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á. miniszterelnök leszámolt 
a ffajvéctölcltel
a kSSssSssrSI és a BcoBStroíBrőB

Szolnok, október 14.
(A Béggel kiküldött tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap reggel félnyolc órakor a 
nyugati pályaduvarról két, szalonkocsiban uta
zott Szolnokra gróf Bethlen István miniszter
elnök és kísérete, az egységes pártnak mintegy 
45—50 képvisolőtagja. Rózsás kedvben, ragyogó 
időben indult el az expedíció, a szalon kocsik
ban a nagy politikai események levegője áradt 
szét. Foss József és Nagy Emil miniszterek ki
sérték el a kormányéin üköt a kabinet tagjai 
közül, továbbá Petry Pál és báró Petrichevich- 
Horváth Emil államtitkárok és Mayer János, 
& kormánypárt elnöke ős eljött a miniszter
elnök valamennyi személyes liive a pártból.

Ugyanezzel a vonattal utazott Nagybajomba 
Byron Gábor és Szilágyi Lajos Létay Ernő 
beszámolójára és ezzel a vonattal utazott 

madam Sándor volt miniszterelnök 
is, akit'nagyon hívtak ugyan a szalonkocsi ha, 
de hiába. A gyorsvonat rövid másfél óra alatt 
Szolnokra érkezett,

zászlóerdő leng felénk már messziről, ka- 
íomizeno harsog a pályaudvar felől, ina- 
gyarruhás lovasbandérium tűnik föl, tö

meg fekctéllik a perronon,
a vonat megáll és kiszáll belőle gróf Bethlen 
István, Mögötte félkörben elhelyezkedik a kí
séret, előtte a fogadtatás lázában égő helyi elő
kelőségek. Zrumetzk.y Viktor Szolnok polgár
mestere, aki üdvözlő beszédbe fog. És Belliién 
már a válaszában, az első szavaiban itt, Szol
nokon előre akarja vetíteni utjának jelentő
ségét.

— Az ölök kitartóért inellettünk szinte bizonysága an
nak — mondja emelt hangon a miniszterei mik —, hogy

- A kormány erőteljes akciót folytat gazda
sági téren és e sorsdöntő akció csak külpoliti
kai tényezők bevonásával intézhető ei. KeL-.ze- 
résén fontos tehát, hogy a magyar közvéle
mény a kormány hátamögött álljon, .annay 
gazdasági momentumok, amelyek érthetővé 
tesznek egy érzelmi politikát, amelyek el en < - 
leket fakasztanak, de soha nagyobb szükségé 
nem volt ennek a nemzetnek, hogy kizárólag 
higgadt, objektív megítélés alapján iran> it.->«i 
politikáját, mint ma. Háttérbe szorítva a 
szenvedélyeket es érzéseket, kizárólag az es.. 
isirancsszava után induljanak. Magyar poh - 
húsoknak a föladata az, hogy a nyugalomnak 
ezt az allitoszféráját miy külpolitikai vonath - 
zásban, mint belpolitikái téren megszerezzek.

Én azért mentem küllőidre, Parisba, Hód- 
•Ionba és Rómába, azért mentein (jcnilK, 
hogy megszerezzem külpolitika! térén « 
nemzetnek azt a nyugalmat, amelyre szm - 
ségo van, ha előhaladni és tnlpraallni kivan.
-Az utolsó húrom óv külpolitikai téren is 

tele volt nvugtalansággal. Háborús fenyegeté
seknek voltunk kitéve. Az emigránsokkal szö
vetkezett propaganda folyt, ellenünk, sem 
voltunk mentesek az elkövetett hibáktól. - 
tak olyan fogadkozások, fenyegetések, cselek
mények, amelyek jobb lett volna ha meg ve n 
történnek. Azért mentem küllőidre, hogy nyu
galmat szerezzek az országnak'.

Nem azért, hogy a magyar igazságot sze
rezzem meg, hanem azért, hogy a niagyai 

nyugalmat hozzam haza!
Ma Európa helyzete olyan - és ezzel számol
nunk kell —, hogy békét akar, minden áron. 

az a politika, amelyet követek, nem helytelen, hogy az 
igék, amelyeket hirdettünk, nem találtak terméketlen ta
lajra, hanoin meghallgatásra a nemzőt részéről.

A tömeg éljenez, a miniszterelnök megindul 
Almássy Sándor főispánnal és kocsiba száll, 
mögötte az egész kísérete, festői kocsisor, 
amely hosszú utón, fenyőlombos, zászlódiszes 
diadalkapuk alatt vonul be Szolnok városába. 
Az útvonalon az iskolák ifjúsága áll sorfalat: 
ezernyi ember nézi a parádés bevonulást, a# 
ablakokban szőnyegek és zászlók mindenfele, 
gyönyörűen megrendezett, nagyszerű fogad
ta tás.

Villásreggeli a megyeházán, közben Szolnok 
festőién földiszitett színházában egyre gyűl a 
nép, ünneplő ruhában, sok asszony es leány, 
akik égő kíváncsisággal várják a miniszter
elnököt. Még 10 óra sincs és már zsúfolva a 
nézőtér, a földszint és az emelet, színes girlan
dok futnak az erkélyek alatt és délszaki növé
nyek a színpadon. Hosszú asztal palinak kozott, 
a háttérben Szűz Máriás lobogó, izgatott zsi
bongj tölti meg a színházat, mint egy nagy 
színdarab -premierje előli Fél 11 óra után mar 
megalakult a helyi egységes párt, az utcán mar 
közeledik Bethlen István gróf, aki gyalog jón 
az ut közepén, mögötte nyolcas sorokban a kép
viselők és a helyi előkelőségek.

Bevonulnak a színpadra, leülnek a hosszú 
asztal mellé es megkezdődik a nagygyűlés 
Kenéz Béla szolnoki képviselő beszámolójává!. 
\ közönség még kissé hideg, de Kenez beszédé 
közben egyre melegebb lesz a hangulat, amely 
a miniszterelnök beszéde kezdeten zugo, eljenzo 
ünnepléssé szélesedik ki. Toinbolo taps közt 
emelkedett szólásra Bethlen.

Azért mentem külföldre, hogy meggyőzzem 
szomszédainkat, hogy mi is békét akarunk es 
ha ők is úgy akarják, készek vagyunk kikü
szöbölni az ellentéteket, amelyek egy korrekt 
szomszédi viszonyt lehetettenne tettek. Azt 
mondják majd, ez a megalázkodás politikája.

A jó szülők azonban nemcsak érzelmeikre 
hallgatnak, hanem néha fájdalmas onmeglaga- 
dást is gyakorolhatnak, hogyha gyermekük 
érdeke ezt követeli, fíigyjék cl, ha valakinek 
nehéz, így nekem nehéz ezl az önmegtagadast 
gyakorolnom. Nem elég az, hogyha a magyar 
kormány tesz korrekt kijelentéseket, nem eleg, 
ha a magyar kormány viselkedik úgy, ahogy 
nemzetközi szempontból ez kifogastatan, mert 
a mai időkben a külföld nemcsak a magyar 
kormányt, hanem a magyar társadalom maga
tartását is nézi és

a magyar kormány által hónapokon kérész- 
iül követett irány egy nap alatt össze- 
omolhat, ha a magyar társadalom es a ma
gyar sújtó a maga részéről nem tanúsítja 
azt, hogy követi ezen az utón a magyar kor

mányt.
— A fajvédelem egy uj alakulat. Néni akarok 

abba a hibába esni, amelybe a közélet szám
talan tényezője máris esik, amikor túlbecsüli 
ennek a mozgalomnak a jelentőségét.

Nincsenek sokan, a súlyúk sem jelentős.
Azzal kezdték a maguk akcióját, hogy azt a. 

színezetet keltették, mintha a kormányzó 
őf őrnél lósága (e szavaknál az egész közönség 
földi Iva. percekig lelkesen tüntetett a. kor
mányzó melleit) titokban ezt az irányzatot pár
tolná vagy legalább Is vele rokon:;'<m rzne. 
Nem is veszik észre, hogy mennyire sér lő ez a 

kormányzó ur őfőméltóságára, aki egyfelől —. 
ha. ez igaz volna — a magyar kormányt bizal
mával tüntetné ki, a másik oldalon azonban 
titokban övelük szimpatizálna. Én a leghatáro
zottabban tiltakozom ez ellen a beállítás 
ellen és

fölhatalmazva érzem magam annak kijelen
tésére, hogy a kormány a kormányzó ur 

őfőinéltóságának teljes bizalmát bírja.
Egy pillanatig sem maradna a kormány ezen 
a helyen, hogyha ennek a bizalomnak birtoká
ban nem volna. (Éljenzés.)

— De tovább is folytatták akciójukat és egy 
olyan piszkolódási hadjáratot indítottak az 
egységes párt. tagjai, sőt a kormány 
egy tagja ellen is, amely eddig példát
lan a magyar politikai élet történetében. 
Senki sem kiviinja jobban, mint én, hogy ha 
voltak visszaélések, hogy ezek a visszaélések a 
pártatlan bíróság által földerittessenck.

Becsületes férfiakat a sárban akarni meg- 
hentergeíni, nézetem szerint tisztességtelen 
politikai fogás, amely egyes emberek tu
datlanságával akar visszaélni azért, hogy 

becsületes emberek becsületét elvegye.
— Azt mondják, hogy-a kormány az úgyne

vezett bankokrácia slephordozójává szegődött. 
Azt. mondják, hogy a magyar kormány hirde- ' 
tett elveit cserbenhagyta, hogy a keresztény 
nemzeti politikát, amelyet a választásokon hir
detett. a, kormány cserbenhagyta. Mi objekti- 
vén Ítélünk a gazdasági élet minden faktora 
fölött és amennyire szükséges és kötelességünk, 
hogy minden visszaéléssel szembeszálljunk, 
éppen annyira szükséges, hogy olyan jelsza
vainkul szemben, amely jelszavakkal esetleg 
tisztességes és hasznos organizációkat táviad
nak meg, csak a. népszerű és demagóg jelszó 
kedvéért, férfiasán helyt álljunk.

— Huszonkétéves politikai pályámon soha 
egyetlenegy nagybanknak sem igazgatója, sem 
föl ügyelőbizottsági tagja nem voltam. Huszon
kétéves politikai pályámon semmiféle buda
pesti nagyvállalkozásban részem nem volt, sem 
szindikátusban nem voltam benne. Nekem te
hát nincsenek nexusaim azzal a bankokra má
val. Nekem tehát jogom van erről a kérdésről 
beszélni. Minden visszaélést, minden olyan tö
rekvést, amely a magyar gazdasági életet ki
zárólag a nagybankok uralma alá akarná haj
tani, elítéltem a múltban, elítélem most és 
ellene fogok küzdeni mindig és minden körül
mények között. Azonban tisztességes vállalko
zások, tisztességes pénzintézetek ellen rendőri 
eszközökkel eljárni, vagy azokat tönkretenni, 
olyan intézeteket, amelyekre nem a kormány
nak, néni ennek a pártnak, hanem az ország
nak vau szüksége, mert ezek nélkül megállana 
a gazdasági vérkeringés ebben az országban, 
azok ellen ilyen formában eljárni, bocsánatot 
kérek, vagyok olyan férfi, hogy erre kapható 
ne legyek.

Politikai gyávaságnak tekinteném, ha nem 
mernék szembeszállni olyan demagóg jel
szavakkal, amelyek egy pors?emnyi igaz
ság miatt ezer és ezer exisztenciát tesznek 

tönkre.
— Az a vád is elhangzott, hogy elhagytuk a 

keresztény nemzeti irányt. Kérdem, miért1? 
Azért, mert nem vagyunk hajlandók együtt 
üvölteni a farkasokkal^

Azért, mert nem vagyunk hajlandók ordí
tani, hogy keresztre kell feszíteni a zsi

dókat?
Ezt a. politikát elhagytuk, de csak azért hagyx 
tűk el, mert sohasem volt ez a politikánk^ 
sohasem is értettünk egyet ezzel a politikával, 
ezt sohasem hirdettük, sohasem tartottuk he
lyesnek és ezentúl sem fogjuk helyesnek tar
tani. (Helyeslés.) Vagy azért, mert nem tartjuk; 
azokat a csodaszereket, amelyeket a fajvédők 
a gazdasági élet kinövéseinek gyógyítására 
ajánlanak, megfelelőknek1? Mert csodaszerek 
kettőt, érhetnek el: vagy sírba teszik a beteget, 
vagy az orvost a börtönbe juttatják.

Én nem akarom a nemzetet a sírban látni, 
de magamat és ezt a kormányt sem akarom 

a börtönbe vitetni. v \
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— A fajvédők egész mentalitása az, hogy a ke
resztény gazdasági életet, keresztény ipart, ke
reskedelmet lehet teremteni éspedig az állam
iak lehet teremteni törvényhozási utón, ren
deleti utón vagy rendőri eszközökkel. Márpedig 
az én meggyőződésem az, hogy keresztény ipar, 
keresztény kereskedelem, keresztény vállalko
zás akkor lesz ebben az országban, nem ha az 
állam fölülről próbálja ezt mesterségesen meg
csinálni. hanem akkor, ha alkalmasabb társa
dalom lesz, az ő mostani agitációjukat másnak, 

porhintésuek a nemzet szemébe,
meggyőződésem szerint nem tekinthetjük. Do 
lássuk a csodaszerek egyikét, amelyet ajánla
nak. Itt van a valorizáció kérdése. Ez a korona
romlást megszüntetni nem fogja. Mert a ko
rona romlásának eredete mds okokból
fakadt. Ez legföljebb arra jó, hogy azokat a 
szimptomákat némileg gyógyítsa. Hogy a kor
mány nem nyúlt hozzá ehhez a kérdéshez a mai 
napig, ennek oka az, mert ez a kérdés a 
szakemberek objektív megítélése szerint is 
legalább kétélű fegyver. Legyünk tisztában az
zal. hogy ha a valorizáció az egész vonalon 
vitetik keresztül,

föltétlenül nagy drágaságot fog fölidézni.
•— Sehol sem merték ezt az eszközt alkal

mazni, mert bár látták annak előnyeit, tisztá
ban voltak annak hátrányaival is. .J korona 
romlásának oka. fölfogásom szerint, az a kö
rülmény, hogy el lettünk vágva az európai hi
tel vérkeringésétől és igénybevételétől. Az or
vosszer tehát, amelyet alkalmaznunk kell, 
kettő lehet: a termelést kell fokoznunk és hitel
hez kell juttatnunk az országot.

De ha a kormány és az állam hitelhez jut, 
abban az esetben a privát tőkék is a kül
földről be fognak jönni és meg fogják ter
mékenyíteni a magyar közgazdasági életet 

és a termelést.
— Azért mentem külföldre, hogy’ leküzdjem 

az akadályt, amelyet a reparációs kérdés hitel
képességünk clá állított, hogy föloldjam azt a 
vasgyiirüt, amelyet a trianoni szerződés font 
koránk a rcparáciő kérdése utján, azáltal, hogy 
a magyar államnak összes javai és jövedelmei 
zálogul szolgálnak a reparáció részére. Ezt az 
akadályt akartam a magam részéről keresztül
törni.

örömmel jelenthetem, hogy azt hiszem, 
hogy jó utón vagyunk, ha akár a bel-, akár 
a külpolitika terén nem fordulnak elő olyan 
incidensek, mint amilyenekre beszédem be
vezető részében utaltam, abban az esetben 

siker fogja működésűnket koronázni.
— Genfi tárgyalásaim rendjén az összes szá

mot tévő faktorok megegyezést kötöttek oly 
irányban, hogy

a reparációs bizottság december folya
mán — ha egy megfelelő rekonstrukciós 
tervet kap — egy uj határozatot hozzon, 
amely a réparációt ebből a kölcsönből ki
kapcsolva, egyúttal ennek a kölcsönnek a 
tervét elfogadja és azután azt. a kontrollt, 
amely e kölcsön szempontjából elodázható 
nem lesz, a reparációs bizottság a Nép

szövetséggel együtt gyakorolja.
— Azt kérdezték és kérdezik egy kicsit fur

csa formában, hogy
mik a kölcsön belpolitikai föltételei?

Semmi olyan követelés, hogy például koalíciós 
kormány formáltassék vagy hogy az emigrán
sok hazajöhessenek, jjoha tol nem merült, álta
lunk nem tárgya hatott, ezt soha föltételképen 
elénk nem áhítottak, úgy hogy én csak nevet
hetek, ha a képviselő urak felelősségük tuda
tában 'állítanak ilyesmiket.

— A harmadik kérdés, amelyre felelni kí
vánok,

a kontroll kérdése.
J/n a magyar pénzügyminiszter az egész cse
lekvésében a reparációs bizottság kontrollja 
alatt áll a trianoni szerződés értelmében.

Tehát ne higyje senki, hogy nem állunk 
pénzügyi kontroll alatt.

Ha kölcsönt akarunk külföldön kapni, legyünk 
tisztában azzal, hogy ('nélkül nem fogunk köl
csönhöz jutni, azonban ha pénzügyi kontrollról 
van szó, léuyegca változás a mai helyzettel 
szemben nincs. Csak arról van szó, hogy olyan 
kontrollt ne gyakoroljanak, amely beZ- cs kül
politikai szuverenitásunkat érinteni, akarja. A 
magam részéről, amennyiben kénytelen vagyok 
belemenni abba, hogy pénzügyi kontrolit gya

koroljanak abból a célból, hogy a. hitelezők 
biztonságot kapjanak,
ügyi tervezet, amelyet kidolgozunk jó és ke
resztül is fog vitetni,

épp olyan kevéssé volnék hajlandó bele
menni oly kontrollba, amely akár belpoli
tikai, akar külpolitikai szuverenitásunkat 

érintené.
Ilyenről sem a reparációs komisszió. sem a 
Népszövetség soha nem is tárgyalt velünk.

— A külföldi kölcsön érdekében megindult 
akciót csak nyugodt belpolitikái atmoszférá
ban lehet lefolytatni. Tgen nagy felelősséget 
vállalnak azok a belpolitikai tényezők, akik 
a kormány akciói iránt a külföld bizalmát 
megingatni akarják. Konszolidációs kormány 
nem vagyunk abban a tekintetben, hogy el
kezdjünk tárgyalni számtalan politikai frak
ciókkal, erről beszélni sem lehet.

Sem a választójog, sem az alkotmány, sem 
a földbirtok terén nem tudnánk helyeselni 

egy radikális reformot!
— Voltakép ma is kaliciőban élünk. A kor

mány mögött áll a keresztény egység pártja 
és a mérsékelt, liberális Heinrieh-párt. Látok a 
parlament padjain a két szélsőség között olyan 
egyéneket, pártonkiviilieket, olyan kisebb 
frakciókat, akik, ha elszánják magukat arra, 
hogy a munkából kiveszik részüket,

szívesen fogadjuk akármelyikében a három 
párt közül.

— Az őszi ülésszakban foglalkoznunk kell a 
földbirtoknovellával, pénzügyi kérdésekkel, a 
fővárosi törvénnyel és a

házszabályrevizióval.
— A magyar közgazdasági és pénzügyi poli

tika sorsdöntő fordulón áll. Látom tisztán a 
kibonyolódásuak útját

a magyar káoszhó;,
amely immár négy vagy öt éve fonnál. Őrizzük 
meg a nemzet egységét, higgadt mérsékletét, 
akkor sikereket érünk el.

Vasa József a fajvédőkről
— Közöttünk és köztük az a különbség, hogy 

mi a keresztény és nemzeti alapra rá akarunk 
hozni mindenkit, aki ennek a, nemzetnek dol
gos tagja akar lenni, ők pedig, úgy látszik,

le akarnak erről az alapról könyökölni és 
szorítani mindenkit, aki az ő nótájukat 

nem akarja elfogadni.
Ez a kis különbség óriási programatikus kü
lönbség. Ezt az alapot, elég erősnek tartjuk 
arra, hog.v a nemzet egyetemességét önmagába 
foglalja. Nem vagyunk kaphatók arra, hogy, 
a keresztény és nemzeti politikához

a vakmerőség és meggondolatlanság poli
tikáját

kapcsoljuk.

EtnSI ffölssőSaSása
Az abád&zalóki kisgazda beszéde után a közönség \agy 

Emil igazságügyminisztert akarta hallani. Az igazságügy
miniszter a többi között a következőket mondottn:

— Magyar ember, aki 3 százalékot alkot, sok
kal többet tesz, mint aki 97 százalékot, beszél. 
A fő kérdésben, az épület fölépítésében, nincs 
köztünk különbség. Engedjék meg altnak a 
hangoztatását, hogy Magyarország sorsát ép
pen úgy válaszúton érzem, mint akkor, ami
kor 11 évvel ezelőtt, a politikától eltávolodtam.

■ Az egész világ ellenségünk, sorsunk valóság
gal a megsemmisülés előtt áll. (Az asztalra 
csap és emelt hangon folytatja.) Isten előtt 
vallom, hogy vét a magyarok istene ellen, aki 
Bethlen Istvánt bántja!

Én mondom ezL aki, ismétlem, gazda
sági és pénzügyi téren nem vagyok min
denben egy véleményen a pénzügyminisz

ter úrral.
De Magyarországnak a káoszból való kiveze
tésére a magyarok istene küldte ide Bethlen 
Istvánt. Voltam külföldön, azelőtt mindig 
csak azt hallottam, hogy Magyarországon za
var van, az utcán nincs biztonságban az em
ber. Egyszerre csak azt látták, hogy itt nyu
galom van, béke és konszolidáció. Magyar
ország konszolidációjának munkája össze van 
kötve Bethlen István nevével. Ez azonban nem 
gátja annak, hogy 10 pere múlva, odamond jani ’ 
az én miniszterelnökömnek a szemébe egy más I 
kérdésben: István, nekem van igazam! Nem |

vagyok ellenzéki politikus, tehát vigyázni Vr.ii 
a szavaimra. Eel1

Ha G^nbös‘Gyula huszonkétszeres nari 
sagra íollujodva jönne elém huszonkét mól 
lenyzsebbel, ha a konszolidáció munkái' 

megbuknék, akkor sem kellene nekem.
Tőlünk észpolitikát, nem pedig érzeloinpoliti. 
kát varnak. En kijelentem, hogy minőin- 
yezerom, Bethlen István mellett‘ állok mer? 
benne latom azt az államférfiul, aki 
ország sorsat meg tujda menteni. Látok benne 
egy langoszlopot, amely után a magyar kör iin 
segnek mennie kell, amig bennünket bevezet 
Igorét földjévé. c az

I

Bármely t ü z e 1 ő - r 
anyagra alkalmasig

E kittinő folytonégő kály. H 
hókat gyártja kizárólag 3 

KOCN JEmD 
kályhagyára

Budapest, VI. Szondy-u. 530 
Telefon: 8—69. Jnterurban g

ftzvA,</h!8uer Miláné, mint édesanyja, lm... fóJ nrr Edéné, sz. Neumann Emma, mint hi(v , H 
Magda es Piri gyermekei, a nagv csanástóí 
mentort szívvel jelentik. hogy a legjobb ti u , 
legonfolaldozóbb férj és apa. ’ ,l HH

munkás élete 18-ik évében folyó hó 13-án 
hunyt. ”*■

Harmonikus és áldásos élete delén ragadta ki 
köriinkból a legnemesebb embert a halál

A temetés folyó hó 15-én délután ^4 órakor 
lesz a rákoskeresztúri izr. temető halu’tas házából.

Frled Armlnné és Engel Nindorné test>.;tre: 
sógorai, sógornői és a nagyszámú rokonsu" ’

Emléke örökké élni fog szivünkben. 
, vilinmoskocsi k3 órakor indul a Rőkw-Korüaztid.

Minden külön értesítés helyett.

ki1
r*p?.

I

%

A kályhák ka

„Fortuna" Ingatlanforgalmi Vállalat
az Országos Földldrtokrcndező Bíróság engedélyével

Budapest vi, Tarői-küriit 21. 274 Telefon: 7-36, 
Nagyszáma birtokvételi és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házak, villák és telkek közvetítése. .Tói 
bevált lakásközvetités, flnaneirozás stb. Mindennemű ing t- 
lantigyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét lebonyolítás.

is aditnfc
kötésre ciszternában, hordóban vagy kannából 

díjmentesen tárolva, házhoz szállít ua vagy 
kocsiba töltve

autóbenzint, autóalasat, 
autózsiT»ít 

legolcsóbb napi áron,
valamint petróleumot. gépolajat. hrnyerotajat, 

motorhajtó- ót kcnöola jókat. Tovölte <;< pzsi/7, 
kocsikén öcsöt

rtPUiiBlíS**  olajfteneshedolmi r>t
Budapest V, Balalon-ulca 10 — Telefon: 161 H
ob»<iph: v, tiaiaton-tuca in — Telefon: 161 íj “L

B RI ILI ÁR S 0 K AT £»«
- _________________________________ '-Szög?.(lő . r« veszi
Székely Kmil - sí

heByEséget 
vagy 

üzletrészt keresek 
a varos belterületén, Ajánlatok (ügynökök 

kizárva) József 34-42 telefon alatt

l

I

W Jívere haza. Nyugodtan almi- 
fX" RM hatsz. Lakásunkat már rend- 
<nD 80 behozta — DBTRBCHSTE8M.

József 116-55, József 126-38

Velour duvetlne
(MegkülltaMztetandő a VELŐMRE AK 
mondott „olcsó**  reklám-minőségektől)

kosztümre, kabátra, a béke
időkből ismert jő minőség, 
finom gyapjúból, bársonyos, 
puhafogásu, méterje ,»t. t

s

tűn

IV. k e r 01 e t. 
« Kristőf-tér4

$ r.
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Mgy ébredő orvos boockéssel 
leszurt egy földbirtokost

Az ügyészség vizsgálatot rendelt a támadó és a 
megtámadott ellen

(A Reggel tudósítójától.) Ez év élőjén került 
Szigetvárra dr. Huszár Csaba orvos. Az ottani 
kórházban alorvosi állást kapott. A szigetvári 
ébredők jó pajtást nyertek Huszár doktorban, 
aki. víg, mulatós legény és mulatozás után a 
Keresztény Olvasó Egyletből a zsidók lakása 
elé v.onult; Erger-Bergert énekelni és macska
zenét adni., A nyáron, augusztus 7-én történt, 
hogy Huszár Csaba sokáig mulatott a Keresz
tény Olvasó Egyletben. A mulatozás végén az 
alorvos hazafelé igyekezett, ugyanebben az 
időben fórt haza egy vendéglőből Friedmann 
Ernő szigetvári lakos, fiatal földbirtokos, akit 
barátja. 7*aba/c  zíntaZ orvosnövendék kisért. Ez 
a Tabak, amidőn lakása felé tartott, megijedt 
Huszár lármájától, visszasietett Friedmann la
kására, akit arra kért, hogy jöjjön ki, mert úgy 
látszik, 'honi! valaki bajbakerillt, mert a kór
ház felöl éktelen zaj hallatszik. Amikor a kór
ház felé haladtak, az utói? találkoztak dr. Hu
szár Csaba alorvossal, aki elállta útját Fried- 
mannéknak. Friedmann Ernő csak annyit mon
dott: „Mit akar velem?**

Az alorvos kezében megvillant a bonckés 
és egy pillanat alatt mellbeszurta a föld

birtokost.
Ez a kezében levő vékony sétapálcával igye
kezett védekezni, az alorvos fejére vágott is 
egyet, de a következő pillanatban már eszmé
letlenül összerogyott. Nyöszörögve mondta:

— Jaj, m eg szu rtak...
Dr. Huszár erre Tabak Antal ellen fordult, 

de ez látva, u veszedelmet,
nem hátrált meg, hanem sétabotjával neki
esett Huszár alorvosnak s addig ütötte, 

amíg az el nem távozott.
Tabak segítségért futott, föllármázta Fried- 

mannék lakását, orvosokért, szaladtak, majd 
kórházba vitték az ájult Friedmann Ernőt. Az 
orvosok a seb megvizsgálása után úgy talál
ták, hogy

Friedmann Ernő sebesülése életveszélyes és 
csak úgy menthető meg, ha o<t rögtön meg' 

operálják.

Ugrón nem vállal 
miniszterséget a 

Bethlen-Kormányban 
Szilágyi Lajos a nemzetgyűlés fölosziaiását 
Követeli, — A biharnagybajonr beszámoló

Biharnagybajom, október 14.
Cl Reggel Kiküldőit tudósítójának telefon

jelentése.) Mialatt a miniszterelnök Szolnokon 
mondotta cl óriási érdeklődéssel várt beszedet, 
itt, közel a trianoni magyar határhoz a parton- 
kiviiliek csoportjának liberális politikusai fej
tették ki politikájukat. Létay Ernő beszamom- 
jára Ugrón, Szilágyi, Diniek és Benedek János 
kisérték el és a környék egész népe összesereg
lett, hogy a szónokokat, meghallgassa.

Lilán Ernő az alkotmányos parlamenti rendszer ión
tartásának ée >. polgárság ez irányban való mogszer'e- 
zéséuek a szükségességét hangoztatta. Beszólt a föld
reformról ós szembehelyezkedett azzal a törekvéssel, 
amely a holtkézi birtokokat a földreforinnovolln kereté
ben különleges elbánásban óhajtja részesíteni. Egyenlő 
elbánást követel minden kisajátítás alá kerülő birtokra 
nézve.
l’gron Gábor általános figyelem 

politikájának ti minden jobboldalt, es baloldalt 
szélsőségektől m.ntes utat jelölte meg es a

magyar alkotmány osság és parlamentariz
mus arcul csapásán tik wjnondoHa^ ,1nin Y.-r1' 
Mussolini

minden 
és Mustafa Keinaí imitátor dik

tátort törekvéseit,
szemben minden becsületes, alko<- 
gondói kosó magyar embernek föl 
a küzdelmet. Támogatja a kor

minden olyan törekvésében, amelj 
ország erdeke.it, szol-

i

amclyckkcl 
mányosan 
kell vennie 
mányt.
meggyőződése szerint az ország ‘2 eii\ei \ i galja. Azonban úgy közjogi, mint, belpolitikái 
kéi (lésekben az emberi és polgári szabadság
jogok kezelése terén, valamint kozgazdasagi 
politikájának koncepciótlansága miatt kardi
nális kérdésekben tér el meggyőződése a kor
mány politikájától, úgy hogy mint, demokia- 
tikusan és liberálisan gondolkozó ember e tá
mogatást meggyőződése sérelmével nem tok óz
hatja, csakis abban az esetben, ha a kormány 
politikája az ő meggyőződését a. miniszter
elnöknél sokkal jobban megközelíti.

A leghatározottabban kijelenti, hogy mind
azok a híresztelések, amelyek a legutolsó 

i

Mialatt az orvosok az operációt végezték, az
alatt Huszár Csaba az utcán és a kórház körül 
magánkívül ordítozott és a rendes Erger- 
Berger-nótázáson kívül azt is kiáltozta:

— Megöltem egy büdös zsidót...
A kórház folyosóján aztán megtámadta 

Friedmann Ernő hozzátartozóit és igy rivalt 
rájuk:

— Hát nem kell kiirtani a zsidót, hiszen 
még itt is tolakszik?

Az operációt végfcő orvosok látleletet készí
tettek Friedmann sérüléséről. Életveszedelmes 
maradt még napokon át Friedmann állapota. 
Hosszú heteken át a leggondosabb orvosi ke
zelés tudta csak életét megmenteni. A földbir
tokos a múlt héten annyira jobban lett, hogy 
vonatra ülhetett és följött Pestre. Itt fölke
reste dr. jlíimc/í. Károly egyetemi tanár, tör
vényszéki orvosszakértőt, akit arra kért, vizs
gálja meg és adjon orvosszakértői véleményt 
a sérüléséről. Dr. Minich megvizsgálta Fried
mann Ernőt és a kiállított orvosi bizonyítvány 
tanúsága szerint Friedmann még mindig be
teg és a teljes gyógyulás bekövetkezésének 
időpontját most még meghatározni nem is le
het. A professzor azt mondja, hogy a mell
üregben levő idegen anyagok lecsapolása 
esetleg újabb operációt tesz szükségessé. 
Friedmann Ernő e bizonyítvánnyal fölszerel
ten most ügyvedje utján

bűnvádi följelentést tett dr. Huszár Csaba 
alorvos ellen szándékos emberölés bűntet

tének kísérlete miatt.
A kaposvári ügyészségen Révy Ferenc kir. 

főügyész, az ottani ügyészség elnöke, már el
készítette az indítványát, amely szerint szán
dékos emberölés bűntettének kísérlete címén 
kívánja a vizsgálat sürgős lefolytatását. De 
ugyanebben az indítványában kiterjeszteni 
kéri a vizsgálatot súlyos testi sértés büntette 
címén Friedmann Ernő és Tabak Antal ellen 
is, akik az alorvos panasza szerint öt véresre 
verték. Dr. Zeffirovits kaposvári vizsgálóbíró 
most fog dönteni az ügyészség indítványa tár
gyában.

hetekben a jelenlegi kormány keretében 
való tárca vállalással gyanúsították meg, 
már az előbb elmondottakból kifolyóan is, 

a valóságot nélkülözik, _
A zajos tetszéssel fogadott beszéd után Diniek Ödön 

azt fejtegette, hogy a pártonkivüli képviselők irreden
tizmusa nem kardesörtetésben és a fajvédők hangzatos 
frázisaiban merül ki. sem felelős állásban való közjogi 
tényezők elszólásaiban, hanem a belső rendnek és a 
konszolidációnak a kiépítésében nyilvánul meg. Benedek 
János fölszólította a bihariakat, hogy tartsanak ki 
Kossuth eszméi mellett.

Végül Szilágyi. Lajos jelentette ki, hogy vál
tozatlanul megmarad ellenzéki álláspontja 
mellett. A mai helyzetből szerinte az egyetlen*  
kivezető ut a választójogi törvény sürgős meg
alkotása, a nemzetgyűlés föloszlatása és az uj 
válosztások elren delése.

A népjóléti miniszter 
csalt a drágasági bizottság meg- 
hallgatása után dönt a lakbér

emelésről
(A Reggel tudósitójától.) A közvéleményt ma 

legelsősorban az a kérdés érdekli, hogy a ké
szülő uj lakásrendelet mit iog tartalmazni. Az 
utóbbi napokban a legkülönbözőbb hírek jeleli*  
tok meg. amelyek már a készülő rendelet főbb 
intézkedéseit is közölték. E hírek a béremelések 
dolgában is egészen fantasztikus számokat 
emlegettek.

A Reggel munkatársa a szolnoki ut folyamán 
kérdést intézett Vass József népjóléti minisz
terhez és Pctricbevich-Horvqth Emil báró ál
lamtitkárhoz a kolportált hírekre vonatkozóan.

ügy a miniszter, mint az államtitkár a leg
határozottabban megcáfolták, mintha a 
béremelés kérdésében bármiféle döntés tör
tént volna. Kijelentésük szerint előzőén 
mindenesetre meghallgatja a miniszter a 
nemzetgyűlés drágasági bizottságának föl
fogását, úgy, hogy minden eddig közölt 
szám a béremelést illetően — légből kapott 

koholni ány.

TENNISZSvS
" ftN-atM., NÉMET ÉS MAGYAR GYÁRTMÁNYOK 

KERTÉSZ 18. Andrássy-ut 36, Párltl Nagy Áruházzal szemben

Versenykocsin Budapesttől
Székesfehérvárig

Székesfehérvár, október 14-
(A Reggel kiküldött tudósítójától.) Mozgal

mas élénk napjai voltak szombaton és vasárnap 
Székesfehérvárnak. A Magyar Gazdák Ló
tenyésztő és Értékesítő Szövetkezete rendezett 
két napon át tartó lóversenyeket, ezenkívül 
pedig távolsági kocsi- és lóverseny volt Buda
pesttől Székesfehérvárig. Vasárnap már a kora 
reggeli órákban elegáns, karcsú versenykocsik 
sorakoztak a Gellért-téren a Műegyetem előtt. 
Innen indulnak 8 órakor a versenyzők Székes
fehérvárra. A távolsági kocsi versenyre össze
sen nyolcán neveztek be. azonban csak

öt kocsi ndult el.
Két egylovas és három kétfogatu. Pontban 
8 órakor volt a start. Percenként indítja útnak 
a kocsikat Bartha Albert volt honvédelmi mi
niszter, a verseny főrendezője. Az egyik két
fogatu kocsin A Reggel munkatársa is részt 
vett a versenyen. Hetvenkét kilométer az ut 
Budapesttől Székesfehérvárig és ezt az arány
lag hosszú utat meglepő gyorsasággal futották 
meg a versenyzők kocsijai. Háromnegyed 
12 óra előtt néhány perccel érkezett meg az 
első kocsi Székesfehérvár határába: Lamm 
Tibor kétfogatu kocsija, amely a szó szoros ér
telmében azonban csak bevánszorgott a célba. 
Közvetlen Székesfehérvár előtt ugyanis súlyos 
defektus érte Lammékat:

eltörött a kocsinak két kereke,
igy érkezett. Második lett: Hegedűs Mihály 
egyesfogata, a harmadik pedig Vermes Ede dr. 
kétlovas kocsija.

Délután kezdődtek a város határában levő verseny
pályán

az akadályversenyek.
A nehézül .■.•.gratáson — amelynek 15 akadálya volt — 
f:der százados nyerte meg Abaktl nevű lovával az első 
dijat: 500.000 koronát. Második lőtt, vitéz Lipcscy alezredes, 
harmadik báró Rohonczy, negyedik dr. Csiky Ferenc.

A sikversony nyertese: Dulilcr Ervin báró Ildikó lova, 
amelyet Orosz főhadnagy lovagolt. Második lett Csiky 
Ferenc, harmadik Graffy főhadnagy.

Nagyon érdekes száma volt a délutáni versenynek 
a hölgyek vadászversenye.

Almássy. Kealevich grófnők, Madarassy-Beck Tessza bárónő. 
Skerlec bárónők vettek részt a versenyen. A vadászver- 
ceny győztese Széchenyi Ilona grófnő, aki özv. Nddasdy 
Tamásné grófné lován, a Cserebogáron versenyzett. A má
sodik dijat liillbcrt Fercncné Kaska lovával Nddasdy 
Kata grófnő kapta.

V3J, E¥>zsé&2t-fcÖFUí 28
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Elsőrendű külföldi rámán- 
varrott fekete

női félcipők
60.130

Külföldi rámánvarroít, fekete, 
magas

női cipók
72.150

Elsőrendű 
gunlltalpn cipők,

:: rámán varrott gyermekcipők, 
á elegáns női magas és félcipők, 

svéd sárcipők 
versenyenkívilii olcsó árakon

Árverési hirdetmény
hétfőn, o hó 15-én, délután 3 órától királyi közjegyző 
jelenlétében árverés alá kerül, nem rendezett: kereszt.- 
húros zongora, ebédlő-, háló- és uriszoba-herendezés. vit- 
ritnek, régi csipkék és gyöngy-gobelin, secrrftaire, angol 
bőrgarnitúrák. lványi-Griinwald, Deák-Ebner, Magyar- 
Mannheimer, Rottmann, Mozart, stb. elsőrangú mesterek 
olajfestményei, porcellán-service, zeuélőórák. bronzok, 
márványok, régiségek, perzsa- és szmirnaszőnyegek, 
Arnheim, Polzer, XViese es egyéb pénzszekrények, Ues 

Remington írógép, rolós irodabútorok, stb.

TausziBs L. és Társa
szállítási és bizományi vállalat, Budapest, Gyár-utca 1. it,

erdeke.it


X v3nös malom
(Részlet a szinjűíékbóí)

/ Közvetlenül a fővárosi választások előtt va
gyunk. A pokol legmélyebb fenekén arról tanács
koznak, hogy miképen lehelne a budapesti több
séget czutdnra is biztosítani, Magister, a. pokolbeli 
Edison, megkonstruálta a pszichokorruptört. azt 
a zseniális gépet, amely a „szavazó" lelkét egy 
óra alatt IVolff-pártivá örli. A bemutatáshoz kiser- 
leti alanyul lehozták Pesti Polgárt, mielőtt azon
ban a gépbe helyeznék, a Magister bemutatja azo
kat a bábokat, akik a szavazó preparálásában 
részt fognak venni. A sillyesztőböl fölvonulnak a 
városháza ismert figurái, utolsónak a „Vezér", 
akinek két szivet operált be a Magister, egyet 
jobbra, egyet balra és két ördög vezeti pórázon, 
s a Magister „Lupus horridus informális" néven 
mutatja be.)

A Magister (intézkedik): Rubicante! A lila 
sugarat! Helyes! Most léfekszik — most föl
nyitja a szemét... Még húszmillió ampert a 
kongregációs transformátorba ... Úgy... Most 
kinyitja a száját, még... igen, most jó. Ké
szen vagyunk, felséges uram. Először lássuk 
az esküvési rutint. Carolus Lupus horridus, 
most esküdj nekünk, ahogy a torkodon kifér.

A Vezér (esküre emeli kezét): Esküszöm, 
hogy én teremtettem Zilahi Kiss Jenőt, eskü
szöm, hogy Zilahi Kiss Jenő teremtett engem, 
esküszöm, hogy Zilahi Kiss mondta, esküszöm, 
hogy Zilahi Kiss nem mondta, esküszöm, hogy 
Zilahi Kiss nem helyeselte a forradalmat, es
küszöm, hogy Zilahi Kiss liazafiságból helye
selte a forradalmat, esküszöm, hogy nem já
rok udvari fogaton, esküszöm, hogy azért já
rok udvari fogaton, mert legitimista vagyok, 
esküszöm, hogy nem engedem visszajönni a 
Habsburgokat, esküszöm, hogy támogatom 
Bethlent, esküszöm, hogy nem nézem tovább 
a Bethlen zsidópolitikáját, esküszöm, hogy 
nem akarok belügyminiszter lenni, esküszöm, 
hogy ha belügyminiszter leszek, Czigány Sán
dor fesz a főkapitány, esküszöm, hogy nem tű
röm, hogy Csilléry cirkuszigazgató legyen, es
küszöm, hogy a keresztény nemzeti gondolatot 
a cirkuszban csak Csilléry tudná helyesen elö
vezetni, esküszöm, hogy szeretem felebaráto
mat...

A pokolkirály adjutánsa (közbeszól): Elég, 
őfelsége azt hiszi, hogy nagyon célszerű egy 
báb ez a Vezér, de egy kicsit émelyítő hall
gatni. Őfelsége azt kérdezi, hogy mit tud még 
a Lupus horridus infernalis?

A Magister: Most, engedclmetekkel hazudni 
fog. Kezdd el, Carolus!...

A Vezér: Megszakad a szivem, ha arra gon
dolok, hogy7 hány családapát tett földönfutóvá 
a kurzus. Szégyentől ég az arcom, ha látom a 
választói névjegyzéket és hallom, hogy az 
egész világ undorodik ezért tőlünk, minden 
gondolatom a népért dobog és nem fogom 
tűrni, hogy*  cinkosaim nyakig bent üljenek a 
városi üzemekben és üzelmekben, a politikát 
ki fogom irtani az üzemekből, mert lehetetlen, 
hogy egy7 pár konjunktúralovag tudatlansága 
miatt Pp-.ten legyen a legdrágább villamos, 
víz és gáz ó5 inkább bukjam meg, de nem en
gedem tönkretenni végképen a fővárost, mert 
a közérdek minden előtt...

A pokolkirály adjutánsa: őfelsége azt hiszi, 
hogy ez nem hazugság. A bab őszintének lát
szik ...

A Magister: Té ’edés. Müvem tökéletes! Si
került megalkotnom a fővárosi pártvezér infer- 
nális típusát és kontroll képen most, megmu
tatom, milyen ez a figura belülről. Rubicante, 
kapcsold be az őszinteséget. Lila sugárt. Kész. 
Mehet. Carolus, beszélj nekünk őszintén.

A Vezér: Mit akartok még tőlem? Nem 
hagytalak eleget keresni, nem akartam még a 
kölcsönt is nektek adni, nem kergettem ki az 
az utcára a régi tanítókat, nem csaptam el a 
kipróbált szakembereket, tisztviselőket, nem 
türöm-e, hogy7 beleüljetek a legzsirosabb hiva
talokba? Minden nap valami uj dis/.nóság sül 
ki. a destruktív lapoknak minden napra adtok 
valami pecsenyét és most, amikor kezd a do
log meleg lenni és a. bőrünkre megy a komé
dia, ti előjöttök olyan régi szamárságokkal, 
hogy a közérdek igy7 meg úgy és itt hagytok 
engem Csillérvvel, mert persze, most másik 
kurzust szagoltok és azt hiszitek, hogy liberá
lis konjunktúra következik. Ereky már fenék be- 
furt a fúróval és most Bethlen felé kacsint
gattok, komiszak? Kell nektek politikamentes 
középpárt? Hát miből fogtok akkor élni, ha 
nem fesz politika!

A pokolkirály adjutánsa: Őfelsége meg van 
döbbenve. Hát csakugyan ilyen rosszul állunk?

A Magister: Ez csak a báb legtitkosabb gyo
morráncában furkáló gondolat volt. Most le
nyomom a. tudat alá és a Vezér ismét teljes 
szuggeszcióhan bőgi a felséged által oly poko
lian célszerűvé átdolgozott kereszténységet. 
Rubicante, vissza a lila sugárral. Carolus, most 
még egy7 kis szerelmet...

A Vezér: Szeretlek, Pesti Polgár, aki türel
mes vagy, mint a juh és fizetsz, mint a katona
tiszt. szeretlek, Friedrich, aki hozod nekem a. 
fascistákat, szeretlek, Gömbös, ébredők mind 
cs Anea Juon, akik védtek engem a destrukció 
dühe ellen és távoltartjátok az országtól a fe

nyegető kölcsönt, amely megszüntetné az egy e
dül üdvözítő ellenforradalmat...

A Magister: Most jön a gyűlölet...
A Vezér: Gyűlöllek te Vilmos, te kövér dé

mon, te közelgő árnyék... Vilmos... Vilmos... 
(Hisztériásán.) Gyűlöllek, eridj innen, mit 
akarsz itt, majd ad neked Gömbös, Petrovácz 
és Czigány, az ekrazitos! Vilmos, takarodj, 
utállak, fuj, eriggy a pokolba, destruktív, libe
rális, kommunista...

A Magister: Most kontra.
A Vezér: Vilmos, drága szerelmem, mindig 

cAak téged szerettelek, én szeretem a kis Ottót 
és nekem is Habsburg! király kell, az a Göm
bös csábított el, azt mondta, hogy millió 
fascistája van, pedig csak egy Kiss Menyhértje 
van neki, de te megérted a lolkemet, talán 
még kiegyezhetnénk, hiszen szív szerint én is 
demokrata vagyok. Egy kis paktumot, ó, Vil
mos ...

A Magister: Elég. Ez arra szólt, hogy ha 
nctalántán, mégis, mindennek dacára... Bi- 
zoin a gépemben, amelybe most bevonulnak 
bábuim, aztán betesszük Pesti Polgárt és a 
fővárosi választás előkészületei megkezdődnek. 
Előbb azonban 10 porc szünet. Addig paran
csoljanak átfáradni a büffébe!

A pokolkirály adjutánsa: őfelsége feszült 
érdeklődéssel várja az eredményt.

(Elvonulás. Zcnfy Vörös függöny.) 
Vége az előjátéknak.

— Mit várhatnak az Ernst-bankház hitele, 
zői? A Reggel értesülése szerint, az Ernst Jó- 
zsef-bankház tartozása három csoportból rek- 
rutálódik. Eevik a tőzsdén levő obligó, körül
belül 700 millió korona, másik a felesége csa
ládjától kizsarolt és kicsalt összeg (körülbelül 
2Vt milliárd), a harmadik a nagy közönségé: > 
milliárd, A tőzsde lebonyolította a maga ter
heit és akit ért- a veszteség, maga vállulta és 
fizette. A nagy tömeggel szomben megmaradt 
aktívak: a budapesti helyiségből és annak be 
rendezéséből, a bécsi (lóknak folerészéből (mert 
a másik felerésznek tulajdonosa hajlandó azt 
megvásárolni) és abból az értéktöbbletből 
amely a komoly kosztbavevökné! lévő értékpa
pírok többletéből származik. E három összeo 
hozzávetőleg 7200—1500 millióra tehető, ami 
esetleg, ha a család például a fél kvótával ho 
éri, 8—900 milliót tehetne ki a hitelezők részére 
ami egy körülbelül 30—10n/n-os kvótát jelentene

— Ccerkészönnepély n Vérmezőn. Vasárnap délután : 
órakor az összes budapesti cserkészcsapatok kivonultak « 
Vérmezőre, ahol jelenliétiikben gróf Teleky I’ál volt ,n 
niszterclnök átadta a főcserkészi aktív hatalmat gró 
Khuen-iJédcrváry Károlynál:, nz uj főcficrkésznek, aki a 
cserkészcsapatok előtt fogadalmat tett. A fogadalom le
tétele után a cserkészcsapatok egyenként diszlépésben 
vonultak el a kormányzó és n királyi hercegek előtt.

— Árion angol fogkrém ápol, üdít.
U>l
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— Viharos lesz a parlament mai ülése. A par
lament mai ülése elé izgalommal tekintenek 
politikai körökben, mert a kormány elhatáro
zott szándéka a nemzetgyűlést ma újra el- 
nopollatni november 3-ig. A miniszterelnök 
szolnoki beszéde mindenesetre olyan hatalmas 
anyagot dobott a politikába, hogy a inai ülés 
viharos lefolyásúnak ígérkezik. A fajvédők 
ugyanis minden körülmények között meg fog
ják ragadni az alkalmat arra, hogy válaszolja
nak Bethlen súlyos szolnoki nyilatkozatára. A 
napirend körül is erős vita, várható, meri az el
lenzék meg akarja majd akadályozni a Ház el
napolását. Az egységes párt azonban úgyszól
ván teljes számmal vonul föl az ülésre, úgy, 
hogy az elnapolás föltétlenül meg fog történni.

— A Svábhegyen nem volt vasárnap világítás Vasár
nap délután a N’ormafa-uton egy erős tempóban száguldó 
automobil nekiment, az u tszéli villanyvezetékoszlopnak és 
azt a földből kidöntötte. Az autó eleje teljesen szétron- 
csolódott. a benneülókuek csodálatosan semmi komolyabb 
bajuk nem történt. A kidöntött villanyoszlopról leszakadt 
azonban a vezeté-k és emiatt az áramszolgáltatás meg
szűnt az egész Svábhegyen és környékén. A vasárnapi ki
rándulókkal telt vendéglőkben és a Nagyszállóban gyér- 
tydk fénye mellett vártak be a zavar helyrehozását, ami 
csak a késő esti órákban történt meg.

— Séta Rippl-Rónaival a ina megnyílt ki
állításán. Vasárnap délelőtt nyílt meg Rippl- 
Rónai képeinek kiállítása. Már az első délelőtt 
sok kép kelt el, annak ellenére, hogy a festmé
nyek ára több millió. A legdrágább kép a 
Rippl-Rónai testvéreit ábrázoló kettős portré, 
amelynek ára. tizenkét millió korona. Érdekes, 
hogy a katalógusban a milliós árak alatt záró- 
jejbeu aranykoronában is ott áll a képnek az 
ára. A „Testvéreim**  például 2400 aranykoro
nába kerül. A legtöbb kép ára négy- és ötmillió 
korona közölt váltakozik, de van több nyolc
milliós festmény is a kiállítottak között. Maga 
a mester is ott sétál a nézők között. Sétára in
dulunk a mesterrel.

— Ezek a kisebb rajzok régi emlékek. A többi kép 
majdnem kivétel nélkül uj. az utóbbi másfél esztendőben 
készült. A legtöbbet. Kaposváron, festettem, a tájképek 
Somogyi tájakat ábrázolnak, a Kaposvár melletti Róma- 
hegy kornyékén készült majdnem mind. A balatoni ké
peket Siófokon festettem, nagyon szeretem őket, levegő
sek, bennük é) a magyar Ostcnde s a Balaton monumen
tális pompája. A férfi-portrékat részint Pesten, részint 
Kaposváron festettem. Az. én arcképem azért olyan ha- 
lovány sápadt, mert kő: vétlenül spanyolbetegségem után 
készült. Móriét Zsigát n nyár elején kezdtem festeni. 
Rabit? portréját pedig most fejeztem be. Schöpflin és 
Osváth kópét az ősszel festettem.

Már a negyedik teremben járunk. Itt megáll 
egy kis kép előtt és lelkes arccal magyarázza:

— Látja kérem, ez egy történelmi értékű festmény, 
a kormányzó esküjét ábrázolja a nemzetgyűlésen. Azt 
hiszem, ez az egyetlen festmény, amely erről a törté- , 
nelmi aktusról készült, de úgy gondolom, hogy fotográfia 
és rajz sem örökítette meg ezt a pillanatot, o- én képem 
tehát az egyedüli, amely megőrzi a: ufókor számára.

Amikor már végigjártuk a termeket, Rippl- 
Rónai leül az egyik kerovetre és beszélni kezd 
művészi pályájáról:

1892 hen. amikor Parisban állítottam k! képeimet, 
már ott tartottam, ahol ma. Azóta csak magyarságom 
lett gerincesebbé, festészeti / cchnil.fi ni és kétségein h'iz 
Siont alig változott. Nem én fejlődtem, hanem az embe
reit haladtak. Húsz esztendő kellett nekik, amíg elértek 
hozzám. Most már magukénak vallanak, pedig voltak 
idők... l»cs no beszéljünk orról. Régen 'olt már. én el
felejtettem. az emberek pedig nem gondolnak ra.. . 
Azok a képeim, amelyeket nem értett meg a közönség, 
amelyeket, vem akart elfogadni, ma már a múzeumban 
lógnak. (k. t.)

— Árion angol fogkrém mindig a legolcsóbb.
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— Hayes Koland dal esi éje. Vasárnap este 
mutatkozott be a néger tenorista Paradies, Cal- 
dera. Bach. Schumann, Schubert, Franck Bo
géi. Quilter müveivel és mellósos néger népda- 
lókkal. A nagymértekben megnyilvánult elő
zetes érdeklődés jogosult: Hayes egy távoli, 
előtt wk, ismeretlen kultúra hivatott hírnöké
nek bizonyult, hloadasa lebilincselő, fölfogása 
neme.; egységből öntött, hangjának terjedelme 
nem nagy, de hivoereje átható. Nem küíső csil
logás, hanem a magábaszálltság bensőségo 
nyilvánul meg lágy, sötét színezetű, érzelmi 
modulációkban gazdag orgánumban. Legátói, 
linóm piáméi. valósággal a bassklarinét bárso
nyos pihegesenek illúzióját keltik. Hayes a 
solto voce éneklés nagymestere. Magas fekvés
ben fortéja már kiesik a sejtelmes légkörből 
Szövegkiejtése világos, ritmusa biztos. Azon
ban technikai kvalitásait elfeledteti szinte tö
kéletes stiliise.rz<,‘ke, amely minden nüánszi je- 
lenin-^gct felfedi es átplántálja a hallgatóság 
lelkeoe. Általános, megérdemelt sikert aratott

(V. M.)
- Uj oltárképet köp a szolnoki Vártomplom. A proletár

diktatúra idejében kemény harcokat vívtak Szolnok kö
zelében. A harc a szolnoki Tisza-hidfőért folyt és ebben 
a harcban sokat szenvedett a Vártemplom is. A templom 
fériléscit még ki som javították s már jöttek a fehérek, 
akik semmivel sem voltak gyöngódebbek a templom’ 
iránt, mint a vörösök. Azóta hozzáláttak a tomplom res
taurálásához és a munkák annyira előrehaladtak már, 
hogy végre sorát keríthették n templom belső földiszité- 
sének is. Fö.’.’/ff Iván, a jeles festőművész oltárképet fes
tett és azt a templomnak, ajándékozta. A kép négy méter 
)n;'<'''s es három motor széles. Ünnepélyes fölszentelése 
voiember 10-én lesz a pápai nunclus jelenlétében. A kép. 
ről nrury tetszéssel és elismeréssel nyilatkoznak azok, 
akik l’ólya Iván alkotását látták a szolnoki müvésztele- 
pen, ahol a kép készült. A képpel különben a magyar 
művészek Szolnok iránt érzett hálájukat akarják leróni 
azért az áldozatkészségért, amelyet a város és annak volt 
főispánja. Lipieh István tanusitettak a müvésztelep -é- 
tositésével.

— Évnyitó ünnep a pécsi egyetemen. Pécsről 
1ávirul ózzák: Vasárnap volt a Pozsonyból ide
in c ne ült I Srzsé bo t-egye tem megnyitotta ne pe. 
Gróf Klebclsbc.rg Kitno közoktatásügyi minisz
ter hosszabb beszédben ismertette Péos és Po
zsony régi egyetemeinek történetét.

— Egyetemeinknek — mondotta a miniszter — sorsá
ban mennyire benne van a magyar nemzetnek egész 
ira-lítinin, a magyar históriának egész szomorúsága, 
íl: slnias akarások és erőfeszítések, amelyeknek a mos
toha sors miatt nincs folytatásuk. De egyúttal biztató és 
fölemelő, hogy semmi balsors, semmi csalódás annyira 
megtörni bennünket nem tudott, hogy ne lett volna 
erőnk, bizalmunk és botorságunk, bogi) a munkát mindig 
tij’i’jl és v.Jból meg ne knzdjük. Istenbe vcíett bizalom
mal erőnk tudatában itt állunk ma is és büszke meg
elégedés tölti el lelkünket, hogy páratlanul nehéz körül
mények között őrinek a második pécsi egyetemnek mégis 
iiéltó hajlékot tudtunk adni és újabb tüzbelyot szente
lünk a tudománynak, hogy a tudás erejével munkálkod
jék hazánk újraépítésén és a magyar nép becsületének 
gyarapításán.

— Eltűnt egyetemi hallgató. Szegedi Géza 20 
eves egyetemi hallgató e hó 10-én eltávozott 
szüleinek Baross-utcában levő lakásáról és az
óta nem jelentkezett. 1,500.000 korona pénz volt 
nála. Szülei eltűnését bejelentették a rendőrsé- 
'jen, ahol a nyomozást megindították.

— Árion angol fogkrém sterilizál.

ahol szenátorok, képviselők, publicisták a magyar problémáról beszéltek
Párls, október 9.

Pengéi rendes párisi levelezőjétől.) Mind
azok jelen voltak e sokáig emlékezetes este
li^11’ akiket érdekel: La probléme hongroise. 
Mi, magyarok, mint csöndes szemlélők oszol
tunk el az egyszerűen dekorált teremben, ahol 
a francia politika kiválóságai beszéllek ha
zánkról, lövőnkről, őszintén, melegen, meg
értőén. Es a nemes mondatok tulharsogtak a 
rideg falakon, kivittek ügyünket a világ szine

Jcan de Eonncfon,
a kiváló publicista kon fér á úszóval kezdődött az ostély, 
amelynek rendezői ezt a címet adták: Meg Icell-e menteni 
Magyarországot! De Monzie szenátor szavainak idézésével 
kezdi a fölolvasását: „A szélt épalt Magyarországot, amely 
függetlenül akar élni, segítenünk kell", hogy pedig Ma
gyarország éljen, ez a nagy- és kisántdnt jóakaratán mú
lik csak. Magyarország történelmi múltjáról szól, arról 
az országról, amely a „Nyugat kereszténységének védő
bástyája volt", arról a nemzetről, nmely ..folytonosan 
küzdött a uermán hegemónia ellen és szivében mindig 
Franciaországhoz vonzódott". A Magyarországon járt fran
ciák meggyőződhettek a magyarok barátságáról. A kis- 
ántánt azonban résen áll. Jof megszervezett és hallatlan 
költséggel föntartott. propagandával, mindent elkövet, hogy 
Magyarország ártalmára legyen, A magyarok az osztrák 
iga. alatt vonultak a világháborúba és az elsők voltak, 
akik a békét áhítozták. A rettenetes trianoni béke dacára 
megkísérelték, hogy saját erejükből talpra álljanak, kül
földi segítség nélkül. A belső békét már nagyrészt sikerült 
helyrcállitaniok, de a kétségbeejtő pénzügyi helyzetiéi nem 
tudnak megbirkózni; a pénzügyi helyzetük mindig ka- 
tasztrofállsabb, amint ezt a magyar korona borzalmas 
esése, mutatja. Ekkor határozta el magát Bethlen zárán- 
dokutjára.

London és Kóma megígérték támogatásukat, de Paris 
elzárta az ajtaját a kisántánt kérelmére.

Persze azt szerették volna, ha Bethlen Prágában, Bolgrád- 
han és Bukarestben kopogtat. Bethlen csupán azzal az ígé
rettel ment haza, hogy Franciaország azonnal kiküld egy 
teljhatalmú pénzügyi bizottságot a magyar helyzet meg
vizsgálására.

Akkor május volt s még a mai napig sem utazott ki 
a bizottság, a korona pedig tovább zuhan a lejtőm 

Minden perc drágu, ha meg akarunk menteni egy egész
séges nemzetet. Majd Bethlen beszédét olvassa föl, ame
lyet a hazaérkezése után tartott. — Amíg Anglia és Olasz
ország támogatja a magyar kérelmet. Franciaország, a 
kisántúntra hallgatva, ridegen elzárkózik előle. Ez ellcu- 
szenvessé teszi Franciaországot, a magyarok előtt. Magyar
ország talpraállitásától függ Európa békéje. A kisániánt 
segítségért kiabál, noha 4.200.000 katonájával szemben a 
magyar hadsereg 35.000 főből áll! Magyarországnak sike

— Csakhogy végre rájöttök! Mindig tudtuk, hogy va
lami még nincs rendben. Jó, jó. hiszen boldog a magyar, 
do ogv kis nyugtalanság birizgálta bensőnket, bár sze
münk kéjesen legelt a fővárosi tanács korszakos alkotá
sain. Igen, a keresztény erkölcs már nagyjából biztosí
tottnak látszik, mindenki benne ül a neki Istentől ren
delt vezérigazgatóságbau, a villanyosforgalom eléggé 
redukálva van, az árak elég magasak és az antiszemita 
ügyvédek eleg lengyelzsidó kliens pénzét élvezhetik. Az 
inkompatibilitás 6em hágy kívánni valót.és a panamák 
is megszűntek azok lenni, mióta mcgkorcsztelték őket a 
kurzusnak azzal a lavévoL, amit azután a polgár ihatik 
meg ingyon és boldogau. Az erkölcs hát rendben lenne, 
de éreztük, hogy valami még hiányzik, amire most végro 
rájött egy városatya s föltárta az utolsó hibát s ez nem 
más. minthogy a Belvárosi Színházban IVcdekind „Tavasz 
ébredéséit játszók a színészek. Igen, ezt kell megszün- 
tetni és akkor teljes lesz az erkölcs s a városi urak előtt 
meghajthatjuk lobogónkat, akik olyan boldogságot te
remtettek itt. hogy ime, nincs már más bajunk, mint 
Wedekind és az ő „Tavasz ébredése".

— 25 milliós hrilliűnsgyürü. Takács Sándor 
banktisztviselő följelentést tett a rendőrségen, 
hogy lakásáról egyik legértékesebb ékszerda
rabja, egy 25 millió korona értékű brilliáns- 
gyürü titokzatos módon eltűnt. A nyomozás 
során a detektívek elfogták Kozák József né 30 
éves cigányasszonyt, aki beismerte, hogy ő 
csente el az asztalfiókból az értékes gyűrűt és 
azután a ház pincéjében elásta. A jelzett he
lyen a gyűrűt meg is találták. A tolvaj ci
gányasszonyt előállították a főkapitányságra, 
ahol kihallgatása után őrizetbe vették.

— A Belvedere tegnap nyitotta meg első 
kollektív kiállítását Molnár C. Pál, a Svájcban 
és Parisban tanult fiatal festőművész gyűjte
ményével.

— Árion angol fogkrém ina is olcsó.

Egészségesek és betegek 
legfényesebben bevált tápszere az Ovo- 
maltine.

rült kiszabadulnia a germán hatás alól, ne hagvjuk tehát 
visszatérni!

Reyucld szenátor,
Franciaország népszövetségi delegátusa,

kijelenti, hogy meggyőződése: Magyarország talpradílltdsa 
nélkül nem lesz béke!

A kölcsönt támogatja, mert ez Franciaország érdeke is.
Géniben Bethlen Istvánnal való tárgyalásai arról győzték 
meg, hogy Magyarország komolyan akarja a békét és 
csupán fejlődni, élni akar.

Do Monr.lc
szenátor,

aki régi barátunk, kijelenti, hogy
senkinek sem szabad beleszólnia a magyar bel. 

politikába.
„Nekünk, franciáknak - folytatta derültséget keltve 
lii’psoknak kell lennünk a kisántántnak és utánuk iga
zodni, mert hiszen annyira le vagyunk nekik kötelezve, 
hogy nekünk köszönhetik a létezésüket, a mi teremtmé
nyeink. Elmondja látogatását Horthy Miklós kormányzó- 
nal a gödöllői kastélyban. Azt hitto az olvasottakból, hogy 
zsarnokot talál, ehelyett egyszerű, őszinte férfiúval ismer
kedett meg, aki hisz a jövőben és a békében. Szívvel és 
lélekkel üdvözölné, ha

a magyar kormány a politikai bűnösöknek és mene
külteknek teljes amnesztiát adna és revideálná a gróf 

Károlyi Mihály vagyonelkobzás! pőrét;
ezzel sokat nyerne a külföld, előtt. Békét kell teremteni 
Középeurópában!

Charles Tisseyre
képviselő,

a „La Hongric mutilée" („A megsebesült Magyarország *)  
ciinii könyv szerzője, azokról szól, akik olvakultságukban 
még mindig « tegnap ellenségét látják Magyarországban. 
Magyarországot nem lehet A émet ország gat együvé sorolni! 
Revideálni kell a trianoni szerződést, amely egészséges 
testet roncsolt össze cafatokra. Ez nem a szentimentaliz. 
mus kérdése, de mindnyájunk életérdeke.

Moysle
ismert vezércikkíró

a kölcsönről beszélt. Franciaország tovább folytatja rossz, 
a realitásokkal nem számoló politikáját. A háború előtt 
a francia kormány ö7,-kal adott pénzt a Disconto Gesell- 
schaftnak, amely azután 8%-kal adta tovább a, magyarok
nak, bolgároknak, törököknek és még a német- pátrónus 
szerepét is játszotta. Ne essünk a régi ügyetlenségek ismét
lésébe, hanem kövessük a realitások politikáját és adjuk 
meg az államkölcsönt a magyaroknak, már csak azért is, 
mert, jő politikai és pénzügyi befektetésnek látszik.

Áz estély teljesen zavartalan lefolyású volt; 
a közönség sokat tapsolt és mindvégig helye
selt az előadóknak. Pallós István.

— Milliós lopások az egyetemen. A főkapi
tányságra följelentés érkezett a Pázmány Péter 
Tudomány Egyetemről, amelyben előadják, 
hogy az I. számú fizikai intézetben régebb idő 
óta egymásután tűnnek el értékes laborató
riumi eszközök. A hiányokat az intézet veze
tője. dr. Rybai István tanár fedezte föl. Az 
utóbbi napokban eltűnt 6 kilogram higany és 
egy 60 mm. hosszú platinarud, Azonnal átvizs
gálták a leltárt és kitűnt, hogy ezenkívül több
millió korona értékű gépalkatrészek s labora
tóriumi eszközök hiányoznak és a könyvtárból 
mintegy 60 darab nagyértékü tudományos 
könyv tűnt cl. A kárt még mai értékében nem 
állapították meg, de hozzávetőlegesen is 15 
millióra rúg. A lopásokat csak a szolgaszemély
zet követhette el. A rendőrség megindította, a 
nyomozást.

' FSUalct 
Koronah«rcca-u. to 

Fiókoki IV, Calvin-tér 
Vfi, RókóCBl-ut 32 
II, F&«utca 52

vászon ; , K 7900
„Schrolg**  sifón ... K 9600
Férfi és női ruhaszövetek, 
selymek, mosóáruk, függöny
kelmék, bútorszövetek, uri- 
és női fehérnemüek, szalagok 
csipkék nagy választékban

Elsőrendű aprSftott import
és iratdanyag Rt- T«I«P és iroda; X, Kdtrónyai-ut 43. Telefoni J. 73-17
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— Rehabilitálva! Egy idő óta sokat szidják 
az OKAB eimü intézményt, akit másszóval z/r- 
vizsgáló Bizottságnak is neveznek. Hogy tűri 
a kávés packázásait, a kofa rémuralmát, a zsír, 
a hús, a zöldség nagyzási tébolyát, a stabil ko
rona mellett egyre emelkedő árakat. Ezt vetet
ték az OKÁB szemére s az nemesen tűrte a vá
dakat s némán dolgozott, vizsgáll, számított, 
csavart, csűrt, megállapított és birságolt és 
most előállt az eredménnyel: íme. harminc ko
ronával olcsóbb lett a tej, nem többé
egy liter, hanem csak ezerhetven korona. És 
ezt az OKAB tette, a méltatlanul vádolt Bizott
ság, aki ernyedetlen munkával kihúzott min
ket a vízből. Most aztán egy évig megint ben- 
nenagyhat, hogy kivizsgálja jövő ilyenkorig a 
savanyutiidő árát és egy millióról kilencszáz- 
kilenevenezerkilencszázkilencvenre szállíthassa 
le azt.

— Kétezer tonna lőpor robbant föl a varsói 
citadellában. Varsóból jelentik: A citadellában 
szombaton légberöpült lőporraktár, amely a 
központi lőszeTtelep egy része volt, teljesen el
pusztult. A közelében álló másik lőporraktár
nak nem esett baja. Elpusztultak még az úgyne
vezett tizedik pavillon épületszárnyai és még 
két szomszédos pavillon. A robbanás ereje a ci
tadella épületeiről letépte a tetőt, az ablakokat 
pedig keretestől kitépte a falakból. Még nem 
állapították meg az áldozatok számát, eddig 
azonban 30-nál több a halott, 4Ó-en súlyosan és 
több mint 400-an könnyen sebesültek meg. A 
körülbelül 2000 tonna, lőpor fölrobbanásának 
okát merényletben keresik.

— A Thék-gyűr félszázados jubilárls kiállítása. A hazai 
müipai'uak nemzetközi viszonylatokban egyaránt ispe-'t 
és nagyrabecsült fényezője, a Thék Endre-félo bútor- és 
zongoragyár félszázados jubileumát e hé 15-én ünnepli, 
ötven esztendeje, hogy az ifjú Thék Endre mint egy
szerű asztalos, a mai hatalmas gyártelep kezdeti alapjait 
megvetette. A lefolyt évtizedek során fáradhatatlan mun
kásságával! a kis műhelyt hazánk legnagyobbszabásu 
zongoragyárává, bútoriparunk egyik mintatelepévé sike
rült fejlesztenie. Azok az eredmények, amelyeket uj 
iparágak meghonositása. terén — a Thék-gyárbau kósziilt 
többek között az> első magyar zongora is — a vállalkozás 
elért és irányt mutató szprepc a hazai bútorgyártás mű
vészi színvonalra való emelésében, alapítójánál, még éle
tében joggal biztosítottak a magyar munka és teremtő
képesség nagyjai között helyet. A millenáris kiállítás 
egyik éke. a Szent István szoba, most a budai várnak 
megcsodált látványossága szintén a Thék-gyárhól került 
ki. A gyár teljesítőképessége Morbitzer vezérigazgató 
szakszerű irányítása és a köréje sercglctt iparművészek 
és szakmunkások lelkes dologtevése mellett állandóau 
emelkedik és méltó rész illeti az üzem fejlődésében 
Wanke Gusztii rut, a nagyszerű alapitó vajét is. A Thék- 
telepek gyártmányai még a legjobb minőségű angol zon
gorákká) és bútorokkal is kiállják a versenyt. A félszá
zados jubileum a Thék-gyár szőkébb körén túl az egye
temes hazai gazdasági életűek, nevezetesen pedig a ma
gyar munkának és iparnak méltó ünnepe, amely fokozott 
jelentőséget nyer az egyidejűleg rendezett nagyszabású 
kiállítás miatt is. A kiállítást, az Cllői-ufi telepen ma 
délután 6 órakor nyitja meg József főherceg.

— Árion angol fogkrém a legjobb.

ISOTTA FKASCHINI
O.M (Oűicine Meccaniche) AUTOMOBILOK 

a vezető olasz világmárKáK
Magy aro rszági vezérképviselet: 
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,VH> Erzsébet-körnt 49 (a Royal-szálló épületében) 
Igazgató: Ujváry Ferenc

Minden este 9 órakor

a Goth-müvészpár vendégjátéka

Sokmilliós
Eistartéztatták a Magyar Bankegyasigiet

HFkGnyvelGjét
(A Reggel tudósitójától.) A Teréz-körű tón 

levő Magyar Bankegyesület Rt. jogtanácsosa, 
dr. Fábián Béla, följelentést tett a főkapitány
ságon a bank főkönyvelője, Jung Ernő 29 éves 
bankhivatalnok ellen. Jung Ernő ez év január
jában lépett be a bankba s nemrégiben fölmon
dott és átment egy másik tőzsdecéghez. A bank
ban most készítették el a félévi zárlatot s

ennek kapcsán nagy hiányokra, sokmilliós 
mankóra bukkantak.

Sokáig keresték a milliós hiányok okát, de se- 
hogysem tudtak ráakadni. Végig ellenőrizték 
az összes folyószámlakát és a munkák során rá
jöttek arra, hogy

több olyan folyószámlán vásárolt a bank 
részvényeket, amely folyószámlák be voltak 
hamisítva a könyvekbe és amely számlákra 

sem ilyen befizetés nem történt.
A gyanú mindjárt Jung Ernőre esett. 

Polonkay Géza dr. rendőrfogalmazó, aki bank- 
és tőzsdeügyeknek referense, clőállittatta a fő
kapitányságra Jung Ernőt. Egyúttal megkez
dették a. Magyar Bankegyesület könyveinek 
megvizsgálását. Csakhamar megállapították, 
hogy

Jung Ernő az általa vezetett könyvekbe 
három nem létező személy nevére folyó

számlát nyitott.
Stern Emil, Appel Jenő és Grosz Erzsébet, ne
vekre. Ezekre a folyószámlákra nagyobb be

— Kétszázmilliós csalás és sikkasztás. A fő
kapitányságon dr. Körös Artúr rendőrtanácsos 
vezetésével néhány nap óta folyik a nyomozás 
egy nagyarányúnak látszó tőzsdecsalás ügyé
ben. Följelentések érkeztek ugyanis Löw Zsig- 
mond 38 éves crzsébetfalvai cjpőkereskedő 
ellen, akit a följelentések szerint, körülbelül 
200 millió korona, clsikkasztásávál vádolnak 
meg. A föl jelentők között, szerepel Krausz De
zső Aggteleky-utca. 1. szám alatti tőzsdebizo
mányos, Hetik Béla erzsébetfalvai vendéglős, 
valamint dr. Kemény Dezső ügyvéd tobbmillió 
koronás összegekkel. A följelentések alapján a 
kereskedőt előállították a főkapitányságra, 
ahol kihallgatása alkalmával azzal védekezik, 
hogy a 200 millió differencia elszámolásokból 
származik, amelyeket a legközelebbi kasszana
pon rendezni akar. A rend őr tanácsos ma dél; 
előtt a tanukat hallgatja ki, hogy a kereskedő 
szereplését tisztázza. Löiv Zsigmondot őri
zetbe helyezték.

— HázíftsóK. Balázs László, a Hazai Bank Rt. egyik 
legképzettebb és legnépszerűbb igazgatója, házasságot 
kötött Foludi Elza asszonnyal, aki szintén kedvelt fő
tiszt viselőnöje volt a banknak. A házasságkötés tanúi: 
Walder Gyula és Kónyi Hugó voltak,

— Árion angol fogkrém illatosít.

Sesstse HayaRawa és Fatty a Corvin- 
Szinházban

A Corvin-Szinház e heti műsoráról el lehet 
mondani, hogy abban úgyszólván személyi si
kert aratott a két kitűnő sláger két férfifősze
replője. Sessue Hayakawa, az elegáns japán 
színész, nemcsak az izgalmas szüzséjii film ne
mes interpretálásával, hanem férfias szépségé
vel, érdekes exotikumával és remek verekedé
sével szerzett magának híveket.. Fatty az ötföl- 
vonásos burleszkjében, „Fatty, mint millio
mosában életének legkedvesebb, legrokonszen
vesebb szerepében öregbítette népszerűségét. 
A „Yin, a szerelem rabszolgája4* és a Fatty- 
film mellett nagyszerű Angol Híradó és a ma-

Sajót érdekű- ff*  
bon vágja ki I 

férfi
egy nf)i kábái- vagy ruha-szövetre, melynek vá
sárlásánál ezen utalvány fölmutatója 5 sxúxaíéfc dr»-

engedményben vészesül

Qicső áraink dacára, az 5 százalék engedmény a mai nehéz 
viszonyok között számottevő megtakarítást jelent!

NEMZETI NAGY ÁRUHÁZ

téteket. könyvelt és azontúl vétetett, a bankkal 
e számlákra, részvényeket. E manipulációi, h'ó- 
napokig űzte. Részvényeket vetetett és cladn- 
tott. A differenciát részint őnxaga, részint stro’1- 
mannokkal fölvetette.

A rendőrségen eddig 2LOOO.OOO korona föl 
vételét állapították meg.

A további kárösszeget most állapítják meg 
mert Jung Ernő nem akar minden részvény
vásárlást elismerni.

Csalásait Jung Ernő úgy követte el. hogy az 
általa, hamisított folyószámlákat, úgy vezette 
mintha azokon nagyobb összegek lennének 
Nem mulasztotta el a kosztpénzmerjterhelések 
pontos bejegyzését sem. Minden vételnél vagv 
eladásnál, amikor a levelezési osztály a folyó- 
számlatulajdonosnak az ügyletekről leveleket 
küldött, Jung Ernő — beismerése szerint —

ellopta ezeket a hamis nevekre szóló levele- 
két még föladás előtt,

nehogy visszaérkezésükkor föltünést okozza
nak. '

Jung Ernő, amint a rendőrség megállapí
totta,

nemrégen 30,009.090 koronáért házat vet! 
magának Rákospalotán,

Jung Ernőt. Polonkay Géza dr. rendőrfogalmazó 
vasárnap letartóztatta. A sikkasztott össze-1- 
megállapítására a nyomozást folytatják.

a ■ ----------- —
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gyár röpülőfilm kerül bemutatásra. Az előadá
sok kezdete 5, 7 és 9 órakor.

Yin, a szerelem rabszolgája
A Kamara uj műsorának nagy sikere.

Ilaya Cava jött, mint egy hős: jött, látott és 
győzött. A Kamara bemutatóján a közönség 
egyhangúan állapította meg, hogy Haya Cara, 
aki a „Yin, a. szerelem rabszolgája44 eimü film
ben kreálja a főszerepet, a világ egyik legcso
dálatosabb művésze, aki minden dicséretet 
megérdemel. A műsor másik nagy kéne, a „Tac 
Taj“ eimü dráma, méltán osztozik vele a nagy 
sikerben és ha a színész-gárdáról csak azt. árul
juk el, hogy a főszereplő benne Werner Kraus, 
akkor mindent. elmondottunk. A Kamara ’/tő 
%7, 8 és 10 órakor kezdi előadásait.

„Vadászatok az ősvadonhan — autóval ül
dözött nagy vadak* 4 — az Uránia páratlanul 
álló nagy képe 5, %7, Vsf) és 10 óra 10 perekor 
latható. Ezen a filmen kívül egy eredőii japán 
film, „Napkelet leánya'*  címmel van műsoron.

+ Mozgókép-Otthon. Az idény nagy filmese 
menye: Priscilla De.an bravúros és hatalmas 
alakítása: „Az ezred lánya4* eimü 8 fölvonásos 
regényben elragadtató hatást tett a közön
ségre. „Fatty, mint millomos44, vagy „A két 
nagypapa fiacskája4* fi fölvonáson át igazán 
szakadallan burleszkhumort nvu.it mint cse- 
csemő, mint 5 éves fiúcska, majd mint, pazarló 
milliomos agyonnevetteti a közönséget. Nagyon 
érdekes és szép a Corvin Hiradó. (4, fi. 8, 10.)

+ ,.Az ősvadon nagy vadjai44 — filmen — az 
Urániában 5, sZi7, V49 és 10 óra 10 perckor.

+ „Paris grófnője* 4, Joe May filmmestermiive 
Min Mayjel és Emil Janningsszal állandóan 
telt házak előtt pereg a Royal-Apollóban, Om- 
niaban es Corsoban. Előadások a Royal-A pol
ipban 5, 7 es 9 órakor, az Omniában ’/s.'í, *á7,  8 
és ’/ílO órakor, a Corsoban 4, 3/í6, '/»8 és ‘,410 
órakor.

+ Az Uránia nagy vadászfilmje 5, ’,47, %9 és 
10 óra 10 perckor kerül bemutatásra.

Eian 
utalvány 30 
napig 
örvényes
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(A Reggel munkatársától.) A tőzsde helyzete 
ismét úgy alakul, mint ahogy az életnek tör
vényé1 az elet útjait általában megszabják. Az 
erősek elnyelik a gyöngét. Semmi kifogásunk 
sem volna az ellen, ha az a néhány cápa-, amely 
nia a kicsinyekre leselkedik, rendes, jó magyar 
cápa, elvezne az eredményét az ő győzelmes 
harcanak. De ionnull es megmarad a veszély, 
hogy ezek a mi rongyos kis cápáink- nagy ten
geri halaknak gyomrába kerülnek, azoknak, 
amelyek valahonnan a tengeri országokból ke
rülnek ide. vagyis egyszóval a kontreminnek 
betyárjai ismét at.takiroznak, mert úgy érzik, 
hogy itt van a pillanat, amelyben a meggyön- 
gitett szervezetet kis lökésekkel — mert nagy 
úgy sem telik tőlük — lehet ártalmatlanná 
tenni.

Viszont a külföld (Amerika, Franciaország, 
Svájc, Hollandia) már vevőként jelentkezik 

a mi leszorított árfolyamú papírjainkra.
Ha egyéb nem volna irányadó részükre, mint 
az osztrák példa és ha nem tanulmányozták 
volna közelről is Magyarországot, Budapestet, 
úgy az osztrák tapasztalat elég impulzus arra, 
hogy igyekezzenek bejutni olyan üzletekbe, 
amelyekben a dollár vagy a font hónapok alatt 
szazszazalekos hasznot eredményezett Ki kell 
kapcsolódnunk a magunk életéből, hogy az ő 
szemükkel láthassunk. Angliában, Amerikában 
vagy Svájcban örül a pénzt elhelyező közönség, 
ha 6'fo-ol lát, a vállalkozó pedig ha egyszer 
15 vagy 20%-nyi nyereséget érhet el.

Itt látják a 100%-ot
és ennek eléréséhez vezető utat azok a sötét 
alakok egyengetik, akik éppen olyan bűnös 
utón harácsolnak, adót nem fizetnek, mint, azok 
a kis tehetetlenek, akik az ő naiv tudatlansá
gukban vagy bűnös könnyelműségükben a leg
derekabb közönséget viszik a kockázatba. Az 
a társaság, amelynek egyik tagja például már 
börtönt üli, mert kétes üzleteiben egyszer el
érte őt a jogszolgáltatásnak kiváncsi kérdezős
ködő szeme, több tagja pedig abból él, hogy 
nem kutatják mélyebben, hogyan lehetséges a 
rendelkezéseket kijátszani — akik ezt a blon- 
dinc-táncot járják, kikezdik azt a tőzsdét, 
amelynek sajnos több olyan tagja van, akiknek 
sohasem lett volna szabad abba a helyzetbé. ke- 
rülniök, hogy mások vagyoni érdekeit képvi
seljék. Igaz, hogy az Erust József és a többi 
hasonló alak ténykedése nemcsak bűnös, de 
ostoba is. Amint látjuk, felesége családját, egy 
derék, dolgozó családnak egész vagyonát vitte 
magával. Buta tudatlanságból, könnyelmű 
léhaságból, mert nem ismerte azt a terrainu- 
mot, amelyen járt és mert komoly munkára 
soha elhatározni magát nem tudta. Ahol sok 
ember kerül össze, óit mindig akad komisz és 
léha. Az ő példájukat mégsem lehet ráhúzni a 
többségre. Érnst mégsem jelenti a tőzsdét. És 
ha ma, mint mindig

a föllendülés óráiban,
a közönség mégis ismét általánosítani akar, 

beleesik ugyanabba a hibába, mint amikor 
gondolkozás nélkül vásárolt- és engagálta ma
gát, ha most gondolkozás nélkül dobná el pa
pírjait azoknak ölébe, akik csak erre lesnek ds 
akik ezt a helyzetet sokkal jobban előkészíteni 
próbálták, mint az ostoba és könnyelmű 
Ernstek. Váriuk és nézzük, hogy a nagy
bankok, például a Hitelbank, hogyan fog
ják kivédeni a szervezett desperádok tá
madását? Hogyan fognak helytállni becsület
tel azokért az értékekért, amelyeknek ötvenezer 
százalékra való felszökését tűrték, annak ered
ményeit élvezik, az igy teremtett értékeléseket 
elfogadták — hogy fogják az ö általuk könnyen 
szerzett milliárd oknak egy hányadát rendelke
zésre bocsátani azért, hogy a legderekabb ma
gyar közönség védelmet találjon a csatornás 
loragjánal szemben.

A többi intézetről nem beszélünk, mert azok 
értékei normális kcrclekbeu. mozogtakt

♦
Dacára önnek a példátlanul erkölcstelen 

kontreminnek, amely Beccsel együtt operait 
Pesten az elmúlt héten, egészéboti mégis egész
séges a piac és

iniiiden gazdasági lehetőség adva van egy 
lasHuúb témpóju, de erőteljes árfolyamtól- 

fejlődésnek.
A piac értékeinek több mint 6O°/o-a mélyen 

alá van értékelve, áraik nem felelnek meg 
belső értéküknek. Nem felelnek meg sem a ke
reskedelmi áruk egyre emelkedő áraihoz viszo
nyítva és nem felelnek meg koronánk nemzet
közi értékeléséhez viszonyítva. Ha a budapesti 
tőzsde az volna, aminek minden tőzsdének 
lenni kell s amivé a tőzsdét épi>on azoknak 

kell tenni, , akik vezetéséi hivatva vannak, 
akkor az volna a hivatása, hogy az értékek he
lyes árait mutassa. Márpedig a mai viszonyok 
közt a tőzsde nem mutatja a helyes árakat.
. A? i&azi gazdasági szituáció tehát az, hogy 
értekéinkét a technikai természetű okok s az 
ezeket kihasználó kontremin mélyen aláérté
kelt színvonalra. nyomta le, hogy a pénzinté
zetek és vállalatok nagy tranzakciók előtt álla
nak, hogy pénz szinte példátlan tömegekben 
áll rendelkezésre s hogy a. már ismert és még 
bujkáló inzolvenciák nem. számottevő ará
nyúak.

Mindezek olyan abszolút hausse-momentu- 
inok, amelyek indokolttá teszik azt a föl
fogást, hogy előbb-utóbb hatalmasan meg

kell indulnia a lefojtott hausse-nak.
És ennek annál inkább, mert végre a heti há
romnapos tőzsdéket rendszeresítették.

X Az Ernst-ügy, a kosztpénz és a régi ban
károk. Az Emist-ügyből nőm szabad túlsók kö
vetkeztetést levonni. Do nem szabad egyked- 
v.ücn elhaladni mellette. Tény az, hogy a kö
zönséget nap-nap után lovalja, hajszolja, úgy
szólván belehajszolja a tudósítások tömege, 
amely a kosztpénzről úgy beszél, mint a gaz
dasági életnek befogadott és kipróbált intéz
ményéről, mint egy panaccáról, amely minden 
gazdasági gondot meggyógyít. Az állam tiszt
viselő, az özvegyasszony, a katonatiszt, akinek 
két-három milliója van. hordja a pénzét 
kosztba, mert kiszámítja, hogy annak heti 
5—15%-ából piegélhet. Egyet azonban elfelejt. 
Aki ezt az 5 és 15%-ot fizeti, néhanapján 
100%-ot, vagyis a tökét- sem tudja vissza
adni. Ezt a mi régi fölfogásunkat hirdeti ma 
már a publicisztika egy része, a nagy intéze
tek, a tőzsdetanács és néhány, üzletet hajszoló 
kisbank is. Persze az utóbbiak nagyon szeret
nék mélyíteni ezt a hangulatot, mert arra szá
mítanak, hogy a megriasztott közönség őhoz- 
zájuk fogja hordani a bankároktól kiszedett 
pénzösszegeket. Neveket is mernénk kiírni 
— nem félve átlói a gyanútól, hogy reklámot 
csinálunk — azokról a régi tisztességes bank
házakról, amelyek éppen olyan jók, mint akár
melyik ezermilliónyi, mai korona alaptőkével 
rendelkező uj intézet. És amikor figyelmeztet
jük a közönséget, hogy nézze meg a kezet, 
amellyel üzletet köt, egyszersmind tiltakozunk 
az ellen, hogy az Ernstek és Ó-araiak miatt a 
régi tisztes bankárvilágot egészében kikezd
jék. Az uj világ és a. gazdasági és politikai 
életnek föl fordított rendje eredményezte, hogy 
a tőzsdetanács nem mert szembeszállni azokkal 
az ajánlásokkal, amelyek folytán uj és uj ele
meket vittek a tőzsde életébe azon a címen, 
hogy a megcsökkent kereseti lehetőségek mel
lett az állásukat, és keresetűket vesztettekről 
gondoskodni kell a gazdasági táron. De itt is 
tisztelettel kell szólnunk ezekről az elemekről, 
akiknek zöme magasabbra tartja liecsületét és 
nevét a könnyű, lelkiismeretien pénzkeresetnél, 
is. A Garaiak, Rothok és Ernstek igazán nem 
a kurzusnak a teremtményei! De teremtményei 
ennek a könnyelmű, léha, fölülő fos, munkát 
kerülő világnézetnek, amelyet mégis az üldöző, 
munkára, éretlen politika teremtett...

y Miért lanyha a Georgiát Kár volna a Mezőgazdasági 
Ipart, amely Georgia néven ismeretes a tőzsdei tudósítá
sokból. a Hitelbank reprezentatív vállalatának hinni. A 
Georgia, ha tulkonciliánsak akarunk lenni, inkább Klóin 
Gyulát, mint a Hitelbankot személyesíti meg. Ez a papír 
ugyanis úgynevezett ..félhivatalos tipp" hónapok óta. 
„Hallottad, a Georgia!" „Kitölt" És ogy nevet súgnak. 
Búgnak. Egyre kettőt. Nem nevot, — fiatalokat. Pannónia- 
kender. Ingyen-részvény. És fölkergették a kurzust 2 mil
lióig. Aztán kijött a tőkeemelés és a Georgia leszakadt 
fiM.OM koronát. A közönség ráfizette a hossz minden nye
reségét, a Georgiához közelálló és iilő kezek darabon
ként másfélmillió nyereséggel adtak túl a papírjaikon. 
Közben persze a Mezőhegyes! cukor kijött a Mezőgazda-' 
sági iparból és mint önálló részvény működött közre 
abban a részvény-harmonika játékban, amely a publi
kumra mindig veszteséggel, a beavatottakra mindig nye
reséggel jár. A Goorgia történetének, amelynek aktáit 
különben a földmivelésügyi minisztoriumban őrzik az 
utókor számára. — most uj fejezete, kezdődik. A fiatal 
Kicin került az ügyvezető igazgatóság élére. Kiéin Gyula 
fia. így legalább az vigasztalhatja az elkeseredett és be
ugratott Georgiásokat hoirv valamit mégis kaptak: egy 
öreg Klclnra, eg-j flatu' Kiélni. Ingyen.

Elsőrendű feketo női Magas fűzős .. K 79.000
„ barna . K 92.000
„ fekete férfi box „ ». K 73.000
„ box női félcipő................. K 60.000

Eredeti angol nföfi h<ötig»ő 62.000 K-tói feljebb. 
Iskolaclpflk erős, tartós kivitelben. Luxus- ás üivatclpök 
n.iriy vh* flórban. Vidéki rer.delásokct pontoson intézünk el.
VlfiifcY Wita.IL cigs&fráz Rákáczi-Ut 1.

X Ismét megindul a tőzsdei átértékelés fo
lyamata. Fónagy Aladár, u Mobil Bank al- 
elnökc, a háromnapos tőzsdehetek hatásáról és 
a tőzsdén várható fejleményekről A Reggel
nek a következőket mondotta:

- A tőzsdetanács uj rendelkezése, amely háromnapos 
tőzsdeheteket állapit meg, határozottan erős lendületet 
fog adni a tőzsdének. A három játéknap normálisabb 
üzletet, normálisabb kurzusokat fog létrehozni és igy a 
publikumnak és a spekulációnak inkább lesz kedve vásá 
rolni. Az inzolvenciák és az exekuciós eladások már, úgy 
látszik, véget értek és ha ezek a technikai momentu
mok már nem fognak közrejátszani, akkor az átértékelés 
folyamata ismét meg fog indulni teljes erővel. Az e heti 
tőzsde nagyon erős lehet, ha a bécsi tőzsde nagyobb vá
sárlásokba kezd. Jelenleg az a helyzet, hogy Bécs már 
nem ad magyar árut, de viszont nem is vásár*!  olyan 
mértékben, amint az szükséges volna. A pesti piac 
hangulatát erősen befolyásolta és a lanyhaság egyik fő
oka: a kontremin. által terjesztett hazughirck. A nagy
szerűen kiépített kontreminörszervezet hadicsele volt a 
Bősei—Rotsehild-élethalálharc kolportálása. Bécsi tapasz, 
talataim ugyanis azt bizonyítják, hogy az éles harcról 
szóló hírek nem felelnek meg a tényeknek, ami külön
ben természetes is, mert maguk alatt vágnák a fát a 
bécsi nagybankok, ha rontanák a kurzusokat a tőzsdén. 
Ami pedig a további rcszvényimflációt illeti, azt hiszem, 
hogy már nem fogja irritálni a piacot. A bankjegy- 
infláció ugyanis lépést, tart a részvényinflációval és igy 
ez. kiegészíti egymást. A részvény infláció tehát, vélemé
nyem szerint, nem fogja útiét tiltani a szilárd irány
zat kifejlődésének.

X Szilárdság előjelei a pesti és a bécsi ma
gánforgalomban. A vasárnapi bank- és ügynök
közi forgalom határozottan bizakodó hangu
latit volt, bár üzleteket alig kötöttek. A Ber
linből érkezett megnyugtató hírek, a bécsi piac 
föléledése, a külföld újabb érdeklődése magyar 
iparvállalatok papírjai iránt, a közönség és a 
spekuláció vásárlási kedve valószínűleg már 
hétfőn födözésre ösztönzik a kontremint, ami 
az irányzat megszilárdulását jelenti. A három
napos tőzsdék is nagyon jó hatást, váltottak ki. 
A következő tényleges kötésekről számolnak 
be tudósítóink: Magyar Hitel 720, Ganz-Danu- 
bius 5.650, Ganz-villamossági 2 millió. Pesti 
Hazai Takarék 4.450, Rima 148—150, XZt. Kő
szén 2.780, Ofa 610, Salgó 585, Kereskedelmi 
Bank 1.200, Nasici 2.300, Cukor 3550. A spekulá
ció a Ganz-Danubiusban, Általános Kőszénben. 
Urikányiban, Magyar Hitelben, Angol-Magyar 
Bankban, Pesti Hazai Takarékban és Ofáoan 
látja azokat a papírokat, amelyeket egy kez
dődő szilárdság elsőknek ugrat föl jelentéke
nyen. — Pécsből jelenti telefonon A Reggel tu- 
dósiíója: A hangulat, barátságosabb, az irány
zat inkább a szilárdság szimntomáit mutatja. 
Minden értékre pénz áll, lOVo-kal a legutóbbi 
kurzusok fölött. Főleg villamossági és petró
leumértékeket keresnek. A magyar értékeket 
(természetesen csak komoly papírokról van 
szó!) olcsóknak taksálja a bécsi piac. Kedve
zően Ítélik meg a Magyar Hitel uj tranzakció
ját is. Génfben az Urikányi 240 frankig emel
kedett és nagyon kevés áru jelentkezett benne. 
A legnagyobb helyi tipp a Niederösterrcichi- 
schc Escomptgesellschaft, amely alaptőkeeme
lés előtt áll. A választások után a részvény
piac nagy megszilárdulásával számol a tőzsde.

r

angol és francia divatKelméK és 
selymek nagyáruháza

IV. Kér., Vád-utca 26.
Alapítva 1895

ErtesitjüK a t. vevőközönsége!, 
hogy a Kockás és csikós occasio- 
eladásunkból visszamaradt

több száz maradékot
aoapiáralatt15-20°/íí« 
olcsóbban árusítjuk.

Ezen árusítás Keretében eladásra 
kerülnek az angol és francia 
KreációK legújabb termékei al
jakra, ruhákra és costümökre.
Ajánljuk ezen alkalmi árusítás 
mielőbbi kihasználását, mert a 
fenti árkedvezményt csak rövid 
ideig áll módunkban nyújtani!

Wita.IL
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X A Kereskedelmi Bank két uj részvényt ve
zet be a tőzsdére. A Reggel egy Ízben jelentette 
jnár, hogy a Kereskedelmi Bank elhatározta a 
Zsoldos Gőzmalom részvényeinek tőzsdei beve
zetését. A Zsoldos Gőzmalom, mint ismeretes, 
a Kereskedelmi Bank vidéki malomérdckelt- 
sége, amely több mezőgazdasági ipartelepet 
foglal magában. A Kereskedelmi Bank leg
utóbbi igazgatósági ülése már döntött a rész
vény bevezetése ügyében, egyben elhatároztak, 
hogy az Élelmiszerszállitó Rt., vagyis a Mész 
részvényeit is bevezetik a tőzsdére.

>< Még októberben tökét emel a Hitelbank. 
A Hitelbank hetek, sőt hónapok óta húzódó 
tőkeemelési tervét október hónapban valóra 
váltja. A Hitelbank október 12-én megtartott 
igazgatósági ülésén ugyanis úgy határozott, 
hogy október 28-án 'publikálják a tőkeemelést. 
A részletekről még nem döntöttek, mert a Hi
telbank vezetősége a piac októbervégi irány
zatától teszi függővé, hogy milyen áron adják 
az uj részvényeket. Annyi bizonyos, hogy a 
Hitelbank megduplázza alaptőkéjét és egy régi 
részvényre egy újat ad.

X Közgazdasági hírek. A tőkeemelések sora 
ezen a héten is tovább folytatódik. A hivatalos 
lap vasárnapi száma nyolc tőzsdén jegyzett 
vállalat újabb tőkeemelő közgyűléséről ad hirt. 
A Lipták, a Lukácsfürdő, az Égisz, a Furnir, 
a Fegyver, a Szegedi Kender, a Baráti, a Kiss- 
ling és Szentlőrinci határozta el tőkéjének 
szaporítását. — Október 15-én ma délelőtt a 
Kőbányai Polgári Serfőző tartja tőkeemelő 
közgyűlését és a Rothmüller Bádogárugyár, 
amely 1:1 arányban 6000 koronás kibocsátási 
árfolyamon adja az uj részvényeket. — Október 
16-án a Drasche fog tőkét emelni két régi rész
vényre egy újat ad 30.000 koronáért. — A 
Mezőhegyesi Cukor a közeli napokban szintén 
tőkét emel. — A cukorgyárak legtöbbje külön
ben is tőkeszaporitási tervekkel foglalkozik, 
igy biztosra vehető, hogy a Leszámitolőbank 
érdekkörébe tartozó Délcukor is tőkét emel. — 
A Levahtc, amely, mint ismeretes, szeptember 
hónapban fejezte be nagy olasz tranzakcióját 
ás megalapította a Transmarlna magyar-olasz 
hajózási részvénytársaságot, most újabb tranz
akció előtt áll. Értesülésünk szerint a Levante 
tökét emel és három régi részvényre egy újat 
ad. — Á. Wiener Bankver cin részvényeit rövide
sen bevezetik a tőzsdére. A bevezetési kurzus 
•,d Reggel értesülése szerint 100.000 korona körül 
lesz. — A malompiac éri ékei a legutóbbi tőzsde
napon föltűnően lanyhák voltak. A legnagyobb 
árveszteséget a piac két favoritja, a Hitelbank 
érdekkörébe, tartozó Eungária-malom és a Ke
reskedőim i Bank érdekeltsége, az Első Budapesti 
Gőz szenvedte. Amint A Reggel értesül*  a föl
tűnő árhanyatlás okú, hogy a spekuláció már 
nem hisz a majorizálási harcról szóló hírekben, 
mert bobizonyult, hogy a svájciak Hungária- 
malom részvényvásárlása, éppen úgy, mint 
Bachcr Emil Budapesti Gőz-részvények vásár
lása nem öltött nagyobb arányokat és csak 
egyszerű spekulációs vásárlás volt — A Reggel 
többizben beszámolt már a Hazai Fa tranz
akciójáról. Most, hogy a Hazai Fatermelő ro
mániai vállalatainak nacionalizálását keresz
tül vitte, az anyavállalat október végén végre
hajtja a régóta tervezett tőkeemelést. Egy régi

fiókja Budapest VI, Andrassy-ut 16. sz. 
Központ: Aranykéz'utca 3

Of z££gysor$jegy-osx&6Syunk a
A november 14-én kezdődő uj sorsjá
tékra a rendelések szétküldését már 
megkezdtük. Nyerheti; egyetlen sors
jegygyei — egy összegben — szríía:- 

Sorsjegyárak: Egész 4000 K, 
fél 2000 K, negyed 1000 K.

TŰKtstóe-oiatályunk s
Idogcn pénzt veszünk (hív. pénzbe
váltó). Tőzsdemegbizásokat a legjob
ban elintézünk. Heti kamatoztatásra 
pénzt elfogadunk. — Lombardhitelt 
nyújtunk stb.

fen- - ........ ..........

A jóvátétel! bizottság 
ma nem foglalkozik a magyar kölcsönnel 

Barthou ftávolléte méa'íí a tárgyalását
Paris, október 14.

(A Reggel tudósítójának távirata.) A jóvá
tétel! bizottságnak pénteken kellett volna a 
magyar kölcsön ügyével foglalkozni. A pro
gram szerint nem a zálogjogok felfüggesztésé
ről lett volna szó ezen az ülésen, hanem arról,

hogy a jóvátételi bizottság fölkérje a Nép
szövetséget a kölcsön előkészítő munkála
tainak megkezdésére, másrészt megváltoz
tassa azt a régebbi döntését, hogy a köl

részvényre egy újat adnak 20.000 koronáért. — 
A Hitelbank gépipari trösztjo újabb taggal 
bővült. A Bródi Vagongyár, amelynek rész
vényeit rövidesen bevezetik a tőzsdére, köz
vetve érdekközösségbe kerül a Hitelbankkal. 
A Bródi Vagongyár vezetősége most folytatja 
jugoszláviai Bródban azokat a tárgyalásokat, 
amelyek azt célozzák, hogy a Hermes, illetőleg 
Hitelbank érdekkörébe tartozó Győrfy—Wollf- 
gyárral egyetemben armatúra gyárat létesítsen 
Bródban. Ezeken a tárgyalásokon a Bródi 
Vagongyár vezetőségén kívül résztvett Sándor 
Pál, a Nova, Percnyi igazgató pedig a Hermes 
képviseletében. A tárgyalások eredményesek 
voltak és így rövidesen a Bródi Vagongyár is 
belekapcsolódik a Hitelbank gépipari trösztjé
nek közös munkatervébe. Ezzel a megállapo
dással magyarázható, hogy a Bródi Vagon- 
gyár-részvényeket a Hermes fogja a tőzsdére 
bevezetni. — A Révai Nyomda a napokban 

íkét emel, egy régi részvényre két újat ad 
nagyon előnyös árfolyamon. — Ugyancsak' ak
tuális lesz rövidesen a nyomdaértékek piacán 
egy másik tőkeemelés, az Angol-Magyar Bank 
érdekkörébe tartozó Glóbus ugyanis szintén 
szaporítja a tőkéjét, egy régi részvényre egy 
újat ad 8000 vagy 10.000 koronás árfolyamon. — 
Ma vezetik be a tőzsdére a. UwZ/cán-részvénye- 
ket. — Tőzsdei körökben erősen tartja magát 
az a hir. hogy a Kereskedelmi Bank ismét tőkét 
emel. Állítólag nyolc százmillióról egymilliárdra 
szaporítja alaptőkéjét a Kereskedelmi Bank, 
azaz négy régi részvényre egy újat 'ad. — A 
Hungária Bank érdekkörébe tartozó Török
patika ismét fölvizezi alaptőkéjét, egy régi 
részvényre egy újat ad. — A Városi Bank most 
folyamatban levő tőkeemelésének befejezésével 
bevezeti részvényeit a bécsi tőzsdére. A bécsi 
tőzsdetanács, A Reggel értesülése szerint, már 
beleegyezését adta a bevezetéshez. — A 
Magyar-Német Mezőgazdasági Rt., amelynek 
részvényeit egy hónapon belül bevezetik a tőzs
dére, tőkét emel, ötvenmillióról hatvanöt
millióra szaporítja alaptőkéjét. — Az Ergon- 
részyények e héten kerülnek a tőzsdei magán
forgalomba.

X Egyesült Budapesti Fővárosi Tukarékpénztár köz
gyűlése alaptőkéjének 300.003 db. 1000 K. névértékű uj 
részvény kibocsátása utján 600 millióra való fölemelését 
határozta. Az uj részvényekből 200.000’dbra a régi rész
vényesek elővételi joggal bírnak. Minden 3 régi részvény 
után 2 ujut. vehetnek át BO.000 K-ért. 100.000 szabad kéz
ből a kibocsátási árnál lényegesen magasabb áron való 
értékesítés utján kerül elhelyezésre. Elővételi jog e hó 
20-ig délután 4—0 között (V, Dorottya-utca 4) gyakorol
ható. A közgyűlés Polli Richárdot, Ucilpern Vilmos dr.-t. 
Boehm Miksát. Leitner Ernő dr.-t és Walder Bélát, to
vábbit Péteri János és Gerlóczv Béla ügyvezető-igazgató
kat az igazgatóság tagjaivá választotta és az igazgatóság 
a jelenlegi ügyvezetőseget Walder Bélával egészítette ki.

X Mngyar-Cscli Iparbank Rt. rendkívüli közgyűlésén 
alaptőkéjének 200 millióról 700 millióra leendő föleme
lését. határozta el. Minden 4 régi részvényre 5 uj vehető 
út fiOOO K ellenében o hó 20-ig a Magyar-Cseh Iparbank 
Nádor-utca 0 alatti pénztáránál délután 4—6 között. A 
közgyűlés fölhatalmazta az igazgatóságot, hogy további 
200 millió névértékű részvényt egy, nz igazgatóság által 
alkalmasnak talált időpontban bocsáthassa ki.

X Magyar Városi Bank alaptőkéjének 1500 millióra való 
fölemelését határozván el. az 1028 január 1-től osztalék 
jogosult uj részvényekre az elővételi jog 2500 K árfolya
mon 1:1 arányban október 10—20. közt vagy a Városi 
Bank uj pénztárhelyiségében (V, Nádor-utca 51 délután 
4—3 óráig, vagy a Jelzálog Hitelbanknál délelőtt 9—1-ig 
gyakorolható.

X Borsod-Miskolcl és Debreceni István Gőzmalom Rt. 
elhatározta az alaptőkének 225.000 uj. 10.000 K n. é. rész
vény kibocsátása utján 4.250,000.000 K-ra való fölemelését. 
A kibocsátásra kerülő uj részvényekből minden egy 
darab régi részvény alapján egy darab vehető át 24.0(14 
K-ért. Elővételi jog október 23-ig délután 165-től 6 óráig 
a Hazai Bank Rt. értékpapír pénztáránál.

csönből jóvátételi fizetések is teljesitendők.
A pénteki ülést Barthou. a bizottság elnökének 
távolléte miatt hétfőre halasztották. Mivel azon- 
bán Barthou csak hétfőn este érkezik Parisba, 

t a jóvátételi bizottság hétfőn sem foglalkoz
hat a magyar kölcsön ügyével.

Valószínű, hogy Barthou megérkezése után, 
még a héten megtörténik a bizottság összehí
vása, abból a célból, hogy a magyar kölcsönről 
határozzon.

X Mától a Baróti a Kéve érdekeltségéhez 
tartozik. A Kéve igazgatósága ma irta alá 
szerződését a Magyar-Olasz Bankkal, amely
nek értelmében a Baróti Szeszfinomitó, Szcsz- 
szabadraklár és Likőrgyár Rt. részvénytöbb
sége a Kéve birtokába került. A Kéve ezzel is
mét közelebb jutott programja megvalósitásá- 
hoz, miután a Baróti utján bekapcsolódik a 
mezőgazdasági szesztermelésbe is. Á Baróti Bt. 
jelentékeny értéket képvisel, népszerű és mo
dernül fölszerelt cognac. ós likőrgyárain kívül 
nagy kontingenssel rendelkező szeszfinomitója 
van és 100%-ig tárcájában fekszik a Gottschlig 
Ágoston Rt. és ennek egész romániai érdekelt
sége, amelyet „Imperial“ cég alatt nacionali- 
záltak. A Baróti Rt. egyébként e hó 22-én 
tartja tökeemelö rendkívüli közgyűlését. A vál
lalat tulajdona a Váci-utca 22. szám alatti bér
palota, amelyet a Kéve székházának rendez
nek be.

X Rlmamurány-Salgótarján! Vasmű Rt. közgyűlésén el
határozták, hogy részvényenként 300 K osztalékot fizet
nek ki november 1-től. Elhatározták az alaptőkének 
460.000 uj részvénnyel való fölemelését, amelyek a régi 
részvényeseknek 40.000 K árfolyamon és 1200 K kibocsá
tási illeték lefizetése ellen fognak fölnjánltalni, úgy hogy 
minden 3 régi részvényre 1 uj esik. Elővételi jog e hó 
23-ig gyakorolható. Az igazgatóságba uj tagokul Bíró 
Rudolf és Zorkoczy Samu választattak be.

x Dr. Just-féle Izzólámpa és Villamosság! Rt. részvé- 
nvesei minden régi részvény után egy uj. az idei év 
eredményeiben részesülő részvényt vehetnek át, részvé
nyenként 3000 I< árfolyamon és 200 K kamat- és illeték
megtérítés ellenében, a régi részvények, illetőleg rész
vényutalványok fölmutatása mellett e hó 16-ig a Magyar 
Országos Központi Takarék pénztárnál (IV. Deák Ferenc- 
utca 7) délután 5—7 óra között.

X Kőrösbányai Erdőipar Rt. közgyűlésén nlantőkéjéi 
75 millió K-ra emelte. A részvényesek elővételi jogukat 
1:1 arányban dbként 6000 K lefizetése ellenében e hó 
16-ig délután 5—7 óráig a társaság pénztáránál (Budapest, 
IV, Váci-utca 36) gyakorolhatják.

X Az Első Pesti Spódlum- és Enyvgyár Rt. alaptőkéjét 
160 millióról 320 millióra emeli. Minden régi részvény 
alapján 1 uj vehető át 25.000 K árfolyamon (4- 1000 K 
illeték és költség) e hó 18-ig az Angol-Magyar Banknál.

Sp&claLMté
cigarettapapír minden egyes lapján és 

hüvelyén a gyáros viznyomással nyomott

/tn ORJREl bútorok, órák, dísztárgyak nagy válasz
ai ÖFtó fi lókban. JÁMBOR, Muzoum-körut 31. sz.

Veszek, eladok és cseréink. — zkutik órak 
szakszerű javítása — Telefon; József 99—79.

aláírása olvasható.

Ezen közismert és

^ölülmulfiaíatlan 
minőségben készült gyártmánya1' min

den dohány tőzsdében kaphatók.

VILÁGHÍRŰ angol

• 0. K.« TEA
oredoti csomagolásban. — Kizárólagos ogyodárusító.
TEA- ÉS KÁVÉ-NAGYÁRUHÁZ

VÁMOS GYULA
VI, TERÍlZ-KÖItUT 7. TELEFON 25-27
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^ZINHÁZl^MOZ,! Héger tenorista Budapesten
Roland Hayes gyermekkoráról

Ami az Intim Pislából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

tudja, hogy mi a véleményük a. színháziaknak 
„A vörös malom"-ról.

>— Meg kéne, kérdezni őkcr...
— 2Vo ne mondja. Tényleg? Hát tudja mit? 

Én már meg is kérdeztem őket. Kiváncsi rá, 
édesem?

Igen.
— Parancsoljon. Tálcán szervírozom — no 

nem magának, ifjú és tudatlan gyermekem — 
a publikumnak. Kizárólag a publikumnak. 'Az 
ankét címe:

TISZTELT MŰVÉSZNŐ, 
TISZTELT MŰVÉSZ UR!

MONDJON EGY MONDATOT. A MOLNAR- 
DARABRÓL!

‘Jászai Mari: Röviden kifejezni valamit a lég- 
nehezebb. Rövidem szép.

Iletyey Aranka: Minden gáncs — rosszindu
lat, a darab monumentális, az előadás felejt
hetetlen élmény.

Cs. Aczél Ilona: 'Elragadó, grandiózus, ki
tűnő.

Bajor Gizi: El vagyok ragadtatva: mesés.
Hevesi Sándor: Én direktor, vagyok, Molnár

ról nem szólhatok.
Rózsahegyi Kálmán: Nekem nagyon tetszett.
Góth: Grandiózus.
Góthné: Grandiózus.
Rálkai Márton: Gratulálok Molnárnak ehhez 

a darabhoz.
Simonyi Mária: Sikert kívánok.
Billcr Irén: Istenien gyönyörű.
Szabolcs Ernő: író ne rendezze a darabját, 

mert nincs szive huzni belőle.
Honthy Hanna: Ott voltam és csodálkoztam.
Varsányi Irén nem látta még a. darabot, 

Fcdák sem látta még, de akik látták, amint 
látja, édesem, cl vannak ragadtatva.

■— Igenis. 1
— A maguk véleménye nem érdekel. Hogy is 

jönnek ahhoz, édes öregem, hogy a „Liliom", a 
„Pál-utcai fiuk", a „Testőr" szerzőjéhez hozzá
szóljanak. Molnárhoz, aki magukból embert 
csinált s akinek a nevéből províziókat húztak 
és húznak. Maradjanak csak meg, angyalom, a 
Tündérlaki Prutyi trikójánál a külső-belső ol
dalon. Most mennyi a. taksa, ha szabad érdek
lődnöm ...

— Kérem, kérem, kérem...
— Akkor beszéljen, ha én kérem reá. Például 

most: mi történt ,iA rózsalány" premierjén?
— ???
— „A rózsalány" nagy sikert hozott a Bla.hu 

Lujza-Szinháznak. A szövegkönyv — Vcr- 
neuille irta — az utolsó fiz esztendő legjobb és 
Icgniulalságosabb librettója s a zene, az a 
pattogó, könnyed és vidám angol táncmuzsika, 
amely az egész kontinensen annyira népszerű. 
Ehhez a pedigréhez járult a „mancsaft" — So
mogyi Nusi, akire a rózsalány — egy nagy
világi hölgy — szerepe milliméterig rá. van 
szabva; ami tehetség, kedvesség, tudás, ösztön, 
jókedv ebben a tipikusan pesti szubrettszinész- 
nőben van, az úgy csillogott ezen a forró pre
mierestén. mint egy fontainc himineuse. So
mogyi Nusin kívül nagyot ugrott fölfelé 
„A rózsalány"-nyal Boross Géza, aki ismert 
kabaréhumorától teljesen függetlenítve ma
gát, egész uj szín ékkel, uj mozdulatokkal, tel
jesen uj formában jelentkezve, valóságos ka
cagóvihart támasztott a nézőtéren a második 
föl vonásban. Megvan az uj kabar ckómikus, az 
ellenállhatatlan: Boross Géza.

— óriási!
— Csakhogy hallom már a régi hangját! 

Most azt mondja meg, ki volt a premier legér
dekesebb vendége?

— ???
— Az előadás kezdete előtt tíz perccel bement 

u bal i-cs számú páholyba egy páholynyilogató 
és egy óriási csomagot tett le a páholy piros 
párkányára. A publikum észrevette az üres pá
holyban n csomagot és figyelni kezdett. Öl perc 
múlva egy hölgy érkezett a páholyba hófehér 
ruhában, fehér rájjeres hófehér kalapban két 
másik hölgy társaságában. Természetesen ész
revette a csomagot és azonnal bontogatni 
kezdte. A. publikum izgatottan figyelte a mű
veletet, a nézőtéri csillárt éppen akkor oltot
ták cl. amikor a csomagból a hölgy végre kihá
mozott egy gyönyörű fehér rózsacsokrot. Ki 
volt c hölgy és ki küldte neki a. virágokat?

A hölgy Simonyi Mária és Fcdák Irén tár

saságában — Fcdák Sári volt, aki párisi útja 
óta először volt Budapesten színházban s a vi
rágokat Somogyi Nusi küldte...

— óriási..,
— Nna, pupák! Hát most egy kis friss hír

szolgálatot, a legfrissebbet, ugyebár? Mert hi
szen maga elrontja azt a kényes kis gyomrocs- 
kájáit, ha egy kétnapos hirt hall, mi? Hát tes
sék, ne panaszkodjon: elmondom sürgönysti- 
lusban a „Mézeskalács" legendát, amelyről min
den lap irt már valamit — ami pontosan ellen
kezője az igazságnak. Itt vannak a kezemben a 
választott bíróság szombati határozatai. Ezek 
szerint az előzmények a következők: Kiss Fe
rencnek augusztusban — mint az állami szín
házak öszes tagjainak — nem volt m&g szerző
dése. Augusztus 21-én este 8 órakor a Pátria- 
kávéházban megállapodott tehát Lázár Ödön
nel, hogy az Unióhoz szerződik át. Még aznap 
éjszaka alá is irta a szerződést. Igen ám, de a 
Nemzeti Színház igazgatósága, amely Kiss Fe
rencnek is folyósította azt a bizonyos előleget, 
amelyet minden állami színész megkapott, azt 
mondta, hogy: az előleg elfogadása pedig egy
szersmind uj szerződési kötelezettséget is je
lent, Kiss Ferit nem engedjük. A választott bí
róság, amelynek elnöke egy kúriai bíró volt, 
szombaton a következő határozatot hozta: Kiss 
Feri az Uniónál köteles játszani, ellenkező 
esetben negyvenmillió vonalét tartozik fizetni. 
Miután pedig Hevesi és Wlassils nem akar
hatták, hogy Kiss Fér kő tönkremenjen, fizetni 
sem akartak, létrejött az állam és Beöthy kö
zött a következő megállapodás: Kiss Feri játsza 
a „Mézeskalács"-ot — nem kilenc, amint ezt a 
lapok írták hanem tizennégy estén keresz
tül, anszvitt. Azontúl, ha a Nemzetiben a. mű
sor engedi. A „Mézeskalács" egyéb hírei: Gázon 
Gyulával még nem állapodtak meg, nem biztos 
tehát, hogy ö fogja játszani a. Kiss Feri szere
pét akkor, amikor Kiss Feri nem játszhat. A 
szubrett-szerepet Honthy Hanna játsza, de az 
énekes női szerepet Kosáry Emmivel szerelnék 
játszatni. Ha Kosáryval, akit november 1-től 
szerződés köt a Városi Színházhoz, megálla
podni nem tudnának, akkor Petráss Sári fogja 
ezt a szerepet játszani...

— Hiih, de kimelegedtem...
Hireket parancsol még? Tessék: Csortos 

partnere a „Nagytenor"-bán egy teljesen is
meretlen hölgy lesz, ö a negyedik, aki a szere
pet tegnap óta próbálja, a neve Kaszás Anna. 
A Vígszínházban hirtelen abbahagyták a „La 
flammc" próbáit, helyette sürgősen elővették 
Shaw „Az orvos dilemmája" eimü darabját, 
amely annak idején a Magyar Színházban 
ment. A „Pompadour" premierjét november 
10-ére tűzte ki a Fővárosi. Opercttszinház igaz
gatósága. A Magyar Színház Darvas Lili Ame
rikába való távozása után, újból magyar dara
bot mutal be. A darab címe: „A kulcslyuk", 
szerzője Kádár Endre. Befejezte uj darabját 
Hajó Sándor, uj darabon dolgozik Hcltai Jenő. 
A Rcnaissance-Szinház Szép Ernő darabja 
után Shokcspcarc-darabot hoz: „Hamlet"-et, 
Törzs Jenővel a címszerepben. Negyven millió 
korona áru jegyet adtak cl előre a múlt héten 
„A vörös malom" előadásaira. S most egy vi
dám akkorddal hadd fejezzem be a mai napot: 
Szomory Dezső a Fészekben uj darabjáról, a 
„Szabóky Zsigmond Rafael"-röl beszélt. Szo
mory. aki a premierig a „II. Lajos" című da
rabját tartotta nemcsak saját, de a világiro
dalom legjobb darabjának, a „Glória" pre
mierje alán tudvalevőleg azt a kijelentést tette 
annak idején, hogy a „II. Lajos" úgy viszony
uk a. „Glóriádhoz, mint egy Drégely-darab a 
„II. Lajos"-hoz. Most a „Glóriáidról viszont 
azt mondta, hogy úgy viszonylik a „Szabóky 
Zsiga. Rafacl"-hez, mint a „II. Lajos" a „Gló
riádhoz. Nincs tovább!

A haja bodros, őszbevegyülő, az ajka vastag. mint min
den néger 6záj. Hos&zu. fekete ujjai furcsán. idegesen 
remegnek. A neve fioland Hayes. Néger tenorista. Bejárta 
egész Európát, sikert sikerre halmozva. Vasárnap dél
után érkezett Budapestre, este koncertet ad a Zeneakadé
miában. A Royal halijában beszélgetünk. Hayes, ez a 
hallatlanul intelligens néger gyerekkoráról, pályafutásáról 
mesél:

— Szüleim rabszolgák, voltak az Egyeeiilt ■Államokban. 
Georgiában születtem. Se az apám, se az anyám nem volt 
zenész, csak mint minden néger, szerették a muzsikát. 
Farmon éltem 15 éves koromig, amikor aztán anyám két 
testvéremmel a városba vitt. A nagyváros magához ölelt. 
Három évig dolgoztam a vasöntödében, amíg IS éves ko
romban egy néger zenebarát, fölfedezett. Mindig dúdoltam 
magamban, de komoly művészt csak 18 éves koromban 
hallottam énekelni. Egy fehér barátom gramofonján 
Caru60t, hallottam. Teltek, múltak az évek, én a Físk- 
egyetemre jártam;

ez egy néger egyetem.
Itt tanultam énekelni. A J. Hubbard, ti híres éneki«ná.r, 
volt oktatóm. Kilenc éve voltam már a tanítványa, ami
kor első hangversenyemet adtam. Majd átjöttem Euró
páiba és bizony az első esztendőben, amikor míg nem 
ismertek, nehéz volt a helyzetem, Londonban éltem nagy 
szegénységben, amikor egy uapon meghívtak a Bucking- 
ham-palotába, hogy énekeljek az angol király elölt. Azóta 
minden megváltozott, megkezdődött a karrierem.

Elhallgat. Fáradt. Az utazás ösezetörte, de villogó szem
mel és furcsa lelkesedéssel beszél, amikor megkérdem tőle, 
hogy ki a kedvenc muzsikusa.

— Bacliot, Schubertét, Hugó Wolffot és Brahmsot sze
retem a legjobban énekelni, de imádok mindent, ami zene, 
ami muzsika.

Tovább beszélgetünk. Hogy milyen könyveket olvasott, 
kérdem és hogy ki a kedvenc Írója.

— Nagyon szeretem Sltakcspearet és Zolát, mondja, so
kat olvasok, do általában csak zenei müveket, hogy tovább
képezzem magam.

Későre jár az idő, %9 órakor kezdődik a hangverseny, 
már pakkolja ki a kofferét. Kiveszi a pompás londoni 
frakkot, fekete keze a fehér frakkinget babrálja. Búcsú
zóul még megkérdezi, hogy milyen a magyar közönség.
mert ő mindent elbír, csak azt nem, ha éneke 
van vagy ha szám közben ki-bejárnak. Hayes 
nyugtatjuk, hogy a pesti publikum intelligens.
énekelhet, csönd lesz.

közben zaj 
urat meg- 
Nyugodtan

• „A vörös malom" előadásai. Molnár Ferenc szín
játéka, ,.A vörös malom", amelynek az első öt előadásai 
a bemutatóéhoz hasonló ünneplés kisérte végig, teljesen 
betölti a Magyar Színház jövő hetét is; a költői mü 
minden este, valamint vasárnap délután is 3 órakor, ren
des C6ti helyárakkal kerül színre. A darab főszereplői 
állandóan a legforgalmasabb tapsok között állanak.

• A ,,Csodaszarvas‘‘-t ötször tűzte ki a Kcnalssanee*  
Színház heti műsorába. Cromelynck remokmüvo csoda
latos módon nemcsak a művészi finomságok és különle
gességek kedvelőire, hanem a közönség legszélesebb ré
tegeire is olyan állandó táblás házakban megnyilatkozó 
vonzó erőt gyakorol, hogy ezen a héten már ötször kel
lett műsorra tűzni. Az előadás főszereplői állandóan 
Törzs Jenő, Tőkés Anna és Makláry. Szerdán és vasárnap 
este a szenzációs „Trónörökös", vasárnap délután „Önagy- 
sága két férje" van műsoron.

• Aqulla-Adler Adclina kedden „Hoffmann meséi“-ben 
lép föl először az uj évadban a Városi Színházban, pén
teken Környey Bélával a ,,Bohémólet“-ben folytatja sze
repét. vasarnap délután a ,„Traviata"kerül színre Goda 
Gizellával, következő hétfőn a „Parasztbccsülef'-et és a 
.,Bajazzók"-at adják dr. Nastával. Neddát Kőszegi Teréz 
énekli először.

• A Vígszínház hetének öt estéjét tölti be a legújabb 
szenzációs siker, az „Ivanov". Kedden az „Első csönge
tés"-!. pénteken a „John Gábriel Borkmann“-t adjuk. 
Vasárnap délután a „Négy frakk" kerül színre.

• Szombat este mutatta be a Blaha Lujza-Szinliáz Ver- 
neuil és Caryll „A rózsaláuy" cimu operettjét, Somogyi 
Nusivnl, Vaály Ilonával, Rozsnyai Ilonával, Boross Gé
zával. Ábonyival, Tamással, Dénessel és Tihanyi Bélával 
a főszerepekben. Az újdonságot a hét minden estéjén 
megismétlik, mindannyiszor a bemutató kiváló szerep
lőivel.

• „A három grácia" 132-138-adszor kerül színre ezen a 
héten a Fővárosi Operettszinházban. Vasárnap délután 
a színház másik nagy, operettsikerét, a „Marinka, a tán- 
co3nö"-t játszák.

1. rendit külföldi női 
barna bagariafiizőGCÍpő 
1. r. kiilf. rámán váróit 
férll box füzőscipö....

ECsűrendü nöl fakote félcipő' >
85000
69000

Ezenkívül óriási választék a világhírű Th« Bella Shoe 
cipőkben, melyeknek klsárólngos elftrosltója Bűdön i

JiiÁSWS
l*  kar., l'1ósBároa«utca 2. (lírisztina-tér sarok)

* A Belvárosi Színház legnagyobb sikerű darabjait, 
„A jégesap”-ot, a „Navarrai Margit“-ot, a „Tavasz éb 
redésó"-t, váltakozva adják ezeu a héten. „A jégcsap" 
hétfőn, csütörtökön és vasárnap este, „Navarrai Margit" 
kedden és szombaton, a „Tavasz ébredése" szerdán és 
pénteken kerül színre. Vasárnap délután a nagysikerű 
Szenes-vígjátékot, „A buta ember"-t adjak 3 órakor, mér
sékelt helyárakkal.

* Offenbnch minden varázsa, a császári Paris utolérhe
tetlen könnyedsége, farsangi kedve támad föl a Városi 
Színház „Orpheus" előadásán. T.ábass Juci hóditó 
Euridikóje. Rózsahegyi aranyos humoru Jupiteré. Gábor 
József, Sziklai és Sárosi pompás nlakitása, Nagy Iza
bella. Abonyi Marianna és Kőszegi Teréz bájos, lengő 
istennője estéről-estére fokozódó sikert hoznak n kiasz- 
szikus operettnek, amely hétfőn, szerdán, csütörtökön, 
szombntou és vasárnap este van műsoron.

* „Elssler Fanny" Faragó-Nádor diadalmas operettje, 
amelynek vasárnap volt a 25-ik előadása, minden este 
színre kerül a Király Színházban. Vasárnap délután „A 
bajadér" van műsoron 3 órakor, mérsékelt betyárokkal.

* Változatlanul táblás házak mellett kerül szilire az 
Andrássy-uti Színházban a nagysikerű uj műsor minden 
darabja; ,.A faltörő kos", „Az örökség", „A Káldy- 
pipa" mulatságos trófája és kitűnő magánszámai. Ezt 
a műsort megismétlik a hét minden estéjén is, továbbá 
vasárnap délután 3'a órakor, mérsékelt helyurakkal.

* Bombaként hat a Britannia Színpad szenzációs mű
sora. Ferdinand Bonn, a lcgünnepcltebb némei színmű
vész és a főváros legragyogóbb lehetsógü művészei ját
szanak. Művészeti igazgató: l)r. Forró Pál.

Hunyadi János
természetes keseriivlz 728

székrekedésnél, emésztési savarok*  
női gyors, iiiztosk enyhe hatésu.



1923. október 15.aReccel
rWMmUMMMMMMUMMHrjr

AAAARNAPI SPORT
B

Az MIK atlétikai viadala

tart a jutba£lbii*ák  sztrájkja
Az egész vonalon a favoritok győztek

Az FTC eldöntetlenül végzett Bécsben az Amateur-rel
(A Reggel munkatársától.) A vasárnap a 

futballban nem hozott semmi szenzációt. A 
favoritok az egész vonalon megérdemelt győ
zelmet arattak. A nap érdekességéhez tartozik 
azonban az, hogy a még mindig tartó futball- 
birósztrájkban nevezetes esemény történt. A 
sztrájkoló bírák a Afíénfc-kávéházban értekez
letre gyűltek össze, amelyen megjelent Iván- 
csics Mihály, a legnépszerűbb futballbiró is, 
aki bejelentette csatlakozását és ezzel minden 
olyan kombináció elesett, amelyek csak azt cé
lozták, hogy a rendet és megbecsülést akaró 
bírák mozgalmát diszkreditálják. Az össze
gyűlt bírák az egyetemes futballsport és a bí
ráskodás életbevágó problémáinak a megoldá
sára ötös bizottságot választottak, amelynek 
elnöke Kiss Tivadar, tagjai pedig Iváncsics 
Mihály, Herzka Rezső, Schiszler József és 
Schiller Gyula.

¥
MTK—III. kér. TVE 3:1 (2:0). A favoritcsapat híveinek 

az első félidőben meleg perceket szereztek a budai fiuk, 
akik nagy lendülettel feküdtek a játékba. Negyedóráig 
tartott az ostromuk, amig végre a testgyakorlók is föl- 
ocsudtak aléltságukból és igy a III. kerületiek — kapu
juk megmentéséért — kétszer is kénytelenek a labdát 
haza adta. Az MTK csatársora a közönség teinpódiktálá- 
sától hajtva, erősen fölnyomul, egy kavarodásban a 
budaiak liandset vétenek, mire a megítélt 11-est Molnár 
góllá értékesíti. Alig három percre rá egy újabb le- 
rohanást kísérelnek meg a fölvillanyozott pesti kék-fe
hérek. A jobbszél intézi a támadást. Siklóssy bravúro
san kidriblizi a rárohanó budai védelmet, a labdát kö
zépre adja, ahonnan a jól helyezkedő Molnár a 25, perc
ben védhetetlen gólt lő. (2:0!) Az MTK-drukkerek most 
gólzáport várnak, de a budaiak Összeszedik magukat és 
különösen a jobbszélrő) intézett támadásaikkal többizben 
veszélyeztetik az MTK hálóját. Kropacseknek kétizben 
is kirohanással kell labdát fogni. Hullámzó mezőnyjáték 
következik ezután, amelyből a félidő végéig a váratla
nul zuhogó cső miatt nem tudnak kikavarodni. Hely
csere után a budaiak kapuja rögtön ostrom alá kerül 
és a 3. percben csak a szerencse mentette meg azt egy 
újabb góltól. A III. kerületiek ekkor erősen belefeküsz- 
nek a játékba és egy gyönyörű lefutásból Horváth 
megszerzi a budaiak egyetlen gólját. Fodor biró ekkor 
a záporszerü cső miatt félbe akarja szakítani a mécs
esét, azonban a kapitányok kérésére azt tovább folytat
ják.

UTE—KAC 3:1 (1:0). Bíró: Kiss Menyhért. A két csapat, 
találkozásának az adott, különös érdekességet, hogy a volt 
KAC-proíik, Jcszmás és Csontos, ezúttal régi egyesületük 
ellen játszottak, sőt éppen ők voltak azok, akik a győztes 
gólokat rúgták. Az első félidőben a KAC erős széllel tá
mogatva, mégis állandó védekezésre szorul, másrészt az 
UTE a nagy szél ellon sehogy sem bir érvényesülni. Kom
binációi nem sikerülnek és fii rí a góllövéseket szerencsés 
helyezkedésével ártalmatlanokká teszi. A kispesti játéko
sok ebben a féLidőben tulerélyc-sen, sőt durván játszottak, 
az újpestiek azonban nem reagáltak erre. A félidő egyet
len gólját a 34. percben a belső csatárok akciójából Cson
tos szerezte meg. A második félidőben az. UTE a kedvező 
széltől támogatva a kispesti csapatot állandóan védekezésre 
kényszeríti. Ebben a félidőben kínos föltiinést -keltett a 
kispesti játékosok — egyébként szokatlan — fegyelmezet
len magatartása, amelyben különösen Blaschnik és Pipa 
jártak elől. Az UTE-csatárok sorozatos támadásait a 30. 
percben Jcszmás által messziről lőtt gól fejezte be, ame
lyet Biri védhetett volna, l’úr perccel később az UTE- 
kornerből. a tétovázó kispestiek védelmi hibájából, C’o»- 
fos az UTE harmadik gólját rúgja. Ezután a kispestiek 
is átjönnek az UTE térfelébe és az ellenfél kapujától 25 
méterre szabadrúgáshoz jutnak, amelytől a kispestiek 
egyetlen góljukat érik el.

BTC—Vasas 1:0 (0:0). Biró: Fouyve.s Miklós. A Vasasok 
a múlt vasárnap súlyosan megsérült Kelchcn helyén 
Auerbachot, Nyerges helyén pedig Kntrnczot szerepeltet
ték, míg a BTC teljes csapattal állott föl. A mérkőzésre 
zavarólag hatott a mintegy 25 percig tarló erős esőzés, 
amelynek megszűnte után a talaj csuszamlóssá vált és 
megakadályozta mindkét csapatot tudásának teljes ki
fejtésében. Bár a munkáscsapat egységesebb, szemre szebb 
játékot mutatott, ennek ellenére a BTC lelkes játéka 
folytán megérdemelte a győzelmet. A sorsolás a piros
fehéreknek kedvezett, akik azonban az erős hátszelet nem 
tudták kihasználni. A Vasasok az első félidőben teljesen 
uralták a helyzetet, de csatárainak akciói gyöngék vol
tak ahhoz, hogy támadásaikat sikeresen fejezzék be. A 
szakadó esőben lefolyt félidő eredménye 0:0. A II. fél
idő a BTC fölényének jegyében indul. A támadások 
azonban csakhamar átterelődnek a piros-fehérek tér
felébe és a fürge Vasas-csatárok szebbnél szebb akciókkal 
örvendeztették meg híveiket. Hosszabb mezőnyjáték után 
Zilizi egy kiadott labdával megszökik, éles lövését Kut- 
rticz csak korner árán tudja menteni. A BTC most bele
fekszik a játékba, fölénybe kerül, amelynek eredménye
ként a 33. percben Horváth II. éles lövése n Vasasok 
hálójában akad meg. A munkáscsapatnak a kapott gól 
nem veszi el a kedvét. Heves támadásainak azonban 
csak egy korner az eredménye. Lelkes játékuk ellenére 
nem tudnak az eredményen változtatni és a BTC győz
tesen hagyta el a pályát.

UTSE—Törekvés 2:1 (0:1). Biró: Dr. Földessy János. Az 
erősen megtépázott vasutasok vasárnap újabb vereséget 
szenvedtek a második osztályból föltört újpestiektől. A 
mérkőzés első felében a Törekvés volt a többet támadó 
fél. Csatársora szebbnél-szebb akciókkal tört előre. A' 
20. percben Úrik éles lövést küld a kapura, amelyre 
Bajusz ráveti magát, a fölpattauó labda azonban a felső 
kapulécre vágódik, onnan a mezőnybe éppen Kautzky 
lábai elé, aki gondolkodás nélkül belerúg és a labda a 
kapu fölé kerül. I’ár perc múlva Kautzky újabb magas 
labdával biztos gólt hibáz. A 3G. percben esett az első 
gól. Bartos szökteti Prégert, akinek magas saroklövése 
menthetetlenül a hálóba került. (0:1.) — A második fél
időben az UTSE kerül fölénybe. Okosan mozgó csatárai 
támadást támadásra halmoznak és már a 6. percben 
Leitner cjjyéni játékkal pompás gólt lő. Leitncr egyéb
ként. is kitűnő formát mutatott és kár, hogy az 1. fél
időben elhanyagolták a társai. Folytatólagosan több ve
szélyes támadást vezetnek az újpestiek egyelőre ered
ménytelenül. A félidő közepén azután Laukót szöktetik, 
aki 30 méterről lefut és szintén egyéni gólt rúg, bár az 
utolsó pillanatban úgy fölvágták, hogy föl kellett masszí
rozni. Ezután majdnem kiegyeulik a Törekvés egy indo
kolatlan tizenegyesből, amely azonban igazságosan a 
kapu — mellé ment.

„33“ FC—Zugló! VII. kér. AC 1:0 (0:0). Biró: Orova 
Henrik. A 88-sok Beller helyén Szigetivel. Kovácsy he
lyén a Pozsonyból átigazolt fiatal Laffersszel állottak 
föl, míg Zugló teljes csapatát vetette harcba. Sivár, 
unalmas mérkőzés, tehetetlen csatárjáték. Csak a máso
dik félidőben melegedtek föl egy kissé a csapatok. Álta
lában Zugló támadott többet. A II. félidő 20. percében 
egy kavarodásból lövi Kopper a 33-sok egyetlen gólját.

FTC—Amateure 1:1 (0:0). Az Amseit és 
Szabó bolyén tartalékot szerepeltető zöld-felié- 
rek az osztrák császárvárosban a bajnok 
Amateureval szemben szálltak síkra. Az utóbbi 
időben nagyon megerősödött bécsi csapat — 
amelyben három kiváló magyar játékos, a 
Konrád-fivérek és Schaffer, a „futball-fejede- 
lem“ is játszottak — kemény ellenfél volt. A 
magyar fiuk azonban lelkes játékukkal nem
csak döntetlenné tették az eredményt, de ke
vés szerencsével győzhettek is volna. Góllövők: 
Kelemen és Schaffer. — A bécsi összes baj
noki mérkőzések elmaradtak.

(A Béggel tudósitójától.) Ma fejeződtek be az MTK 
nagyszabású szezonzáró atlétikai viadalának érdekfeszitő 
küzdelmei. Délelőtt bonyolították h a (Irán féld-vándordíj 
befejező versenyét, amig a szoniorszdmok a délután fo. 
lyamán zajlottak lo. A Grilnfcld-vándordijat ismét, az 
MTK nyerte meg, ugyancsak ö lett a győztese, az '5X1500 
méteres, a 10X400 méteres stafétáknak, továbbá a bajnoki, 
diszkosz vetés csapatversenynek. A d.-liilán lebonyolított 
szeniorszámok közül a legkiemelkedőbb esemény Kulisár 
István (MAFC) rckordkisérleto lo kilométeren, amelyet 
nem koronázott teljes siker, mert, a cél előtt 200 méterrel 
Kultsár szúrást kapott és kénytelen volt 
megállani. Azonban sikerült megjay itanin 
4 mérföldes (6436 méter) rekordját (21.06.4 
mp.-re.

Ezen a napon még egy rekord dőlt, meg.
300 méteren 35.5 mp.-et futott!

10—15 porcro 
Király Pál 
mp.) 21.00.7

Kurunczy a

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
Kiadja a Reggel Lapkiadó Rt.

..Világosság“-könvvnyomda rt. Budapest. Vili, Conti-u 4. 
Műszaki igazgató: Dentsch D.

Zongorát, pianinőt
no vegyen, mig REMÉNYE M'HÁkY zon- * ' "
goratolepét meg neui látogatta, Budapest 
VI, Király-utca 58. szám. — Régi zongorát 
vesz, cserei, javít, hangol. — TELEFON

„PYRAMIS**
MAGYAR FOLOBIRTOKOSOK ÉS FOLDBÉRLŐK 

KERES*EDuE.MI  RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA 
BUDAPEST, VJ, TEREZ.KÖRUT 26. SZ.

Mezőgazdasági géposztály, 
gabona-, erőtakarmány- és miitrágyaosztály.
428 Telefon: 65-49, 65-50, 17-39, 153—03.

Telefon: 192-27
Postaiak, számla 52111

V. Bálvány-utca 13 
félemelet

L&sgsort
Alagl lóversenyek. A vasárnapi nappal bevégződött a 

Lovaregylet őszi meetingje és ezzel nálunk tulajdon- 
képen már le is zárult a legitim versenyesztendő, mert 
amit még Káposztásmegyer nyújt, az sportszempontból 
már alig jön számításba. A nap főszáma a 2800 méter 
távolságú Lovaregyleti-dij volt, amelyet Ascanio nyert 
meg 3 ínferioris ellenfele, ellen. Részletes eredmény:

7. futam: 1. Kudlich (1%) Szabó L. II., 2. Szemfüles (8) 
Biciste, 3. Mamlasz (3E>) Schejbal. Fm: Pásztorfiu (2), 
Belisce (12), Ossijek (4). lh, lh. Tót: 2000:4000, 2800, 5800. - 
77. futam: 1. Bollandlst (3) Gutái, 2. Cigáuyleány (8) 
Sajdik, 3. Myosotis (19'*)  Biciste. Fm: Lóránt (0), Anyu
kám (10), Ferrarin (4), Elsőm (12). Reintintin (10). Vjh, %h. 
Tót: 2000:8200, 2800, 4400, 2800. — 7/7. futam: 1. /fsconío (2r) 
Janek. 2. Vorwitz (3) Pretzner, 3. Baja (4) Szabó L. II. 
Fm: Onkel Ludwig (6). Fcjh. 2’/ih. Tót: 2000:2600. — IV. 
futam: 1. Lieber Kert Schejbal. 2. Mendc-Monda
(5) Szokolai, 3. Parisienne (6) Gutái. Fm: Grál (6), Atut 
(10), L’Alsace (12). lh, Vall. Tót: 2000:2600, 2600, 3000. - 
V. futam: 1. Citcra (6) Schejbal, 2. Csába (2) Szabó L. II., 
3. Vőfély (8) Sajdik. Fm: Plánéi a (14), Honfitárs (8), 
Toronvör (3), My Pét. (20), Miki (5), C'sanád (20), Alma 
(20). Hamiltton (14), Polymela (20), Fruzsi (50), Fáma (25), 
Ilus (6), Éber Alles (8). lh, lh. Tót: 2000:28.400. 7200, 3600, 
721)0. — VI. futam: 1. Miliőit (5) Schejbal, 2. Bergfric.de 
(2) Altmann. 3. Ébredj Magyar (4) Nagy G. Fm: Timid 
(5). Melia (6), Túrán (5). Nimfa (5).

„VER-KO" dpSk
ÍV, Muzeum-körut 33

E heti reklúmcJpökUlönlcgességeit

Gumitalpas barna bagariu elsőrangú 162.000 K 
kivitel ............................................ ..

•tersrar. kis 102.000,120.000 k
Női lakk, kivágott, elsőrangú minő- 000 K
Nagy választék férfi-és női luxuselpőkben. Olcsó Arak.

Jaago és Schwarz párharca
Az utolsó összecsapást az ,,Európa-bajnokság“-ért ért

hető izgalommal szemlélte vasárnap esto a Fővárosi 
Cirkuszt zsúfolásig megtöltő közönség. Schwarcz és 
Jaago világbajnokok szálltak egymással szembe, hogy 
maguk között az elsőség kérdését eldöntsék.

Az első 25 percben a nagy ellenfelek még arra is kép
telenek voltak, hogy egymást földre hozzák. Szünet után 
azután megélénkül a tempó. Fölváltva támadnak a küz
dők, de inkább Schwarcz látszik veszedelmesebbnek, aki
nek rettenetes erejű szorításaiból Jaago nagyszerű 
trükkökkel menekül. Schwarcz továbbra is támad és egy 
villámgyors vállldobásból tussolt alja is Jaagot, majd ő 
kerül veszélyes helyzetbe, de kiszabadul. A 46. percbon 
még a lélekzete is elállt mindenkinek, mert Schwarcz 
vállal már csak egy centiméternyire voltak a porondtól, 
de már a következő pillanatban az észt shatnpionnak 
híddal kellett menekülnie.

Már több mint egy órája folyt a küzdelem, amikor 
Schwarcz egy dupla nelsonjából Jaago 20 percen át sem 
tud kiszabadulni és utána ájulton maradt a szőnyegon. 
Úgy mosták föl és utána 5 porc szünetet, rendelt el a bíró. 
Szünet után Schwarcz kijelentette, hogy nem hajlandó 
„beteg'*  emberről tovább birkózni, erre ti. zsűri Jaagot 
jelentette ki Európa bajnokának, ő azonban sem a címet, 
sem a dijat nem fogadta el. A llolubrin— SdmsoH-inérkőzés 
elmaradt, mert Uolubán még tegnap megsérült. Így Sám
son lett a bajnokság 4. helyezettje, Pctrovles pedig a 
harmadik. A győzteseket a cirkusz igazgatósága és a 
török konzul babérkoszorúkkal ajándékozta meg.

Hétfőn csle az Újságírók Kórház- és H.anatóríum Egye
sülete javára egy meeting lesz, amelynek a műsora a 
következő: I. Petrovics Breitbart-mutatványokkal, II. 
Jaago, mint súlyemelő, III. Sirk, mint erőmüvész, TV. 
Jaago—Sámson cetli as cath cam uiérkőzés, V. Schwarcz— 
Pctrovles rovánsmeccs.

A budapesti ügetőversenyek részletes eredménye:
/. futam: 1. Drótos, 2. Jobban. Fm: 4 ló. Tol: 1000:1600, 

1100, 1300. II. győztes: 1000:2800. — II. futam: 1. IUai.se- 
kind. 2. G. R. S. Fm: 8 ló. Tót: 1000:2500. 1100, 1300, 1100. 
II. győztes: 1000:4000. — 777. futam: 1. Figla <P Indiává, 
2. Vera. Fm: 10 ló. Tót: 1000:1100, 1200, 2300, 1800. — IV. fu
tam: 1. Gazsi, 2. Orchidée. Fm: 9 ló. Tót: 1000:4400. 1200, 
1400, 1200. II. győztes: 1000:6700. — F. futam: 1. Ilajnok, 
2. Commune. Fm: 6 ló. Tót: 1000:3700, 1800, 1600, 1700. — 
VI. futam: 1. PHius—Visszhang, 2. Unbekanle—Useful, 
Fm: 6 fogat. Tol: 1000:1300, 1900, 1200.

»
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Papíart‘^lm
a paplankirályhoz legyen Vll, Kertész-utca 35

VI, Révay-u. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: 11-22

Ma Rótt és Stelnhardt fölléptével „Három a kérő*'  és „Per 
gélbe Rock". cm Ketdoto 8 órakor

.aroohy, sandorTAHCIMTÉZETE
megnyílik
flNDRtiSSY.er 54 (6ÖTVÖS-UTCH SAROK)784

1*1 * I1 1 • rí 9 Hu. ni. gyöngyöket, 
brilllánsokat, 
smavaqdokat, mii
vészi kivitelű exüst- 
tárgyakat legmaga
sabb árban veszünk. 
Ugyancsak légii nő
in abb ékszerekben 
állandó nagy raktár.

Teherautók |
737 Pótkocsik
újak és használtak nagy választékban.

Fuvarozási; vállalunk!

XYLOS-BUTOROK

,v

RÓKA ÉS TSA
TEHERA UTÓTELEP 

(jNanftdy-uica 8. szám. Telefon 46-01

Magyar Agrár- és Járadékbank Rt. 
vetőmagosztáOya

Budapest, V, Nádor-utca 16. - Telefon: 72-01 
Sürgönyeim: Agrár Budapest

V«sx a legmagasabb napi áron lóhere- es lucurnamogot 
és egyéb gazdasági magvakat 

Mintázott ajánlatokat kér

különleges hálószobák, leányszo
bák, gyermekszobák, gyermek- 
ágyak, rugalmas faagy betétük.

Hazai Fatermelő rt. gyártmányai
704 Kizárólag a gyári irrakntbim!
Tisza Kálinan-tér 3 Jckl'ou: József 52 | 40

Bergfric.de



