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— Megtalálták a kolozsvári szeszcsalás 
által elsikkasztott százezreket. Budapestről 
telefonálja tudósítónk: Pétiteken a nyugati 
pályaudvaron megjelent egy Por gesz Jenő 
nevű ember, aki kérte, hogy a raktárban 
augusztus 7-ike óta őrizett podgyászát' ad-
ják ki. Mikor megkérdezték, hogy mi van a 
podgyászban, amelynek feladási helye Ko-
lozsvárott volt, azt mondotta, ihogy fehér-
neműt tartalmaz a podgyász. A hivatalos 
közegek azonban felbontották és nem kis 
meglepetésükre 348.000 körömit találtak ben-
ne, amely a kolozsvári szeszcsalásból szár-
mazott és az erre vonatkozó iratokkal együtt 
rejtették a ládába. Porgesz vallomása sze-
rint ő nem tudta, hogy mi volt a podgyász-
ban, a megbízást annak kiváltására egy ur-
tól kapta, akit meg is nevezett. A rendőrség 
ezt. a nevet a vizsgálat érdekében egyelőre 
titokban tartja. 

— Harc a békéért. Végig az összes harc-
tereken, emerre csak a szem ellát, égő fal-
vak és roblbanó giráiiálok tüzétől vörös az ég 
és ágyuk szakadatlan dörgésétől reméig a 
föld. Az orosz-román, török és bolgár harc-
téren kisebb-nagyobb erővel fel-ifellángol a 
ikiizdeleim nyugaton a franciák és angolok 
ezrei lrullanajk el a németek érefala ellen in-
tézett hasztalan támadásokban s az olaszok 
most bürfliődinek volt szövetséges társaik el-
len elkövetett, árulásukért . És mégis mind-
eme nagy harcok közepette minflha folyton 
fokozódó erővel haj lani lelhetne a béke ga-
lambj'ání.tk, a bennünket rég elhagyott, e hűl-
tem madátneJk szárnya csattogásait. Mert hi-
szen eddigelé is a központi hatalmak voltak 
azok, akik a hókét kölcsönös megegyezéssel, 
becsületesen, minden hátsó gondolát nélkül 
visszaállítani Óhajtották. Hegy e nemes tö-

I rekvések eddig célt nem értek, tisztán csak 
| ellenségeink ádáz gyűlöletén1 és ama nyíltan 

hirdetett meggyőződésén múlott, hogy a bé-
két nem a ntegegyezés, hanem csak is a győ-
zelem hozhatja meg. H'át most itt vau a győ-
zelem s ha következetesek akarunk lenni, a 
feékének mi sem áll útjában. Az olasz hadse-
reg katasztrofális vereséget szenvedett. Had-
seregünk dileső szövetségeseinktől, támogat-
va, i f jú k i rá lyunk vezetése alatt bosszút ál-
lanak szenvedéseinkért. Diadalmas előnyo-
miulásunk az antant épületének egyik erős 
oszlopát ingatta meg és könnyen meglelhet, 
hogy érinek az oszlopnak kidőlte végvesze-
delmet jelent, az egész házira nézve is. Elér-
kezett téliát az idő, midőn mindannyiunknak 
össze kell fognunk és meg kell .feszítenünk 
minden erőnket, hogy a kitűzött célt, mely 
már nem lehet rmossze, minél előbb megvaló-
sítsuk. iAdjumk meg katonáinknak minden 
eszközt arra, hogy megkezdett munkájukat 
befejezhessék, jegyezzünk tömegesen a hete-
dik hadihölcísöarre s a .siker nem fog elma-
radni! 

— Vidéki hírlapírók fővárosi Otthona. 
Megiható az az áldozatkészség, mellyel g tár-
sadalom. a vidéki hírlapírók fővárosi ottho-
nát támogatja. Vállalatok és magánosok hoz-
nak áldozatot a nemes célra. Ujabban herceg 
Estciriiázy Miklós 1000, g-réf .Nákó Sándor 
300, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 1000, 
Klán Andor és társa r.-|t. 500, Székely gazdák 
szövetkezete 1000, Magyar Általános Hitel-
bank 1CC0, S'axtelhner András udv. szállító 
500, báró Kcihner Adolf 300, Magyar Simon 
Sobuekert miivek r.-t. 500, Szegedi Kenderifo-
nógyár 500, Mauthneír Ödön udlv. szállító, 
Papp J. Jáuios püspclk, Bariílen-féle vegyi-
gyárak r.4„ Hazai Fa termelő r.-t., Renner 
Testvérek és társai ir,-t., gréf Csáky Viktor, 
Mtinmiiéh Kálmán udv. tan., Báumel Steiner 
és társa T.-jt-., Temesvári müraalom r.-t,, 
Nagysurányi cukorgyár 200— 200, Magyar 

Jelzálog és HiteJb:«iik 500, Magyar város és 
község fejlesztő r.-t., 300, Olaj ipar r.-t., dr. gu-
tciri Földes Béla ésBeich Vilmos 250—1250 ko-
ronás alapítványt ettek az Otthon céljai na. 
A nemes ademánytkért ezúton fejezi kii há-
lás köszönetét a V11 tiki Hirlapirók Országos 
Szövetségének elnökiége, 

— A magántisztviselők és kereskedelmi 
alkalmazottak szerviző bizottsága november 
4-én, vasárnap délélő t fél 10 órakor t isztújító 
gyűlést tart a Mfunlásotthon nagytermében, 
melyre az összes ta.g>k pontos megjelenésiét 
okvetlen e lvár ja a bizottság, hogy a titkos 
szavazás utján, megütendő .tisztviselő válasz-
tásnál az ellenőrző könyvecske feLimitatása 
mellett a jogait mindm tag gyakorolhasaa. 

— Parasztruhában mennek a hölgyek 
élelmiszert vásárolni Lúgosról jelentik; Ér-
dekes jelenet játszódott le a héten egyik dél-
,után Lúgos legelegánsabb kávéházában, a 
Korzóban. A szereplőa állítólag egy temes-
vári mé|nnök és három temesvári úriasszony. 
Ugy bét óra tá jban magjelent egy elegánsan 
öltözött úriember három magyar paraszt-
asszonnyal a kávéházban. Letelepedtek egy 
ablakorélyedésbe, kávé;, rendelteik és a csi-
nos parasztmenyecskék cigaret tára gyújtva, 
vigau pöfékeltek. Nemeseik a kávéházban 
ülőknek tiint fel ez a furcsa, nálunk még szo-
katlan kis komédia, de a kávéház előtti (gya-
logjárót is a bámészkodók na'gy tömége ál-
lotta el. A pincéreket a vendégek agyonme-
lesztálták kérdésekkel, Hogy kik ezek a fur-
csa emberek. A pincérei leginkább kinézni 
szerették volna az egész társaságot és ezért az 
egyik odasomfordált az asztalhoz és mesgszj* 
telt: 

— Hát már mehetnének bizony, mert 
ez nem parasztlakodalom! 

A menyecskék kacsintottak egyet-ket-
tőt és mondták: 

— Maj , menünk, ha ez az u r paranesoli! 
lAorra sétált Kiss Ferenc csendőrőrmes-

ter, aiki előbb maga is végigbáinulta a fur -
csa kávéházi vendégeiket, aztán bement a 
Korzóba ós igazolásira szólította fel a kisded, 
kedélyes társaságot. Az úriember okmányók-
kal igazolta, Ihogy X. Y. temesvári mérnök, 
aki a három hölgyet gardírozza, A paraszt-
asszonyok közül az egyik a mérnök felesége, 
a .másik ketten pedig rokonai. Megkérdezte 
az őrmester, hogy miért farsangolnak soron 
kívül, mire a. társaság nevetve magyarázni 
kezdett: í v 

— Tudja, kérem, Szapáiryfalvára íné-
gyünk harapnivalóért. Ottan magyar emibe-
rek lakinak. Ha elegánsan mennénk, há t a 
pairaisztok alaposan megnyúznának. Iigy azon-
ban több lesz a bizalmuk hozzánk és inkább 

KORZÓ MOZI 
Igazgató: VAS SÁNDOR. 
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Szombatan és vasárnap. 

P . M e m c h e l i i 

a filmszínpad legnépszerűbb starjá-
val a főszerepben. 
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Egy asszonyi élet drámája 4 felvonásban. 

P . M e n i e h e l l i minden eddigi ala-
kítását felül múlja ebben a szenzá-

ciós és izgalmas drámában. 

A megrendelt jegyek legalább egy órával az e lőadás 
kezdete előtt átveendők. Azon ideig át nem vett 

jegyek eladatnak. 

Előadások péntek é s szombaton 6, fél 8 és 9, vasárnap 2, 
fél 4 , 5 , 7 é s 9 órakor. 

Jtelyárak: P á h o l y ül lés 2 . — Z s ö l y e 1.50, I. hely 1.20 
II. he ly 1 .— K. III. hely — . 7 0 fill, 

Feleségének 
nagy csapás, hogy arcbőrét szeplők, patta-
nások, mitesszerek, foltok éktelenitik el. 
A női szépségápolás terén csodálatraméltó 
forradalmat idézett elő a Diana alabástrom-
puder és a Diana-krém. Ha felesége vagy 

leánya 
ezen csodás szereket használja, arcbőre 
végtelenül finom friss és üde lesz, mintha 
csak tejben fürösztötték volna meg. A két 
csodaszer használata nyomán a szépség 

újjá-
születik. 

Mindenütt kaphatói Főelárusitóheíy: 

Diana Kereskedelmi Rt. 
Budapest, V, Nédor-utca 0. 


