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ethlen István vallomása
’V

Balassagyarmat, október 28.
(A Heggel tudósítójától.) Dr. Scltovszky 

Béla, a nemzetgyűlés elnöke, vasárnap dél
előtt tartotta itt beszámolóját. Ebből az alka
lomból leutaztak gróf Bethlen István minisz
terelnök, fíakoyszky Iván belügyminiszter, 
Vass József népjóléti miniszter, gróf Csáky 
Károly honvédelmi miniszter és számos kép
viselő. Az érkező vendégeket nagy ünneplések 
közt Szlranyovszky főispán üdvözölte. Bethlen 
válasza így hangzott:

— Az államférfiaknak az a föladatuk, hogy 
egy kissé a jövőbe nézve, bizonyos előrelátás
sal vezessék az ország sorsút. A régiek azt 
tartották, hogy az égbolton levő csillagok nem 
égitestek, hanem keskeny rések, amelyeken ke
resztül az emberiség az örökkévalóságba egy 
pillantást vet. Nekünk is csak ilyen keskeny 
rések adattak meg. amelyeken keresztül a jö
vőbe láthatunk. Mindannyiunk élete, a nem
zetek élete is, egy rejtvény, amelyet a jelen 
generáció kötelessége megfejteni. Ha ezt nem

M vnivslsztepelnöíz beszél
Scltovszky után Bethlen István emelkedett 

szólásra:
— Először a kormány felelősségének kérdé

séről óhajt beszélni. Divattá vált, hogy min
denért a kormányt tegyék felelőssé. Azért is, 
ami a múltban történt, aminek következmé
nyeit ma is sinyljük.

A kormány nem vállalhatja a felelősséget 
a múltakért, csak attól az időponttól 
kezdve, amióta a gyeplőt a kezében tartja.
Nem vállalhatjuk a felelősséget azokért a 

falt acomplikért, amelyek az előző időkben 
történtek, amelyeknek súlyos következményeit 
még ma is sínyli az ország.

De a mi kompetenciánk is csak restringad a 
hatalmi körök megoszlása folytán. A bírói 
hatalom szuverénitással bir. A nemzetgyűlés, 
amely a törvényható hatalmat gyakorolja, 
szintén szuverén, amelyre a kormánynak bizo
nyos befolyása és keedoményezesi joga van, 
•le amelyet önmaga nem usurpálhat.

Ha mindenért, felelőssé volnánk félidők, 
akkor diktátorrá kellene lennünk

és nem alkotmányos kormánynak, mert az al
kotmányos kormány cselek vese, jogkörmiek 
határa meg van szabva. Ha vannak meg egyes 
tünetek idebenn, amelyek előnytelenek es 
ki drezőllenek, úgy ebben felelőssege a kor
mánynak is van, de nem egyedül a kormányt, 
tcxeheli ezért felelősség, hanem azokat a más 
tényezőket is. Es ki kell venniük részükéi - e 
felelősségből azoknak az ellenzéki férfiaknak 
is, akik a maguk részéről nem járulták hozza 
esetleg, hogy ezeket n bajokat gyorsabban és 
hamarabb orvosolják.

A múlt! A ni ült!
— A bolsevizmus után külpolitikailag telje

sen izolálva voltunk, nem volt egyetlen bará
tunk. Olaszország a király kérdés folytonos 
hangoztatása miatt neheztelt, Anglia a kard 
•sörletéséért, amellyel Középeurópa bekeji t fe
nyegetni látszottunk, Franciaország a kis- 
’/utánt mellett állott. A külföldi sajtó vissz- 
Minyzott a fehér terror elképzelt, rémmeséitől. 
Meg azok sem állottak velünk szóba, akiknek 
’.,’’’',kiik lett volna, mert úgy érezték, hogy 
'"‘ tlis ennek az országnak a belpolitikai hely
zete. hogy Ht föl fordulhat a közbéke és a jog- 
ru,d, Legyünk tisztában azzal, hogy, ily kö

tudja megfejteni, ja) annak a nemzetnek, mert 
tévútra kerül. Nekünk kötelességünk és meg 
kell oldanunk a magyar jelen és jövő rejté
lyét. Azt hirdetem, hogy ezt csak reál politiká
val lehet megoldani.

Végre is szűnjék meg ebben az országban 
a tűzzel való játszás, a jelszavak után való 

indulás.
Fogjunk össze mindannyian s egyesült erő
vel keressük a. rejtvény megoldását, azt az 
utat, amelyen haladva, egy jobb jövő felé visz- 
sziik az országot.

A Ilázelnök beszámolója.
A népgyülés a. vármegyeház udvarán Scl

tovszky Béla, a nemzetgyűlés elnökének beszá
molójával kezdődött. Beszélt a tisztviselökér- 
désröl, a földreformról, a gazdasági politika 
szükségességét hangoztatta, amelynek fölté
tele: rend és nyugalom. A nemzeti érzés dik
tálja, hogy politikánkban és cselekedeteinkben 
legyünk józanok, mérsékeltek^ 

rülmények között, senki külpolitikai téren egy 
országgal szóba nem áH.

— Mi volt a belpolitikai helyzet?
A forradalmak rendjén a kormányok te

kintélye niillponíra súlyod le. Nem volt a kor
mánynak semmiféle biztos politikai bázisa. 
Egy koalíció tartotta kezében a hatalmat, 
amelynek úgyszólván alig volt ellenzéke, de 
amely önmagában meghasonlva, pártocskákra 
oszolva, élet-halálharcot folytatott egymás el
len.

Hiányzott a parlamentből abban az időben 
az intelligencia legjava.

A forradalmak és az el len forradalmak rend
jén az adminisztráció egyes fontos váraiba 
olyanok kerültek be, a/d/c talán politikai szem
pontból egy és más szolgálatot tettek volt, 
azonban nélkülözték a. legszükségesebb isme
reteket ahhoz, hógy rendes adminisztrációt 
folytatni lehetett volna, (lombamódra szapo
rodtak az egyesületek, amelyek mindegyike 
állami funkciót akart teljesíteni.

A társadalom egyes felelőtlen tényezői 
külpolitikai kérdésekkel nemcsak foglal
koztak, hanem önálló külpolitikát csinál

tak.
Siralmas volt, az ország helyzete. A kormány 
tekintély nélkül, külpolitikai izoláltság, benn 
az országban a jogrend hiánya, a társadalom
nak az a törekvése, hogy állami funkciót, 
gyakoroljon, egy desorganizált adminisztráció.

Még messze vagyunk a céltól.
— 11a ezzel a helyzettel szemben a mai hely

zetet nézem, akkor, bár látom, hogy még 
messze vagyunk altól a. céltól, amelyet el kell 
érnünk, azt kell mondanom, hogy sokkal 
(többre vagyunk, mint azt sokan talán hiszik. 
Külpolitikai téren például rendeztük viszo
nyainkat Ausztriával, megindítottuk az ak
ciót. abban az irányban, hogy a nagyhatalmak 
bizalmát újból visszanyerjük.

Fontos életbevágó kérdésekben Anglia, 
Olaszország ma mellettünk áll.

Megindítottuk az akciót oly irányban, hogy 
szomszédainkkal élhető viszonyt teremtsünk, 
hogy kiküszöböljük azokat az ellentéteket, 
amelyek kiküszöbölése né(kii,lt nézetem szerinti

A kontremin torka 
és a Hitelbank

A pesti tőzsde hetek óta beteg. Gazdasági*  
politikai, technikai okok nélkül nincs hossz 
és nincs bessz. A mai kritikus helyzethez 
azonban ezeknek az okoknak kevés köze 
van. Németország tragikus válsága a pesti 
tőzsdét alig, érinti. A belső gazdasági és po
litikai szituáció a tőzsde bénultságát nem 
indokolja. Az ultimót már régen eszkojnp- 
tálták, hiszen e héten már a november 15-iki 
kasszára kötnek. Az árfolyamok szakadása-' 
nak úgyszólván egyetlen titka: a Becs éa 
Budapest között ténylegesen megszervezett 
kontrcmincsoport. Mi sohasem ültünk föl q 
hangulatoknak. A tőzsdén teljes az üzleti 
szabadság; adhat, vehet mindenki belátása, 
érzése, vagyona szerint. Nem is az üzletben 
van a hiba, hanem az eszközökben. Ez. a 
kontreminesoport, amelynek úgy bécsi, mint 
pesti exponenseit ismerjük, álhirekkel, rém
hírekkel, szennyes módszerekkel pánikot 
idéz elő. A banda mintegy 40 milliárddal 
van angazsálva. Ideges, deprimált hangulat 
lett úrrá a tőzsdén, fizetésképtelenségek, 
kényszereladások mélyítették a lanyhasá- 
got, néhányszor magához látszott térni a bim 
zalom és a vétel kedv, de a szervezett, céh 
tudatos kontremin tömeges eladásaival el-< 
riasztotta a reménykedőket a piacokról. Az 
elmúlt héten a társaság erőkifejtése, úgy, 
látszik, elérte azokat a határokat, ameddig 
a leadás anyagi lehetőségei terjednek. És o 
határon túl kezdődik a rombolás büntetőjogi1 
része. Klubokat, kávéházakat, kaszinókat*  
tözsdéseket a magyar külpolitikai helyzet, a 
német válság, az értékpiac és pénzügyi hely
zet rémhíreivel alarmirozták, hamis telefoni 
jelentések, hazug árfolyamok keringtek, 
mind arra a célra, azt a szándékot szolgálva, 
hogy a nagyközönség körében a tőzsdei 
helyzet iteljes reménytelensége eszeveszett 
deroutra vezessen. A kontremin ugyanis 
adott magának hasznot, papíron milliárdo- 
kat vágott zsebre, do még lo nem födhető 
magát. Amint megszűnik az eladása és vevői 
ként lép föl, bármely piacon a huszadik kői 
téssel ő maga hajtja föl 30—40%-kal az 
amugyis mélyen aláértékelt papirost. Hogy, 
a kontremin födözhessen: pánikra van szük
sége. arra, hogy a közönség hisztérikusan 
szórja el a papírját, a vagyonát a kontre
min olcsó zsákmányául, őrület volna, ha a 
publikum bedülne nekik és harakirit kö
vetne el önmagán. E döntő pillanatban, ami
kor energikus ellenakcióval el lehetne kapui 
a kontremin torkát, keressük a nagybankom 
kát, élükön a Hitelbankot, de sehol sem lát
juk ökot. A Hitelbank tjöbbet keresett a 
hosszban, mint a többi intézetek együtt; le
aratta részvényeinek rekordárfolyamait és 
a hasznot már hónapok előtt betakarította, 
A legderekabb, a legnaivabb magyar közöm 
ség vérzik, mint Lear a lányait, hívja a 
büszke Magyar Hitelt, a negédes Georgiát, 
a szende Kis Ganzot és a Hitelbank sehol 
sincs. A mi fölfogásunk szerint a Hitelbank
nak elsősorban erkölcsi kötelessége a tőzsde 
segítségére sietni, mert a föllépése maga 
után viszi a. többi bankokat, amelyek már 
várják a halalit. E hét a kontremin oltapom 
sásának utolsó alkalma. Ezt. az alkalmat el
mulasztani rossz üzlet, rossz politika ób go
nosz, hálátlan cselekedet a közönséggel 
szemben. Meggyőződésünk, hogy a. Hiteim 
bank és ezzel a többi bankok intervenciója 
nem késhetik tovább. Az intézetek félté
kenysége egymással szemben, nem lobot 
lUiudályii u piac mvgmvutéséuek<
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'nyugalmat és erősödést lehetőséget ebben az 
országban megteremteni nem leket.

— Sokan azért támadtak, hogy föláldoztuk 
'ezzel a szomszédos területeken élő magyar ki
sebbségeket. Az a sok meggondolatlan kijelen
tés és gyakran cselekvés, amely a múltban elő
fordult. az a szomszédos területeken élő magyar 
kisebbségnek nem vált hasznára, sőt ellenke
zően, csak arra volt alkalom, hogy sorsuk még 
nehezebbé és rosszabbá váljék. Meggyőződésem, 
hogy ezt a politikát követve, az ő helyzetük is 
fokozatosan javulni fog.

Sikerült a kormányzat tekintélyét helyre
állítani. Bent a parlamentben megbízható, egy
séges bázist teremteni. Az uj választójog révén 
sikerült a magyar intelligencia vezeiöszercpét 
a jövőre is helyreállítani.

Megszűntek az országban a puccsok, a foly
tonos játék a tűzzel, hel.vreállott a jogrend, 
a közbiztonság, a társadalom ma csak oly 
funkciókat gyakorol, amelyhez joga van és 
állami funkciókat csak az állam gyakorol. 
Nem fenyeget már oly sötéten a reparáció 

veszedelme sem.
Világos, hogy előzetes belpolitikai rendcsiná
lás nélkül egyáltalán meg sem lehetett volna 
indítani a tárgyalásokat. Én megértem azt, 
hogy' vannak magyar emberek, politikusok, 
akiknek talán bizonyos fokig elvont dolog az, 
hogy ilyen akciónak előföltétele három politi
kai tényezőnek: a bel- és külpolitikai és a 
gazdaságpolitikai tényezőnek, hogy’ ugymond- 
jum, egy szintézisben való együttműködése. 
Elhiszem, hogy ezt a három politikai szintézist

politikai analfabéták,
akik a politikában mást, mint a hordón való 
szónoklást, mandátumot, bankettet, a legjobb 
cselben bizonyos dogmák szegényes rekvizitu- 
mát nem látják, nem fogják megérteni. Ez 
azonban nem változtat a tényen. Ezen három 
politikai szintézis nélkül gazdasági téren sem
mit sem fogunk tudni elérni.

— Most azzal jönnek, hogy a magyar bankok 
és vállalatok teremtsék elő ezt a hitelt. Újból 
azt mondom, hogy csak olyanok állíthatják 
ezt,

akik ceruza nélkül csinálnak politikát.
— Nézetem szerint belföldi kölcsönnel ez a 

kérdés nem is volna elintézhető, mert hiszen 
a korona romlásának három oka van. Az egyik 
a bizalom hiánya és csökkenése saját pénzünk 
iráni, a másik a költségvetés deficitje, a har
madik a kereskedelmi és iize.tési mérleg defi
citje és passzív voltá. Egy társadalmi kölcsön 
révén még idcig-óráig a költségvetés deficit
jét ki lehetne egyenlíteni. Azonban belső köl
csön révén, amely nagyrészt koronakölcsönből 
kell hogy álljon, egyetlen frankot vagy dollárt 
sem lehetne megszerezni máskép, mint svájci 
koronakinálat tál, amelynek következménye va
lutánk további romlása volna. Azt mondják, 
hogy nem kölcsönt kel) szerezni, hanem az, or
szág termeié ét kel! fejleszteni oly fokra, hogy 
a termelés fölöslegeit a fizetési mérlegben ér
vényesítve, a korona romlásának útját álljuk.

Legyünk tisztában azzal, hogy külföldi tőke
import nélkül még az iparfejlesztés kérdését 
sem tudjuk megoldani. A iöbidormelés a. mező
gazdaságban elsősorban a. külföldi töke be
vonó, ónak a lehel őségétől függ. Azt mondják: 
csináljunk papírpénzből aranyat, hogy a födö- 
zel'.en bán jegyei-kel termékenyítsük meg a ter
melést; igy a termelési fölöslegeknek koroná
ja vitó batá-uk lesz. Rámutatok Németország 
példájára. Papírból aranyat nem lehet csinálni.

— Egy szót a
gazdasági hitelről.

Erre ma már valóban szükség van. Elsősorban 
gondoskodni kell arról, hogy a ga.zd:itá.rs:i da
lom a hitel szervezeteit fölépítse cs ezek révén 
egyenes bekapcsolódást kapjon a jegy intézet be, 
másodszor kell, hogy a jegyintézelnéi hosszabb 
lejáratú váltók és azokon a kereteken belül, 
amelyek múlhatatlanul szükségesek a gazda
sági hitel megadása, céljából, biztosíttassanak; 
harmadszor szükséges, hogy egy stabilabb 
valutára, a bnzavaliifára szóló kötvények el
helyezhetők legyenek és erről szóló Intel is 
adható legyen.

A politikai baroniorvosokról.
A kormány munkájában gyakran vetik sze

münkre a határozatlanságot, a bizonytalansá
got, az opportunizmust. Azt mondják,

hogy ravasz erdélyi politikát folytatok. Azt 
mondjak, hogy sohasem lehel tudni, ki a 

barátom és ki az ellenségem.
Meg ezelőtt egy évvel azt mondták, hogy M,i- 
védök vagyunk és antiszemita politikát csiná
lunk. Ma azt mondják, hogy zsidópolitikát foly
tatunk, a bankok szövetséges társaivá szegő
dünk. j\ magam részéről (•leitől fogva azt mon
dottam, hogy ezt az országot igenis lehet re
konstruálni, hogy vissza kell térni a nemzeti és 
a keresztény alapra. Ezt. az álláspontot képvi
selem ma is és-fogom képviselni máskor is. De 
mindig.azt hirdettem, hogy ennek a politikának 
r> álpolitikának kell lennie és nem érzelmi, po
litikának, még kevésbé pedig olyan politikának, 
amelyből egyesek akarnak előnyt szerezni. Már 
pedig egy reálpolitikát, nem lehet sem a faj
védők, sem a íudikalisták egyszerű formuláira 
visszavezetni.

Én nem voltam inkonzekvens. Ennek a poli
tikának föladata nap-nap után figyelemmel 
kisérni a közélet egyes eseményeit és jelen
ségeit, minden percben, tekintet nélkül arra az 
ódiumra, amelyet vállal, tekintet nélkül a nép
szerűtlenségre, amelyet vállalnia kell,

arra az .mafla mára, amelyet a szektárius 
rövidlátó politikusok ellenünk szórnak.

Mindent meg kell tenni a nemzet érdekében, 
ami megteendő és ami minden kormánynak 
kötelessége. Ez a Teái politika, amelyet kifejtek 
és ez a célok tekintetében egy és ugyahaz ma
rad. Természetes, ha a cél ugyanaz is marad, 
az eszközöl:, változnak, aszerint, ahogy a körül
mények azt szükségessé teszik. Ami egy évvel 
ezelőtt jó volt, az nem lehet jó ma, ami pedig 
ma szükséges, az egy évvel ezelőtt még fölfor
dulást idézhetett volna elő.

Nem akarom az állatorvosi kart megsérteni, 
de vannak, politikai baromorvosok, akik 
egyforma receptet találnak mindenféle 

betegségre.
Ezekhez alkalmazkodni nem kívánok. Járok a 
magam ut ján és a népszerűség mellett a nép
szerűtlenséget is vállalom, uc mindig csak az 
ország érdekében.

Ebben az országban a rombolás ideje vé
get ért, véget kell, hogy érjen.

Nem sajnos, ha voltak korhadt oszlopok' és 
faluk és azok összedőlnek vagy mái’ össze is 
dőltek. il/a az építés következik s a romokból 
össze kell, szedni azokat az épilöeszközökct, 
amelyek segítségével szebb, nagyobb, laká
lyosabb épületet építhetünk a nemzet számára, 
egy uj ezredév részére. Ehhez kérem támoga
tásukat.

Ha cíhallatszanék Gyöngyösre is...
Ezután Vass József népjóléti miniszter emel

kedett szólásra.
— Azt mondja egy nagy német politikus: 

Ein Volk existiert nur in Bczichung auf cin
dere, A nép élete akkor élet igazán, hu bele 
van kapcsolva a többi népek életébe. Meg kell 
állapítanom, hogy a kormány és elsősorban 
Bethlen akkor, amikor egy ilyen külpolitikai 
sz'nthézisre, törekszik, akkor a magyar faj
védő politika utján jár. Jó belpolitikai álla
potok nélkül azonban külpolitikai szilikózist 
teremteni nem lehet.. Ebből tehát az követke
zik, hogy nekünk arra keil törekednünk, hogy 
olyan legyen a magyar belpolitikai élet, hogy 
meglegyen benne ez az összetevődés. Ha én 
szinthézist sürgetek, akkor azt sürgetem, amit 
a miniszterelnök másfél éve a zászlajára irt; 
egységet és megértést.

— Magyarország nemcsak az ellentétek ha
zája, h gyűlölet hazája, hanem a jelszavak sze
rencsétlen országa is. Szerelném, ka beszédem 
clhallatszanék ma Gyöngyösre is, hogy olt is 
megértsék azt, hogy nem jelszavakra van en
nek az országnak szüksége, hanem a történelmi 
magyar nép lelkének megértésére és igaz érde
ke i ne k k i el égi 1 ésérc.

— Én keresztény és nemzeti alapon állottam, 
ezután is ezen az alapon fogok álla ni. Kato
likus vagyok, de egyetértek szerétéiben és az 
építésben protestáns testvéreimmel. Amikor én 
keresztény vagyok és nem török más politikát, 
mint keresztény politikát, akkor a krisztusi 
köpenyt még sem szabom szűkre.

Mindegy, hogy Mohamedet vagy Mózest 
követi-e valaki, ha magyar akar lenni és 
megbecsüli bennem a keresztény gondola
tot, akkor jöjjön a mi lobogónk alá és egy

séges erővel iparkodjunk dolgozni.
A bankett, után a miniszterelnök a közalkal

mazottak és különböző társadalmi egyesületek 
küldöttségeit fogadta és a. délutáni órák folya
mán indult vissza a kíséretében levő politiku
sokkal Budapestre.

Bethlen a szektáriusokról.
A népgyülés után a vármegyeház nagyter

mében bankett volt, amelyen az első fölköszön
tőt Sztranyovszky főispán a. kormányzóra, mon
dotta. Majd Mikszáth Kálmán köszöntötte föl 
gróf Bethlen Istvánt, aki a következő beszéd
del válaszolt:

—• Ha végignézek a magyar histórián, azt. 
látom, hogy a történelem Magyarországon, itt 
a Felvidéken és Erdélyben van. Az Alföld 
tősgyökeres volt mindig, de a történelem a 
Felvidék és Erdély. Ha ezen történelmi tala
jon megállók, azt látom, hogy minden vagy 
történelmi gondolatnak megvannak a, maga 
előhírnökei, a maga prófétái, dogmatikusai cs 
szektoriusai. is.

A magyar közélet dekadenciája és szomorú 
tünete az, hogy tulojdonképin nincsenek prófé
tái, de vannak szektárusai. Szomorú tünete az. 
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hogy nem becsüljük meg egymásban a. m< ■. 
(-yöződé.J, a jóhiszemüsm , u haznsz' r i;■(<«!. 
Lehetünk politikai cil; uf< íek és a haladást, min
dig az szolgálta, hogy voltak ellentétes libái,’, 
azonban nem volt szükséges a haladáskor az, 
hogy az ellentéteket egymásban lebecsüljük, 
sárbarántsuk és egymás jóhiszeműségét Á 7- 
ségbevonjuk. Szomrou tünete ez közéletünknek 
és sajnos, azokban a korokban, amelyek deka
densek, mindig újból és újból napfényre kerül
nek. Olyan talajon állok, amelyen minden be
csületes magyar törekvés meghallgatásra 
talált.
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& etk'H'S&s
tanulmánifíízza

(A ^(‘OíJcl tudósítójától.) A lapok, híradása 
szerint Esküit Lajos az utóbbi napokban állí
tólag megjelent a miniszterelnökségen, ahol is 
előadta volna, hogy ő már tovább nem tűr
heti, hogy a kiviteli cugedelniekből keletke
zett ügyét, tovább is halasszák, kéri ennél
fogva. hogy azt sürgősen tárgyalják te, mert 
különben kénytelen volna a kiviteli engedé
lyek botrányának egész anyagát a nyiliulnos- 
ság elé. tárni. A Reggel munkatársának föltét
lenül megbízható értesülése szerint egyáltalán 
bán nem féld meg a valóságnak az a hir, hogy 
Esküit a miniszterelnöki öl kérte volna ügyé
nek sürgős Iclárgyalását. Ami pedig az ügy 

titkos hátterének a nyilvánosság előtt való 
föltárását illeti, ez vem egyéb Eskütt Lajos 
ü rés fenyegetödzésénél.

Illetékes helyről
nyeit értesülésünk szerint ugyanis

Esküit Lajos, Tömöri Angéla és társainak 
ügyében az ügyészi és bírói vizsgálat már 
teljesen befejeződött, úgy hogy az ügy fő

tárgyalása rövidesen megtartható lesz.
A pór iratait jelenleg dr. Langer .Jenő. a 

budapesti királyi büntető tör vény szél: elnöke 
tanulmányozza, aki a. főt árnyalást előrelát ha
lói n egy-két hónapon belül ki fogja tűzni. 

nem hallgatott rá, hanem tovább is ott ma
radt. Éjjelre egy lientcslegényt küldtek az őri
zetére, aki a Házvezetőnő szobájában töltötte 
az éjszakái. A lakók, akik már csoportosan és 
izgatottan várták a lakás előtt a fejleménye
ket, a házvezetőnő kiáltozásaira rendőrt hivat
tak. de ez nem tudott bemászni r lakásba.

Kacsóh. Fatimc a főkapitánysághoz fordult. 
Följelentette a zeneszerző volt feleségét és a 
lakásban megjelent férfiakat. A rendőrség kar
hatalmat küldött. Az árvaszók a följelentésre 
egy bizottságot küldött ki a lakásba. A zene
szerző müveit féltette a legjobban. Át is küldte 
őket a bizottságnak, őrizze őket az. Többnyire 
kiadatlan opusok: „Dal a fiamhoz", a „Dorottya." 
című daljáték librettója és partiturúju és egy 
„Pcmpci" cimii opera. A. bizottság, .amellyel 
együtt Bárczy István ny. miniszter is meg
jelent, lepecsételte az értékes csomagot és el
vitte a lakásból.

Dr. Gergely Illés, a család ügyésze pedig ter
jedelmes föl.jel öntést adott be Barna Mária és 
a lakás tulajdonosa nevében, a lakás erőszakos 
elfoglalása miatt. Magánosok elleni erőszak és 
magánlaksértés a vádja. A rendőrség erélyes 
nyomozást indított az ügyben. A lakásban 
most újra a régi csönd honul.

vagy

ez a török-magyar barátság?
(A Reggel tudósítójától.) Néhány héttel ez

előtt élénk föllünósi keltett „Az Est" Fried
rich István törökországi uijúval kapcsolatos 
cikksorozata. óo.sr/ és a turaniz-
mus" ..Üzlet és diszkard" cím alatt a többi kö
zött .V aszta fa X'.'///c/ effendit is megszólaltatta 
a cikkíró, Ezzel az előkelő förök fiatalemberrel 
Friedrich István állítólag élénk összeköttet >>st 
1 ártott fönn Kemal basához való utazása előtt. 
Musztaía Haliét. eíTendi az említett nyilatko
zatában UH lehetősen kellemetlen dolgokat 
mondott Friedrich Istvánról, aki a nyilatko
zatra erős hangon válaszolt.

A nyilatkozatharcnak a vége az lett, hogy

Musztaía Saffet effendi, Friedrich egyik 
legkedvesebb tövük barátja. Farkas Elemér 
és Heinvich Gyula alezredesek utján pro- 
vckáltatta a magyar faseista vezért, Fried

rich Istvánt.
Friedrich István fíarlóky vezérkari alezre

dest és Móricz Istvánt nevezte meg segédeiül. 
A segédek összeültek és az ügyet néhány nap
pal ezelőtt közmegelégedésre békésen intézték 
el. A magyar közvélemény mindenesetre nagy 
megnyugvással veszi tudomásul, hogy a ma
gva r-t örök barátság leglelkesebb istápolója és 
Mnsztafa Haliét eiíendí között nem került vé
res párbajra a sor.

Tulipán Gyemek-Ottksn cég
Koronahcrceg-utca 8.

A Fenyves-cég helyiségében

A jelenlegi kedvezőtlen 
gazdasági viszonyok miatt

Egy uriasszoijy öngyilkossága’ 
a férje szemsláttára

(A Reggel tudósilójától.) Melc.zer Béláné, 
22 éves uriasszony, Mátrai-utca 20. szám alatti 
lakásán vasárnap este férje, szcmeláttára, 
forgópisztollyal, föbelölte magát. A szép, fiatal 
asszony, aki néhány hónap óta házas, pár perc 
midia hiszen védeti. Melczer Béla nem tud föl- 
világositást adni felesége öngyilkosságának az 
okáról, az asszony ideges volt, de nem éltek 
rosszul.

KáKosi Jenő
emléktáblája Sopronban

Sopron, október 28.
(A Reggel tudósítójától.) íiai m mikus ünnep

ség keretében lei-leztAk le ma délelőtt Sopron 
belvárosának egyik hislóriai levegőjű utcájá
ban. a Szent György-uteában, a Szent Benedek- 
rentl főgimnáziumának falán Rákosi Jenő 
emlék!ábláját. Xtorno Ferenc miivészi terve 
alapján gyönyörű kivitelben elkészült termés
kőből a díszes kivitelű emléktábla, amelyen 
egyszerű szavak hirdetik:

111 Jdil lakóidba
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A tábla leleplezése előtt az iskola egyik ter
mében díszközgyűlést tartóit a bencésdiákok 
szövetsége vitéz dr. Simon Elemér főispán el
nöklésével. Az ünnepen mindenekelőtt Boros- 
say Dávid főigazg itó üdvözölte Rákosit, aki 
írói és hírlapírói búbéira! övezve ismét visz- 
szatért a régi iskola, falai közé, (’í.s'íőr .József 
képviselő üiim pi beszédben méltatta a .soproni 
Szent Bencdck-rendi főgimnázium legnagyobb 
tanítványának érek leit. A ••• </ Imre orszá
gos főkapitány a. Sopronmegycü Kör nevében 
kérte. Rákosi Jenőt, hogy fogadja el a kör 
disztagsvgát. A nagyszámú közönség és a lel
kes diákság meleg linncinésv. közben Rákosi, 
Jenő főim- nt a tanán i katedrára és iw au 
mondott telket derítő visszaemlékezéseket 
soproni diákéletéből.

Az ünnep bmiapesli résztvevői vasárnap dél
után visszautaztak a fővárosba.

^^í7affTShr1íí*%. r’: ” bizományba és magas
JíroI1 vásárolok bármi

lyen műtárgyakat. í Porcéi lan, k szőnyeg antik
bútordarabokat, vitrin, . ,
kuniót, bckráter stb.)

(t. E ács GytiH) \ 11. Erzsól el 
Lei ni 15. Tulciűn; Jó. vf

Karc a nagybeteá 
Kacsóh Pongrác lakásáért

(A Reggel tudóstójától.) \ József-utca 51. 
számú házban van a nagybeteg Kacsák Pon
grác lakása. Amióta a zeneszerző-költőt az Ej 
Szent Jáiios-kórházba szállították súlyos bajá
nak gyógykezelésére, a lakást házvezetőnője, 
Barna Mária gondozta, becsületesen, lelkiisme
retesen. A múlt hét folyamán a lakásban olyan 
események történtek, amelyek 7téí napon át 
izgalomban tartották a József-utca 51. számú 
káz lakóit. A botrányos esetről a következők
ben számolunk be:

Kilenc hónap óta gazdátlanul áll Kacsóh 
Pongrác kincseket érő, művészi érzékkel beren
dezett négyszobás lakása. A nagy beteg zene
szerzőt kórházi kezelése óta Barna Mária, aki 
im’r 25 esztendeje áll Kacsóh Pongrác szolgá
latában, őrködött féltő gonddal, becsületesen a 
lakásra és az abban fölhalmozott vagyonra. A 
(.illád barátainak és Beöthy Lászlónak a kí
ván-.ú,"áj a toriénI ez így. Az árvaszék is hoz
zájárult Barna Mária megbízatásához.

A múlt hétig nem is volt semmi baj. Ekkor 
azonban váratlanul megjelent a József-utcai 
lakásban néhány bőrkabátos férfiú. Bekopog
tattak az ajtón, ahol nemsokára megjelent 
Barna Mária, a lakás őrzője.

— Dr. Fazekas vagyok. Leltározni jöttünk. 
A házvezetőnő gyanútlanul beengedte a várat
lan Iá tógáiét a lak b

— Diktáljon be minden darabot — kiáltottak 
a csodálkozó házvezetőnőre, akinek a dolog 
annál érthetetlenebbnek tűnt föl, írért csak 
nemrégiben leltározta a lakás minden bútor
darabját és értéktárgyát.

Csöngettek. A bőrkabátosok már vártak a 
jövevényre. A nngybeleg zeneszerző elvált fe
le éve. Nagy Rózsi asszony érkezett. ( oma- 
gokk; 1. N;.gv Róza asszony 1917-ig volt Kacsóh 
Pongrác felesége. Gyermeküket, a kis Janikát 
a bii ói.i g az apa gondjaira bízta. A válás óta 
Barna Mária volt a tulajdonképe ni nevelője. 
Az elvált asszony a lioitenhiller-utca 29. szám 
alatt egy kétszobás lakásban lakott.

Mn í. hogy Kaeuóh nugybetegen fekszik, 
Nagy Rá." ügyvédje utján kérvénnyel fordult, 
az árvmzékhe •, amelyben a lakást magának 
l éi le. \z engedélyt azonban nem várta .’eg. 
Erőszakosan akiirí, a lakás birtokába jutni.

A húzve/eti nő nem hagyta annyiban a dol
got. i'u'rgi !y Illés ügyvédet. Kacsóh jogtaná
csosát és ;• z m szerző nővérét, özv. Schmidt 
lsivánné! hivatta. Az órvas/ékre is akart tele
fon dni. de megakadályozták. Kacsóh nővére 
haim’ '0-an mars •kőzett. de nem engedték be 
az a lakásba, amire az ablakon mászott
i>c. én I 'leh,>• f;'i vonta rz elvé! asz-
szonyl es k’uta-ituita a lakásból. Nagy Róza

A cég teljes árukészletét 
a leggyorsabban óhajtja 
pénzzé tenni, miért is az 
összes közismerten finom

Beásrtf és fna

©Sssá) árakon

régi kedves vevőinek 
engedi át
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és fiuk
— i£gy naffp!^ízSsi£ —

A múlt hét első napjaiban öt apa keresett 
föl. Egymástól függetlenül, egymásról mitsem 
tudva. Jóravaló, komoly, munkásemberek. Más 
szavakkal, más beállításban egyazon történe
tet adták elő.

— A fiam, tavaly maturált, egyetlen fiam, az 
'éjszaka öngyilkos akart lenni; a fegyvert bir
kózva csavartuk ki a kezéből; X. bankárnál 
játszott a tőzsdén, előbb nyert, aztán a nyere
ségére. hitelt kapott, most tiz millióval úszik és 
meg akart halni.

Milyen világ ez, ahol gyerekek tiz millió hi
telt kapnak tözsdejátékraf Az öt fölsorolt t.őzs- 
debizományos közül a. nevét sem hallottam 
egyiknek sem. Hogy mit. tanácsolok? A fiát ké
pei je föl. a tözsdést pedig, ha a, veszteségét re
klamálja, rúgja, ki. Az a „bankár", aki 17—IS 
éves tacskóknak nyit hitelszámlát, gyereket 
tőzsde játékba, milliós vételeibe és eladásokba 
visz, nem tisztességes kereskedő, nem. való a 
tőzsdére, rövidesen: csirkefogó. Ha. kára van 
az üzletekből, fizesse meg a debreceni nagy
harang. Alászolgája!

A hatodik apa pénteken reggel támolygott 
be hozzám. Orvos. Látásból ismertük egymást. 
Egész testében reszketve, mint egy 100^-os 
rokkant, zokogva mondta cl:

— Jani,a szanatóriumban haldoklik... Fiam, 
Jani, tizenhétéves, morfiummal megmérgezte 
magát... A tőzsdén... Huszonkét milliót, a pa
pírokat nem tudtam átvenni... Mit csináljak, 
ha nem volt, az anyja már odaadta az éksze
reit ...

Nekem történetesen a törvényszéken volt
sürgős dolgom, a hatodik apa el kisert a 
Markó-utcáig, megvárta, ómig elitéinek, aztán 
kimentünk a. szanatóriumba. Jani, halott fehé
ren a hófehér ágyban, szőke pesti, gyermek; az 
orvosok, ápolók és rokonok irtózatos harcot 
vívtak vele, hogy el ne aludjon; olykor vissza
nyerte az öntudatát, üveges szemmel nézett kö
rül, a mamáját hívta. És ennek a 
tejszagu Janinak huszonkétmilliós 
differenciája van! Az apa tipikus 
orvos. Fekete kabátját évtizedek 
emeli föl hátul, úgy ül az ágy szélére, nehogy 
összegyűrődjék. A térde között fekete, ébenfa
botját szorongatja. A bajusza a szájába lód. 
Bénultam maga, elé bámul. És a küzdelem, rá
zás, üvöltés, dögönyözés, injekciók, hogy Jani 
itt maradjon, ebben, a reménytelen világban 
és el ne szálljon a boldog tudattalanságba, ne
gyedé rán kén t m egismét lödik.

Kifelé készülök; az apa utánam jön. Mit te
gyünk? — kérdezte és én nagyon kicsinek, 
egész tehetetlennek éreztem magam. Mit mond 
ilyenkor az ember? Majd meglátjuk, vagy 
meglássa, minden jóra fordul. Úgy hallom. Jani 
megmaradt. l)e itt marad egy végzetes és át- 
hidalhatatlan szakadék: apák és fűk között. Az 
orvos és Jani, két külön világ. Az öl apa és az 
öt fiú, tiz külön élet. A krajcár és a millió. A 
nyugalom és a láz. Nem Turgcnyev Bazarov- 
jai, ezek mi voltunk tiz-tizenöt év elől!. Balzac 
Rastignac-ja az ősük és hősük a valló üzér és 
a kontreminör. Eszményük a. dollár; életcéljuk 
a munkanélküli m.il'>árd; olvasmányuk a szín
házi. hetilap; női ideáljuk a vörösszáju, bun
dákban elvesző dög. önzők, műveletlenek, gyön
gék, fölényesek, puhák, szerencséllcnek. Nincs 
részvétem, vigaszom, reményein, számukra. 
Nem. egy uj kor szapörjei, a romlott jUcn. ma- 
rodörjei. Lázár Miklós.

— ilwtóságl kü;;e'ff-c a katonai nyomozó? Szombaton dói- 
beu n budapesti büntető törvi’aysz'kcn dr. Csenge// tábla- 
biró tanácsa főtárgynlást tártait Fellegi Ottó gépészmérnök 
bűnügyében. Hatósági közeg elleni erőszak bűntettével vá
dolták, inért, a vádirat szerint a kommiin bukása után 
1919 november haviban katonai nyomozókat azzal fenyege
tett meg. hogy rójuk Ki és- a hivatalos kiküldetésben levő 
katonai nyomozók- előtt lakásának ajtaját nem nyitotta, fői. 
A főtárgyaláson kiderült, hogy a. róna őrség hoz beosz ott 
S'écsenyl István tiszthelyettes és IVhtd Lajos karit it ilnti 
tizedes, mint, katonai nyomozók, olyan parancsot kaptak, 
hogy állítsák elő a Nagytemplom-utcában lakó Hálóst Fe
renc veszedelmes kommunistát. A két katonai nyomozó el
kezdte keresni-kutatni ezt a kommunistát és éjszaka bezör- 
ge.ttck Fellegi Ottó gépészmérnök-háztulajdonos Nagy
templom-utca 29. szám alatti lakásába is. Fellogi és az 
édesanyja a fölhívásra som nyitották ki az ajtót, mc"t a 
kémlelő nyíláson látták, hogy az olt dörömbölő egyének 
felemás katonák, civilkalapban, bőrkabátosán szóltak öl
tözve és puskát, oldal fegyvert is viseltek. Akkoriban na
gyon sok igy öltözött álkatonai nyomozó gar.i:dálkodulf a 
főváros területén. A két valóságos nyomozó azután föl
jelentést tett Fellegi mérnök ellen és azt panaszolták, hogy 
a mérnök megfenyegette eltet, hogy ha nem takr -idatk el. 
rájuk lő. A két katonai nyomozó erre segítséget hívott, és 
mert, rendőröket is hoztak magukkal, a. mérnök kinyitotta 
az ajtót. A katonai nyomozók orro kijelentőitAk, hogy most 
hazlíut"!;'-t '•/Innal; Fölhúnyfál; az egész lakás*,  szétszór
tak mindent 
nyok után, 
mérnököt letartóztattak es 
Ságra Onnan természetesen 
engedték. A most 
dett lclielőt elkér 
idézze, de sehol 
fö 1 öItos parancsnokai 
ki a. bíróság, 
kért, annál is 
jelentő katonai

— X fajvédők va-űrnap két gyűlést tartottak. Az egyi
ket Cyüngyüsün. a másikat Mrilé.zc.lkán. A gyöngyit- i -k 
Idegzetét már a tűzvész mexedzette, do mit szóljanak a 
derék mátészalkaiak, akik o Lapfényes vasárnapra Kiss 
Meny üst kapták prófétául?...

— Ilalálosvégü husmérgezés Székesfehérvá
rott. Székesfehérvárról jelenti telefonon A 
Reggel tudósítója: A város szegényebb nép
osztályát. szombat, óta izgalomban tartja egy 
szegény munkáscsalád tragikus végű husmér- 
gezési esete. A munkásságnak már régóta nem 
telik marhahúsra — borjú- és sertéshúsról nem 
is szólva — és igy kénytelenek az olcsóbb ló- 
hust fogyasztani. Szombat, reggel, úgy látszik, 
fertőzött lóhust mértek ki Székesfehérváron, 
mert egy Hegye Mórion nevű munkás, aki vá
sárolt és evett, belőle, három, órai kegyelten 
szenvedés után meghalt. Felesége súlyos bete
gen kórházba került és a halállal vivődik. 
Jónás Gyula rendőrfőtanácsos azonnal szigorú 
vizsgálatot indított a halálosvégü lóbiiMnór- 
gezés ügyében és a további intézkedésig 
plakátok és röpiratok utján eltiltotta a lóhus 
kimérését és árusítását.

szőke, 
tőzsde

it ázi- 
rc fi exével

— Cseh-szlovákia Ötéves fönnállását ünnepel
ték a Ititzben. Most mull el öt esztendeje, hogy 
Masaryk, a cseh köztársaság első elnöke ame
rikai emigrációjából magúval hozta :* Cseh
szlovák állam önállóságúra és függetlenségére 
vonatkozó történelmi dokumentumot, öt esz
tendeje annak, hogy a hatalmas monarchia 
széthullása árán sikerült Wilson sógorának, 
Masaryknak barátaival együtt lerakni az uj 
államalakulat alapjait, tátongó, vérző sebet 
ütve az ezeréves Magyarország testén. A buda
pesti cseh kolónia a cseh köztársaság ötéves 
fönnállásának évfordulója alkalmából Buda
pesten, a magyar fővárosban ma délben öröm
ünnepélyt rendezett a Dunapalota egyik disz
kréten elkülönített termében. Tizenkét órakor 
egymás után robogtak a llitz elé a Budapesten 
székelő diplomáciai testületek automobiljai. A 
francia követség és konzulátus, a cseh követ
ség éa n jugoszláv diplomáciai testület majd
nem valamennyi tagja fölvonult az öröm
ünnepre, amely egyúttal mogpecsét elése is 
volt a kisántánt cordialnak. Gtt voltak szemé
lyesen, Jugoszlávia, Bomónia töveiéi, de meg
jelent a Cseh-Szlovák állam istápolója, Fran
ciaország budapesti, képviselője: de Robién 
gróf ügyvivő is, hogy kifejezést adjon a fran
cia nemzet szimpátiájának és jóindulatának a 
llalal állammal szemben. Olt volt az ünnepsé
gen a magyar kormány képviseletében Daru- 

azváry Géza külügyminiszter is. Nem ment el 
ünnepségre a Budapesten székelő angol és 
olasz diplomáciának egyetlen tagja .-■< m.

— Árion angol fogkrém a legjobb i

A katonai nyomozók orro ki Jelen lottók, bog 
tartanak. Fölhányták c.i. egész lak 
. kutattak fegyver és kommunista nyomtatva- 
r'e nem találtak S3«nmit. Erre azután Fellegi 

elviti-k a rcndőrfőkapitAny- 
a. következő napon szabadon- 

. megtartott főtárgyalóira a bíróság min- 
•eí-tt. hogy a Két katonai nyomozót még
sem tudták ökot megtalálni. így azután 

kai és az eset, egyéb tanúit hallgatta 
1),-. Gergely Isierin védő fölmentő Ítéletet 

. inkább, mert valótlannak bizonyult a föl- 
i nyomozóknak a panasza, do kúlöuösen azon 

indok alapján kérte védence felmentését. mell az ilyenfajta 
l.clnrri ;n;'>;.';ot "P.1?*  /iff.Msdgí l.özcgv-k tol. Ilit.'ni vm Icl'cf. 
A bíróság n tárgyalás bei'ejezéf.e ii'ín kihirdette az Ítéle
tét. amelynek értelmében a vádlottat a cri-l <:s követhez- 
menyeinek terhe alól fölmcnlellc. Az Ítéletben az ügyészség 
is megnyugodott és igy az jogerős.

— Letartóztatott koszi pás:zúzáik Hő. 
pokba.it a főkapitány '__ ’’
kezet Farkas Jenő 32 éves magú.j"hivatalnok
ellen, aki nagyobb összegeket, vett föl azzal, 
hogy magas kosztpénzzel elhelyezi azokat, de 
a pénz fölvétele után eltűnt. A Szigethy-cso- 
port delek t.iv.ieinek ma délelőtt sikerült meg- 

a szélhámos fiatalembert, akit, elöúlli- 
1 őkapitányságra. a 1 tol niegá 1 la pi tot-

jesli királyi bűntetőförvény
jen ő hoval- 

csalt

A na- 
ágra több följelentés ér- 

32 éves 
aki nagyobb c

találni 
toltak a 
ták, hogy a. búd . 
szék lopás miatt körözte. Farkas 
lotta, hogy körülbelül 2f> millió koronát 
ki a felektől. Letartóztatták.

— Mcdeisky és Blcíbfrcu asszonyok megváltak
IIurgszi:iháztól. i'cr/ricl.-c.o'a jelentik lh ' 
sziliház igazgatósága hetekig 1 irtó tárgyalj i után 
tette L’lelbfrcu és ycddsl.y asszonyoka 
ket vem uji/ja nicff. A két. énekesnő 
színháztól. Bloibfreu és Mcdelsk:/ havi i 
19,000.000 korona honoráriumot kértek, 
sága kevcselto n föllépése’: számát, és 
hnvovtc tízszer lepjenek fői ezért a ílzetésért 
sok még javában folytak, amikor 
kapott, amelyben a színház igazgatóságo 
őket, hogy avf/af/l l,íeáveőf/tiik<it i’cm 
és (■•erzőt'éi.>l''''t IZIbPvl'iUr'jk tekint’. : 
sorát e h- tr- már t:gy ;.iliiott.ii: ö.-u-?. 1 
nó’t.-e/i- ne lejji/cn alkalma cibncsK:i:i

-- A hátfölügyclűlr tiltakozó nagygyűlése. A Házföl- 
ügyelők Or.-zúgos Szövetsége ma délután tartotta meg a 
régi képvisolőhúzban tiltakozó nagygyűlését, ll'íez Ciyőrgy 
volt az e.gyi Ilon fölszólaló, aki hosszú bcsz.6dbe:i ecsetelte*  
a házföliigvelők taithatat.ia.n hclyz.otét, majd fölolvasta a 
határozati javaslatot, amelyben orvoslást, kérnek a nép
jóléti minisztertől f- leg a rendelet V. részinek "5. és b>. 
szakaszai ellen, ••■melyek módot nyaltának a ház' tl.tjdono- 
soknak arra, hogy a Itd.-föiü'/yelőkct rövid föhnvndds ülőn 
kilakoltatha'ssci!;.

— Árion angol fogkrém illatosít.

a bécsi 
Burg- 
érte sü

nt, hogy szeeződésu- 
már meg is vált a 
négyszeri föllépésért 
A színház igazgató- 
nzt követelte, hogy 

A tárgyalá- 
:i két művésznő levelet, 

arról értesíti 
l rrhfli fr/i/clcmbc 
A Burgszinbúz mii- 
hogy a kél würésr- 

a közönségtől.

J
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— De bizony, kérlek, ha egyszer Friedrich 
mondja, akkor az szentirús. Ha ő azt mondja, 
hogy mindenkiről tud valami borzasztó dolgot, 
akkor biztosan tud is és ha nem mondja meg, 
akkor biztosan még nincs itt az ideje, hogy 
fölforditsa a világot. Annyit azonban már 
eddig 'is elért, hogy nincs Magyarországon 
valamirevaló ember, akihez az a gyanú ne 
1 apadna, hogy valami titokzatos, sötét, rette
netes panamában, összeesküvésben vagy vér
szövetségben részes, valami regényesen ször
nyűben, amiről csak Friedrich tud és amiről 
fog ás beszélni, ha rejtelmes nagy müve be 
lesz fejezve. Mert Friedrich valami igen nagy, 
művön dolgozik, a Falklandi szigetekről Grön- 
landig tárgyal valakikkel, valahol, valamiért, 
ami rettentő nagy dolog, do azt, nem mond
hatja még el, de egyszer elmondja és akkor 
ámúlni fogtok, hogy mit küzdött ez a férfin a 
íegirtózatosabb titkok ellen és ki fog sülni, 
íu\gy Mussolini, Héjjas Iván, Kenud, basa, 
primo tábornok, Stinnes Hii.pó és a világ min
den igazi hatalmassága az ő utasításai szerint 
cselekedett, sől. ha jól meggondoljuk, ezek az 
urak nem is önálló lények, csak a Friedrich 
különböző megjelenési formái. () mindent tud, 
sőt, mindent jobban tud, ezt elhiheted, ha 
mondja s egyszer ki is rukkol tudomásaival 
egy nagy le-, illetőleg beszámolóban, addig 
pedig esküdhetsz rá, hogy minden igaz, amit 
ő sejtet s annál könnyebben esküdhetsz, mert 
ő föltalálta azt. az esküt is, amely minden 
előbbi esküt fölold, tehát semmi baj nem ér
het, ha esküszöl. De mégis jobb, ha eskü után 
köpsz is hármat, mert akkor egész biztosan 
nem gilt az eskü.

_ Házkutatással keresnek egy Inkriminált kéziratot. 
Két esztendővel ezelőtt „Mélyen tisztelt Cint!" fölirássol 
röpirat jelent me.g, amely dr. Pap Viktor földmivelésügyi 
!. miniszteri titkár ellen snlyosan sértő kitételeket tartalma
zott. \ nyílt levél Jellegű nyomtatvány többek között azt 
irta, hogy az uj keresztény sajtó irányítóival sajnálattal 
kell közölni, hogy a keresztény sajtóorgánumokba vesze
delmes idegen tolakodott dr. Pap személyében, aki öltene- 
íré, it destruktív irányzat vészedéi mes kémje, slb. A nyílt 
levelet Körötföi-Kriesch aláírással látta el a szerzője és 
sokfelé postán olkiildötte. Dr. Pap Viktor e nyílt levél 
miatt nagyatádi Szabó István földmivelésügyi minisz'er 
fölhatalmazására hivatalból üldözendő rágalmazás vétsége 
címén följelentést tett a rendőrségen és kérte, hogy az 
ismeretlen szerzőt kutassák ki. Sokáig folyt a nyomozás. 
<i > a Körösfői Kriesch nevében Jelentkező szerzőt a rend
őr ■'? nem tudta kikutatni, Ugynnnyirn. hogy az ügyészség 
a bűnvádi eljárást már meg is szüntette azon az alapon, 
l.ogy a terhelt nem volt kipuhatolható. Pap \ iktor azonban 
továbbfolytatta a nyomozást és bejelentette a rendőrségnél, 
hogy alapos gyanúja támadt arra, hogy a rágalmazó sajtó- 
kőzlcményt dr. Seregiig Elemér zenekritikus irta, n nyo
matta m és ugyancsak 6 terjesztette. Seroghy Elemért az 
előzetes nyomozás alkalmával már ki ia halig itta annak 
idején a rendőrség, akkor azonban igy vallott: l'ogahnam 
sincs arról, hogy ki írhatta az inkriminált cikket. A be
szerzett uj bizonyítékok alapján azonban a büntető tör
vényszék vizsgálóbírója elrendelte Sercghy Elotuér ellen 
a bűnvádi vizsgálatot, sőt az elmúlt hét 
tóst is elrendelt Sercghy Elemér lakására 
rendőrségnek, hogy a gyanúsított lakását 
hogyha megtalálják a nyit levél kéziratát,

— öngyilkos rajztanár. Svalils 
hó 25-én t . L.------- ------

■az uj „lépcsőzetes" véllsmosjsgyrendszer 
Vasárnap a felére csökkent a forgalom 

nem kell az 500 koronás szakaszjegy
(A Reggel tudósítójától.) A villamosvasút 

„lépcsőzetesnek**  elnevezett uj tarifarendszeré
nek vasárnap volt a premierje. Az uj rendszert 
ma végigpróbáló gyér számú utasközönség a 
tanunk rá, hogy a

„lépcsőzetes**  reform már az első napon 
alaposan megbukott.

A sárga, és barna kocsik egész délelőtt üresen 
szaladgáltak a városban. Az utasok száma, még 
a rendes vasárnapi redukált menet mellett is, 
körülbelül felére csappant le. Természetesen 
ennek arányúban gyérült a bevétel is a kalau
zok táskájában, nőim az uj jegyrondszer bur
kolt formában ugyan, de határozottan nagy 
százalékú vitcldijdrágilást jelent,

— Ennek a „lépcsőzetes**  rendszernek — magyarázta 
komoly képpel egy ez alkalomra kalauzzá vissznavanzsált 
ellenőr a Rákóczi-uton a C5-ös kocsin — 
hogy az egyik utas többé nem adhatja 
járt jegyét a másik utasnak. Mert eddig 
ezért kellett mindig emelni a tarifát,,^ 
a jegycsalás .. «

Látszik’, hogy a tarifaemelés problémájának 
ezt az együgyű diagnózisát alaposan bemagol- 
látták ezzel az ellenőr-kalauzzal is. Szakszerűb
ben még maga Rényi vezérigazgató sem tudná 
fölmondani. Az utasok kesernyésen mosolyog
nak és a barna kocsi busán nyargal tovább. Az 
egész uj rendszernek a többek között még a 
halálos nyavalyája, hogy a

téboly adásig komplikált.
A kalauz táskája tele van különféle tipusu és 
más-más szinvegyülékii jegyekkel. Egyiknek 
fehér az alapja és lila csíkok futnak rajta 
végig, a másikon a számok játszanak lila- 
sziuben. Harmadik és negyedik egy árnyalattal 
sötétebb szinti. Más szinti _ és alakú ismét a 
gyermekjegy és más a fölnőttek részére szánt 
egyenes vonalú. Mindegyiknek más és más a

az az előnye, 
át a le. nem 
igy történt és 
Mert sok volt

kezelési módszere is. Ebbe csakugyan bele leheti 
bolondulni.

— Akkor még csak megjárja, amikor üresen szalad a 
kocsi — igy magyarázza egyik elkeseredett kalauz csak 
úgy súgva, nehogy az ellenőr ur meghallja. — De ha 
egyszerro öt-hat utas száll föl, elvesztem a fejemet éa 
nem tudom, hogy melyik jegycsomóhoz kapkodjak. Ne. 
héz lösz megszokni, az bizonyos,,.

Az egyes szakaszhatárok nagyon kurtára 
vannak szabva. Úgy, hogy az égjük szakasz
megállótól a másikig nem jut annyi ideje a 
kalauznak, hogy a fölszállott összes utasokkal 
végezhessen. Különösen, ha egy kicsit megtor
lód! k a forgalom, a hivatásos bliccelők érvé
nyesülésének szabad tere nyílik. Nem hiszi el 
senki, hogy az uj jegyrendszor ki fogja pusz
títani a bliccelője állandóan magas százalék
ban fluktuáló számát A cél tehát nincsen el
érve. Ellenben azt a célját legalább forma sze
rint elérte a fővárosi villamos vasúttársaság, 
hogy ismét alaposan megdrágította a pesti, 
ember utazását. Az egyes vonalak hosszúságá
val vagy rövidségével nem számoló 700 koro
nás úgynevezett vonal jegy amellett, hogy 
aránytalanul drága, de igazságtalan és anti
szociális. A messzebb lakó hivatalnokok és 
munkások kénytelenek megfizetni, ha nem 
akarnak lakásuktól munkahelyükig naponta 
órákhosszat gyalogolni. A nyúlfarknyira sza
bóit 5<J:i koronás jegyár pedig — hogy tulerős 
kifejezést no használjunk — egyenesen sarco
lás az utazóközönség zsebe ellen. Katasztrófája 
pedig ennek a drága szakaszjegynek, hogy. 
egyáltalában nem kell a közönségnek. A ka
lauzok, akiket ma megkérdeztünk, egyértel
műen ug.v nyilatkoztak, hogy 509 koronás sza
kaszjegyből legkevesebbet adtak el. Eddig ke
vés ember akadt, aki például egy akkora, utért, 
mint a Nemzeti Színház a nyugatiig, 500 koro
nát dobjon ki. Előrelátható, hogy hétfőtől 
kezdve föltűnően szaporodni fog a gyalogjárók 
száma, párhuzamosan az üresen szaladó villa
moskocsik arányával.

végén hdzkuta- 
és meghagyta a 
kutassák föl és 
azt foglalják le.

a..... ..... József rajz
tanár e hó 25-én eltávozott Batthyány-ufca 58. 
szám alatti lakásáról és azóta vem tért vissza. 
Levelet hagyott hátra, amelyben bejelenti, 
hogy öngyilkos lesz. A rendőrség megindította 
a nyomozást.

— BHÁZAY Najád-krém őszkor nélkülözhe- 
(ellen!

— Kt szpén: 
b-n
0 ./.!
1‘KHÍ.

\> ^pénztőkéjét a legbizto abban
*.rviiniölcsöxtr’i htH kölcsön tit »An a Kótb-B^ui^ Iliici- 
!> a, Budapesten. Vilmos cfiósaár-ut 4a. Alapkuai eve.

— Árion angol fogkrém ma is olcsó.

fatüzelésü kályha, 
8 l.;t. fával fiit egy 
szobát 24 órán at.

a legtökéletesebb 
légfűtésen 
folytouégő

. Héber Sándor
kalyhagyuros,

Budapest VI, Vilmos császár-nt 39, szám. ® Telefon 47-47

— Emberöléssel vádolják Odescalcni Miklós 
herceget. A büntető törvényszék vádtanácsa 
előtt e héten kerül tárgyalásra a 22 éves 
Odetcalchi Miklós herceg bűnügye, akit az 
ügyészség gondatlanságból okozott emberölés 
vétségével vádol. A fiatal herceg tavaly és ez 
év folyamán is autójával való gyorshajtás 
miatt gyakran került összeütközésbe a rendőr
hatósággal, néhányszor el is ítélték. Ez év áp
rilis 20-án, délután ‘,45 órakor ugyancsak meg 
r.om engedett gyors iramban száguldott autó
jával a Gellérthegy alatt és Kövér Ferenc ke
rékpáros tanulót a kocsijával elütötte, úgy 
hogy a sérült súlyos agyrázkódás és egyéb sé
rülés következtében vár óra alatt meghalt. 
Ezért azután gondatlanságból okozott ember
ölés vétsége elmén vádiratot adtak be ellene, 
A herceg az ügyészi vádirattal szemben kifo
gásokkal é't és most a vádtanács dönt zárt tár
gyaláson, hogy helyt ad-e a herceg k fogásai- 
nak vagy pedig az ügyészség vádirata értel
mében, vád alá helyezi és az ügy elbírálására 
főtárgyalást tüzet ki.

— Ne kívánd a barátod cselédjét. Ez év elején az egyik 
Stcfinia-uti villa udvarán súlyos incidens játszódott lo. 
Az előzménye az veit ennek, hogy a háztulajdonos cse
lédjét különféle ígéretekkel magához akarta édosgetni a 
villában lakó Lónyay Istvánné. Amikor a háztulajdonos 
felesébe, €>ompcrczky Vendciné, erről értesült, felelős
ségre vonta Lónyaynét, aki viszont férjének mondta el 
az esetet. Lónyay másnap meglátta a virágágyak között 
kanálgató Gomperczkyt, odament hozzá és 
vében cléglélell kért. Szóváltás támadt 
Lónyay a kezében pvö séiabottul megütötte 
Iiónynyt durva becsületsértésért joleutotték 
most tárgyalta a 
A bíróság Lónyay 
korona pénzbüntetésre ítélte. Súlyosbító körülménynek 
vette, hogy egy idősebb embert bántalmazott.

— Árion angol fogkrém mindig a legolcsóbb'.

— Landau Adolf emlékének mcggyalázása*  Amikor <t 
büntető törvényszék Landau Adolf tragikus elhaládozáaá- 
nak esetéből kifolyóan a Dobé-félo biinpört tárgyalta, 
Kelemen Andor „A Nép'*  cimü napilapban cikket irt az 
esetről, amelyben többek között azt állította, hogy Landau 
Adolf hazadruló volt. Landau rokonai bűnvádi följelentést 
tettek Kólómén Andor ellon és most a lefolytatott vizsgá
lat ntAn vádiratot nyújtottak be. amelyben meghalt omber 
emlékének meggyalúzása óimén eajtórágalmazús vétségé
vel vádolják Kelemen Andort.

— Az Újságkiadó Tisztviselők Halálozási Segélycsoport- 
jának intézőbizottsága elhatározta, hogy a november 3-án 
este 7 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésen javas ríni 
fogja, hogy az özvegyek és árvák segélyét lOO.OOit koronáról 
egyncgyedmillióra emelje föl.

.VII, Erzsébet-körut 49 (a Royal-szálló épület .ben) 
Igazgató: Ijvdry Fereno

felesége ne- 
közöttük és 

Gon» pereik’/t. 
föl és ügyét

járásbíróságon dr. Csc‘pe.7 járásbiró. 
Istvánt S napi fogházra és 1,000.000 

Ítélte.

Minden este 9 órakor
ZM

I

a Góth-müvészpár vendégjátéka
cá

angol gvapipszövetek áraháza 14.73
Budapest IV, Váci-utca 25. sz. L.....—___

v&lesztSk EéiHBnleges aií$<ő-, kotsl- 
és Biateücariíikfciwíi

ti

Közismerten legelsőrendü angol és egyéb divatszövetcink a 
mlsíojsÉgekaiaa: arrártyíeva a SejjoSiseSötoaSí, mely körülmény
nek elismert voltát áruházunk példátlanul álló óriási forgalma 
igazolja és ezen körülmény lehetővé teszi, hogy mindenkor a 
legjobba: a legnagyobb választékban, a legolcsóbb ára
ké ic nyújthassuk vevőinknek*

Az alant fölsorolt és általunk előnyösen vásárolt cikkekre 
különösen fölhívjuk vevőink szives figyelmét.
Tiszta gyapjú öltönyszövetek gyönyörű mintázatban , 
Átmeneti kabát (ragián) szövetek .............. ..
Komplett széles rayevelour divatszinekben 
Komplett széles antilopvclour , . .........................
Komplett széles angol rayevelour diszkrét mintázatban

Különleges frakk- és simolkírgüclmáki valamint kocsi 
ta’XaröK és piaidek nagy .választékban,

K
K 
K
K 
K

S5.OCO
65.000
66.000
66.000
52.000



6 1923. október 29.

— Látod kérlek, milyen igazságtalanok vagy- 
tok mindig Wolfíékhoz. Itt van például ez a 
villamostarifaemolós, amit megint nem akar
tok érdeme szerint méltányolni. Pedig, kérlek, 
meggondolhatnátok, hogy máshol milyen ha
nyagul és lezseren intézik el az ilyesmit. Pél
dául Becsben, ahol egyszerűen szakértőket ül
tetnek be igazgatóknak és ezáltal előáll az a 
helyzet, hogy a bécsi polgár éppen feleannyi 
vltcldijat fizet, mint a pesti, tehát ott a köz
üzemek nyilvánvalóan rosszul járnak, hiszen 
feleannyit vesznek be és igy a köz és végered
ményben az egyes polgár is károsodik. Ez na
gyon világos. Na már most, a mi illetékeseink 
nem rázzák le magukról olyan könnyedén a 
problémát. El tudod képzelni, mit számoltak, 
gürcöltek, éjszakáztak és verejtékeztek, amig 
ezt a tizenötféle villamosjegyet megszülték? 
Kék szakasz, vörös szakasz, vonaljegy, át
szálló és kivételes kétszeri átszálló és kültelki, 
heltelki, magánalkalmazotti, közalkalmazotti, 
reggeli, délutáni, alkonyati és gyermekjegy. 
Ezt kitalálni munka volt, ez nem olyan 
elendrján megoldás, mint az a bécsi és ha majd 
tébolyult kalauzokat fogsz látni, amint böm
bölő utasok veséjét tépik, jusson eszedbe, hogy 
ez a roppant nagy munka, amely a ragyogó 
rendszert létrehozta és e rendszerből követ
kező minden tragédia csak arra való, hogy ne
ked módod legyen többet áldozni a köznek és 
ezáltal üdvözölhess és hogy távoltartsák tőled 
a szakértőt, aki, ha beengednék az igazgató
ságba, elsősorban Buday Dezsőt dobná ki, mert 
a szakértő mindig destruktív és mi lenne a 
közüzemekből a Buday Dezső mentalitása nél
kül? Éjt-napot egybevetve dolgoznak, hogy 
megtartsák neked Buday Dezsőt és te mégse 
akarsz rájuk szavazni? llazaáruló!

— Monstre hazaárulást pör a pécsi törvényszéken. 
Pécsről jelentik: Hétfőn kezdődik a pécsi törvényszéken 
az n pör, amelynek során, a bíróság 69 vádlottat von 
felelősségre, akik ellen az ügyészség felségsértés és hűt
lenség elkövetésére irányuló szövetség büntette, továbbá 
az alkotmányos államforma, a nemzetgyűlés, a kor
mányzó és a nemzeti hadsereg törvényes jogai ellen 
irányuló izgatás, illetve lúzitá.5 büntette címén emelt 
vádat. Mindezt GO vádlott a törvénytelen városi rezsim 
idején követte cl, amennyiben 1921 március 2-án este 
hozzájárultak a városi közgyűlésen a törvénytelen rezsim 
polgármesterének ama fölhívásához, amely többek között 
a következő kijelentéseket tartalmazza: ,,A jugoszláv 
kormány támogatást nyújt abban az irányban is, hogy a 
megszállott terület dolgozó vénét nem fogja kiszolgáltatni 
u keresztény kurzusnak csúfolt Horlhy-uraloni vérengző 
martalócainak." A 60 vádlott közül 42 a nemzeti hadsereg 
bevonulása előtt jugoszláv területre szökött. Ezek ellen 
az ügyészség nyomozólevelet adott ki.

— Egy katona holtteste a síneken. Vasárnap 
délután a Kcrcpesi-ut sínkére .zteződóséaél c^y 
borzalmassal összeroncsolt fiatal katonát talaj
lak. A szerencsétlen ember keresztben feküdt 
a síneken. A vizsgálat sorún kiderült, hogy 
Traibár Gyula 21 éves honvéd. Hogy mi módon 
került a vonat elé, azt ma. még nem sikerült 
megállapítani, de minden valószínűség szerint 
öngyilkossági szándékból vetette magát a vo
nat elé. A mentők haldokolva a 111. számú 
helyőrségi kórházba Gzáliitották.

— Ars Una. Egy lerongyolt ország nagyszerű kultúrájá
nak dokumentuma az n művészeti szcmJ", amelynek első 
száma Pogány Kálmán szerkesztésében és a Magyar Mü- 
Jtiadók kiadásában most jelent meg. Pompás illusztrációkat, 
értékes művészeti cikkeket és egyéb érdekes közleményeket 
■találni)’: r.z első számban, amely nyomdai iparunknak is 
heesiilclérc válik. Előflzctc.-i ára negyedévre BO.O'iO korona, 
amely összeg a lr.p kiadóhivatalában, llétay-utca 14. szám 
alá küldendő.

— Csak a Kamarában látható Harry Pici leg
újabb kalandja, „Kelten egy cUen“ és a kiasz- 
szikus amerikai erkölcsrajz, „A pletyka'*  4, 6, 8 
és 10 órakor.

— Árion angol fogkrém ápol, üdít.

Barangol és zúg, zíín az eszi sző!, 
csörögnek a fák száraz lombjai, 
jönnek, de futnak a lysoformtól 
az influenza sötét gondjai.

áí FSHi/ttíze-ma&ípaF ftaftíi*megiállawlt&
eín&foenyUagfoozlfcZlSlesseS-nek a tfw£Sdív>-

(A Reggel tudósítójától.) Közel két évo már, hogy Ma
gyarországra érkezett az a francia és angol vezérkari 
tisztekből álló bizottság, amelynek föladata egyrészt a 
magyar-román, másrészt a magyar-csch és magyar-jugo- 
szláv határ megállapitása. A jugoszláv-magyar határ- 
mogállapitó bizottság mintegy két hónuppnl) ezelőtt fe
jezte be munkásságát, ennek n. bizottságnak a tagjai 
annakidején már el is hagyták Magyarországot. A ma
gyar-román határmegállapitó bizottság ellenben még a 
legutóbbi napokig folytatta munkáját és a határnak 
Nagyvárad mellett való kiigazításával fejezte be a ki*  
igazítást. Ez a hal árkiigazítás alapjában véve nagyon 
csokély mértékű volt,

alig néhány ezer holdnyl területet Juttatott vissza 
Magyarországnak,

legfökép földrajzi, szempontok figyelembevételével. A 
magyar-romén határmegállapitó bizottság elnöke Meunicr 
Róbert tábornok, tagjai pedig Fíaeenf Camill francia 
kapitány. Ruszéi angol ezredes, Mclor angol kapitány' és 
Sano japán . kapitány. Vasárnap délután Bristol szálló
beli lakásán alkalmunk volt rövid beszélgetést folytatni 
Meunicr tábornokkal, aki a következő nyilatkozatot 
tette A Reggel munkatársa előtt:

— Az elmúlt két év alatt egyáltalában távol 
tartottam magamat a nyilvánossá,",tói és sen
kinél: nyilatkozatot nem adtam. Ennek oka 
legfőképcn az, volt, hogy a határmegállapitó 
bizottság minden külső befolyástól mentesen 
folytassa le nehéz munkájút. Négy nappal ez

— Sikkasztó cseléd. Goldner Margit Alkotmány-utca 12. 
szám alatt lakó magánzóuő följelentést tett a főkapitány
ságon Tóth Rozália 41 éves cseléd ellen, aki a bevásár
lásra kapott pénzből 110.009 koronát elsikkasztott és meg
szökött. A rendőrség n följelentés nyomán kinyomozta és 
előállította a sikkasztó cselédet, aki beismerte, hogy el
tulajdonította a pénzt, valamint, azt is, hogy több bűn
cselekmény miatt már 9 évre büntetve volt. A sikkasztó 
cselédet a rendőrség letartóztatta.

— U.i?bb szédületes drágulás Berlinben. 
A Béggel rendes tudósítója jelenti Berlinből: 
A dollár árfolyama az utolsó 48 órában alig 
változott, a drágaság ennek,ellenére szédületes 
méretekben fokozódott. Az uzsorabiróság tehe
tetlenül nézi a visszaéléseket. A jobbfajta hús 
fontja 2(i—22 milliárdba kerül, a füstölt húsé 
12—16 milliárdba. Ugyanilyen arányban drá
gult a zöldség. A postaigazgatóság újból a két- 
szeresére orcclto a postadijakat. A távolsági 
forgalomban egy levél portója 100 millió lesz 
november elsejétől. De ez a díjtétel sem ma
rad sokáig érvényben, mert már most jelzik, 
hogy november 15-én újból a duplájára emelik 
a szállítási dijakat. X telefon árát is hallat
lanul fölemelték. Egy helyi beszélgetésért V't 
milliárdot, a távolsági forgalomban 15 milliár- 
dot kell fizetni. Megdrágullak az újságok is. 
Mától kezdve a „B. Z. am Mittag“ ogy száma 
1 millió márkába kerül.

— Kérj jegyet a ruhatárodtól... A nyár folyamiin a 
Rctjor sörfészek ciinii mulató hirdette a lapokban, hogy 
hajnali 5 óráig tart nyitva. Jóval éjfél után dr. Prcszly 
Károly ügyvéd nagyobb társasággal betért n mulatóba <s 
amikor onua.i távozott, a ruhatárban nem találta a föl
öltőjét, a kalapját, ao eltűnt a botja és a keziyiije is. A 
ruhatáros első zavarában azzal védekezett, hogy „tévedés
ből másunk adta ki az ügyvéd ingóságait". Följelentést is 
tellek egy soffőr ellen, de a bűnvádi eljárás semmi pozitív 
eredményt nem mutatott föl. Dr. Prcszly erro bepöröllc a 
Bajor sörfészek tulajdonosát és arra kérte a bíróságot, hogy 
ítélje cl a mulató tulajdonosát arra, hogy szerezze be azo
kat az ingóságokat, amelyek az fí helyiségében elvesztek. 
A tárgyaláson az alperes azzal védekezett, hogy dr. Prcszly 
Károly ruhatári jegy nélkül adta át ingóságait és ez volt 
az oka annak, hegy a kabátja és egyéb holmija elveszett. 
Dr. Sznthmáry Ödön tanácselnök most hozta meg az itélotct 
ebben az ügyben és dr. Prcszly Károly ügyvédet kereseté
vel elutasította azzal az indokolással, hogy aki jegy nélkül 
adja át ingóságait a ruhatárosnak, az viseli szabálytalan 
eljárása folytán bekövetkezett kdrveszcdchnet. Az ügyvédet 
gondatlanság terheli és az ebből eredő károkat önmaga 
tartozik viselni.

előtt érkeztem vissza Aradról, ahol lezártuk 
azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket a ma
gyar-román hatúr kiigazításáról vettünk íöL

A hafárkiigazitó bizottság munkássága ez
zel, két esztendő után, teljesen bojezettnek 

tekinthető.
Most már csak azok a. technikai munkák van
nak hátra, amelyeket a határok pontos meg
jelölése ró a nagyhatalmak ellenőrző köze
geire. Különös súlyt helyezek arra, bog?/ a ha
tárok megjelölése a legpontosabban történjék, 
a határkövek mindenütt élesen szembetűn."-en 
legyenek fölállítva, nehogy n határok pontat
lan megjelöléséből súlyos hátrányok származ
zanak. Ezek a technikai munkálatok mo.-t már 
csak nagyon rövid időt vesznek igénybe. Vé
leményem szerint mindössze hat hónapról van 
még szó, ennyi ideig kell még szemé1;•csen 
ellenőriznem a határkiiguzitús befejezését. Ez 
az időpont csak havas, esős időjárás esetleges 
gyors beálltával toiódhatik ki egy-két hónap
pal. tovább azonban semniiesetre sem tarthat 
a határ megjelölése.

Mcunle.r tábornok vasárnap délután ismét, elutazott. 
Budapestről. Ezúttal Nagyváradra ment, ahol lalálkozni 
fog a hal árki jelölésro kiküldött román delegátusokkal, 
akik azután a magyar kiküldöttekkel együtt tovább foly
tatják a határ ki jelölést.

— A haragos mohamedán. Vasárnap dél
előtt a Káday-utca 10. szám alatt levő török- 
kávémércsbe beiért egy Zocho Achnied uevii 
mohamedán, aki régi haragosa Bajkor Fe
rencnek, a török-kávéház tulajdonosának. 
Zocho sértegetni kezdte a kávémérés vcti’dé- 
geit, amire Bajkor fölszólította. hogy hagyja 
el a helyiséget. Zocho a veszekedés hevébe >1 
kést rántott és ágyékon szúrta a kávémérőt. 
Azután futni kezdett, de a sebesült Bajkor 
utána vetette magát. A közelébe érve, kétszer 
egymásután rálőtt a menekülő Zochára, de nem 
találta el. A késeid mohamedánt az utca kö
zönsége . meg egy rendőr elfogta. Bajkor az 
erős vérzéstől összeesett, úgy hogy mentőket 
keit hívni, akik a Rókusba szállították. Zoehot 
bekísérték a főkapitányságra. •

— A IJudnl Dalárda ünneplése. A Budai Dalárda ni 
Amsterdamban megtartott nemzetközi <lalosv< rsenynn, 
amint ismeretes, első dijat nyert. Az. érmek és kitün
tetések diplomáciai utón csak most érkeztek meg Buda
pestre, ezeknek ünnepélyes átadása vasárnap délelőtt 
volt a budai Vigadóban, Jl'cllsfcin követ, Ripka Ferenc 
és Sipőcz polgármester méltatták a kitüntetés jelentősé
gét, majd fölolvasták Horthy Miklós kormányzó és Vass 
József népjóléti miniszter üdvözlő levelét.

— A Perl-árubáz árjegyzéke® hirdetésére fölhívjuk olva
sóink ügyeimét. Hendkiviil olcsó árakon ajánl mindeauiuu i 
női és fértldivatkcí’jióket, vászon.xrukat ér egyéb ruházati 
cikkeket. A Thököly-ut 9. szám alatt levő áruházát nagy 
választéka és versenyképes árai a főváros egyik légi; re- 
6cttebb üzletévé tették.

■ö

Árion angol fogkrém rtcriiizál.

$ icrmészelas fccseriiviz
sx£B«o*etaedő.sirs£Fr eméssftásö zevarcEi- h

| nái gyors, feSctas, enyhe tiafósu, $
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Immár általános szóbeszéd tárgya a t. hölgyek körében, hogy a feloszlott FC’Sc!Íví»9’©c5 cég teljes ceív©márás-
ra Eí rfítt en bice, több i 
e selymeket ugyancsak Igen

Budapest 9V> SCrast^f-tés* Szervíta-tés* sarkán

százmilliós összegben igén ©Bea® érfean megvettem és ennélfogva abban a helyzetben vagyok, hogy 

A jelentős árumennyiségekro való tekintette! célszerűnek mutat
kozott azokat nem egyszerre, hanem több sorozatba beosztva 
áruba bocsátani. A t. hölgyek megértő szives indulattal méltá
nyolva ama tisztes szándékomat, mely azt célozta, hogy e sze
rencsés vétel hasznát évtizedes, hűséges vevöközönségemmel 
mintegy megosszam, — az első sorozat árukontingonsót rfövü" 
íSgsűib az
A 2-lfí saroiol Mh Iih MiAn a

Az eladási arak az elsőéivel teljesen azonosak és igy újból bizonyságul szolgálnak arra, hogy azok olcsósága a mai árviszonyokhoz képest 
egyenesen pélcfófttan. Eladásra kerülnek: Satin de Chine, Crepe de Chine, Crepo Georgette, Taffetas fleurs, Pongis, Foulard- és bélésseíy- 

mek, különösen bélésbroca-ok stb.
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A kontremin 

mélyíti a lanyhaságot 
A SíöaöffBség ne eS □ papírjait

—, október 28.
(A Reggel munkatár sál ól.) A tőzsdei baisse 

v héten tovább folytatódott, sőt méí*  elmélyült 
Az a remény, amit mindenki, mi is tápláltunk 
a. hét elejcn, hogy a bankok erőteljesen száll
nak síkra a kontremin rombolása ellen, nem 
•vált valóra. A. héttői tőzsdén láttunk ugyan 
erre irányuló egész gyönge kísérleteket, de 
mér az első ellentámadásra a bankok elhagy
ták a csatateret, amelyen aztán tálkákban je
lentek meg a kontremin madarai. Ma aztán 
'már ott tartunk, hogy a kis kontreminőrök 
raja, is ellepte a piacot, a. levegő tele van ál
hitekkel és a legszomorubb jóslatokkal a had
járat kimenetelét illetőleg. Mi történik tulaj
donképen a tőzsdén? Valójában ennek a baisse- 
nek igazi, komoly okai nincsenek. A német
országi fölfordulás, mint amellyel ezt a le
szakadásit indokolni próbálják, csak annyiban 
függ össze a mi tőzsdénkkel és helyzetünkkel, 
amennyiben Ausztriát érinti. De az osztrák 
hatásokat ma már alig érezzük s

nem igaz, hogy a külföldi eladások szorítják
le árfolyamainkat.

A német események politikailag sem érintenek 
bennünket, gazdaságilag még kevésbé, úgy, 
hogy meg kell állapítanunk, miszerint ez a 
baisse alapjában véve egy

organizált kontremin
támadásából kiindulva, most már szinte ellen
állhatatlan erővel elterjedt kontremin táma
dássá fajult. Ez a. játék könnyen visszafelé 
sülhet cl, mert most már az egész piac minden 
izében rccseg-ropog. Ma már arról van szó, 
hogy a. /üdülések megkezdésekor valóságos föl
fordulás keletkezhetik, és mert, ezt a kontremin 
emberei világosan látják, iparkodnak a hely
zetet annyira kimélviteni, hogy ne csak válság, 
de pánik keletkezzék. A pánik az egyetlen esz
köz arra, liog.v helyzetükből menekülhessenek 
s ezért haliunk minden oldalról rémes híreket 
a német politikáról, európai válságról stb. 
Mindez végeredményben egyet szolgál. A kon- 
tromin helyzetét.

Mi ebben a helyzetben sem nem jövendölünk, 
sem nem jósolunk. Csak egyel táviunk köteles
ségnek a közönség szempont iából. Azt. hogy
ne hagyja magát befolyásolla!ni ezektől a. 
hirektől, a kontremin széles alapokra fektetett 
harci jelszavaitól.

Ne dobálja cl papírjait!
A kalkulus most ebbe az irányba terelődik. 
Mindenki magára vessen, ha áldozatul dobja 
magát ennek a lelketlen és gonosz hadjáratnak, 
amelynek végezetül még az a bojtja is lehet, 
hogy mialatt a külföld daliásaival indokolják 
a baisset a külföld garasokért fogja fölszedni, 
legd rá gább érté kein ke t.

1^-0 —

X A vasárnapi magánforgaom barátságo
sabb, de iiz let teleit. A vasárnapi magánforgal
mai egy árnyalattal barátságosabb és bizako
dóbb hangulat jellemezte. Kevés kötés jött 
létre, a közönség alig szerepelt, inkább ügy
nökök játszottak egymás között. A vétel túl
súlyban volt, Kínálat az alacsony, mélyen alá
értékelt. árfolyamokon elenyészően csekély. 
Speciális értékeket kerestek, amelyeket csopor
tok, bankok, bankárok, szindikátusok céltuda
tosan vásárohmk. Így élénk üzlet volt Baráti 
jogban és részvényben, azután Transdanubiá- 
ban, amely a deprimáló Janyhaság heteiben is 
megkétszerezte az árfolyamát. Aszfaltban, 
amelyet egy szindikátus vásárol: ugyanilyen 
kezek keresték a Sehlicket, Magyar Acélt, 
N alámif, Szegedi Kender!. Spődiiimot, Angol- 
Magyar Bankot és Lloyd-Bank-ioffot. Az ár
folyamok. inkáh vélemények: Salgó: 485—90, 
Magyar Hitel: 612—617, Angol-Magyar Bank: 
106 (pénz). Kőszén: 2.250 fne;* 5), 2.300 (áru),
Cseh Bank: 23. Alhmaeum: 250, Egy. Fővárosi: 
160, Rima: 93—95, Ganz-villamos: 1.750. Georgia: 
575. Kér. Bank: 1.050—100. Ganz-Danubius: 
5.150—200, Fegyver: 1.300, Pesti Hazai: 3.850, 
Lámpa: 220. A napi pénz ka inat ja 2.5% volt; a 
jövő heti pénztári napra, 5%-ot is fizetnek, ae 
minden jel arra vall, hogy az ultimé pénzszük
séglete miatt 6a/o-ig is megdrágulhat.

X A nagybankok sima ultimót varnak. 
Október utolsó napiára égszakndast-földindu- 
lást jósoltak a — kontremin őrök. Magasabb 
házbér, kedvezményes adófizetés, tőzsdei 
kasszanap: ez a három végzetes terminus esik 
össze szerdán és bár minden józan polgár ké
szen tartja a lakásbérét, a boltbérót, meg az 
odóját, mindenféle rémhírekkel izgattak a kö
zöm,éget. Fizetésképtelenségek,, letn rí ózta t a -tok, 
tömeges öngyilkosság zord képeit lestett' : a 
tőzsdeterem talajra. Nos, ez az ultimo is el fog 
múlni, még pedig — amint baukkörökböl ér

tesülünk — a közgazdasági élet minden meg
rázkódtatása nélkül. A nagybankok tisztázott
nak látják a helyzetet, a legnagyobb rész, ami 
az adósokat éri, a hetipénz emelkedése lesz. Te
kintettel arra, hogy a hátralékos adófizetők
nek havi tiz százalék késedelmi kamatot kell 
fizetni, nagyon sokan lesznek, akik inkább 
kosztba adják a pénzüket novemberben is. A 
négyszer kosztoló pénz 16—20 százaléka hoz, 
tehát 6—lb százalék tiszta haszon kecsegteti a 
késedelmes a ü ó í i z e t ő k e t.

X Becsben a nőmet kérdés enyhülése szllárditólag ha
tott a tőzsdére. Pc'citljől jolonti telefonon A Henye! tudó
sítója: Az angolok és az amerikaiak újabb és elég ha
tározni inak látszó állásfoglalását a bécsi piac kedvezőnek 
iléli a német kérdés megoldására. A tőzsde hangulata 
hatiirozottan jobb; a vasárnapi magánforgalomban nem
csak a bal is:, de a korlát értékelt is keresték és igy a 
legutóbbi tőzfidcuap árfolyamainál dtlay 5-10%-k.al maga
sabb ifink kerüllek fölxzinre. A bécsi nagybankok soro
zatos tőkeemeléseket határoztak el, ami viszont tapaszta
lat szerint éppen nem szilárdító momentum. A bankok 
azzal védekeznek, hogy az uj kibocsátásokat külföldön 
plaszirozzák és igy ezek nem fogják nyomni a piacot.

óriási koutrcmlu-pozlclók kedvotlenltik valójában a 
tőzsdét.

Továbbá nem a kis pozíciók, de a vapy spekulánsok 
érdekeltségei. A vélemény az. hogy az ipari részvények 
aranyéi fékben is rendkívül alá vannak értékelve, viszont 
a tőzsde kezdi a vállalatokat nem belső értékük szerint 
megítélni, hanem aszerint, mennyit keresnek, keres-e a 
vállalat egyúltalribant .4 magyar koronáról nincsen rossz 
vélemény Mécsben.

X Közgazdasági hírek. Az elmúlt héten rész
letesen beszámoltunk arról a küzdelemről, 
amely a Nemzeti Hitelintézet megszerzéséért 
folyik. Most újabb fejleményekről számolha
tunk be. A Gazdabank vezetősége annyira el
kedvetlenedett. hogy nem akar élni jogával és 
nem akarja átvenni a rendelkezésre bocsátott 
részvényeket. Végleges ebben az ügyben a 
Gazdabank keddi, közgyűlésen várható, ame
lyen az alaptőkét kétmilliárdra emelik föl és 
az igazgatósáp beszámol az eddigi tárgyalások
ról. Itt említjük, hogy c Nemzeti Hitelintézet
nél nagy személyi változások fognak bekövet
kezni. Sipeki Balázs Zoltán, ügyvezető igaz
gató abban az esetben, ha. Sebeszi a Kolos lesz 
a vezérigazgató, lemond állásáról, ugyancsak 
lemondási tervekkel foglalkozik a Hitelintézet 
másik ügyvezető igazgatója, Szlamoray. — Ma 
tartja tőkoemeiő közgyűlését Szegeden a Sze
gedi Kender. — A uem jegyzett forgalomban 
már régóta, szereplő .Just-lzzó részvényeket ma 
vezeti be a Moklár a hivatalos forgalomba. — 
Beszámoltunk már arról, hogy a Szlavónia 
megtízszerezi jelenlegi alaptőkéjét. Most arról 
értesülünk, hogy a Szlavónia ezen a tranz
akción kívül más fontos vállalkozásokba is 
belekezdett, igy megszerezte az egyik leg
nagyobb jugoszláviai furnérgyár részvényma- 
joritását. — A tőzsdetanács, amint ismeretes, 
több mint, busz részvény bevezetéséhez járult 
hozzá. Közbejött lanyhaság miatt azonban a 
vállalatok nem éllek az engedéllyel. Érdekes, 
hogy ennek ellenére újabb kotirozási kérelmek 
érkeznek a tőzsdetanácshoz. Újabban a Föld
hitelbank érdekkörébe tartozó Páfria Biztosító, 
a. Földhitelintézet érdekeltsége a Magyar- 
Német Mezőgazdasági III. és a Termelők 
Bankja kéri a tőzsdetanácstól a bevezetés en
gedélyezését. — A most kezdődő cukorkampány 
a cukorgyárak tőkeszükségletét állandóan nö
veli. A cukorgyárak igy kivétel nélkül tőke- 
szaporitási tervekkel foglalkoznak. Elsőnek a 
Magyar Cukoripar emel tökét, majd a Mező
hegyest cukor. Ugyancsak tőkeemelési tervek
kel foglalkozik a Leszámilolóbank érdekkörébe 
tartozó bélcukor. — A Wiener Bank-V erein, 
amelynek részvényeit rövidesen a pesti tőzs
dén is jegyezni fogják, a bevezetés előli lökét 
emel. — A Hitelbank érdekkörébe tartozó Hun
gária Hengermalom, amelynek részvényeiért, 
amint ismeretes, legutóbb majorizálási harc 
folyt, tőkét szaporít. — A Lipták, amelyben a 
kontremin a legerősebben érdekelve van, múlt

héten megtartott közgyűlésén elhatározta, hogy 
tőkét emel. A Reggel értesülése szerint a Lip
ták azért emel tőkét, mert a vas- és gépgyárak 
ismét elfogadnak hitelre megrendelést és kü
lönben is a vállalat állandóan és nagy mérték
ben foglalkoztatva van. — Az üzlcttelenség a 
nem jegyzett értékek piacán is erősen érez
hető. A Böhm hordógyár részvényeit keresték 
és ezt üzletmenetével és közeli tranzakcióval 
magyarázzák.

X Magyar Ruggyanta gyár Rt. igazgatósága a rend
kívüli közgyűlésnek Javasolni fogja, hogy a társaság alap
tőkéje 150.000 db 2000 K nóvórtókü ni részvény kibocsátása 
és a régi részvényeknek 200 K-ról 2000 K névértékre való 
fölülbélyogzéso állal 900,000.000 K-ra emeltessék. Az, uj rész- 
vő;;jck 2:1 arányban a régi részvényeseknek ajáultatn.ak 
föl.

x Bárót! Szeszflnomitó-, Likőr- ős Rumgyár Rt. köz
gyűlésén 80 K (10%) osztalék fizetését határozta. Az igaz
gatóság lemondása folytán az uj igazgatóságba beválasz
tattak: He.liczey Póza, Elek Ernő, gróf Iloyos Miksa, dr. 
Koós Zoltán, Mayer János, dr. Mutsehenbacbcr Emil. 
Turgly Emil, gróf Zichy János. A vállalat mezőgazdasági 
szeszipari érdekeltségének jelentékeny kifejlesztése céljá
ból alaptőkefölorneléat határozott, el. Két régi részvényre 
egy u.i vehető át e lió 31-ig -'300 K lefizetése ellenében a 
..Kéve” Mezőgazdasági Iparfejlesztési és Hitelintézet Rt. 
ideiglenes helyiségében, V, Nádor-utca 20 (déluláu 4—7 
óráig).

X Magyar-Német Mezőgazdasági Rt., amely a Süd- 
deutsebo Disconto Gescllschaft és a Bayer.ische Jlypojhe- 
ken-Bank koncernjéhez tartozik, érdekeltségét kiegészi- 
tette akként, hogy ebben a Magyar Földhitelintézet is 
rórztver.z, amelynek vezérigazgatója, gróf Hoyos-Wenck- 
heiin Fiilöp, ügyvezető-igazgatója dr. Koós Zoltán az 
igazgatóságba beválasztattak. A részvények tőzsdei be
vezetését Halász Lajos bankháza eszközli.

PECUNIA BANK
Elfogad heti kOSZtptDZL‘6ÍÉÍeköt a mindenkori 
legmagasabb kamatozás mellett, valamint tőzsdei meg- 

hízásokat n legelőnyösebb árfolyamon

BETÉTI TÁRSASÁG
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X Az utolsó fúrás! A fajvédők és kapcsolt 
részeik (Duna Lloyd, Karancsberény, stb.) reg
geli lapjának vasárnapi számában olvassuk a 
következő szózatot:

A Fehérmcgyci Szénkutató Kőszénbánya Rt. legutóbbi 
igazgatósági ülésén nagyon jelentős, utolsó túrások meg
lepő eredményével szorosan összefüggő megbeszéléseket 
folytatott. Hefty Richárd, a társaság elnöke, iWíenbe 
utazott.

A Heggel értesülése szerint a Duna Lloyd 
nevű fajvédő vállalat utolsó fúrásai Zürichben 
és Gcnf környékén történtek, valóban — meg
lepő eredménnyel.

X Dollár névértékű részvények a pesti piacon. Ismere
tes, hogy a Budapesti Uj Lóversenypályaépilő Rt. az épí
tési költségek fedezésére 3S5.000 dollár névértékű S%-os. 
dollárban kamatozó és ugyancsak dollárban viaszaQzetondő 
elsőbbségi kötvényeket bocsát ki. A háború óta ez az első 
eset, hogy aranyértékben kamatozó és aranyértékben 
visszafizetendő magyar értékpapír kerül forgalomba. A köt
vények 60. 100, 500 és 1000 dolláros címletekben kerülnek 
forgalomba és a kamatokat is dollárértékben fizetik és 
ugyancsak dollúrvolutában kerülnek kiűzetésre a 6oi*solt  
címletek. A Devizaközpont garantálta az ehhez szükséges 
eftektiv dollárok kiutalását. Piacra az nj részvényből csak 
kevés darab kerül, mert nagyiészét a külföldi pénzcsoport 
már lejegyezte.

Kétszázmílliárd korona szük
séges a lakásépitö-akelóSioz 

Értekezlet a pénzügyminisztériumban a lakásépítésről
(A Reggel tudósitójától.) A pénzügyminisz

tériumban az elmúlt héten bizalmas jellegű ér
tekezlet volt, amelyen Kállay pénzügyminiszter 
a nagybankok képviselőivel behatóan meg
vitatta a lakásépítési akció keresztülvitelét. A 
Magyar Általános Hitelbank hatalmas bér
palota építtetését határozta el, amelyben közel 
száz lakást, tudna juttatni alkalmazottainak. 
Erre az építkezésre azonban a Hitelbank közel 
5 milliárd, koronát kér a kincstártól, a 60°/o-os 
hozzájárulás címén. A pénzügyin iniszternél 
tartott megbeszélés arra az eredményre jutott, 
hogy

a lakásépítési akcióra államilag előirányo
zott 42 milliárd korona korántsem elegendő 
a nagyarányú építkezési kedv kielégítésére. 
A bankvezérek szerint az építkezésre szük

séges összeg, ha csupán az előirányozott 
3000 kislakás fölépítéséről van szó, legalább 

200 milliárd korona.
Az előirányzatban most szereplő 42 milliárd 
alig 900 lakás fölépítésére elegendő. Nem is 
szólva arról, hogy ilyen körülmények között 

egyedül a Hitelbank az egész építkezésre 
szánt összegnek mintegy 10%-át igényli 
saját céljaira, ami már önmagában véve is 

lehetetlen állapotot teremt.
Értesülésünk szerint a nemzetgyűlésen ez a 

körülményt föltétlenül szóvá akarják tenni és 
ellenzéki oldalon tiltakozni fognak a lakásépítő 
akcióra előirányzott milliárdoknak olyan föl
használása ellen, amely kizáróan egy-két naay- 
bankok érdekeit szolgálja.

X Karlonnyomó-Ipar Rt. igazgatósága indítványozni 
fogja az alaptőkének az eddigi 225,000.000 K ról 225.000 db 
4000 K névértékű részvény kibocsátása, valamint a régi 
részvények névértékűnek 1000 K-ról 4000 K-ra való fölül- 
bélyegzése utján 1.800,000.000 K-ra leendő fölemelését. Az 
uj részvények a régi részvényeseknek ajánltatnak föl 1:1 
arányban 10.000 IC-ért. Elővételi jog november 3-tól 12 ig 
bezárólag a Hitelbanknál.

X Magyar Általános Gépgyár Rt. elhatározta, hogy 75 
millió Ií-át kitevő alaptőkéjét 503 millió *K-ra  fölemeli 
olykép, hogy az eddigi 875 ezer 200 K névértékű részvényt 
1000 K uóvórtékro íölbélyegzi és 125 ezer 1000 K névértékű 
uj részvényt bocsát ki. Az uj részvények a részvénye
seknek 20 ezer K-ért 3:1 arányában fölajánltatuak. Elő
vételi jog e hó 81-ig a Hitelbanknál.

A tőzsde alelnöke változatla
nul bízik a közeli hausseban
Frey Kálmán az értékpapírok lehetetlen árfolyamáról, az ulti- 
móról és a malomhitel megszorításának következményeiről

A Szent esítjíln nsal&íat&ávé kis ba
rátai között verspályázatot hirdetünk. 
Pályázhat minden elemista, polgárista, gim
nazista IV. osztályig. A versben a Szent 
István malátakávé ismert jó tulajdonságai
val kell foglalkozni.

A pályamunkák levelezőlapon, a pályázó 
nevének, osztályának és lakáscímének pon
tos föltüntctésével StatZiar*  E^cifaa cl*  
mér-e, Budapest X» IVfaglédl-ut S7, 
szdvn cici íziéláíínaöü.

J2. iGgfn&b wer’S ivója 50.000 IC ju
talmat kap; SZ, tiég 25.000 K’, ezenkívül 
25 fiai*n'ís2idik  eZíjjat (4 5 d<a>&ox gyógy- 
rtiatííüiacursor’Siiczj) oszt tsn&sstgf a prfF.woi- 
zófz között. A pályázat határideje: XII. 15

Pályamunka :
Irta: VOJT1CKY PIROSKA, IV/a. oszt, tanuló

(Közölje pontos elmét)

Az amerikai Izmos és csontos,
Nálunk a Szent István malátakávé fonios.

-•$-
A gyermekek szaladnak előre, 
Nem tudom, mi lesz belőle, 
Annyit hallottam már, 
Az elsőre Szent István malátakávé vár.

o
Reggel egy kis lázban, 
Szent István malátakávét ittam a házban, 
Mikor az utolsó falatot lenyeltem, 
Akkor aztán rögtön jobban lettem.

- o-
Azért vagyunk mi erősek és büszkék, 
Nem sértenek minket a tüskék,
Mert Szent István malátakávén élünk, 
S a világon senkitől sem félünk.

Ünnep és vasárnap folytatjuk!

evőkészleteket, nászajándékokat, gyöngysorokat 
t.LUUt. olcsón vásárolhat. BriHiűns, pyöngyéksz.croit, 
ezüsttárgyait teljes értékben értékesítheti Schmefczsr Benő 
ékszerésznél, Károly-körnt 28, Közp. városh., főkapu mellett
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Sok fát és szenet
takarít meg a szabadalmazott „FRUSSOR11 előfütő- 
kályhával. Megrendelhető u „Frandor“-cég mintarak
tárában Ltpót-körut 22. Telefon 38—69.

-iTeherautók és
787 Pótkocsik
újak és használtak nagy választékban.

Fuvarozást vállalunk’ ?
RÓKA ÉS TSA RT

TERERAUTÓTEEEP
Csanúdy-utca 3. nzáim. Teleíon 46-01

— A nagyközönség, amely A Reggel múlt 
heti számában az én jóslatomat olvasta, talán 
ki fog nevetni, de ma, a nagyobb lány haság 
ellenére sem változott meg a fölfogásom.

E szavakkal kezdte érdekes nyilatkozatát Frey Kálmán, 
a tőzsde alelnöke. akinek véleményét tudakoltuk a tőzs
dei helyzet, az ultimó, a csekkrendszer és a malmnhitel 
megszorítása dolgában.

— A budapesti értéktőzsde lanyhasúgát vál
tozatlanul átmeneti állapotnak tartom. Bár az 
én fölfogásomat ma a kisebbség vallja csupán 
és egyesek, akik szilárdan kitartottak a szi
lárdság mellett, kezdik beadni a derekukat: 
állítom, hogy az árfolyamokban jobb fejlődés 
fog bekövetkezni. Teljességgel lehetetlen, hogy 
ennyire aláértékelvc maradjanak a magyar 
értékpapírok. Kizárt dolog, hogy ez még hosz- 
szabb ideig igy tartson. Kell, hogy a becsi és 
budapesti födözetlen kontromin-eladások meg
szűnjenek, egyszer — mégpedig ezen a héten — 
véget ér az ultimó is és eltűnnek a mumusok. 
Alaposan vizsgálva a helyzetet, semmiféle el
fogadható indokot nem találok a lanyha irány
zat igazolására. Nagyon kellemetlen lehet az 
értékpapirtulajdonosoknak látni, mennyivel 
kevesebbet érnek most az értékeik, de meg va
gyok győződve, hogy — amint mondani szo
kás — még örömük lesz benne. Sajnos, sok 
olyan ember volt angazsálva, akiknek semmi 
közük a tőzsdéhez. Ezek ellenségei voltak ön
maguknak, amikor kis tőkével a tőzsdére men
tek és most bizonyára magának a tőzsdeintéz- 
menynek lesznek ellenségeivé.

— Hogy a mi tőzsdénk igazán egészséges, az 
is mutatja, hogy a sokat hangoztatott

ultiméval kapcsolatban semmi baj sincsen.
Én legalább eddig semmit sem hallottam, az 
pedig mindig *ó  jel, ha az ember nem hall

semmit. Ami a csekkrendszert illeti, a zsíró 
tudvalevőleg két héttel elhalasztotta az újítás 
bevezetését. A csekkrendszer ellen senkinek 
sincs kifogása, elismerik a helyességét és jo
gosságát, mert, mégis más lesz, ha megszűnik 
a tényleges nagyarányú értékpapirforgalom. 
Oly előny ez. amelyet nem lehet lekicsinyelni 
és amelynek kedvéért bizonyos kényelmetlen
séget is cl kell, viselni. A bankok részére a 
I.: • előtti harmadik napon délután be
rendezik a tőzsdetermet és ide történik az ér
tékpapírok szállítása.

A malomváltók megszorításáról 6g az ennek folytán tá
madt nehézségekről ezeket mondta Frey Kálmán:

— Az Állami Jegyintézet a pénzügyminiszter 
utasítására megszorította a malomhitelt, 
amennyiben belföldi forgalomért nem három, 
csak kéthavi váltókat fogad el és csak az ex
port részére szükségelt mennyiségre fogad el 
háromhavit. Ez a rendelkezés azt az érthetet
len jelenséget vonja maga után, hogy a mal
möi: a kereskedőkkel éreztetik a hitclmegszori- 
táist, tudniillik — a régi szokástól eltérve — 
ahelyett, hogy el fogad ványaikat a vételkor 
adnák, most csak az elszállított áru duplikátjai 
alapján adják kéthavi váltóikat a kereskedők
nek. Ez a nagy sérelem visszahat, a gazdákra, 
mert megakaszt ja a természetes árfejlödést. A 
kereskedők ugyanis sokkal kisebb kvantumot 
tudnak venni, a termelők viszont csak kész
pénzért adják az árut és mert kevesebb a pénz, 
a kereskedők keveset vásárolhatnak. Ez a kö
rülmény lenyomja az árakat, ami általános 
szempontból nem baj, de baj a gazdákra nézve. 
Nem önmagától fejlődik a gabonaárak olcsób
bodása, hanem külső kényszereszközök hatása 
alatt. Ma lényegesen alatta vannak az árak a 
szilárd paritásnak. Az árcsökkenés később erő
sen meg fogja bosszulni magát.



Tóth Manci elmegy nagy Oroszországba, 
Csacslnszky urfl siratja...

Szép Ernő „Lila ákác^-a a Renaissanceban
Tisztelt Hotgyam és Uraim! Holnap este a 

Jii naissance-Szinházban elő fognak adni egy 
színdarabot. A színdarab címe „Lila akác", 
irta Szép Ernő. Ez a színdarab nem rendes 
színdarab, amibe van egy férj, egy feleség meg 
még egy harmadik úriember esetleg, amiből 
kifejlődik a bonyodalom s a régén aztán min
den szépen elrendeződik a nagyérdemű közön
ség becses gusztusa szerint. Nem, kérem, ez a 
színdarab, tulajdonképen nem is színdarab, ez 
egy sóhajtás, egy édes dal, ha ugytetszlk, egy 
száll harmatos virág, egy kis sajgás a szívben, 
egyszóval szerelem. Bocsánat, ó, ezerszer bo- 
csórna t, hogy nem építek e. sorok elejére vasból 
vert mondatot, hogy a darab a szerző hason- 
cin t' regényéből készüli. Mert ez a darab nem 
is készeit, Hölgyeim és Uraim, e sorok aláza
tos írója azt hiszi, hogy a költő le sem irta 
soha, csak megálmodta s már készen is volt, 
selyempapirra lekopogtatva szépen, hogy a 
színész uralt és színész hölgyek megtanulhas
sák s eljátszhassak Önöknek.

Pardont kérek ez egyetlen egyszer és először 
életemben, hogy úgy beszélhessek erről a,.Lila 
ú,kác“-ról, ahogy legcslegbelülről érzem. Tisz
telt Hölgyeim és Uraim! Mint egy kisfiú az 
égő karácsonyfa alatt, dobogó szívvel, hadd 
jelentsem be önöknek: ehhez a darabhoz nem 
szabad úgy elmenni, mint egy másik rendes 
színdarabhoz, amit emberek csináltak, 
mert itt nem csináltak semmit. Senki sem csi
nált semmit. Csak egy ember, egy ember, 
Hölgyeim és Uraim, kihallgatta a szivét, ami
kor fájl, amikor örült, kihallgatta és leírta 
önöknek, hogy mit súgott neki. A szív a leg
szebb dolog a világon, önöknek is van, Höl
gyeim és Uraim, mindnyájunknak van szi\- 
vünk, kérnem. Kínéi:, jó, kinek rossz. A Szép 
Ernő szive talán a legszebb egész Pesten.

El fogom mondani, ha megengedik, hogy 
mi is van az egész darabban. Van, kérem, egy 
pesti fiatalember, úgy hÍvják, hogy Csacslnszky 
ur. Előrebocsátom, olyan az egész, mint egy 
mese, kérném, azért is vannak benne ilyen 
mesebeli nevek, mint Csacslnszky urfié pél
dául. Az egész dolog, a darab is a mesében 
játszódik, békében, kérem — hát nem. mese, ké
rem, hogy béke is volt valahai Csacsinszky ur 
egy pesti bankhivatalnok és szerelmes, illető
leg nem is szerelmes, csak úgy tetszik neki 
egy finom, pesti kis uriasszony, akivel mind
járt az első fiit vonás elején randevúja van a 
Ligetben. Amint olt várakozik erre a rendes, 
tiszta, gömbölyű uriasszonyra a ligetben, a 
Műcsarnok háta mögött, hát észrevesz a pá
don egy kis cicát, egy egyszerit kis leányt, ké
rem. Ez a kis leány, kérem, ez a pákosztos 
cica, ez Tóth Manci — llosvay Bözsi, ö, ké
rem — ne tessék megijedni — táncosnő a ta- 
szlnóban, de még csak most lépett be és jövő 
évb n lesz tizenhét éves, az életről pedig sem
mit, de igazán abszolúte semmit sem tud, csak 
pgy ott van a Casinoban, mert a mamája a 
Bri lóiban puccolja az ablakokat és mit csi
náljon egy ilyen szegény leány?... Hát tessék 
elképzelni ezt, kérem. Na már most, valahogy 
n>( gszólil ja egyik a másikai, szóval meg- 
isnu rkednek, kérném, Csacsinszky ur, pesti 
fiatalember és Tőik Manci hölgy „táncistanö" 
a Casinuból délután fél ölkor, a Ligetben, a 
Műcsarnok hála mögött. Na dohát jön, jön 
Bizonyosáé urhölgy, a finom uriddma és Csa- 
vsinszky ur otthagyja a szegény táncistanöt, 
aki. dacára a Casinonak, olyan szűz, mint az 
Úristen, legtisztább angyala. Mert előbb, ké
rem, mindenki szűz és tiszta volt, igy teremtett 
1‘ándnyájunkat a jóságos atyauristen, később 
romlottunk csak el s erről pedig cgyesegyedül 
mi tehetünk, öszontfelsége nem.

Csacsinszky ur azonban a második fölvonás
ban újból találkozik Tóth Manci láncislanövcl 
s a harmadik fölvonás elején már együtt jön
nek cl hajnalban a Casinóból. Jönnek, kérném, 
a Műcsarnok hála mögött a gyönyörű, harma
tos tavaszi hajnalban a kesernyés szivii, Anyé- 
fiin-lelkii fiatalember, a szivében mindnyájunk, 
fiatalságával, szerelmi bánatával, sírásával, 

omórusdgával, édes bús örömével, nagy ka- 
ágasával és mellette ez a kisleány, ez a. Tóth. 

Manci, ez a kis semmi, ez a lufiballon, jönnek 
részegen mm is a pezsgőtől, csak a hajnaltól,

а. fáktól, a természettől, az egész gyönyörű 
élettől. És odasimul ez az ostoba lány, ez a 
Tóth Manci a fiúhoz és — lionnét találja ki a 
szavakat? — azt mondja:

— Jaj de jó, hogy élek! Te édes jóisten, te 
aranyos! Hogy nem felejtettel cl engem is 
teremteni. Hogy még én is, egy Tóth Manci, 
kérem, én is itt lehetek, ezen a szép, meleg vi
lágon. Jaj, te szolid fák. hogy mér' nem tu
dok beszélni veletek! te jó levegő, milyen édes 
vagy. Én olyan, olyan boldog vagyok... Én 
most elsején éreztem, hogy a gázsimat oda 
kéne, adnom magának. Hédi is odaadja a gá
zsiját minden este az Amor-mozgó titkárjának, 
Mert szereli...

A fiú: Látod, kis szivem, cn léged, nem sze
ntiek. Pedig milyen jó a szemedet nézni, 
olyan, mini két csiga-biga. Olyan jó simogatni 
mindig a hajadat, meg a pracnidat és a kis 
cipődet elnézni, mert, azért ez is női cipő... 
Meglátni^, mikor a kis tükörbe nézel és a ka
lapod huzigálod... meg a konflison szégyelni 
magam veled, kérlek... Úgy cl szoktam moso
lyod ni, mikor eszembe jutsz, olyan kedvés hangu
lat esik reám, mint mikor a falomb közt resz
ket egy csillag. Mért éppen véled találkoztam?
б, mennyi gyönyörű, drága nőt látok, Ó, 
mennyi, mennyi van, fenséges ciprusok, imádni 
való szentek, hol van, akii keresek? Olyan 
rossz, hogy nem szeretlek. Te vajas pogácsa. 
Ne félj, nem foglak elfeledni, ka már nem is 
lógsz velem ...

Manci: De az nem baj, ugy-e, hogy én sze
retem?

A fiú: Nem. De én fantomoknál; udvariok. 
Én a fantáziámé vagyok. Chimérákat imádok... 

Manci: Ne beszéljen nekem németül.., 
A fiú: Boldogtalan vagyok...
Manci: Frászt boldogtalan maga.
A f i u: Tóth Manci, nem. szeretlek.
Manci: Hogy tudja, ki mondta magának? 

Bolond férfi maga. És különben is, mit hen
ceg, magának is csak az a rongyos szive van, 
mint nekem, dacára, hogy maga úriember... 
Frász álljon belé, hallja, mér' olyan, müveit, 
hallja, az a baja magának, én kijelentem... De 
én, ha müveit volnék, akkor sem volnék olyan 
buta, mint maga...

A fiú (átöleli a Manci édes, ostoba fejét. A 
Liget felől — mert béke van — dacára a haj
nalnak. szól az álmos, édes ringlispil zene. A 
hullámvasút zúgása, kurjantások, egy-egy si
koly. a lövölde pukkanásai, egy-egy rakéta su
garai).

Manci (nagyon halkan): Maga olyan jó 
fiú... Ugy-e, jól fog majd bánni velem. Ugy-c, 
nem fog engemet ülni... Olyan fáradt vagyok. 
Menjünk haza.

A fiú: Haza?
M a ne i: Igen. Haza... Hozzád...

♦
Az utolsó kép. Meg lett írva oda fönt, hogy 

Tóth Manci és Csacsinszky ur nem lehetnek 
együH boldogok. Csacsinszky ur nem veheti el 
feleségül Tóth Manci táncista kisasszonyt, 
Tóth. Manci mamája szédül, amikor az ablako
kat puccolja a Bristolban, Tóth Manóinak cl 
kell tehát menni Oroszországba, mint egy 
Sistcrs Csárdás. Angelusz papa, a, fö-fö artista
ügynök, az egykori híres nőimitálor, biztatja 
őket:

— Szeptember Moszkva, Aquarium; október 
Kteir, Ercmitage; november Charkow. Moulin 
Bougc. Ha egyszer Moszkvában népszerűek 
lesztek, száz évig Moszkvában láncolhattok.

De Tóth Manci szerelmes. Csacsinszky urba. 
Halálosan. Fái a bolond szive, aki saját magá
val egészen odaadta Tóth Mancit mindenestől, 
úgy, ahogy van, testestöl-lelkestöl a drága, ko
misz fiúnak. Nehezen tud szökni, búcsú nélkül, 
miután a búcsút amúgy sem bírná ki. Lent pe
dig vár a kocsi a vakokkal, Angelusz papa át
adja az útleveleket.

— Nem megyek, nem megyek, bőgi el magát 
Tóth Manci, mint egy vadállat. De Angelusz 
mester nem engedi elérzékenyülni:

— Oroszország! Pompaság és uraság. Aah! 
Báliét, champagner. A hercegek, a trojka. Az 
a kocsis, mint egy pazar fővezér ottan áll, ké
rem és ahova köpsz, egy herceg kurlzál...

És szegény kis Tóth. Manci, Sistcrs Csárdás, 
lerogy a földre, ott az Angelusz papa hideg 
irodájában és zokogva összekulcsolja a két 
pracliját és fölnéz a plafonra és imádkozni 
kezd:

— Édes, jó istenem, az égben. Nekem el kell 
menni. Tudom. Muszáj nekem elmenni. Iste
nem, csak te bocsássál meg nekem. Én tudom 
aztat, hogy menni kell. Én nem bánom. Én 
tudom, hogy nem lehet itthon lenni minden
kinek és úgy élni minden leánynak... és úgy 
élni... kelten... kisgyereket várni... Tudom, 
nem szabad, hogy mindenkinek jó legyen. Tu
dom, hogy muszáj, hogy soknak rossz legyen. 
Én tudom. Annyinak itten cl kell menni. Én is 
elmegyek. Oroszországba. Mint egy Sistcrs 
Csárdás. Istenem, csak te bocsássál meg. Te 
előtted nem rejthetem, az én igaz nevem Tóth 
Margit. Csak ne haragudjál énrám, drága, 
jóságos Istenkém...

És elmegy a kis Sisters Csárdás, elmegy 
Moszkvába az Aquariumba és Kiewbe az 
Eremitageba. És a fiú, aki eddig semmibe 
vette, megtudja, hogy elment, ráborul Angelusz 
papa vállára.

— A nőt kerestem... mint a botot keresi 
valaki, amikor ott van a kezében. Rám sütött 
a fényes napsugár és az én szemem be volt 
kötve. Én itt boldog voltam.... Csak nem vet
tem észre... Ifjúságom! Tóth Manci! Isten ve
led! Isten veled!

*

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sokkal több 
nem történik a darabban.

Egyed Zoltán.

V

kSvépdtBék a 3egj0bb9 
leggazdaságosabb, 

tehéft I
Sem sárgarépát, sem gabonanemüt, sem 
hüvelyest nem tartalmaz, hanem csupán 

és kizárólag
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Belőle egy harmaddal kövesebb kell, 
mint bármely más pótkávéból.

Háziasszonyok 3
Pénzének ellensége, aki nem kizárólag

kavepotlékot használ.
fi A Falu-Szövetség győri jubiláns kiállításán 
M az aranyéremmel kitüntetve

í( Minden üzletben kapható!
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Színházi hívek

• Németh Mária. Vasárnap este mutatkozott 
be az Operában Németh Mária a „Sába király
nejedben s első föllépésének igen nagy sikere 
•volt. Németh Mária íVlassits báró fölfedezése, 
aki A Reggel munkatársát előadás közben fo
gadta páholyában s a következőket mondotta 
neki az Operaház uj csillagáról:

— Németh Mária ama kevesek közé tartozik, 
akinek az egyéves költségvetés ellenére is — 
kétéves szerződése van az Operaháznál. A be
mutatkozása a Sándor Erzsiére emlékeztet, va
lósággal robbanásszerű sikere volt rögtön az 
első szerepével. Megjelenés, hang és színpadi 
készség mind együtt van ennél a fiatal énekes
nőnél, akit ebben a szerepben eredetileg a 
Városi Színház színpadán akartam fölléptetni, 
de miután láttam, hogy teljesen készen van, 
nem akartam megvárni, amig a Városinál az 
előadással elkészülnek. Egyelőre nagyon vi
gyázunk reá, nem akarjuk nagyon megeről
tetni. Legközelebb a „Zsidónő“-ben és a „Tann- 
hauser“-bon szerelném fölléptetni, de úgy tu
dom, hogy Németh Mária az „Aidá“-ra is ké
szül. Ez a szerep felelne meg leginkább az 
egyéniségének...

• Nirschy Emília. Az opera egykori prímaballerinája 
vasárnap este önálló táncestélyt rendezett a Vigadó nagy
termében. PaderewBky, Delibcs, Csajkovszky, Brahms és 
Káint Saens muzsikájára táncolt két órn hosszat, de a leg
nagyobb sikere mégis egy ismeretlen, meg sem nevezett 
6zcrzö eirkuszgavottc-jával volt, amely a programon igy 
szerepelt: Falusi kislány Pesten. Humor, kedély és nagyon 
sok kedvesség volt a falusi kislány táncában, a többiben 
— a francia ballett technikai tökélye. A publikum — a 
Vigadó nagytermét megtol'ötté — szeretettel ünnepelte 
Nirschyt, aki nagyon sok virágot is kapott, (e.)

* Hangverseny. A székesfővárosi énekkar
Vasárnap este rendezte első hangversenyét. a 
zeneakadémia nagytermében Karvaly Viktor 
karnagy vezetése alatt, magas színvonalon álló 
miisorral. Érdemül tudjuk be, hogy Jlueh, Liszt, 
Grieg müvei mellett a nálunk oly ritkán hull
ható modern.magyar szerzők egész sora szere
pelt. Pcrényi Géza érdekes harmóniája, mély 
kedélyű női karát, továbbá Demény, Karvaly, 
Siklós és Kacsok néhány bájos vegyeskarát 
finom stiiusérzékkel adták elő. Az estélyen 
még Zsámboki Miklós gordonkaművész műkö
dött közre szép sikerrel. (V. M.)

• A - Rcfiaissr.ncc-Szinház hetének eseménye: a „Lila 
íkác" keddi premierje. Szép Ernő uj vigjútéka dominálja 
természetesen a Hcnaissauce Színház heti műsorát, ame
lyen a ,Lia álcáé" ötször szerepel. Hétfőn és szombaton a 
25-ik előadása felé teli házakkal közeledő „Csodaszarvas" 
kerül színre. Csütörtökön. Mindszentiek napján és vasár
nap délután lesz „A trónörökös" első két mérsékelt hely
áru előadása.

• „A vörös malom" 25-ödször. Kedden 25-ödször kerül 
színre a Magyar Színházban Molnár Ferenc költői szin- 
játéka, „A vörös malom". A darab páratlan sikerét leg
jobban az bizonyítja, hogy a 25-ik előadáshoz 22 nap alatt 
érkezett el és nem volt még egyetlenegy előadása sem, 
amelyre legalább 10 nappal előre el nem voltak adva az 
ÖSSZC9 jegyek. A darab természetesen minden este, to
vábbá vasárnap délután, valamint csütörtökön, november 
1-én délután i3 műsoron van 3 órakor, rendes esti hely
árukkal.

• Változatos operamüsor fogadja ezen a héten a Városi 
Színház közönségét. Hétfőn a „Tükör" kerül színre Ba
jor Gizi vendégfölléptévcl és a „Bajazzók" operával egy 
estén, szerdán a „i’nusf-ot adják Aquila-Adler Adelina 
fölléptével, csütörtökön délután a ..Carmen" Nagy Izabel
lával és Környcy Béla vendégfölléptévcl. pénteken a 
..Zsidónő", vasárnap délután „A denevér", következő 
hétfőn pedig a „Mignon" van műsoron Aquila-Adler Ade- 
linával a címszerepben.

• ..A jégcsap'' 25-ik előadása. Zilahy Lajos pompás bo
hózatát. „A jégcsap‘‘-ot kedden 25-ödször játszók a Bel
városi Színházban. A nagysikerű darabot azonkívül még 
Pénteken és vasárnap este megismétlik. Hétfőn, szerdáit 
és vasárnap délután rendes esti helyárakknl az állandó 
táblás házakat vonzó Wcdekind-trngédiát. a „Tavasz éb- 
yedésé“-t jábzák. Csütörtökön Móricz Z«igmond kitűnő 
parasztvigjátékát, a „Sári biró“-t adják hosszabb szünet, 
után Rákosi Szidi vendéfcfölléptóvcl. Szombaton Fodor 
László elmés vigjátékát, a „Nnvarraí Margit"-ol adják. 
Csütörtökön, november 1-én délután a kitűnő Szenes-víg
játék, „A bút;: ember" van műsoron, ezúttal 125-üdször, 
3 órakor, mérsékelt helyárakknl.

• „Orplicus a pokolban" előadásai táblás házakat von
zanak a Városi Színházban. A fölujitás kitűnő szereposz
tásával kedden, csütörtökiül, szombaton és vasárnap is
métlik a klasszikus operettet.

• Honthy Hanna, Kökény Ilona, Rútkal, Latahár, Lelkes 
Margit, Járay, d’Arrigó és J.'nskó minden esto föllépnek 
Faragó—Nádor nagysikerű dal játékéiban, az „Ellsler 
Fanny“-ban, amelynek minden előadása nagy sikert hoz 
a Király-Színház kiváló együttesének. Vnsárnap délután 
„János vitéz", csütörtökön, november 1-én délután „A 
bajadér'' kerül színre 3 órakor, mérsékelt helyárakknl.—

• A Rlalia Lujza-Színhúznak fönnállása óta nem volt 
olyan sikere egyetlenegy darabbal som, mint „A rózsa- 
lány‘‘-nyal, amelynek itteni sikere n darab párisi sikerét 
is túlszárnyalja. A darab, amely zene nélkül is a legfrnp- 
pánsabb helyzetekkel teli bohózat, viharos kacagást kelt 
a nézőtéren, amelynek minden egyes helyét napokkal 
előre elkapkodja a közönség. Az újdonság természetesen 
a hót minden estéjén műsoron van. Vasárnap délután 
Rajna—Czobor népszerű operettje, n „Szépasszony ko
csisa", csütörtökön, november 1-én pedig a nagyszerű 
„Fi-Fi" kerül színre 3 órakor, mérsékelt helyárakknl.

• „A faltörő kos", „Az örökség", „Kéldy-pipa", a han
gulatos Csokonai-dulciklus, a mulatságos tréfák egész 
sora, a kitűnő magánszámok, amelyek együttvéve az 
Andrássy-uti Színháznak oly nagy sikert szereztek', hogy 
a. műsor egymásután 50 előadáson át táblás házak előtt 
került színre. Ugyanezt a műsort játszók a hét minden 
estéjén. valamint vasárnap délután és csütörtökön, no
vember 1 -én is Jzíl órakor, mérsékelt hclyárakkal.

Friss tojást, tejet,
kakaót és malátakivonatot nyújt a szer
vezetnek az Ovomaltine.

I
3
ÍJX

i í
nBK £

Athén, október 27.
A fölkelők utolsó ’ csoportjait a kormány

csapa tok kör ii lzár 1 ák,
a fölkelők föltétel nélkül és vérontás nél
kül megadták magukat. Gargalides és 
Leonardopulos tábornok is elfogadta a kor

mány föltételeit.
«>♦ o«x>

közlemény eh

„Az Apoealypsis négy Jovasa.“
Az Orion Filmgyár és Forgalmi Részvény tár
saság monopóliuma. — A világ legnagyobb 
filmjét a Corvin-Szinház mutatja be októberCorvin-Szinház mutatja be október 

31-étől.
író:

Blaseo Ibanez, a dúsgazdag és 
spanyol iró, „Az Apoealypsis 

lovasa” cimü hatalmas háborús re- 
a világháború harmadik esztendejé- 

német te n ge rala tt j ár ó k 1 ó 1
vészedé! moziéi ett A í lant i

Vicénte 
vil ághirü 
négy 
Kényét _ . _-------- ...... ...-
ben a német tengeralattjáróktól állan
dóan vcszedclmeztetetl Atlanti Óceánon 
irta meg, ide-oda hajózva yachtján Argentína 
és a spanyol partok között. Ennek a sok hétig 
tartó életveszcdolmos hajóutnak állandó iz
galma lüktet végig a regény cselekményen, 
amelyből a .jelenkor leghatalmasabb filmalko
tása készült.

Rendezö:
Rcx Ingram, a rendező, az ugynevoztt „self 

inadé man“-ek közül való, mint minden valódi 
amerikai nagyság. Az ir származású rendező a 
konzsenialitásnak azzal a lökélelc'ségével dol
gozott, amely a rendelkezésére alléi mérhetetlen 
tőke nélkül is hatalmasat tudott volna produ
kálni. „Az Apoealypsis négy lovasáénak si
kere egyszerre a legelsők közé emelte Rcx In- 
gramoi, akit szükebb hazája, mint Amerika, a 
kitüntetések egész seregével árasztott el.

A főszereplők:
Még a szertelen lehetőségek hazájában, Ame

rikában is példátlan az a népszerűség, amely a 
„Négy lovas” óta a film féríifőszereplőjét, a 
déli származású Rodolph Va'cntinot körül
veszi. Valentino, a nép bálványa, akiben egy 
idegen és történelmileg dicső race egyik leg
tökéletesebb példányát, ünnepük. A „Négy lo; 
vas” női szereplői közül a csodá-s szőkeségül 
Alice Terry, Rcx Ingram felesége ragyog a 
legelső helyen.

Az ellentétek fantasztikus színjátéka:
Az amerikai kritika szinte egyértelműen ez

zel a meghatározással illette „Az Apoealypsis 
négy lovasá“-t. És valóban, az ellentétek fan
tasztikus játéka ez, ahol az egyén a maga apró- 
cseprő családi ügyeivel és szerelmi életevei 
szervesen belekapcsolódik a világtörténelem 
legdrámaibb mozzanataiba. Az egyen truge- 
d i áj á t szimbolizál j a.
Magyar kivándorló... Argentínai milliárdos:

Megkapóan érdekes annak az 
kivándorló magyar parasztnak az 
Argentinéban bosszú esziei’dők < 
csikorgató munkájával szinte < ....
szelet maga alá gyűri. Ennek az egykori kol
dus magyar parasztnak cstil'dja vetődik a 
világháború színterére, hogy egyrészt a fran
cia, másrészt a német fronton vérével fizessen 
az. „Igazságért”.

A négy lovas alakja:
Ha a négy lovas Szent János fantáziájának 

szörnyű szüleménye is, maguknak az alakoknak 
döbbenetesen plasztikus képe csak egy monu
mentálisán nagy festő vagy szobrász elképze
léséből nyerhetett formál, Csak egy pillanatra 
lépnek elénk', de ez a pillanat elég, hogy sze
münkön át a lelkűnkbe szívódjék az i: zonyat. 
Köd bevesző félelmes alakjuk o.t ny:'.r <ai végig 
a filmen és sokáig visszatér meg hozzánk, ami-
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éhes és fog
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Ezek szerint, a tisztek föltétel nélkül megadják 
magukat, a katonákat pedig, akik fegyvereiket 
megtartják, bántódás nélkül szállásukra kísé
rik. A lapok jelentése szerint a. lázadás elfoj
tásának egyetlen áldozata, a komi ányesapatok- 
nak egy zászlósi ljparancsnoktt. További jelen
tések szerint a. lázadók vezetői, híveik közül 
23-al agyonlőttek. A vasúti forgalom holnap 
ismét a rendes keretek között megindul.

kor a nagy háború fog kisérteni emlékünkben.
Tekintettel azokra az átalakításokra, ame

lyeket a monumentális film szinrchozatala a 
színházra ró, a. Corvin-Szinház az október 
31-én, szerdán megtartandó premieren csak' két 
előadást rendez ’/iK és ’ÁIO órai kezdettel. Méltó 
kíséret ül a nagy alkotáshoz a Corvin a XX. 
század legnagyobb katasztrófájáról, a japán 
földrengésről készült filmfölvételt mutatja be 
k i zá ró 1 agossá g i j ogga 1.

A Corvin-Szinház Különleges műsora
Sinkovszky balalajkamiivcsz cs a remek bur- 

lcszkek nagy sikere.
Valóságos színházi hangulat uralja a Corvin- 

Szinház nézőterét. Forró tapsok, kipirult arcok, 
harsog/) kacagás töltik be a színházat. A Cor
vin-Szinház pompás csemegével fűszerezi mozi
műsorát. Föllépteti Sinkovszkyt, a világhírű 
halai aj kamii vészt, aki érdekes hangszerével 
orosz dalokat és koncertdarabokat, játszik bá
mulatos virtuozitással. A műsorban Zigoto, 
Ilarold Lloyd. Fridolin, Billy West nevei tün
dökölnek ragyogó amerikai burleszkekkel. Az 
előadásök ma és holnap 5, 7 és 9 órakor kez
dődnek.

+ „Maison Coralie” az Omniában Max Lin- 
derrei minden nap ’/aö, ’AT, 8 és ’/alO órakor.

4- A Mozgókép-Otthonnak minden előadását 
zsúfolt házak kacagása és tapsa kiseri. Max 
Linder a „Maison Coralie“-ban a filmhumor 
verhetetlen és fii! iilmulbatatlau alakítását 
nyújtja. A darab szellemes, humortelt, rende
zése" brilliáns. Móllé) kiegészítése a pazar mű
sornak a ..Bolondos Istók” című G fölvonasos 
amerikai vigregóiiy, főszereplője W illy Koggers 
iátéka a legnagyobb színészi alakítások egyike, 
(4, 6, 8, 10.)

-j- Az Uránia — a „Paris grófnőié” cimü két 
ré'-zes filmjét — együtt, egy előadásban mutatja 
be 5, 3,i7, 'A!) és 10.10 órakor.

Az Omniában „Maison Coralie” Max Lm- 
dérrel minden nap ’/áá, ’Á7, 8 cs ’AIO órakor.

+ 4. 6. 8 és 10 órakor kezdődnek a Royal- 
Apolló mai előadásai. Bemutatásra kerül a 
nagysikerű két slágerfilm: a „Cifra nyomorú
ság” cimü nagyvilági erkölcsrajz a kurtizánok 
tündökléséről és „A pusztán királya ••imii 
proveucei történet, amelynek keretében bika
diadalok és lovasbravurok láthatók.

-h A „Paris .grófnői.'” az ürlániáhan — teljes 
egészében (mind a két rész rgiiiit) egy elő
adásban látható á, :!í7, LB és 10.10 órakor.

4- A ilarry Piel-müsor a Kamarában 4, 6, 8 
és 10 órakor.

4- Max LinderreJ „Maison Coralio” az Oinniá- 
bán minden nap ’Aö, ’/<7, 8 és ‘/slO órakor.

Egyik vendén a másiknak ajánlja,
Hogy oithoii is csak az „UK'U’M használja!
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„Bethlen a függetlenség: párt programja alapján tárgyalt Genfiben**
(A Heggel kiküldött tudósitóiától.) \? új

pesti függetlenségi Kossuth-párt a tagok ál- 
dozatkeszsogóvel uj otthont épilett magának. A 
csinos épület telkét Eri Ferenc kőmüvesmeser 
ajándékozta, az epi; kezeshez szükséges tőkét 
pedig Tihanyi Kálmán, a. párt titkává, gyűj
tötte össze. Vasárnap délután volt a fölavató 
ünnepség, amelyen megjelent Batthyány Ti
vadar gróf, Nagy Vince, volt belügyminiszter, 
láss János, volt vallásügyi miniszter, Nagy 
Ernő nemzetgyűlési képviselő, Fóthy Vilmos 
fővárosi bizottsági tag. Az uipesti hídnál nagy 
küldöttség fogadta az érkezőket, akiket Pintér 
Károly üdvözlő szavai után hosszú kocsisor ki
sért az uj otthonba. Az ünnepségen, amelyen 
me.Tie’cnt or. Semscy Aladár polgármester is, 
dr. Szalag Sándor megnyitó beszéde után

Batthyány Tivadar gróf
mondott föltiinést keltő beszédet.

- Mcr.illnpitom — igy kezdte —. hogy gró? Bethlen 
/■Imi miniszterelnök Ganfben n viszonyok kényszere 
folyt-in immár teljesen azon elveket rallnlln, nmelyeket 
i»i vele és elvbarátaival szemben állandóan sürgetünk. 
Emii '.ezfelnk nemzetiségi politikánkra. Mocsdry, később 
Justb, Holló. Lnvászy és én a nemzetiségekkel va’ó meg
békélés politikáját hirdettük, amiért Tisza. Bethlen és 
társaik részéről ugyancsak súlyos támadásokban volt ré- 
s:ünk. íme, néhány hónap elölt, urót Bethlen [stván 
kénytelen vol: n m .cl iségi politikánk helyességét el
ismerve, n mi politikánknak megfelelő rendcletekat ki
adni. Fi;:’-•lmeztettiik 11 kormányt, hogyha már más 

kból i. i i is. <k> ügyelőmmel a békeszerződés cik
ke .♦. hagyják abba a pm'lk’isok és Iis:! viselők pnli'i- 
/ '!• okokból való itli'Z ■ :<'!. Nem hallgattak reánk. Mo.t 
itt a külföldi FonvaIkozás a Károlyi-vágyon elkobzást 
iigyben. Kellett a nemzetnek ez a megaláztatás? Miért 
kell f.oriisz 7. Garami < s társaik ellen politikai hirlap- 
eikkek miatt eljárási Indítani — mondotta —, nzt senki 
Hun képes >. ■•érteni. Folyton hirdettük és hirdetjük, 
ho v meg kell. hőkölnünk szomszédainkkal, a kisiintánt 
hal ■limaival is népeivel, mert ez politikai, teriil-ti, gaz
da-ági és pén-igyi ujjdébrcd'sünknck. előföltétole.

A kcrziü.pcIitUa első korszakában Ilyen föiszólalá- 
rainkat elnii'ofták corzvrával, gyülekezési jogunk 
megvonásával. Kábánv 1 1 .-rel/ilt is hazaárulás

nak minősítették.
Tts ina? nála Istennek győzött a mi álláspontunk, amenr- 
nyiben az egész kurzus tábora mar egyhangúan papo’ja 
iitdnunl: a lisdntdntfal való megeg-.e-rs -k egyedül iid- 
t izifő vallót, t'dvo lóm a megtért bűnösök táborát a ml 
el eink körében. A hólesőn ügyében rámutattunk arra, 
hogy

» kiírziiRpolltlkn a maga reakciós cselekményeivel, 
l. ülí.i’lt r.tényei vei <•. atro.ltá-civil, rnla-ztásl eljáró- 
bú ni, uumcrui . » l ín botbl’ntoténével óriási

kárt ol.oz a nemzetnek.
A miniszterelnök most be< lületcs nyíltsággal bevallja, 
hogy korántsem fogunk oly l.civ' .ő föl' telek inel’ltt 
k'dc'öi kapni, mint Au" -ja. A kurzus optikának kő

ik, ha egyáltalán kapunk kölcsönt, az az 
<• ' i .li.’ l.énúl k <!’. ez< ■ b'iiel ti pén/irryi é.-, I niií-ólib ellen-
ói i fö'l'.l!; nielleff áll csal: rendelkezésünkre.

li.-ií.in az elmúlt 10 ev zárszámadásait sürgette meg. 
Számoljanak el nn*a  PO millió jó nérzrlW. amelyet 
B< <--d.eii kitűnő li;> ’t’ak az <n erl.öle-1 felelősségem 
mellett mentettek meg a nemzetrek, de nem u bécsi 

magyar uraknak.
Talán rna .l a \ •) vétség okmányai utjin megtudunk 
valamit arról, m'rr költöttét:, a mlllldrdokat a Frledrich-, 
H • . Simnvyi-Scmaáam., Telel i- és Betk’en-kormá-
v ■ miniszterei, örömmel jelenthetem nzt is, hogy a 
lei.-. , i. r..n iusabb és legkonzervatívabb magyar állam
ié: .1. Bethlen István gróf a v'stonyok kényszere alatt 
humor „ külföld nagyjai elölt oly politikát h ii deleli, 
ni ■ ' / nagyon, de nagyon közel áll a ml. demokratikus 
nrmieti l ,,vetéléseinkhez. A Habsburg probléma végleg 
t :>zi.izan l'i kérdés. P.dclaráeió nem elegendő, hanem tér
vény kell, nnielv végleg rendezi az ügyet. Minden kát- 
szőni lal.til.'i-risna): egyszersmindonkorra véget kell vet
nünk. Bethlen gróf egy héten belül programjába vette a 
legitimizmust és ugyanazon héten detronizdelós törvényt 
fogadtatott el a nemzetgyűléssel, .1 külföldön önti 
H- bdnirgi tóiial; hirdeti magát. Idehaza nyíltan tűri a 
légi imi.sta mozgat makai, maga rendez legitimista Isten- 
tí- leleteket. amelyeken a hivatalos személyek is meg- 
.'elviitKa szabad király választókat elnémítja, a köztér- 
sasdgíakat pedig becsuknija.

I tűit. ni már annak szükségére, hogy a Szentszékkel a 
legfőbb kegyúri Jog felöl kő. .síink konkordátumot. Hely- 
t. lonimk tartottam, hogy annakidején n /ú.roP/i-Aorm.fay. 
i .. József jolcnlogl minlastcr ur tanácsára a köstáraa- 
sági elnök részére vindikálta a Habsburgok legfőbb 
kor.*,-  )ri jogait. Bppoly abszurdumnak tartom, amidőn a 
Bethlen kormány a ni'ii ural vonak vlnd kél.m tigyau- 
ezeket a Jogokat. E követeié,e'.ikel szemben éltem Róma 
Allú.< pont ját. Egy két püspöki slallum nem éri meg egy 
ily konfliktus súlyos következményeit. Siossenek meg. 
kötni a konkordntuinnt Rómával, addig pedig \ iiss Jó
zsef nyugodjék bele abba, hogy inassal töltik be n kalo
csai érseki stalluiuot.

zf nemzetnek szüksége ran baráti megegyezésre. 
■■ om. áriáinkén!, azöltségo van te) ulcti kiigazításokra na- 
i-'.' ol l> stílusban, szüksége van a nemzeti kisebbségei 

. n<ie ésérc. szüksége van a Kossuthl Duna 
konföderáció gazdasági megoldására. Alkalmas-e e föl

adat teljesítésére a Jelenlegi miniszterelnök? Sajnála
tomra ki kell, hogy jelentsem, Bethlen grófot nem tar
tom nnnnl;, nem pedig képességeinek, tudásának és po
litikai gyakorlottságának teljes elismerése ellenére. Hogy 
akarja Bethlen átvezetni a nemzett demokráciába az or
szág kormányzati politikáját, midőn ő és egész vezérkara 
— ungyatádl Szabó kivételével — csupa reakciós és szélső 
konzervatívokból áll?

— Kezeim közt volt nem egy adat arra nézve, hogy 
mennyire szoros nexusban all a mostani Bcthien-kornidny 
az ébredő és hazr.nló alakulatokkal. Elképzelhető-e, hogy 
óriási skandalumok nélkül ugyanaz pusztítsa ki a külö
nítmények fogalma alá tartozó összes alakulatokat, aki 
azokat részben létrehozta, részben évek óta működésűket 
elömozriitatta és ugyajicsak állandóan kihasználta poli
tikai céljai szolgálatában?

Batthyány rróf után Nayy Ernő szólalt föl, 
majd Nugy Vince beszélt. A gyűlés utolsó szó
soka Nánáftsy László (árpái gazdálkodó volt, 
akinek talpraesett beszédét a jelenlevők zajo
san megtapsolták.

— ——

Rendőri asszisztencia mellett folyt le 
Becsben az első női autóverseny

Becs, október 28.
(A Reggel bécsi tudósítójának jelentése.) 

Ma délelőtt volt Becsben a világ első női 
autóversenye. A verseny botrányos lefolyású
nak Ígérkezett, mert a szocialisták már szom
baton tiltakoztak az okon, hogy vasárnap dél
előtt autóversenyt rendezzenek a Práter Haupt- 
aHóban. Hivatkoztak arra, hogy vasárnap dél
előtt ezrével keresi föl a nép a Prátert, ahol 
sétálni akarna!: és az autóverseny éppon eze
ket. a vasárnapi sétálókat zavarja szórakozá
sukban. A szocialisták arra kérték a rendőr
főnököt, hogy </ mai versenyt ne engedélyezze, 
ha azonban mésis hozzájárni a verseny meg
tartásához, jelöljön ki más útvonalat erre a 
célra. A rendőrfőnök azonban arra hivatkozva, 
ho'*y  számos külföldi vesz részt a versenyen, 
nem változtatott a programon, lifincm elren
del le, hogy erős rendőri készül h.ég száll ja 
meg a ver;.cuy ideje, alatt fiz e'zárt útvonalat 
cs akadályozza mez az esetleges zavargásokat. 
Ezen erélyes föllépés Eredménnyel járt. A 
verseny ugyanis minden rendzavarás nél
kül, simán folyt, le. A legjobb időt. Prinz Erna 
• , • ('I Perí-atííów. Ideje 54 másodperc. A má
sodik egy Ainil- ar-kwsó volt. 1 perc 03 másod
perc, a. harmadik legjobb időt pedig Csiribiri- 
koc.-i futoda. A verseny föérdekessége az volt, 
hogy minden kocsit női rezeid hajtott és hogy 
férfiak kísérőkként s'-nr foglalhattak helyet a 
kocsikon. A verseny útvonalán körülbelül 
100.0'0 ember nézte végig a nem mindennapi 
látványosságot.

„ H0RCH“-A UTÓK
VEZÉRKÉPVISELETE

| „Motor* 1 Automobil rt.I
BUDAPEST

IV, Eskü-tér 5. Tel. 148-H

-- iá

'P c*  o ♦ÉS váksaXJUííí
Budapest V, Alkotmiin.\-uten 1?. e>z. 04^

Páris, október 27.
Az Havas - ügynökség1 jelenti: Az egész 

francia-belga zónában, beleértve a szeparatis
ták által megszállott városokat is, a nap nyu
godtan telt el. Az ideiglenes kormány beren
dezkedik és tárgyalásokat folytat a tisztvise
lőkkel.

■...........- ........................................................ — ■«

Az angol Kormány 
enyhíti a francia föltételedet

London, október 28.
Az Havas-ügynökség jelenti: A kabinet a 

jövő bét elején ülést tart, amelyen megvitat
ják a szakértők összejövetelének kérdésére 
adandó francia-belga választ. Azt hiszik, hogy 
az angol kormány a francia föltételeknek 
némi enyhítését fogja kívánni.

legjobban készeit élői maaAn- 
vizssgASira V9I, Bohánj-utc'a U4

I
i 0Í1*.  Gi^ilnwaE^. Emil

ibízttfeicxtesta

! Telefon: 192-27 
| Postaiak, számla J.’.'zr

V, Bdlvdny-ulca 13 
félemelet

„PYBAMSS"
MAGYAR FÜLÖBIHTOKOSOK ftS FŰLDB^RLÖK 

KF.U^SMEOEEME liÉSZVÉKYTARSASAGA
BUDAPEST. VI, TERÉZ-KÖRUT26. SZÁM 

Részvénytőke: 1.600,000.000 korona
J Bankosztály. Mezőgazdasági gép-, műszaki-, műtrágya-, 
Berőtiikarmany-. liszt-, vetőmag- és Habon 11 ősz tó ly.

íj •*Jó  fii*

9 Mü'tcr ft. Oésra mnbutorgvűros buloriruh&xn,
J UJiisrSwpe^t Ví, Csenű«r<-utea 29 (Király-utca sarok) 
iTolcfon 190-60 695

r* pd'x.wgap^p bútorok, órák. ais;;túrgyak nagy vnhibz- 
Ki fíwák lókban. JÁMBOR. Muzoum-körut 31. sz. 

Vos::A';, eladok cs cserélek. — Antik órák 
szakszerű javítása — Telefon: József 99- 79.

KföPMATO



12___________ aReccel 1923. október 29.

-Svédország 2:1 (2:1)
Az izgalmasan BsezdödS mérkőzés a második fféúsdsifeen teljesen elllapo- 
s©á©2t. — A svédek „eg^ be^k«?*ens8sz®$* s< »zars«S védekeznek és ezért 
3? esetben v@St offf sőde. — Oríh Gyuri volt a mezőny legjobb embere

Ü5íöá-aaei pSlya. — Harmincöteser

(A Reggel munkatársától.) 1923 október 28-án 
napon a hőmérő 36 fok Celsiust mulatott, az 
épkézláb emberek tízezrei pedig1 40 fokos lázzal 
szaladgáltak a fővárosban. Némelyek az öröm
től, hogy már van jegyük a hetedik svéd
magyar mérkőzésre, mások pedig az izgalom
tól, hogy jegy nélkül majd miképen tudnak 
belőgni a nagy viadal színhelyére, az Üllői-uti 
pályára. Déli harangszóra, mint egy varázs
ütésre, megelevenedtek a pályához vezető 
utak. Ahány autó és kocsi volt Budapesten, 
az mind oda tartott. A villamosok zsúfolásig 
tömve, libasorban haladtak egymás mögött és 
amikor Horthy Miklós kormányzó és József 
főherceg megjelentek az ünnepi díszbe öltö
zött pályán, 35.000 főnyi lelkes embergyiirü 
ölelte körül a küzdőteret... Egy perc múlva a 
közönség éljenzésétől kisérve megjelennek a 
pályán Észak fiai... tizenegy életerős, szőke 
ifjú és csakhamar fölharsan a svéd és a ma
gyar himnusz, amelyeket a svéd játékosok 
feszes „vigyázz“-állásban, a közönség pedig 
fedetlen fővel és állva hallgat végig.

A játék hatalmas meglepetéssel kezdődött. 
A svédek már az első percben kornerből gólt 
fejeltek. A küzdelem további részében azon
ban állandóan a magyar fiuk voltuk fölény
ben, amit a svédek „egy bekk“-rendszerü játé
kukkal nagyszerűen parírozlak. (37 off side 
veit a mérkőzés alatt!) Általában a svédek két 
év alatt sokat fejlődtek. A védelem okos tak
tikával és energikusan dolgozik. Itt különösen 
Mcllgren és Andersson tetszettek. A csatár
sorban pedig — amelynek minden egyes tagja 
Íompás technikával rendelkezik — Harison és 
)etter váltak ki. A magyar legénység közül 

Orth emelkedett ki. ő volt a mérkőzés legjobb 
embere. A védelemben egyébként Fehér és 
Ilungler II. brillírozott, amíg a támadósorban 
Pataki, EisenholTer, Molnár és Braun jeles
kedtek. Kár, hogy a két utóbbi játékos nem 
kapott elég labdát. Solti érthető lámpalázzal 
küzdött, de az utolsó negyedórát kivéve, ki
fogástalanul végezte a dolgát.

*
Magyarország választ, a svédek kezdenek s pillanatok 

alatt komért érnek el

Defter eenterük fejese revén sikerül' góllá "érlékesl- 
teniök: 0:1!

Az első magyar támadást Pataki remek szoktatáséból 
Braun vezeti, <le erősen szorongatott helyzetből kapu fölé 
lő. A 11. pereben

Orth 30 méterről kiszökik, a labdát a tisztán álló 
Eiesenboffer elé tálalja, akt e kifutó svéd kapus mel

lett 2 méterről a hálóba helyezi: 1:1!

néztf. — Biró i Schmieger {Wien)

A 20. percben Mcllgren a sarokzúszlóhoz löki Csibit, a 
zászló kitörik, a dobott taecsból Kertész Cili kapura 1<>, 
labdáját. Enwall kornerre menti... Mezőnyjáték ket-három 
svéd s ugyanannyi magyar off side dal, Brommeson vesze
delmes labdáját Mandi kornerre lolja, a. sarokrúgás svéd
fejessel a magyar kapu fölé kerül. A svédek egybekkes 
játékkal gyakran csalják lépro a magyar csatárokat. A 
27. percben Kertész szereli llelgescnt,

a labda félpályánál Orthlioz kerül, két-három lépés 
után szökteti Eiscnhoffcrt, nkl egyéni játék után a 
16*os  vonalról a kapu jobbsarkúba helyezett gólt lő; 2:1!
Félidő 2:1. Kapucsere után og.videig unalmas, szürke 

játék folyik, amelyben a magyarok támadnak többet, de n 
támadásaik nem veszedelmesek. A svédek kornorhelyzotet 
teremtenek, a sarokrúgást Fehér kornerre menti, az újabb 
sarokrúgásból született, nehéz helyzetet Mandi . tisztázza. 
Ilntigler II. a tizenhatoson bandse.t vét, a megítélt szabad
rúgást Fehér nagy bravúrral biztosan fogja. Most Solti 
rúg korúért, labdáját Orth éles lövéssel melló vágja. Am 
percekkel később előrenyomul s az egész svéd védelmet ki
cselezve, 30 méterről éles, lapos lövést küld, lövését a svéd 
kapus csak nehezen védi. Úgy a balfok, mint, a csatáraink 
minden labdát Soltira játszanak s igy a kitűnő Braun el
hanyagolt. marad. Molnár egy Brauntól kapott labdát 
Eisenhoficrhez passzol, az Soltihoz továbbit, ki lanyha 
lövést küld a kapura, amit a svéd kapus lábbal véd. Nagy 
magyar fölény, amelyben Patakinak először nyílik alkalma 
kapura lőni. Most Braun is gyakran jut labdához, do erősen 
fogják s támadásait igy nem koronázhatja siker. A vég. 
eredmény tehát 2 : 1 maradt a mi javunkra.

*
Válogatott csapatunk Svédország ellen eddig hét ízben 

küzdött. 1912-ben Göteborgban 2 : 2-re végeztünk a své
dek ellen, a következő évben Budapesten a rcvánsinérkö- 
zés 2 : 0 arányban az, első győzelmünket hozta meg. 1914- 
ben Stockhol inban kétizheu is játszottunk a svédek el
len 4 : 1, illetve 1 : 1 eredménnyel. Majd 1921-ben a fő
városban egy felejt bet étien ül szép viadalban 4 : 2-re győz
tünk, mig a következő évben Stockholmban 1 : 1 volt az 
eredmény és végül most. 2:1 arányú győzelmet arat
tunk. Tehát a hét találkozásból négyszer győztünk, há
romszor pedig eldöntetlen maradt a küzdelem, (lólaráuy: 
16 : 8 a mi javunkra.

Ilf. oszt, válogatott—II. oszt, válogatott: 
1:0 (8:3). A II. és a Ifi. osztályú válogatottak 
mérkőzését unalmas csapkodás jellemezte. 
Semmiféle szebb akciót sem láttunk s jóllehet 
a II. osztály volt többet frontban, a mérkőzést 
az utolsó pereben Konyor által (KTE) lőtt 
góllal a lelkesebben játszó III. osztály nyerte 
meg.

Egyéb eredmények. Ili. osztály: Vasklub- BBSC .1:0, 
Droguista—BSE 0 : 0. — Előkészítő: Pannónia—Kalapos
2:2. — Liga: Színház—Cipész 4:0. — Corinfhidn-dij:
TTC—Haladás 3:2. — Ékszerész serleg: MTK-Hungária 
6:1.— ILSz: Vasas—Főv. T. Kör 5 : 1, BBSC-llTK 2 : 0, 
FSC-III, kor. TVE 2 : ü.

A prágai DFC győzelme Bócaben. A prágai Dcutscher 
Fnssball Club ma játszóiig lo nagy érdeklődéssel várt mér
kőzését a Wiener sport Club elleti. A meccset a DFC 2 : 1 
arányban nyerte meg.

Egyéb bécsi eredmények. (A Heggel bécsi tudósítójának 
telefon jelentésed Amntoure—Hnkonh 3:0 (1:0), Simtnoring— 
Slovan 5:0 (2:0), Waoker- WAF 2:1 (0:1).

Czája—Jaago
Kedden este S ódakor*  a ff'Ovd&ost

Vasárnap este Czája János világbajnokunknak Pctrovlt*  
orosz vllágshampionnal kellett volna megküzdenie, de ez 
a hatalmas érdeklődést keltő viadal elmaradt, mert 
Petrovits Berlinből indulva, Becsen át igyekezett Pest; 
felé és az osztrák császárvárosban baleset érte. A késve, 
berobogó vonat még mozgásban volt, amikor Petrovits 
arról leugrott, hogy még a csatlakozást c’érbesse, <h-. 
szerencsétlenségére, meri bokaíleamodást szenvedett cs a. 
Fővárosi Cirkusz helyett a kórházba került. Emiéit a 
t'idja- S'dwtson-rcvánsinérkőz.és került, vasárnap este el
döntésre, ezúttal finomabb formák között. Izgalmas küz
delemben a magyar bajnok a 41. percben inogkanét eke 
győzőiméi, amit a közönség riadó tapssal fogadott. Utá
nuk Sirk, a szimpatikus finn mester a 32. percben kar- 
áthúzással győzött Lindinaycr mesterbirkózó fölött.

A két mérkőzés közben érkezeit meg Jaago. észt világ
bajnok Becsből, aki kijelentette, hogy 3 milliót fesz le, 
díjul arra az, esetre, ha Czája neki 1 óráig ellent, tud 
áiiani. A Czája—Jaago mérkőzés kedden este 8 órakor 
kerül eldöntésre a Fővárosi Cirkuszban.

A Czája—.Inago-mérkőzés sorsa teljesen nyílt. Bár .Tango 
13 kilogrammal könnyebb Czájánál (1)5 kg.), (echnikábaa 
jóval fölötte áll a magyar mesternek. Az egész főváros 
sport közönsége nagy érdeklődéssel várja a két nagy ma
tador küzdelmét, mert .lángot maguk a profer.s.'.'oiih.tál; 
is ,.a világ legjobb biri:ózójá“-n;tk tartjuk, mig Czájiit 
teljes 12 esztendőn át még nem terítette két váltra senki 
sem. Czája és Jaago ezúttal találkoznak életükben elő
ször. Küzdelmük döntésig fog folyni.

Lősporg
Káposztásmegyeri lóversenyek. Vasárnap zajlott lo. az 

Urlovasok Szövetkezete őszi tnecf ingjének utolsó napja. 
A nap főszáma az. Őszi Nagy Aaltadály verseny volt, ame
lyet a kitűnő stcplcr Napvilág nyert meg négy ellen
felével szemben. Készletcs eredmény:

/. futam: 1. Ferrarin (2) Bindcr. 2. Elsőm (..) < senovit:. 
3. Firouzeh (4) Selmeez.y. Fm.: Babuezi (2' -), I’our 
l’amour (8). 1 h. 2h. Tót.: 5001) : 11.090. 7.100, 10.00(1. //. 
tani; I. Relachc (2) Bindcr. 2. Vaskalapos <11 s) J’atzák. 
3. lielyreleány (1%) Cscrnov. Fm.: .Jenő (3). 1 alt, 8h. Tót.: 
5000 : 19.000. Hl. futam: 1. Napvilág (p) Bindcr. 2. Morc: 
(10) Brick. 3. Asszonyfaló (6) Adda. hm.: Nosza (2), l'e.to 
(5) 2h rossz 3-ik. Tót.: 5000:8500, 7000, 15.000. /F. futam: 
1. Csacska (l'ir) Bindcr. 2. Mnriotte (p) Selmeez.y (elb.l. 
Tót.: 500(1 : 7000. F. futam: 1. liorgó (2r) Biernaezky. 2. 
Mikolt (2) Gutái. 3. Nebieli (4) Martinék. Fm.: Embona. 
l'/jh, nyíl. Tót.: 5000 : 8000. Ft. futam: 1. Tóga (P) 
Vonóra. 2. Parisionno (2) Gutái. 3. Adut (3) Palzák. Fm.: 
Malweib (10), Marinára (20), Lajos (8), Fruzsi (10), Beán 
Fox (6), Szuniir (fi).

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

,.Világosság"-könvvnvonnia rt. Budapes’. Vili. Contl-u. ♦. 
Miiszaki igazgató: Dcntscb I).

,,Magyarország legjobb birkózója* ’ címért dr. Varga 
Béla világbajnokunk és Keresztes Lajos fognak mérkőzni 
a MAC országos versenyének csütörtöki zárókiizdelinein 
a Munkácsy-utcai gimnázium tornatermében este fi órakor.

A MAFC vezet a MAFC-BBTE klubközi atlétikai ver
senyben 7.1 ponttal 62 ellenében. A viadal legizgalmasabb 
száma az ötös magasugrás volt, amelyben az egyetemis
ták 163 cin-es átlagot értek el. A nagyszámú induló miatt 
a verseny csütörtökön folytatódik.

Máskát László öt bajnokságot. nyeri klubjá
nak, az MTK-nak, a házi bajnoki atlétikai via
dalán.

A Világosság Kerékpár Kör 1C0 kilométeres 
házibajnokságát Havel nyerte meg.

VI, Révay-u. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: 14-22 

Ma Rótt és Steinbnrdt fölléptévol „Húrom a kérő” és „Dér 
gélbe Rock'’. ms Kctddte 8 órakor

•RACKKTTCK.
LAB0ÁK, c?8

„ CSPÖIC, Tel. 32-20.
AUGOi., KÉMET ÉS MftOYAn GVÁRTMAtlVOK

KERTÉSZ í?. ftndrássy-ü! 33, Párisi Nagy Áruházzal szemben

A Máv.-gépgyári Sportkör országos ifjúsági 
birkózóversenye. (A Reggel tudósiióRilól.) X 
Máv.-gépg.varí kolónia (lolgotha-uti hatalmas 
diszterméln n rendezte meg az agilis munkás
egyesület országos ifjúsági hirkózóversenyét. 
Kedvező tünet, hogy a svéd-magyar válogatott 
futballmérkőzés konkurrenciája ellenére is, 
nagyszámú és hozzáértő közönség töltötte meg 
a gyönyörű s kényelmes termet. Örömmel álla
pit juk meg, hogy ifjúsági versenyzőinket tu
dásban megerősödve láttuk viszont, a mai ver
senyen. A közönség által már régen ismert 
Horiiia, Németh, Borbély (Máv.), Tiringer (Va- 
sos), Cserép (Genzgyári TE), Debreczy. Ságot, 
Rauschnitz (MTE), Plasek (Gauzgyári TE) 
kívül uj csillagokként tűntek föl a kaposvári 
Fehér és Szegfű, továbbá Aranyi (MTE).

*
Részletes eredmények:
Pehelysúly: 1 Fehér Andor (Kaposvári MTE). 2. Dcb- 

rcczy Gyula (MTE). 3. Sagiit Pál (MTE). 4. Pásztor Ist
ván (Pécsi SC).

Könnyiisuly: 1. Bokor János (Máv. GSC). 2. Horina 
ImjoH (Máv. GSC). 3. Németh József (Máv. GSC). 4. 
Alndy Imre (Máv. GSC).

Kisközépsidy: 1. Weisz Jenő (Máv. GS('). 2. Borbély 
Ferenc (Máv. GSC). 3. Rauschnitz István (MTE). 4. 
Plaschek Károly (Ganzgyári TE).

Nagyközépsuly: 1. Tiringer Ferenc (Vasas). 2. Kraut 
András (Vasas). 3. Kunz Sándor (Testvériség).

Nehézsúly; 1. Jelűnek Fcrcno (Máv. GSC). 2. Pomozl 
Béla (Máv. GSC). 3. Piedl András (Máv. GSC).

Mrír is
kötésre ciszternában, hordóban vagy kannában 

díjmentesen táróira, /i'ízho;- szállítva vugy 
kocsiba töltve

auíóbenzi^f, árit&<dHajat, 
autf.iiizsir-'f

legolcsóbb napi áron,
valamint peiroleuniot. gépolaiat, hiiigcrola.iat, 

motorhajtó- és I: nöolajokat, Tovolte gépttirt, 
kt.csilccnfícsöt

tó
nPKÖHUS" o?GÍkC7*Qsf'
Budapest V, Balaton-utca iá — Telefon: 164 15

.,Fortuna“ Ingatlanforgalmi Vállalat 
az Országos Földhlrlokrenilcző Bíróság engedélyével 

Budapest VS, ’flortts-ücüvut íil. 274 Tetatom 7 —36. 
Nagyszámú birtokvételi < s eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házak, villák- és felk, ': közvolitése. .'<>1 
beváll lakásközvclité . tlnancirozús stb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, gyors és kivnnatru diszkrét lebonyolitás.

és teljes frodnbo- 
rendeze;. k Lányi- 
núl, \ örösinarty u. 
53. Tel.: G1 -43 vw

t fHH

Arany, ezüst beváltás ív, Vármegye-utca 7 Pénztári órák:

<)—




