogy ha a színpadon a ko
moly drámát magasabb műfajnak is tartom, 
mint az operettet, a film a legtöbb szépséget és 
h legnagyobb sikereket az operettek révén 
tudna elérni.

Rátkai Márton:
—' Akárhányszor eddig magamról, pályám

ról és a színészetről nyilatkoztam, mindig el 
mondtam, hogy ösazes ambícióim fiatalkorom
ban a Shakespeare-tragédiák felé vonzottak. 
Lear király, Hamlet és III. Ricliárd szerettem 
volna lenni. Már magam sem tudom, mi fordi 
tóttá meg a sorsomat, miként lettem komikus, 
de annyit tudok, hogy mai érzéseim szerint a 
legszebb Lcar-alakit.ísnál is sokkal több dia 
dalt és elégtételt jelent egy színésznek, ha 
megkacagtatja a publikumot.

— Ugyanez a véleményem a filmscinéeeetről és a film
művészeiről is. Nem szabadna mást játszani a mozikban, 
vsak természetes fölvételt és burleszkct. A lel 1:1 drámák, 
amelyeket a filmgyárait készítenek, sohasem érhetik d 
értékben a nagy irodalmi műalkotásokat, de. a burleszk, 
a kacagtató vígjáték mindig jobb, mindig groteszkebb, 
mindig hatásosabb lehet a moziban, mint a beszélő
színpadon.

— A filmszínészek közül Icjxjobbnn szeretem Bnstcr 
Keatont. Nmryon naRyrabeesülöm ezt a kémikust, aki 
nemcsak a kinematográfia rendelkezésére álló trükkök 
.soírltséRévei, hanem a maga egyéniségével (» Játéká

val Is harsogó kacajt tnd előidézni.
Legutóbb egy bemutatón láttam legújabban érkezett film
jét. a „Narigátor“-t. Témában és ötletben is elsőrangú 
a film, de különösen Uuster Kcalon az, akiért rajongani 
kell ezen a filmen. Annyi eredetiség, annyi gortcszk 
k Imikum. a mesteri ötletnek olyan gazdag tárháza en 
nck a színésznek a játéka, hogy s.'alósriggal irigyeltem. 
Hogyne! Hiszen én legnagyobb sikerem esetén is csak 
egy országot tudok m.cgkacagtatni, Uuster Kealon. pedig 
az egész világ minden rendű és rangú lakóinak meg
szerzi a kacagás és nevetés másfélórás gyönyörét egy 
egy szerepével! ___

L’art pour Fari és l’amour poor Faraouf
L’art pour 1’art. müvészxd, a müvésziéiért 

régi mondás és a kinematográfiában talán lég 
szebben és legőszintébben a franciáik valósit 
ják meg. Témáik, beállításaik, technikájuk 
legalább is a legutóbbi időben olyan tisztán 
művészi, hogy az .amerikai filmgyártásban 
gyakorta túltengő szenzációhajhászást teljesen 
elejtik annak az érdekében, hogy filmjeik 
valóban müvóstzi aLkotások legyenek. Hall: 
tónusok, csöndes gesztusok, néma fájdalmak 
jellemzik a mai francia kinematográfia alko
tásait és aki ebbe a stílusba a legjobban be 
Imi illeszkedni, egy orosz nő, Nathalie Lis- 
senko.

Csütörtökön, december 31-ón a Kamara-mozgószinház 
.ísuiAt egy Nathalie Lisscnko filmet hoz ká, amelyben n 
uniivészet. n művészetért jelszó egy szinonim jelszóval 
együtt adja a hatóét. E niáeik jelszó: Szerelem a s:c 
relémért!

Nathalie Llsscnko Játssza azt ez asszonyt, aki min
denét odaadja a szerelemért

tóma érdekesebb és h»vt/k,oaal>b legyen, a re 
anyagias 

.lenn 
nagyszerűen ér

ós hogy a t _ __ ________ ____
gény a mai kor reális, rcnlisztlJrns ás blaztrt, 
eseményei között perog le. A fórflfőwzercpet 
Angelo jútísswn, aiknc.k férfias szxjpségo 
vényosiil a modern gavallér szerepében.

A francia kiinunntográHa sok világsikeréhez méltán 
sorakozik ez a film is. amely a legt.i z.tább Mncmntográl 
művészet és a legfinomabb francia stilne értékes ter
méke.
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nrámáfc az isten ftáta mögött!

Vannak, akik azt mondják, hogy egy nagy
város valóságos táTháza a drámáknak. Ez 
talán igaz, de csak azért, mert a nagyvárosok 
sajtója mindenről hírt. ad, mindenről meg
emlékezik. Ugyanannyi, talán még több 
dráma zajlik le messze a nagyvárosoktól, az 
Isten hátn mögött levő falvakban, exotikus 
területeken, a civilizáció végváraiban, csak 
ezeknek a drámáknak a hullámai nem jutnak 
el a kultureinber tudomásáig.

Talán ez a magyarázata annak, hogy ;uc amerikai 
kinematográfia, amikor valóban a lelkeket akarja 
megrázni, exotikus vidékekről hozza cl a drámai 

motívumokat.
Alnskn hómezöi, a végtelen óceán szigetei, azok a terü
letek, ahol a legmegrázóbb drámák lefolynak és az 
amerikai occnáriTunirók igon sok motívumot keresnek 
ezekről a vidékekről.

A Gorvin-S?.mház csütörtöki premierjén két Ilyen 
filmexotákum kerül a közönség elé. Az egyik „Aranyláz" 
címmel Alaska végtelen hómozőiro visz el bennünket és 
ni motívumokkal pereghet le előttünk agy drámát, a má
sik viszont a szépség szigetére visz el, a Gsendes óceán 
egyik elhagyatott szigetére, ahol egy Untai muzsikus 
találja meg sok szegénység után a liókót, és a nyugal
mat. „A gyönyör muzsikása" a cime önnek a filmnek, 
amelyben I.'.ichard BartholmoeB és Bcasie játsszák n fő
szerepeket.

A modern nagyváros ezernyi szépsége között, valósá
gos pihenés a csöndnek és a szépségnek ez a két biro
dalma, ahová a filmek elvisznek bennünket.

Adoiphe Menfou a filmszínészet 
föladatairól

Adolphe Menjou az amerikai kinematográ
fiának egyik legnevesebb alakja lett rövid idő 
alatt. Az örök intrikus szerepét játssza ez a 
pompás színész, az intrikusét, akinek a művé
szeti föladata sokkal nehezebb, mint a rokon
szenves hősszere]mese. Mcnjou a legjobb szí
nészek közé tartozik és a legöntudatosabbak 
közé, amit legutóbb tett nyilatkozata is bizo
nyít. Egy newyorki napilap interjujolta őt 
meg egyik nagy sikere alkalmával és Menjou 
az újságírónak a filmszínész föladatairól a 
következőket, mondotta:

— A kritikusok talán elismerik, hogy valamit, tudok, 
de meg vagyok győződve róla, hogy a nagyközönség 
nem szerel. Nőin is lehet nz intrikust szerelni. Az 
intrikus színész csak akkor jó színész, ha gyűlölettel és 
haraggal beszól róla a publikum. Po beszél róla. Hiszen 
az « színész, akiről nőin beszélnek, elveszett. A Ilim- 
színésznek nz a föladnia, hogy alakjait a maguk teljes 
karakterével vigye vászonra. Sokkal több eshetőségünk 
van erre nekünk. miül, a színpadi színészeknek, hiszen 
egy filmen sokkal több helyzetben és jelenetben állunk 
a közön ög elé. mint a szindarablmu. Ha a karakter, 
.unit. adok, tökéletes — ha például ón. aki intrikus 
színész vagyok, úgy tudok játszani egy alakot. hogy 
harn-KHMUiak rám —. akkor elértem «. célomét-, akkor az 
alaki fásom jó. T.ngu'óbbi szerepeim egyike 
pill- ngó". ahol én. nz intrikns. vagyok a 
Tn<lak rokonszenves lenni, de vógnrcdn.ón 
sem .akarom megnyerni a közönség szi.mpáf ‘ 
az. elismerését. A „Fórílpillangó" eddigi 
sikereim, mórt itt az nlismorést. eddig mindenfelől 
w.ereztörn magomnak. Ha sok ilyen szerepem lesz, 
nyes, hogy a közönség niég meg is fog szeretni.

egyike a „Férfi- 
yok a főszereplő, 

lyében még 
ltját, hanem 
!ngim.gyobb 

mCg- 
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gyermekek
Corso és 
gyermek-

amikor a 
iiMiik, a RoyaU Apolló.

nézőterére is betévedt a
„Péter Pán4* chilinél mutatott be ez a 

mozgószinház egy egészen különleges 
az amerikai Paramount-gyár 

amely tele finomsággal, tnüvé- 
bájjal és szépséggel a régi gyermek- 

rövid órára.

ggObuScoi emberi dolog9
de talpra állni emberi kötelesség 

A rabok karácsonyi ünnepe a Marká-utcai fo^háxban 
Több rableány sirá^örcsőket kapott

(A Reggel tudósítójától.) Engedélyt kapott 
A Reggel munkatársa, hogy végighallgassa a 
Markó-ulcai fogház karácsonyi ünnepét. A 
szent este beköszöiiése előtt, délután Vt4 óra
kor volt a szomorú ünnepség. A fogház első 
emeleténeik nagy keresztfolyosóján négyes so
rokban álltak jobbról és halról a férfiak, szem
közt pedig, az oldal folyosók torkolatánál a női 
foglyok. A foglyok létszáma 600 és a kará
csonyi ünnepen több mint háromszázan vettek 
részt. A kereszt folyosók torkolatánál képződő 
térségen szőnyegeikkel és drapériákkal díszí
tett emelvény állott, mellette a fogházi 
templom harmóniuma, előtte, pedig fehér ró
zsákkal. cukorangyalkákkal, 'á 
díszített, hatalmas karácsonyfa. A 
ünneplöruhában, 
moru, komor arccal 
érdekes tünet, hogy

a letartóztatottak

kis gyertyákkal 
A,. A rabok 

frissen borotválkozva, szo- 
álltaJc glédába. Föltűnő és

nagy többsége 25—35 esz
tendős.
köztük öregembert s egy 

krími-
Keresve se találni 1_______________
sincs közöttük 25 évesnél fiatalabb. A 
nológusok szerint

a háború tenyésztette ki a bűnözők 
tani emelkedett létszámát.

Dr. Kovács Béla ügyészségi a lel nők. 
ház vezető ügyésze, i . 
meg a rabok karácsonyi ünnepségét. A letar
tóztatottak sokasága mohón figyel minden sza
vára. Szeretik a:: ügyészt, aki kemény, szigorú, 
fegyelmet tartó, de mindenekfölöit ember
séges. megértő és igazságos. Ilyen a beszedő is. 
Nem lágyul el, an’iint magyarázza:

— A nehéz, küzdelmes 
gék voltatok, vétkeztetek 
kell.

Elbukni emberi dolog, 
becsület, a tisztesség 

radni, emberi

mos-

a fog
ünnepi beszéddel nyitotta

élet porondján gyön- 
és most bűnhődnötök

de talpraállani és a 
mezején állva ma
kötelesség.

A szeretet nagy szent ünnepén szálljatok ma
gatokba, megtisztult lélekkel,

tegyetek fogadalmat, hogy szeretni, be
csülni fogjátok embertársaitokat és akkor 

scha többé nem buktok el.
Aztán arról beszél az ügyész, hogy sokan 

rabságuk alatt is bűnözlek és most fegyelmi 
büntetés súlyosbítja elitéltetésüket. — Bízom 
abban — folytatja az ügyész —, hogy ünnepi, 
fölemelkedő lelketek megjavul és megtisztul,

épp ezért elrendelem a fegyelmi büntetések 
törlését.

I. ■ 'dalom a bilincseket, megszüntetem a böj
tül s a magánzárk.út, hozzátok engedem eltil
tott látogatóitokat.

Könnyek csillogtak a rabok szeműben, lát
szott rajtuk, hogy e pillanatban mind csupa 
tiszta és a jóért rajongó lélek. Báró Podma- 
niczky Bál és Betűt Várton lelkészek mondtak 

itó 'beszédet és méltatták

5$

esonyi ünnep jelentőségét. Aztán két dalárda 
is énekeli. A foglyok férfikara és a női énekkar 
egyházi dalokat adtak elő. A rabok táborából 
á"pódiumra lépett azután egy borotváltarcu 
férfi, kifogástalanul szabott divatos sz-tnoking- 
ban, lakkcipőben. Harnióniunikisércttel a 
„Faustéból énekelte cl Valcntino imáját. Szép, 
tisztán csengő, szélesskálúju 
Olasz, ember, de a fogház 
sőre a rabok neveit, nem 
annyit közölhetünk a fog

hogy tavaly még ismeri tagja volt a 
pesti éjszakai világnak.

Jobb kaszinókban magas összegekben 
zott. Aztán kiderült, hogy hamis angol

baritonja 
vezet őségének 
írhatjuk ki é

kártyá-
. , „ fontok

kal üzérkedett ,amiért harmadfél esztendői, ka
pott Volt még egy másik magánszereplő fo
goly, egy vizsgálati fogságban tevő színész, aki 
szavalataival wiegrikatta a rab-asszonyokat. 
Nagy páthosszal adta elő Szép Ernő egyik köl
teményét, majd elszavalt még több verset is. 
Az egyik egy irredenta .szomorú karácsonyáról 
szól, ahol bánatosan kesereg a hős, akit elsza
kítottak szüleitől, gyermekeitől, testvéreitől és 
hazájától és minden versszak végén megismét
lődik a refrain: Nem az én karácsonyom. A 
rab-asszonyok közül sokan annyira meghatód
tak, amikor a rab-színész elharsogta ezt a 
refraint,

hogy sirógörcsök között kezdtek zokogni, 
alig tudták a missziós nővérek megvigasz

talni őket.
A fogház vezetősége egyébként lényegesen 

följavitott kosztét adatott a karácsonyi ünne
pek alatt a raboknak.

■ HE <Bíi

Az amerikai szakszervezetek 
a szovjet és Mussolini ellen

Washington, december 25.
(A Reggel tudósítójától.) Az amerikai mun- 

kásszövetség figyelmeztetést bocsátott ki, 
amelyben tiltakozik Szovjetoroszország és Mus
solini módszere ellen, mert mindkettő a leg
nagyobb veszedelmet, jelenti a szakszervezetek 
számára.

U/E VRB

*

Gyönyörű arany- és ozfist szelencék, órák, retikülök, 
ékszerek, nippek. dísztárgyak rendkívül olcsó árakon

Báfónt ős Pán
éksseré szednél

Kossuth Laios-utcn 13. Tel. JL 154-73 I 
(Kérjük kirakatainkat megtekinteni) j

*

I Pullowei9!
lazaszer

GyermekKorank Jött vissza egy szára
Karácsony napján, 

ünnepét 
Chnnla 
koriunk, 
három 
film újdonságot, 
mestermii vét, 
szettel, 
kort varázsolta vissza egy

Péter Pán — James M. Ba-rie küllői szépségű regénye 
szerint — kisílucska, aki kicsiny korában azt kiváiiin, 
hogy örökké gyermek maradhasson.

Csak pillangót forrni, csak virdgot szedni.
Soha meg nem nőni, meg nem öregedni -- 

írja róla Kinőd Tamás csodaszép prológj óban. Egy tűn- 
drr l d irsitoltc is n kívánságéi, de. CRerébo el kelleti 
hagynia a szülői házat, az. édes otthont és soha többe 
nőin szabad visszatérni hozzájuk. Nem szabad tudnia, mi 
.••./• szeretni, nincs számára rokon és jóbarat. Nyomasíncs- 
«.r • gba vitte >i tündér Péter Páni, abba az. országba, 
ahol az Elveszett Fiuk vannak. A gyerekek Peler l’aiintil 
elrepülnek az ablakon keresztül Nyoninsincsorfizágbn, ahol 
ezernyi kalandon mennek keresztül.

A szülök siratják, gyászolják nz eltűnt gyermekeket, 
akik egy szép napon Péter Pánnal nz elükön mégis haza 
i.-rnck és 1 ildogság üli föl ,iját a siránkozó szülők.
Ih .ibuti. Mindnyájan Péter Pálinak akarják megköszönni 
gyermekeik hazatértét, marasztalják a kis Imidért, dn 
Péter Pán nem hajlik a szép szóra, újra eltűnik, meri 
„rökké gyermek akar maradni és újra ellopni messze, 
m ssze. nz örök gyermekek, az orők ifjúság CBodulntos 
(üi"1 •rbirodnlinábn.

M ... romantikus aranyfustos tundirineso ez a nlm. 
de akiben még nem szikkadt el nz érzés, akinek még szop 
.....idolotokra föklobban a szive, annak meg kell ueznm 
e/.i a Ilimet., mert a gyermekkor ragyogó einlókoi Újulnak 
föl benne, ott, a niozi nézőterén gyermekek vagyunk 
ii ra mindnyájan, ké-onfog bonniinket Peler‘ PánL 
tanulunk röpülni, vissza az egykori szépséges, nnplenyes 
gyermekkor országába.. < ' ■u‘

Kötött mellény, kabát, ródliszvcllcr.

Olcsó
Luhács és Pásxtor
Budapest IV, Egyctcm-ulca 11. sz. 
(Gróf Károlyi-palotával szemben)

őrösig és 
feüfrissit

fájdalmakat 
csiliapK
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Izgalmas idizelelraeidien vereségei szenvedlek a legjobb bécsi 
ping-pongMiéüosok

A 15 esztendős Bellák a bajnok Kültéri KI veri e a döntőből
(.■1 fíifii/cl tudósítójától.) Három napon át rcggoltől 

késő estig folyt nz ádáz küzdelem a legkiválóbb magyar 
és osztrák pingpong játékosok közól! az MTK nemzetközi 
versenyén, amely állandóan telt ház előtt folyt le az 
Újságkiadó Tisztviselők Otthonának dísztermében.

Bár a bécsiek közül Ercvdenheini és Wildarnii’é nagy
szerűen küzdöttek, mégsem tudtak re.vánsot venni a ma
gyar szinck képviselőin, mert Jacóbi dr. és különösen az 
alig 15 esztendős Bellák — utóbbi « bajnok Mailért is 
kiverte a döntőből — olyan szemkápráztató ügyességgel 
viaskodtak, amely ellen — Wiidarmné kivételével — ke
vés volt az osztrákok tudása.

A végig izgalmas küzdelmekben a Jneobi -Kehrlíng-

Botrányos viasKmiás 
a régi Képviselőházban

A legkiválóbb magyar boxolót rendőrökkel 
vezettették ki. — A középsulyban két bajnok 

is van.
(.1 Henyél munkatársától.) Budapest boxbu.inokságai 

szombaton este a régi képviseJőbúzInn mérsékelt, érdek
lődés mellett folytak le, mert a sport közönség az állan
dóan ismétlődő botrányok miatt már az amatőrök dulako
dásait is megelégelte. Szombaton is kevés köze volt a 
sportnak ahhoz, ami a ringben és a ringen kívül tör
tént, mert bizony a nagy pénzzel ideszerződtotett német 
Folkinernek a munkája még s nkin >cm látszott meg.

A küzdelmek során nagynehoz.cn elérkezett a könnyű- 
súlycsoportnak viaskodására is az alkalom. Vörös Pál lé
pett a kötelek közé. Ellenfele Erdős László, a legtehet- 
végesebb magyar versenyző helyett azonban az egyik 
•rendező lépett a porondra és kijelentett*,  hogy Erdős 
orvosi tanácsra visszalépett é< i-zérí Vörös a bajnok. 
Ebben a pereben Erdős László hiingia hallatszol t a 
karzatról és izgatottan követelte, hogy engedjek ót mér
kőzni. Természetesen egyszerre

nagy zavar támadt,
mert hamar Ilire terjedt, hogy Erdőst Kanknrxzky Ir/ur 
szőr, alehiöl szemeláttára mefjctö öcn euy tulbuzf)é> 
zsiirifaff rendőrökkel vezettette /.< az Öltözőből. X 
verseny végén pedig egy Szováti Gcrzson nevű jegy 
szedő agresszív módon akadályozta meg, hogy a neki 
járó dijai, átvegye.

Csinos kis eset, játszódott le a középsulyn Oslcrmann — 
Siliga-mérkőzósbe.n is. Amikor a harmadik roundnuk vége 
lett, nagyon helyesen, Oslermannf jelentették ki győztes
nek. ajnire a közönség Siliga-pár; i r*  s,e ék 'km lár
mában tört ki és nem tudni, hogy ennek a lu.tá.sa alatt e. 
még ogy menetet rendeltek el és utána Siliga lett a 
bajnok (!).

Részletes eredmény:
T. Légsnlybnn: Bajnok Kocsis (FTC). 2. Vllcr (Ifi. 

kér. TVE).
II. Bantamsulyban: Bajnok Korpái (BTC). 2. Werner 

(TTC).
III. Pehelysúlyban. Bajnok Szobolevszky (TTC). 2. HocW- 

mann (TTC).
TV. Könnyüsulyban: Bajnok Vörös P. (Sparta). 2. Er

dős (MTK).
V. We.ltcrsulyban: Bajnok Sclireibcr (Sparta). 2. Kul- 

tsár (FTC).
VI. Középsulyban: Bajnok Ostermnnn (III. kér. TVE). 

illetve Siliga (MÁV). 

együttes és F’reudenheim— Fricdtuaun Lilypár szerepelt 
a legkiválóbban és nyert játszmáik után a I Ikes közön
ség vijmrosnn ünnepelte őket.

Részletes ei rilméiii/:
I. Eérfí etn/esben: I. Jneobi Rolniid <lr. (BBTE). 2. Bel- 

Iák (Ns( ). 3. Mcchlovits (MTK) és Glanz (NSC) holt
versenyben.

//. .Vóí ea.'/esben: 1. Wildnrmné (Becs). 2. König Piroska 
(NSC). 3. Frietlinniin Lily (MTK) es Wicsenthalne tB*es).

///, Férfi pálosban- 1. Jneobi dr. - Kehrling-pár. 
Mechlovils—Pécsi dr..

/I” Ceoyes párosban: 1. Frottdciiheini (Becs)—-I ricd- 
mami Lily (Budapest) — Jacobi dr. Kandó Erzsi (Buda
pest).

VII. Ki.snehézsul.vban: Bajnok Litfmann 
Zseniba (TTC).

VIIJ. Nehézsúlyban: Bajnok bchwarzcr

o

n

(NSC).
(Sparta).

Nánay (Megycr).
A szombati mitiiig is igazolja azt, hogy a MoSz ugj-

vezetése gyönge kezekben van.

jói steFwit a fíüe hagyasitónyas 
karássttityj versenye

é.f Reyycl tudósítójától.) A Magyar I szó Egy*  süli t 
évtizidcs hagyományaihoz híven, az idén :s megrendezte 
karácsonyi viadalát pénteken a llndas-nszodaban. A lm 
talmns közönség mindvégig nagy érdeklődéssel figyelte 
a kitűnő versenyzők küzdelmeit, akik közül különösen 
Jung Frigyes és Boriim Károly szerepeltek elsőrangúan.

Rés zteles eredni én y:
I. fitt m. hölgy-gyorsuszás: t. Siposs Manci (NSC) 18.5 

mp. 2. Kraszner Vilma (ML’E) 50 mp. 3. Komáromi Magda 
(Ml'E) 50,1! mp. -- II. 100 ni. mciliiszás: 1. Jung Frigyes 
(NSC) I p. 19.2 mp. 2. Barin István (III. kor. TVE) 
1 p. 2o.2 mp. 3, Tóth Zoltán (M(’E> 1 p. 21.: mp. — 
111. ion m. hölgyuszás. II. oszt..: 1. Korányi Irén (M ( E) 
1 p. -to mp. 2. Breier E. (Ml'E) l p. 44.2 mp. — IV. 
100 in. hölgyhátuszás: 1. Szőke Ka(é> (MliE) 1 p. 39 mp.
2. Siposs Manci 1 p. 44 mp. - V. <>0 m. gyorsuszás:
1. Gúborffy Antal (NSC) 35.2 mp. 2. Hóiba (III. kér. TVE)
3ii mp. 3. Schlenker (NSC) .17 mp. — VI, ;j. to m. gyors- 
staféta: 1. 111. kor. TVE </> csapnia I p. 07.2 jnp.
2. NS( 3. 111. kér. TVE b) csapata. VII. 100 m. hal-
úszás: 1. Bariba Károly (NSC) 1 p. 15.8 mp. 2. Avar 
(KISOSz) i p. 19 mp. 3. WenczcH (MTK) 1 p. 20.8 mp. 
— VIIJ. 3 '40 m. Iiölgy-gyorsstafeat: 1. NSC 1 p. 32.(1
mp. 2. .Ml'E 1 p. 35 mp. - IX. 3‘-'40 m. vegve...tafota: 
1. NSC 1 p. Ili mp, 2. Ifi. kér. TVE l p. Ifi mp. 3. FTC 
l p. 21 mp. — X. 3'<4o ni. hölgy-ve.gycsslaféta: 1. NSC 
1 p. 42 mp. 2. Ml’E 1 p. 42.2 mp. 3. FTC 1 p. 5ii.G mp. 
XI'. Tréfás verseny: 1. Dömötörny (MliE). 2. Grossz (MTK).

I — »■— !■ ül

Győztek a bécsi bokkijátékosok Budapes*  
ion, ( 1 Hegyei tudósítójától.) \ bécsi »F^4C 
és a Bewegungsspiele karácsonykor a Buda
pesti Korcsolyázó Egylet vendégei voltak. A 
körmérkőzések során a következő eredménye
ket érték el a kiváló osztrák játékosok: WAC— 
Bewegungsspiele 1:1 (0:0. 1:0). Bew.—BKE 1:0. 
WAC—BKIS 0:0. — A bécsiek közül Sommer 
(Bew.) szerepelt a legeredményesebben.

’ FiiíbalksapaSainR mérséKelt siKerre 
Kü?At ea e!í K ?‘t! fö dön

Teli (urár.'i idé <■ . bár: u *g - . ,-,ii' -I iini;, nz A'S'C, 
:i „.l.'r*  I C és n S . 'inbail i 11/'' . i \ nlltiíRic.ol I. Az eddig 
lejátszóit, mérkőzések ben a iurázo klubok föl . ál l.vn győz 
lek és vére.- égéi, szenvetltck, amik .■( Henyél alábbi táv
irati tudéisitáraiból liinm'l; ki:

Páduu, december 2".
A nemzetiek első mérkőzésüket, az i'c Naplova ellen 

3:2 (2:1) nrányhati megn\< é|._ (lóllövöink: Spit (2) és 
Kertész ti. ■ Mi'-odik i .-résünkön a Rapidot <*s  az Am.t- 
teairet. verő I'C llolo'inálól. az olasz hajnokcsiipattál 3:2 
(2:2)-re kikaptunk. iaailmas küzdelcnib<n. kétszer is
rezrtténk. Harmadik ütközetünk az /■’(.' /'adóra cJle.n is 
sikerlel 'itiil végződön, mert 2:0 (ll:l»)-ás vereséget szonved- 
lünk. Kerlés;: 11. az e)-ő félidőben e"y tizenegyest félre- 
lő’t. - Kedden ,íle vindriába.i játszunk, csütörtökön pe.Hür 
Nilonóbau a l’ragai Slavia ellen. R.

Eiiimr, december 27.
A ...7J“/’(■—(,/m űi jneccsben líilra győztünk, az Oli/ni- 

piá-vut szemben l:3-ra vesztettünk. j|.
Harcelona, december 27.

A S-.‘tl\ rosszul startolt, mert a Terrasa <d 5:3 arány- 
bán vereséget szenvedett. K.

—.......... .. ■■ ■■ ■'

Bécsi csapat veresége Spanyolországban. Barc< lonáliól 
láviraiozzn .1 lletmel tudósítója: A bécsi Eirst l'ieniv'l 
az FC Harcetoiia 2:i)-ra verte.

A bécsi Amafeu.-c győzött Brüsszelben egy kombinált 
e-.'ipal ellen 3:2 nráuybnp.

Elmaradjak a k a ráesőn yi másodosztálya futball 
mérkőzé.-i-k (BSE -R.\c, K \<)E MÁV), mer; az összes 
pályák a nagy hóolvadás következtében viz aliitf 
állanak.

Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
„Világo.--ág“-könv\ nyomda rt. ' Budapest. VIII, Conti-u. 4.

Műszaki igazgató: Deutsch D.

<“*ízlés 
ékszere it ben
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Tüzelőanyag-megta ka ritás!

Vattával bélelt meló,"tártéi zsinór, ablakéi:
I ósajtók kereteinek bél léséro—Korona 2500

coEZKöTJCTnamHMíiKz-i c-BiZKntiKryin int

ro ndeló
vúr 6s nomlhotaqul: < őszire. 
EZÜST SArVARSAN OLi’As

Rendelés egész nap. Rákópzi-ut 32. Lem. 1. Róknssal szemben

£5, inoo-ííiiiilvi f M siirsiáfófe
8756 nyeremény és 1 jutalom
WM KA?. SIOWM 3'Mn

d . •. » fam.-.tjka •. ■ fa is wmtw.tam n«>-w 'íarrzaam

Az összes nyeremények ^Készpénzben 
fizettetnek ki

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

in 5* •»

I I

•i
I,

I'

ílL1

1

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

Míiíü;!; íakarékos asszony ezl vegye, 
Kávéjába ez! tegye! I

•• nJ

nr.UT. ötszázmillió korona Készpénzben

í főnyeremény millió korona
I jutalom 250 millió, azonklvfll 

fli >, 20 millió, 10 millió, több 5 millió 
ós 1 millió, stb. stb. nyeremény

Egy sorsjegy ára 20.000 íí
Kanhaió minden doliúnytőzsdébon. bank
os sorsjutcküzlotbcn, postahivatalokban stb.

AZ.

nagynehoz.cn
lu.t%25c3%25a1.sa

