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Szombat éjszaka teljes erővel 
megindult a (randa-spanyol offen- 

ziva Abd el Krim ellen
A franciák tizenöt kilométer szélességben áttörték a 
riffkabil frontot — Abd el Krim csapatai defenzívába 

mennek át és beássák magukat 
Páris izgalmas várakozással figyeli 

a marokkői hadműveleteket

I

Paris, szeptember 13.
(A Reggel ludósitójának távirata.)

A marokkói francia o ff e n »i v a 
szombat éjjel teljes erővel in e g- 
j n (1 ’.i 11.

A franciák 15 kilo in éter s z é i e s-
3 é g b e n áttörték a r i f f-k a b í 1 o k 

frontját,
akik nagy veszteségeket szenved
tek és rendetlenül vonulnak v i s s za. 
Számos helységet elfoglaltak és 
több törzs megadta m a g á t.

Pallós István

Ágyuk, tankok és go9yŐ£zórők 
háromnapos pergőSwzével tömték 

át a franciák a riff^fFontat
Páris, szeptember 13.

(A Reggel tudósítójának távirata.) Az el
múlt héten az egész francia sajtó az ideges 
várakozás hangján irt a nagy marokkói olicn- 
ziva előkészületeiről és a hivatalos jelentések
ből is sejteni lehetett, hogy

a francia.spanyol csapatok döntő csapásra 
készülnek.

A spanyolok partraszállása Cebadihában cs 
Quilatősben arra bírta Abd cl Krimi. nocy 
csapatainak egy részét elvonja az Oucrglia 
előtti francia frontról cs a spanyo . CH 
küldje. Ezalatt a Fezben székelő / la
nagy, Naulin tábornaggyal együtt megkezdte 
a nagy offcnzlva előkészítését.

\gyuk, tankok, páncélos golyószórőautok, 
lángvetők, teve- és öszvértrénck belathata.t- 
lan tömege vonult föl az egesz irancia 

fronton.
és Petőin előkészületei a legnagyobb zavarba 
ejtették a. riffeket afelől, hol lesz lulajaon- 
képen a döntő támadás. A röpulorajok óriási 
bombatömegek ledobásával hátrál la tilak .ion 
el Krim csapat mozdul ataít, igy 2100 ki lóg ram 
robbanóanyagot szórtak lo Tabcrradlra es né
hány pere alatt az ott gyülekező rí ff-csapató- 
kát utolsó emberig elpusztítottak.

Három napig tartott a tüzérségi előkészí
tés, amely a világháború nagy csatáira 
emlékeztető pprgőtüzzel árasztotta e. A » . 

el Krim összes állásait
Szombaton éjszaka végül megkezdődött a 

döntő támadás, amelynek részleteiről a a Db 
következő távirati jelentéseink számolnak be.

Francia lovasság rohammal fog-
Iáit vissza egy helységet

Páris, szeptember 13.
(A Reggel tudósítójának kívirní<J.) Az 

Havas-ügynökség jelenti Fezből: A francia 

csapatok elfoglalták Aitdiar sáncait. A Biban- 
inasszivban

az ellenség újabb erősítéseket kapott.
llőpiilőgépek és tüzérség heves tűz alá fogták 
a fölkelők erődítményeit. A taunati szakaszon, 
az Ued-sra és az Ucrga közti háromszöget

rohammal elfoglaltuk.
Ezáltal elértük Mulay-Ain-Dsehenan-t, amit 
a lovasság gyönyörű rohammal vett be.

& francia előnyomulás kedvezően 
helad tovább

Paris, szeptember 13.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Tanger- 

ből jelenti az 11 avas-ügynökség: Spanyol rö
pülök súlyos veszteségeket okozlak az ellen
ségnek. A franciák előnyomulása igen ked
vező körülmények között ba.lad tovább. A nyu
gati spanyol frontszakaszon még mindig erős 
az elI.jiségcs nyomás. Pudiathorés ATTor gar- 
niz.ono.kat még mindig körülzárva tartja az 
ellen-ág. A T; inger-zónában a benfizülött lakos
ság körében a legteljesebb nyugalom ural
kodik.

Lényegtelenek a> fyan«5a 
veszteségek

Paris, szeptember 13.
(A Reggel tudósítójának távirata.) A riffek 

Uezzanlól északra beássák magukat. Úgy lát
szik, a védekezésre akarnak áttérni. A francia 
csapatok ITezzantól keletre fontos ppnlokat 
értek el és most északi irányban nyomulnak 
előre, hogy Hssual vidék'’1! fölszabadítsák a 
riffek hatalma alól. Továbbá megszállották a 
franciák D'scbcl Amsot-ot, amely Terual vidé- 
kél uralja. A francia veszteségek lényegtele
nek. A spanyol frontszakaszon a riffek még 
mindig nagyon heves ellenállást tanúsítanak.

A rífffek német mániára védekeznek
London, szeptember 13.

(A Reggel ludósitójának távirata.) Angol 
haditudósítók táviratai rendkívül kegyetlen, 
véres és vesztcséglcljes közelharcokról számol
nák he. A franciák veszteségeit sokkal többre 
beesülik, mint a francia jelentések. Borzalmas 
kegyetlenségekről is beszámolnak, amelyekért 
a felelősség mind a két hadviselő felet terheli.

A rí Tok a védniii veiket teljesen német 
mintára építették ki.

A helyzet nngol katonai szakértők szerint 
nem kritikus a riífckre,

mert azok előre elkészített védvonalaik mögé 
húzódhatnak és hónapokig védekezhetnek, 
amiben a teli évszak is segíti őket.

Hol az ellenzék?
A nyári szünetben elaludt a politika, 

csak az ország gondjai virrasztottak. Most, 
vasárnap, föl vonult Szentendrén a kormány
párt és Vass miniszter a régi rácváros 
piacáról az egész nemzethez szólott. Kérd
jük, miért a többségé a kezdeményezés, 
miért az egységes párt a közhangulat kizá
rólagos irányitója, miért hallgat az ellen
zék? Ez nincs rendjén. Az ellenzék álmos
sága, csüggedtsége, némasága ártalmas az 
országra, a kormányzásra, a közéletre, de 
egyenesen bűnös mulasztás azokkal az 
elvekkel, aspirációkkal és reményekkel 
szomben, amelyeknek ők a megszemélyesitöi. 
A választók nem felejtették el, hogy a bal
oldal képviselői milyen háború után kerül
tek a nemzetgyűlésbe, hiszen életüket, va
gyonukat, jövőjüket kockáztatták az alkot
mányos élet becsületének védelmében. Nem 
is tudunk kiábránditóbb parlamenti helyze
tet a mainál! A kormánypárti fronttal szem
ben nincs ellenzéki front. A polgári bal
oldal, mintha gránát csapott volna közi- 
béjük, szétszákadozott, szertehullott; átfogó 
nagy célok és programok nélkül, személyes 
torzsalkodásokban, kicsinyes taktikai manő
verekben őrlődik föl a tekintélye, az ereje 
és a hitele. Ellenzék nélkül pedig nincs 
egészséges szellem és nincs eredményes 
kormányzat. Amikor az ellenzék nem töre
kedik kormányra jutni, akkor önmagától 
fölbomlik a parlamenti pártok egyensúlya. 
A kormánypárt elbizakodik hatalmi érzeté
ben; lelkében szünetelni kezd a köztevókeny- 
ség majd minden rugója. így aztán a több
ség kezén büntetlenül sikkadnak el a köz
szabadság biztosítékai, a kormány örökösiti 
saját uralmát, amig végre az ország véle
ménye, reményt vesztve, apátiába sülyed. 
Ehhez a kedvetlenül festett sivár képhez 
veszedelmesen hasonlít napjaink magyar 
politikája. Vannak képviselők a baloldali 
padokban, akikről górcső alatt se derül ki 
a pártállásuk és meggyőződésük, viszont 
némelyekre ujjal mutogatnak, mint olvük 
dezertőrjeire. Másrészt nem ogy kiváló 
tehetség, markáns ellenzéki egyéniség, izo
lálva, kod veszege tton vonul vissza a parlag 
menti kötelesség teljesítésétől. Egységes kor
mánypárttal szemben egységes ellenzékre 
vár az ország. A kényelmes, megalkuvó, 
harcoktól irtózó ellenzék titkos cinkosa a 
kormánynak és bünösebb kerékkötője a hala
dásnak, mint a reakció. Legalább a hangját 
a panaszoknak, sajgását . a fájdalomnak, 
reményét az orvoslásnak. Micsoda sorsdöntő 
kérdések érnek, erjednek .mogoldásra! Föl
rázni bénult közönyéből, fásult desperáció- 
jából a polgárságot, helytállni népgyülése- 
ken, a nemzetgyűlésen igazukért, program
jukért, fogadkozásaikért, ez az ellenzék leg
első és legegyszerűbb kötelessége. Legyen 
vége a hónapok óta tartó strucc- és trucc- 
politikának! Fáradt ágon, hallgató ajakkal, 
meddig ültök, csüggedt madarak? .,.
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Watóó mínfszíer
Genfben bejelentette JS. Re&&eí-nebt bosu 
még ebben az évben megb&tlb a magyar- 
cseb és a magyar-osztrdb beresbedcíml 

szerzödésebet
Genf, szeptember 13.

(A. Reggel kiküldött tudósítójának távirata.) 
A Népszövetség őszi ülésszakának nagy hote 
Briand és Chamberlain elutazásával véget ért. 
A nagy európai kérdéseket letárgyalták és a 
világszerte ismert politikusok közül hétfőn 
már csak Apponyi Albert gróf fog fölszólalni. 
A Genfben levő delegátusok a most következő 
hetet arra használják föl, hogy tető alá hoz
zák saját országaik leülön ügyeit. A balti álla
mok a rigai konferenciát készítik elő, tárgya
lások folynak Jugoszlávia ós Törökország kö
zött, de az Ausztria, Csehország és Magyar
ország közötti gazdasági problémák felöl is 
élénk megbeszélések kezdődtek. Az itt időző

Walkó Lajos kereskedelmi és külügymi
niszter kijelentette A Reggel munkatársa 
előtt, hogy úgy a magyar-cseh, mint a ma
gyar-osztrák kereskedelmi szerződéseket 

még ebben az évben meg fogják kötni.
Szombaton este visszaérkezett Genfbe 

Grandi olasz delegátus, aki magával hozta 
Mussolini válaszát Briand és Chamberlain kö
zös jegyzékére. Az olasz miniszterelnök kije
lenti, hogy hozzájárul Németország meghívásá
hoz a biztonsági konferenciára, amelyen Olasz
ország részéről személyesen kíván résztvenni.

Mussolini válaszának' beérkezése után való
színű, hogy

a garauciapaktum letárgyalására vonat
kozó meghívást nem kedden, hanem mar 

hétfőn átnyújtják Berlinben.
Hosszas küzdelem után a csehek és lengyelek 
elérték, hogy meghívást kapjanak a konferen
ciára, de a francia és angol diplomaták rámu
tatnak arra, hogy Chamberlain milyen mere
ven elutasító volt, főleg a lengyelekkel szem
ben Genfben ós mosolyogva mondogatják, hogy 

a csehek és a lengyelek csak az előszobá
ban fognak ülni, de a garanciapaktumba 

kevés beleszólásuk lesz.
Hogy a konferenciát hol tartják im?g, teljesen 
bizonytalan. Szó van egy északolaszországi vá
roskáról, nehogy Mussolininak el kelljen hagy
nia országa területét, mert

a svájci hatóságok nem szívesen vállalnák 
a felelősséget az olasz miniszterelnök sze

mélyének biztonságáért,
de lehetséges, hogy a konferenciát; Lausanne- 
ban tartják, ahol a sajtó hírszolgálatát sokkal 
könnyebb ellátni, mint egy kis olasz vagy 
svájci faluban.

Kiss Dezső

Az egységes párt 
nagy fölvonulása Almássy László 

szentendrei beszámolóján 
„Bethlen Istvánt senki sem látja nevetni, még mosolyogni sem. (C

Szentendre, szeptember 13.
(A Reggel kiküldött tudósítójától.) Politikai 

körökben nagy érdéit lődéssel tekímtettelk 
Almássy Lászlónak, az egységes párt ügy
vezető aleln Ükének szentendrei beszámoló
beszéde elé, mert általában arra számítottak, 
hogy a vasárnapi nagygyűlésen Almássyn kí
vül Vass József helyettes miniszter elnök is 
fontos politikai kijelentéseket fog tenni és 
ismertetni fogja a nemzetgyűlés őszi munka
programját.

A szentendrei nagygyűlésre utazó korniány- 
párti képviselők már vasárnap reggel V2IO óra 
tájban gyülekezni kezdtek a Pálffy-téren, ahol 
a vakációról érkező kisdiákok örömével és 
hangosságával üdvözölték egymást.

A budai vicinális különvonata pontosan 
10 órakor futott ki a Pál ffy-térről. Csillag
hegyen, Budaka-lászon és Pomázen lelkes sza
valással, rezesbandával ós zászlólengetéssel 
üdvözölték Almássy Lászlót, a kerület kép
viselőjét,

és

tc- 
nagyhatalmak már üdvözöltök 

az, alkalomból, hogy n swiúlíis 
03.000.000 aranykorona fölösleggel 

közvélemónyo tárgyilagosan Ítél,

TELJESEN
MEGSZOKIK 
a fölösleges alkuvús, ha nálam vásárol, mert 

Áraim
HIHETETLEN 

OLCSÓK
Városi bunda szőrmebé

léssel, szőrmegallérral.
Bőrkabát szőrmebéléssel
Férfiöltönyök
Felöltők •••••»{,ty,
Gyermekruhák
Esőkabátok....................

Er ctl angol szövetből készült ós n IcgkónycRcbb 
le .Rt kielégítő Arukból nng.vraktA r. Győződjön meg! 

MÁTYÁS LÁSZLÓ 
férfiruha Áruháza, V8I, Rákócal"wt 30

<
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Szentendrén pedig diadalkapukkal és mo
zsárlövésekkel fogadták az egységespárti 

különítményt.
amelynek tagjai hosszú kocsisorban vonultak 
a városházára. Starzsinszky László polgár
mester az erkélyről nyitotta meg a nagy
gyűlést, amelynek 500 főnyi hallgatósága csak 
a szónokok fárasztó sorának vége felé kezdett 
elszállingózni. Majd

Almássy László,
az egységes párt ügyvezető alel nőké beszélt 
a többi között a következőket mondotta:

A trianoni békét maguk a külföldi nemzetek sem 
hintik lezártnak. zí 
Magyarországot abból 
első költségvetési évo 
zárult. Ha nz ország
meg kell állapítania, hogy mcnwj/ivel különb helyzetben 
van az ország ma, mint akkor volt, amikor az első 
zetgyülés megnyílott. Nem lehet 
pénzügyi téren, de alkotmányjogi 
sok történtek. Végül rámutatott 
hogy nz ország fönmaradásúnak 
a kormánynak ás egy erős 
harmóniája.

Almássy László után
Vass József

helyettes miniszterelnök mondott
— Azoknak a kormányoknak — 

amelyek a háború és ti kettős 
után az ország talpraállitását tűzték ki maguk 
elé célul, a legnagyobb föladatuk az volt, hogy 

' a szétziláltság helyett, amelyet a kettős forra
dalom okozott, egységet teremtsenek. Emlékez
zünk csak vissza azokra az időkre, amelyek a 
kommün Iclürése után uralkodtak ebben az 
országban.

Nőin lehetett biztonságban járni az ország
utakon, nem voltunk bizonyosak a laká

sunkban,
gulaütötlcn hevert a kereskedelem, nem volt 
nyersanyaga az iparnak, a pénzügyek terén 
pedig tökéletes káosz volt. Ma pedig talpra- 
allott az ország kereskedelme és végzi a maga 
kötelességét, az iparmiihelyekben megindult a 
munka s a magyar lélek szántja-veti azt a ma
gyar földet, amely oly sok időn keresztül el 
volt hanyagolva. Nekünk a zavar helyébe ren
det, kellett teremtenünk, legelsősorban alkot
mányjogi, téren,

A kormány politikájának tengelye a gaz.
d '.ági kérdés

nem- 
letagadni, hogy ngy 
téren is óriási változá- 
Almássy László arra, 
alapja az államfőnek,

kor Hiányzó pórinak teljes

beszédet, 
mondotta —, 
forradalmak

kell hogy legyen, mert ez előz meg minden más
Ha azt kérdik, hogy « kormány meg 

elégedve u jelen gnzdflság’i helyzetiéi, 
egészen őszintén mondom, hogy

néni,
mert ha meg volnánk elégedve, akkor jogot 
éreznénk arra, hogy elpihen.)iink habárainkon, 
de mivel tudjuk, hogy a mai gazdasági helyzet 
nem az ideális, hanem csak egy nehezen eltűr
hető helyzet, arra kell törekednie a kormány
nak, hogy e keservesen ellilrheto helyzet he
lyébe könnyű megélhetést s a. gazdasági tOnyo. 
zők virágzását biztosító helyzetet hozzon. 
Az egész adószerkezetet, amely a maga szörnyű 
súlyával ránehezedik az emberek keresmé
nyére, többé súlyosbítani nem lehet. Bethlen 
István, aZcit nem lehet látni nevetni, de m.ég 
mosolyogni sem, nem azért oly komor ember, 
mert földönfutóvá tették, hanem azért, mert a 
nemzet.fájdalma sajog lelkében. No mondjuk 
azt egymásból, hogy ebben nem bízom, hogy ez 
néni magtia/tj nem keresztény, nem katolikus.

Nincs kKctni való ember, aki ilyen, azt 
majd elítéli a bíró.

— Én nem vagyok bizalmatlan akkor, ami
kor a drágaság kérdésében egymás után ma
gamhoz kéretem a gazdasági élet képviselői I. 
Nem vagyok bizalmatlan velük szemben, mert 
tudom, hogy van legitim kereskedelem, amely- 
Ivei szemben a legnagyobb bizalommal lehe
tünk. De amikor azt látom, hogy mégis

indokolatlan ár felhajt ás
mutatkozik egy és más téren, akkor nekem 
nem lőhet más föladatom, mint hogy összeüljek 
a gazdasági élet legitim tényezőivel és az ő 
adataik alapján állapítom meg, hogy van-o 
illegitim árfölhajtás, igen vagy sem? Velem 
szemben ne Jegyen bizalmatlan sem az (kiter
melő, sem a .kereskedő, soni pétiig a vendéglős, 
aki az etikai becsületesség alapján végzi mun
káját. Be amikor a kereskedők szakszerű be
mondása alapján Budapesten egy kiló rózsa
burgonyának nem lehetne több az ára, mint 
1300 korona és ugyanakkor azt látom, hogy

Budapesten vannak, akik 2000 koronáért 
is adják,

mégis csak azt kell mondanom, hogy vannak 
olyan szennyes kezek, amelyek nem a legitim 
kereskedelem kezei, hanem befurakodott más
fajta kezek, amelyekre rá kell ütni. Én senki
vel szemben nem vagyok bizalmatlan, én meg 
akarom szorítani a tiszta kezeiket és emelni 
és megerősíteni akarom őket és csökkenteni 
adójukat, amennyire lehet. Nem is állok 
vitába a vendéglősök kongresszusának soproni 
megnyilatkozásával, mert az újságok jelentése 
szerint az ő részükről nem találkoztam olyan 
müveit hanggal, mint amilyennel én beszéltem 
velük. Már pedig nem ál Ihatok vitába olyan 
kijelentésekkel, amelyek nem méltók sem 
ő hozzájuk, sem én hozzám.

Ezután östör József, Erdélyi Aladár fa Rúna P. András 
beszóltok.

Délután 300 terítékes bankett volt, amelyen 
Vass Józsefet köszöntötték föl, aki igy felelt:

— A problémák hegyei, mint Isten hegyláncai állanak 
előttünk, amelyeket nem tudunk nagyon sokszor elmoz
dítani helyükből, de n tulajdonkópeni vorgődés azok ré
szére, akik az állam élén állanak, nem a problémák
ban van, melyeket meg lehet oldani, hanem abban, 
hogy milyen atmoszféra veszi körül a becsületes munkát 
ás törekvést, Nem vagyunk rúgnlomország,

de talán sehol nlnc ének annyira kitéve n rágalomnak.
a gyanúsításnak azok, akik állásuknál vagy tehet

ségüknél fogva följebb állanak.
•ir/rmr*-rnrrrw m munfHli —> ■ irg>KtXiuain»»'JiiawnMMMrai»w.-— nl,t—, te
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Lesinszky Ivánt,
az amerikai-lengyel grófot, kiutasították 

Magyarországból
Legkésőbb szeptember 30-ig kell elutaznia, 

mert különben kitoloncolják
(A Reggel tudósítójától.) Két esztendővel ez

előtt nagy bőröndökkel, elegánsan érkezett a 
Kitzbe egy borotvált arcú, középkorú férfi és a 
szálloda harmadik emeletén két szobából álló 
lakosztályt bérelt. A bejelentőlapra ezt a nevet 
irta: gróf Lesinszky Iván, amerikai állampol
gár. A gróf csakhamar otthonos lett az előkelő 
Szállodában és gyorsan elterjedt a hire, hogy

az „amerikai arisztokrata** jónevü angol 
bankárok megbízottjaként nagyszabású 
pénzügyi tranzakciók lebonyolítására ér. 

kezeit Budapestre.
Valóban, alig nézett körül városunkban 
Lesinszky gróf, Londonba utazott, ahonnan 
együtt érkezeit vissza egy tekintélyes londoni 
bankárral, a Back & Mamson cég főnökével. 
A Nemzeti Hitelintézettel léptek összeköttC' 
lésbe,

át is vettek egy nagyobb packett Nemzeti 
Hitelintézeti részvényt

és a szerződések megkötésénél mindenütt ott 
szerepelt gróf Lesinszky/ Iván, akiről min
denki szentül hitte, hogy meghatalmazottja a 
londoni bankárcégneík. A Nemzeti Hitelintézet 
tranzakciójának lebonyolítása után Lesinszky 
gróf itt maradt Budapesten.

fényűző életmódot folytatott, nagyban köl
tekezett, különféle üzletekkel foglalkozott

és gyakran emlegette, hogy hatalmas külföldi 
t öltét fog Magyarországra hozni. A Nemzeti 
Hitelintézet tranzakciójának balsikere után 
megpróbál kozott nagyobb zöldség- és főzelék
exporttal, de ezek a boltok sem sikerültek. 
Valahányszor amerikaiak érkeztek a Kitzbe, 
gróf Lesinszky a következő 24 órttban már meg
ismerkedett velük. Egy ideig saját fogatot 
tartott, két telivért vásárolt magának, azon
ban

lassanként elfogyott a gróf pénze.
Amikor nem bírta már a költségekei, a lova
kat odakölcsönözte a Kitz volt éttermi főnöké
nek, hogy használja és etesse a , paripákat 
a'lbertfalvi gazdaságában. A gazdaságban nem 
tudtak parádés lovakat használni, a gróf 
pedig nem tudta tartani őket és most

elárverezik a lovakat.
A titkárnők, egy gyönyörű vörös ős egy gesz

tenyebarna miss, akik együtt jöttek a gróffal 
Budapestre, ugyancsak már régen elutaztak, a 
szállodában egyre nőtt Lesinszky gróf számlája, 
úgy hogy végül is födözetet volt kénytelen 
adni a szálloda igazgatóságának, hogy tovább 
is megtarthassa lakosztályát. Az értékpapir- 
födözet, mintegy 40,000.000 K értékű részvény, 
még mindig a szálloda igazgatóságának pénz
tárában van, ezzel szemben

a gróf kifizetetlen számlája már 100,000.000 
korona.

Nemrégen figyel meztették, hogy a kétszobás 
lakosztályt cserélj o föl egy kisebb szobával. A 
budapesti rendőrség mar régebb idő óta érte
sült arról, hogy

gróf Lesinszky egészen indokolatlanul tar
tózkodik az országban

Legtartósabb 
iskolacipők

VER-KO-nii
Muzeum-körut 33 (a Múzeummal szemben)

Tessék a címre Ügyelni!

ős gyakran kér kölcsönöket ideérkező külföl
diektől. Be is idézték a főkapitányságra, hogy 
kilétéről információt szerezzenek, ekkor fölmu
tatta amerikai útlevelét, amely egyszerűen 
Lesinszky Iván névre van kiállítva.

Nem tudta elfogadható módon igazolni, 
hogy jogosan használja a grófi cimct,

azt mondotta, hogy lengyel számozású gróf, de 
miután amerikai állampolgár, az amerikai ok-

Ed® dr. képviseld lábát
valószínűen amputálni kell9 mert szükség

lakásában csonttuberkulózist kapott
A képviselő visszautasította a kétszobás lakást, amelyet a Bethlen- 

udvarban utaltak ki számára
(A Reggel tudósitójától.) Az uj állami bér

házban, a Ilethlen-udvarban ismét fölszabadul 
egy lakás. Dr. Hébelt Ede szocialista képviselő 
ugyanis, akinek kétszobás lakást utaltak ki a 
nagy épületben, Svájcból, ahol súlyos betegen 
fekszik,

levelet intézeti Vass -József népjóléti mi
niszterhez és bejelentette, hogy Bethlen* 

udvari lakásáról lemond.
Levelében emlékezteti a minisztert, hogy 
annakidején milyen megokol ássál kórt tőle 
lakást. A kérvényben akikor elmondotta, hogy 
a csellók kiutasították a Felvidékről; nagy
számú családjával, akikről neki kell gondos
kodni. kénytelen volt Budapestre jönni, ahol 
szükséglakást kapott. Egy hűvösvölgyi villa

szűk és nyirkos kályhanélküli, Hitetlen 
helyisége

ez a szükséglakás, amelyben szó sem lehetett 
arról, Hogy Hébelt, aki jogtudós, folytathassa 
tudományos munkálkodását. Olyan lakást kért 
tehát, amelyben elhelyezhesse egy egész szobát 
kitevő könyvtárát és nagyszámú családját is. 
így legalább négyszobás lakásra lett volna 
szüksége. Miután azonban csak kétszobás

A nagyszakácsi csodalátók 
el akarnak szakadni a katolikus egyháztól 
Legfelsőbb fórumon is betiltják a kápolnaépitést — Strauss Istvór 

Nagyszakácsiba utazik az elszakadási mozgalom leszerelésére
(A Reggel tudósítójától.) A nagyszakácsi 

„csoda** bonyolult ügyében a hétre döntő for
dulat várható. A belügyminisztérium ugyanis 
az ügyre vonatkozó összes iratokat vasárnap 
délelőtt visszaküldött e Kaposvárra, ahol rövid 
időn belül legfölsőbb fórumon döntenek a 
nagy szakácsi kápolnaépités betiltásáról. A 
liolyzct ugyanis az, hogy a főszolgabíró első
fokon engedélyezte az építkezést, Tallián An
dor alispán azonban másodfokon betiltó hatá
rozatot hozott. A nagyszakácsiak megfölleb- 
bezték az alispáni végzést és a fellebbezésről 
harmad fokon Som ogy vármegye t orvén yható- 
ságának közigazgatási bizottsága fog dönteni. 
Legilletékesebb helyen közölték A Reggel 
munkatársával, hogy

a döntés kétségtelenül a kápolnaépités 
ellen fog szólni

és ezzel az ügy közigazgatási aktái teljesen 
lezáródnak, a belügyminisztérium pedig az 
aktáknak Kaposvárra való küldésével a maga 
részéről elintézettnek tekinti az egész kérdést.

Sokkal súlyosabb komplikációkkal fenye- 

mányokon nem szerepel a grófi rangja. Mi
előtt inog a legújabb Idegenellenőrző rendele
tet kibocsátották, a budapesti államrendőrség 
toloncügyosztálya foglalkozott a gróffal és mi
után kétségtelenül megállapították, hogy itt. 
tartózkodása nem érdeke az országnál^ fölszó
lították, hogy

szeptember elsejéig hagyja el Magyarorszá- 
got, mert különben eltoloncolják Buda, 

pestről.
Lesinszky gróf ezt a határozatot megfelleb
bezte a belügyminiszterhez, ahol azon a címen, 
hogy budapesti ügyeit likvidálhassa, szeptem
ber 30-ig meghosszabbították itt tartózkodásá
nak határidejét. A napokban Lesinszky grófot 
az idegcncllenörzési osztály detektivjei behív
ták a főkapitányságra, ahol tudatták vele ezt a 
végső terminust. Az amerikai-lengyel gróf a 
határozatot tudomásul vette és kijelentette, 
hogy nem várja meg ezt a dátumot, hanem 
még előbb elutazik a magyar fővárosból.

lakást kapott és mert csak a könyvtárának 
legalább egy szoba kell, most közölte a nép
jóléti miniszterrel, hogy a két szobát nem 
veszi igénybe. A pincelakás helyett a Batb.lcn- 
udvari lakás különben is eléggé megkéselt 
dr. Hébelt Ede számára. Hiába sürgette mór 
a népjóléti miniszter hivatali elődjét, kérelmét 
nem teljesítették és éveken át az alagsori 
helyiségben kellett laknia. Végül csak akkor 
segít betett mf.gán valahogy, amikor képviselő 
lett. Mert tudományos munkáin

pincelakfusún nem dolgozhatott, korán reg 
gél bemeut a parlamentbe és ott irt, 

munkáit.
A hűvösvölgyi nyirkos alaghelyiségben azon
ban ékkor már súlyos betegséget szerzett, 
csonttuberkulózisban betegedett meg és most 
egy svájci szanatóriumban keresett gyógyu
lást. A szocialista képviselő állapotáról azt a 
szomorú értesítést kaptuk, hogy kúrája nyolc 
hónapig fog tartani s ha nem járna kellő 
eredménnyel, akkor orvosai

kénytelenek lesznek lábát amputálni.
A Bethlen-udvarban tehát megüresedett egy 
lakás, ennek azonban igen súlyos, tragikus 
háttere van.

get a nagyszakácsi „csoda** ügye egyházi 
szempontból,

amennyiben a nagyszakácsi csodalátók 'érte
sülve arról, hogy föllebbezésüket minden 
bizonnyal el fogják utasítani, máris azzal a 
gondolattal foglalkoznak, hogy

a közigazgatási bizottság elutasító hatá
rozata esetén kilépnek a katolikus egyház 

kötelékéből,
mert hiszen kétségtelen, hogy a közigazgatási 
bizottság állásfoglalását legnagyobbrészt a 
kormány, illetve az egyház szempontjai fog
ják irányítani. A nagyszakácsiak elszakadási 
mozgalmáról vasárnap érkeztek meg az. első 
hirek Budapestre és az illetékes egyházi és 
kormány tényezők nyomban érintkezésbe lép
tek Strauss Istvánnal, a kerület képviselőjé
vel. E tanácskozásnak eredménye az, hogy

Strauss István legkésőbb csütörtökön el- 
utazik Nagy szakácsiba,

ahol minden befolyását latbavoti annak érde
kében, hogy a nagy szakácsiakat elszakadási 
tervültről lebeszélje.

IV., KrMM-Mr, Swrvlta-Wr »rok
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Nyolcezer főseyi tömeg 
várakozása közben fölyt te vasárnap 

délután ax i^arossorsjáték húzása
133 fcihwso&t sorsjegy nyert

/
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délután 

zsúfolt villamoskocsik haladtak a Város
ligetbe, mint a legforróbb kánikulai időben. 
Ezúttal azonban a Városligetbe igyekvők leg
nagyobb része nem a vurstliba vagy a liget 
más részébe sietett, hanem egy ennél izgalma
sabb eseményhez: a városligeti Ipar csarnokban 
lefolyó iparossorsjegy húzása eredményének 
kihirdetéséhez. Délután 4 órára tűzték ki a 
sorsjegy hozását, do már 2 órakor gyülekeztek 
az emberek. Akik a Képzőművészeti Tárlat 
30.000 koronás belépődiját nem fizették le, azok 
az Iparcsarnok előtt várakoztak. Mintegy 
5000 főnyi tömeg gyűlt künn egybe. Az Ipar- 
csarnok gépcsarnoki helyiségében, ahol a sors
jegyek kihúzása történt, mintegy 3000 ember 
— köztük nagyon sok vidéki, többnyire iparos- 
külscjü ember — várta kíváncsian, sorsjegyét 
vagy sorsjegyei számának jegyzékét kezében 
tartva, a húzást. A rendet 50 főnyi rendőr
legénység és 8 rendőrtiszt tartotta fönn.

Az iparossors jegy,játékot az Országos Ipar- 
egyesiilet rendezte. A húzást három intézetbeli 
vak leány, Schnapp Ilona, Fuszka Anna és 
Varró Mária végezte emelvényen nyugvó sze
rencsekerékből, Tetőfokra hágott a várakozás, 
amikor belépett a bizottság, akiknek jelenlété
ben és ellenőrzése mellett folyt le a húzás. A 
bizottság tagjai voltak Resofszky Béla minisz
teri tanácsos, Csomay Kálmán pénzügyi fő
számtanácsos, Kürtös Károly fővárosi adó
hivatali számtanácsos, az Országos Iparegye
sület részéről pedig:, Jung fért József tárlati 
ügyvezető elnök, Dalnoki-Kovács Jenő igaz
gató. Dr. Kertész László ós Barcs Béla királyi 
közjegyzők voltak még jelen.

Itt közöljük a 133 kihúzott nyerősorsjegy
számát,

abban a sorrendben, ahogy kihúzták őket. Az 
első 25 fontosabb nyereménynél megjelöljük 
azt is, hogy’ mit nyert a kihúzott sorsjegy tu
lajdonosa. A többi tárgy vegyesen ezüst ciga
rettatárca, arany óralánc, kézimunka, szegedi 
papucs, stb. A nyerősorsjegyek tulajdonosai, 
sorsjegyeikkel, hétfőtől kezdve jelentkezhetnek 
a nyereménytárgyakért a fárgysorsjáték iro
dájában, az Iparcsarnok helyiségében.

C sorosat 69.639 a főnyereményt: 6 személyes, cumi
val, szerszámmal ellátott, teljesen 
fölszerelt automobilt.

— fi Nyerőszámok Jegyzéke

Kisebb nynreményokltel kihúzták a kővetkező számokat:
B sorozat 20.2450, B sorozat 85.541, D sorozat 89.062, A soro

n ff 35.201 fölszerelt kerékpárt,
0 ti 61.374 fölszerelt kerékpárt
A ff 83.293 fölszerelt kerékpárt,
p ff 7.419 fölszorolt kerékpárt,
A ff 16.045 fölszerelt kerékpárt,
A ff 9.312 fölszerelt kerékpárt,
B ff 5.536 fölszerelt kerékpárt,
A ff 60.120 fölszerelt leerékpúrt,
A fi 43.323 fölszerelt kerékpárt,
A ff 55.217 fölszerelt kerékpárt,
B ff 20.511 unix-iróasztalffarnitnrút,
B 99 99.194 állólámpát ernyővel,
B • • 75.542 ITeinricli egyet, irod. tört.,
C ff 84.790 tolipárnát,
A ff 64,384 bőrbekecset nyert.

zat 61.834. B sorozat 34.215, D bői ozat 7.532, C sorozat 38.015, 
A sorozat 65.778, D sorozat 1.045, A sorozat 99.321. B soro
zat 67.718, A sorozat 42.516, P sorozat 38.561, D sorozat 
69.561, B sorozat 1.077, I) soroza 65.758, C sorozat 7.097, 
A sorozat 73.650, C sorozat 79.826. C sorozat 89.561, A 
sorozat 65.514, D sorozat 19.079, C sorozat 57.590, J) soro
zat 95.239, B sorozat 39.501, 1) sorozat 73.070, D sorozat 
46.809, C sorozat 29.802, 1) sorozat 97.16(1, A sorozat 19.873, 
I) sorozat 57.095, I) sorozat 43.156, A sorozat 40.050, 
B sorozat 59.919, C sorozat 1.372, A sorozat 41.058, 1) so
rozat 79.544, A sorozat 14.153, A sorozat 65.490, B soro
zat 89.025, C sorozat 10.618, A sorozat 39.189, B soroz.at 
66.917, O sorozat 26.653, 1) sorozat 1.561, A sorozat 57.014, 
C sorozat 19.914, A sorozat 37.650, I) sorozat 75.141, A 
sorozat 85.662, D sorozat 31.002, C sorozat 89.521, B soro
zat 71.017, B sorozat 60.603, A sorozat 85.800, C sorozat 
23.688, B sorozat 49.621, A sorozat 21 037. C sorozat 50.621, 

sorozat 82.012, I) sorozat 24.884,
sorozat 25.784, C sorozat 43.339, 
sorozat 99.019, B sorozni 62.234,

sorozat 4.377, C sorozat 94.372, D sorozat 25 199, A soro
zat 56.736, B sorozat 54.132, B sorozat 51.969, I) sorozat 
41.275, D sorozat 63.287, B sorozat 16.167, B sorozat 50.6S3, 
C sorozat 65.900, A sorozat 67.837, C sorozat 30.474, C so
rozat 66.706, D sorozat 92.471, A sorozat 10.611, B soro
zat 49.675, B sorozat 46.671, D sorozat 61.691. D sorozat 
68.095, C sorozat 14.095, II sorozat 55.584, O sorozat 56.7Í6, 
A sorozat 13.581, B sorozat 70.025, D sorozat 2.025, 1) soro
zat 58.762, C sorozat 71.233, A sorozat 31.679, C sorozat 
34.426, D sorozat 25.017, B sorozat 41.857, A sorozat 88.039, 
C sorozat 39.395,

B 
B 
B 
I)

lj sorozat 
A sorozat
B sorozat

56.020,
63.561,
41.428.

A külföldi egyetemek nosztrifikálási rend- 
szerét tanulmányozza a kultuszminisztérium 
Semmi akadálya nem Oesz annak, hogy a külffSkire sxorl^ctt magyar 

diákok idehaza nosztrifíkálják az ©kSeveleikett

A „ 84.049 zongorát,
B 27.178 vitézi 87x>baborendezést,
B ff 09.951 mótorkerékpárt,
C •í 56.240 mótorkerékpárt,
C • • 88.981 mótorkerékpárt,
1) ff 46.685 evökészletet,
C •f 09.609 hálószobát,
B M 24.700 bőrgarnitúrát,
A ff 72.325 konyhaliorendczést,
A ff 56.474 csillárt,
B ff 65.137 csónakot,
B ff 30.685 állólámpát,
B ff 09.489 kerti garnitúrát,
C ff 18.4 75 k á v 6 sk é sz 1 o t c t,
B ff 41.096 ogy párt vitraget,

r-v o>

. Vajda iezsö cégnél
ÍV, Mmnaherceg-ntca 8. szám

Ezer korona
155
72
85

150452
75-től

Ij Príma r.répe de Cftine.............
« Príma papom, minden színben . 
? Príma hazúüis, minden szinben .

Angol köpenytkelmék...............
Kockás kelmék

kafeát- és divatselymek 
Igen nagy választékban

Kabát- és rultakcknék a legszebb 
kivitelben, ődásl választékban 
Selyem- és szövetmaratiékok 

30 százalék engedménnyel

HUMjARIA GŐZFÜRDŐ I

használattal)
Pénteken egész nap csak férfiaknak J

(A Reggel tudósilójától.) A kegyetlen és 
kulturaollenes „numerus clausus“-szal kapcso
latban most napirendre kerül a külföldi diplo
mák nosztrifikálásának kérdése. Á numerus 
clausns óta ugyanis százával és százával sze
rezlek magyar ifjak külföldi okleveleket és 
ezeknek egy része most, öt év után, haza akar 
térni, hogy itthon értékesítse tudását, hogy 
itthon szolgálja a kultúrát. Amint A Reggel 
értesül, a közoktatásügyi minisztériumban már 
régen számoltak ezzel a körülménnyel, de azt 
is sejtették, hogy a nosztrifikálás kérdését 
újabb agitációs anyagnak használhatják ki. 
Viszont a kormány nem is gondolhat arra, 
hogy olyan világhírű egyetemek, mint az 
oxfordi, párisi, berlini, lipcsei, bécsi, pád un i, 

; bolognai, stb. diplomáival szemben elutasító 
álláspontra helyezkedjék. Az egyetemek közt 
kölcsönösség áll fönn, ha különben a diplomák 
tulajdonosai megfelelnek hazájuk speciális 
törvényeinek. A kormány tisztában volt azzal, 
hogy a külföldön szerzett okleveleket nosztri- 
fikáltatnia kell és épp ezért

gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter 
még a nyár elején elrendelte a külföldi 
egyetemek nosztriflkálási rendszerének ta

nulmányozását.
A közoktatásügyi minisztérium megbízottjai 
nagyjában már el is végezték ezt a munkát és 
gróf Klebelsberg fölhívására megtették ki
merítő jelentéseiket. A miniszter kezében ott 
vannak tehát a nagy európai egyetemeken 
meghonosodott nosztriflkálási eljárás adatai, 
amelyekre azért volt szüksége, hogy a mi 
egyetemeinken ezzel egybehangzó szabályokat, 
léptessen éleibe. A nosztriflkálási ügy egyik 
alapos ismerője, aki hivatalánál fogva be
tekintést nyert a jelentésekbe, a következőket 
mondta A Reggel munkatársának:

— Ha nem akarunk teljesen kikapcsolódni 
az egész müveit világ kvlturközösségéből, egy 
pillanatig sem szabad komolyan vennünk a

noszlrifikálás kérdéséből fölburjánzotl politi
kai heccelödést. Vegyék tudomásul minden 
oldalon: a nagy külföldi egyetemek bizonyos 
elöföltételek melleit akadálytalanul elismerik 
a magyar egyetemeken szerzett diplomákat. 
Ezek az elöföltételek: az illető — noszlríííkáló 
— állam nyelvének ismerete és egyes speciális 
tantárgyakból való vizsga letétele.

Mi is ezt az eljárást fogjuk követni.
Megkívánjuk a külföldi doktoroktól a magyar 
nyelv teljes ismeretét és bizonyos különbözeti 
tantárgyak tudását. Vagyis: lényegében nem. 
történik változás, mert hiszen eddig is ez volt 
a szabály. A külföldön szerzett diploma tulaj
donosával szemben nem lcs-z semmi inúö szem
pont és aki megfelel a — külföldi egyetemeké
vel egyező — követelményeknek, megkapja 
magyar oklevelét, amellyel hivatását idehaza 
háborítatlanul gyakorolhatja.
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Wslnev József vezeti
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Scttovszky házelnök jövő fáéi ele
jére Mvja össze a nemzet^Mést 
Az ellenzéK még e héten összegyűjti a szükséges aláírásokat — Bethlen 
és Vass ma délelőtt gazdasági, Kedden politikai kérdésekről tanácskoznak

(A Reggel tudósítójától.) Bethlen István 
miniszterelnök ma délelőtt veszi át a hivata
lát. Mindenekelőtt Vass népjóléti miniszterrel 
fog hosszasabban tanácskozni és a tanácskozás 
során részletesen megbeszélik az összes idő
szerű politikai és gazdasági kérdéseket. Tekin
tettel arra, hogy a miniszterelnök, megbízható 
értesülésünk szerint, teljesen fölöslegesnek 
tartja a nemzetgyűlés időelőtti összehívását, a 
politikai kérdések helyett inkább a gazdasági 
problémák azok, amelyek a miniszterelnök és 
a népjóléti miniszter ma délelőtti tanácsko
zásán előtérben lesznek. A népjóléti miniszter 
részletes jelentést tesz drágasági akciójának 
eddigi eredményéről és be fogja jelenteni, 
hogy a törnegélelmicikkek indokolatlan drá
gaságának okait a hétfő délutáni ankéton 
igyekszik folytatólagosan megállapítani, a leg
közelebbi ankétet vedig szerdán délutánra 
fogja összehívni. Ezután fölmerül az a kérdés, 
hogy

kiterjesszék-e az akciót a ruházkodási és 
más egyéb árucikkekre is,

aminek eldöntése annál fontosabb, mivel
a népjóléti miniszter el van határozva arra, 
hogy csak akciójának teljes befejezése után 

kezdi meg vakációját.
Ilyen körülmények között tehát szó sincs 
arról, hogy Vass már ezen a héten szabadságra 
menjen, mert hiszen minden körülmények kö
zött meg fog jelenni a szanálási bizottság szer
dai vagy csütörtöki ülésén is és

itt fog beszámolni a sorozatos (lrágasági 
ankéteken szerzett tapasztalatairól.

Mig a miniszterelnök hétfői tanácskozásain 
elsősorban a gazdasági kérdéseket fogják tisz
tázni, addig

a keddi tanácskozások a belső politikai 
problémák jegyében indulnak meg.

Almássy László, az egységes párt ügyvezető 
alelnöke ugyanis közölte A Reggel munkatár
sával, hogy az elterjedt hírekkel szemben nem 
hétfőn, hanem csak kedden fogja a miniszter-

Megtapsolták Bede rendőrtanácsost 
a szocialistád vasárnapi nagygyűlésén 

a régi Képviselőházban
Vági emberei tomboló botrányt rendezted, mire tizennégyet őrizetbe 

vetted KözülöK
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap. délután 

a szociáldemokrata párt viharos és izgalmas 
nagygyűlést tartott a Főherceg Sándor-ulcai 
régi képviselőházban. A gyűlést szokatlanul 
nagy érdeklődés előzte meg. mivel u pá.rtveze- 
tőség itt akart beszámolni a marseíllci kon
gresszus eseményeiről. A munkások tömegei 
délután ’/z3 órakor zsúfolásig megtöltöttek a 
régi képviselőház üléstermét, de az elhelyezke
désnél is látni lehetett, hogy a gyűlés hallga
tósága közé befurakodott mintegy ötven Vági- 
félc. fiatalember is. Háromnegyed báromkor a 
karzatról hirtelen röpirateső árasztotta el a 
földszintet. Ezek a röpirutok a \ ági-pártnak a 
marseíllci kongresszuson kifejtett tevékenysé
géről számoltak be.

— Le az árulókkal! Kommunisták! A kor
mány bérencei! — hallatszott kórusban a kar
zaton meghúzódó vágislák felé, amire ezek Vé
git kezdték éljenezni:

— féljenek azok, akik a munkásságért börtön
ben ülnek — kiabálták. — Már-már tettlcges- 
ségre került a sor a kél párt fölizgult hívei, kö
zött, amikor negyedóra hosszat tartó vihar

PORTOKOS
Az Adria logolökclőbb üdülőbe!yo Telest mellett 

Homok-süraaociffMrcSo 
Elsőrangú gyógyintézet forró nnynlug- 

sós tengeri fürdőkkel
Ösjeb és téSi 3<$éira^ 

Paíace-irtot ed a teragerparftoira 
minden kényelemmel berendezőit 200 szobával 

Égés* évort 6t nyitva 

Hotel íRtávíera 
és Wla Sarc Lorenzo 
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COSULICK TR9ESTI TENGERHAJÓZÁSI TÁRSASÁG 
Budapest VII, Thököly-ut 2. sz. Telefon: József 14—13 

elnököt hivatalában fölkeresni. Tekintettel 
azonban arra, hogy a belső politikai élet csak 
a nemzetgyűlés összeillése után fog megélén
külni, a maga részéről semmi szükségét sem 
látja annak, hogy az egységes párt már e héten 
értekezletet tartson. Ilyen körülmények között 
azok a hírek, amelyek a kormány csütörtöki 
értekezletéről szólnak, valamint arról, hogy 
ezen az értekezleten föl fog szólalni Bethlen 
miniszterelnök is, teljesen légből kapottak és a 
kormánypárt előreláthatóan csak abban az 
esetben tartana e hét végén vagy a jövő hét 
elején értekezletet, ha az ellenzéknek sikerülne 
a Ház összehívásához szükséges 50 aláírást 
cgybegyüjteni. Ezt az eshetőséget ma már kor
mánypárti körökben sem tartják kizártnak, 
mivel

a Demokratikus Biokon kivül a Ház össze
hívásának szüksége mellett nyilatkozik a 

pártonkivüli képviselők egy része is.
amelynek csatlakozásával a nemzetgyűlés 
összehívása szinte bizonyosra vehető. Rassay 
Károly kijelentette A Reggel munkatársának, 
hogy a nemzetgyűlés összehívását, vagyis a 
Ház nyári vakációjának megrövidítését maga 
is helyénvalónak tartja, nem ugyan a Be- 
niczky-ügyre való tekintettel, hanem azokra a 
rendkívül fontos gazdasági és alkotmányjogi 
problémákra, amelyeknek megoldása a tör
vényhozásra vár. A Demokratikus Biok veze
tősége bizonyosra veszi, hogy

az 50 aláírással ellátott összehívó ivet leg
később a hét közepén átadhatják Scitovszky 

Béla házelnöknek.
A házelnök előreláthatóan a jövő hét keddjére 
vagy szerdájára jog ja a Házat összehívni, a 
nemzetgyűlésnek ez az ülése azonban csak for
mális lesz, mivel a kormány, arra való hivat
kozással, hogy a parlamenti tárgyalásra szánt 
törvényjavaslatok ma még nem kerülhetnek a 
nemzetgyűlés elé, semmi esetre sem hajlandó a 
Ház vakációjának megrövidítéséhez hozzájá
rulni, másszóval a jövőheti formális ülésen új
ból el fogjak október 14-eig napolni a nemzet
gyűlést.

után a terem közepén megjelent Bede rendőr
főtanácsos. Nagynehczen lecsillapította a za- 
jongó tömeget és a következőket jelentette ki: 

— Figyelmeztetem azokat, akik azért jöttek 
ide, hogy megzavarják a gyűlést, már most tá
vozzanak!

Hatalmas tapsvihar fogadta a rendőr.
főtanácsos kijelent ésé t,

de a fülsiketítő zaj egyre fokozódott. A rendőr
főtanácsos intézkedésére ekkor rendőrök 
kezdték kiemelni a karzatokról a. zajongókat 
Valahányszor a rendőrök el távoli toltak. ©gy
ógy zajongót, a szociálde mohra munkások ha
talmas tapsvihart rendeztek. Negyedóra liosz- 
szat tartott a karzatok mc "tisztogatása és 
ez alatt 14 vágistát, közöttük 1 nőt, emel
lek ki a tömegből. Végre, jóval 3 óra után, 
még mindig meg-megujuló zajban megnyitot
ták a gyűlést.

Györki Imre
képviselő ismertette a politikai ós gazdasági 
helyzetet, valamint a marseíllci szocialista

Angol, francia szftvet- 
Mltalegességeiiik 

tartoimas vSiassftőkbmi

LásiSé és Fekete
BV. kei1., Pelöfú Sándor-utca 14—KJ. ssám 

kongresszus eseményeit.
— Marseillcbeu — kezdte Györki — láthattuk, hogy 

Olaszország és Spanyolország mellett Magyarország az 
egyetlen, ahol u doinokrácia nem tudott uralomra jutni. 
A marseíllci kongresszuson eltűntek a nézettel tó rések a 
különböző szociáldemokrata pártárnyalntok között és 
szomorúan láttuk, hogy

csak a magyar munkások soraiban akadtak árulók, 
akik ott is a magyar szociáldemokrata párt megbontá
sára törtek. Ezután a Somogyi—Bacsó-gyilkosságot
kezdte ismertetni, mire u teremben ismét kitört a zaj. 
A rendőrtanácsos figyelmeztette Györkit, hogy erről a 
kérdósről ne beszéljen. (Fölkiáltások: „Cselekedni kell a 
parlamentben, nem pedig beszélni!" — A közbeszólót nagy 
vihar közben rövidesen eltávolították a teremből.) A.7, 
ország' agyonszanált népe játékkaszinót és nagyszakácsi 
csodát kap kenyér helyett.

Ez az ország a magyar koldusok és a külföldi ka
landorok találkozóhelye.

Ha azt hirdetik hogy konszolidáció van az országban, 
akkor vessenek véget az ellenforradalmi szellemnek a 
törvényhozásban és a bírói Ítéletekben. És ha a kor
mány a politikai kiengesztelűdés terére lép, ne csuk a 
jobboldalon, ne csak az ötvenháromszoros rablógyilko
soknál kezdje ezt... (Nagy zaj és viharos fölkiáltások: 
„Éljen Beniczky!") ... amíg a gyilkosságok tanúja 
börtönben sínylődik ...

A gyűlés közönsége ekkor percekig éljcnzl Beniczky 
Ödönt.

Ezután Pajor Rudolf ás Piklcr Emil képvi
selő beszéltek. A. gyűlés V26 órakor a leg
nagyobb rendben véget ért. A gyűlés befejezése 
utón a tömegből eltávolított 14 rendzavarót a 
rendőrök a Vili, kerületi kapitányságra kísér
ték, ahonnan leigazoltatásuk után a főkapi
tányság államrendészeti osztályára vitték őket. 
Itt Schweinitzer rendőrkapitány hallgatta (ki 
az előállítottakat, akiket a kihallgatásuk után 
őrizetbe vettek. A rendőrség ma délelőtt dönt 
további sorsukról.

A „Vörös malom** vasárnap 
esti premierjén nagy sikert 

aratott Prágában.
Egész Prága ott volt a premieren, csak 
a magyar követség tagjai hiányoztak

Prága, szeptember 13.
(A Reggel tudósítójának telefon  jelentése.) 

A prágai német színház ma este mutatta be 
Molnár Ferenc romantikus szín játékát. „A vö
rös malmot". A bemutató Prága társadalmi 
eseménye volt. A közönség soraiban „meg
jelentek a cseh főváros társadalmi előkelő
ségei, a politikai, kereskedői és művészvilág 
reprezentánsai, csehek és németek egyaránt. 
Föltünést keltett, hogy a magyar követség 
részéről csak Motkó sajtóelőadó volt jelen. A 
közönség a darabot rendkívül melegen fogadta 
és a második fölvonás utáni szünetet úgy
szólván áttapsolták. Vastapsot kaplak az elő
adás résztvevői a harmadik fölvonás után is. 
Mima szerepében hatalmas sikert , aratott 
Báder Lili, akit művészkörökben „Prága Dar
vas Lilije"-nck neveznek. A sajtó képviselői 
általában nagy rokonszcnvvcl bírálják a dara
bot, egyesek azonban rovására írják, hogy alap
ötlete nem eredeti, hanem a „Faust“-ra emlé
keztet.

Jé wMséf, 
oiaé áraKS

Elsőrangú kivitelben raktáron tartunk 
sxuterémHlfcelyiségjSi aifabe-ti 

bő választókban: 
angol 
szövetből,Köpenyeket

végig bélolvo .. ..

Köpenyeket volour- 
szö .étből

«. 1,150.080
la szövetből... 550 .000

Aijakat.................. 150.000

divatháza
Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 9

!W heti 50.000 K részletre 
szállt- oHÓfiBiííC7íínVOntf>f összekötőt, fulósző- tunk t5Ut5l* nyogot, ágyelőt, soz-
lontakarót, függönyt. flERMANN GYULA Magyar Kosár
fonó rt. FŐüzlct: V, Llpót-kftrut 15. szám alatt (Vigszin 
házzal szemben). Telefon 92—96. — Fióküzlet: I, Horthy 

Mlklós-ut 10—13. szám. Tclofon: .József 86—77
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Herceg, grófok és úrnők délutánja a pesti gyepen, 
de a nagydijat mégis Dreher Jenő nyerte

Batthyány Elemér gróf, a pátriarkakülsojü 
úriember, régi szokás szerint, fri.ssenvasa.lt fe
kete cilinderkalapot tesz a fejére; a többi 
Jovaregyleti urak is többnyire sötét őszi 
ruházatokba öltözködnek, de cilindert a 
Batthyányén kivitt nem mutatott a gukker. 
Úgy látszik, megtartják az ünnepet, az Erzsé
bet királyné-dij napját a gyepen, do korántsem 
azzal az ortodox ünnepélyességgel, amelyet a 
régi turftudósitó egyszerűen hagyományosnak 
nevezett Talán az úgynevezett polgári elem, 
amely évenként kótszer-liáromszor kötelességé
nek tartja a gyepen megjelenni: ez a ritka és 
kedves publikum, keresztények és zsidók, öltöz
ködésében inkább hódolt az Erzsébet királyné- 
dij ünnepélyességének, mint a 'professzionisták. 
De a hölgyeken korántsem láttuk azokat a 
toaletteket amelyekkel még például a magyar 
Derby napján és előzőleg megvakitottak né
hány varrónőt. A kalapok is óvatosak a bi
zonytalan szeptemberi égboltozat alatt. Ko
moly őszi szinek mindenfelé, csak itt-ott mu
tatkozik egy nyárról itt felejtett fehér női ka
bát, mint valami emlék. Valóban, semmi külö
nösebb pompáról nem lehet föl jegyzést tenni. 
Bethlen István gróf is künn volt a feleségével; 
a miniszterelnök egészséges, mint a makk. Va
lamiképen érződött is itt a levegőben az a 
furcsa, bús atmoszféra, amelytől nagyon is 
szagosodtak a pesti utcák az elmúlt nyáron. 
IGondokat, bajokat, megrögzötten bús gondo
latokat hozott magával a publikum a gyepre, 
ahol egyébkor tüntetni szokott a jó kedvével, 
élnivágyásával, könnyelmüségével.

De a bukmékerek rövid, szürke felöltői alól 
kilógott a fekete zsakett, ezek a fáradhatatlan 
urak ragaszkodnak a turf cerimóniáihoz, 
mert ez az ünnepi szertartásság többnyire jól 
jövedelmez a pénzestáskájuknak.

Mindjárt a kora délutáni órában, amikor 
Bergére hátán a célka.rika előtt elfutamodott 
a már ritkán látható aranysárga, hercegi 
dressz: elmondhattak a fogadók hogy ez a 
nap sem a legjobban kezdődik. Bergére ugyan 
a legkimagaslóbb paripa volt a mezőnyben, de 
á játékosok mégis inkább bizakodtak az 
Ercsi-ménes gazdája, Schiffer mérnök ur sze
rencséjében. A kanca azonban megbetegedett. 
Miután ilyen magas, prűsztokratikus alapon 
kezdődött a nap, szinte természetes volt, hogy 
a következő versenyt is egy gróf nyerje, még
pedig ama tiszteletreméltó Zichy Béla gróf,

1

f oly ősi t-

semmifélc
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szóló rész hiányozni fog 
kerülő költségvetésből.
takarékossági bizottság

1

szükséges

A főszerepeket játsszák: 
VENGREY, Z. MOLNÁR, 

EtÉMES GYÖRGY

MAGYAR SZÍNHÁZ I

Főszereplői: 
Lábass Jucy 
Nádor Jenő 

Hcilmay Tibor 
Ujváry Lajos 

Sarkadi Aladár 
Szokolay Olly
Sittkey Irén
Bemutató

szeptember 19 én a 

Operett

aki évtizedek' óta a legjobb telivéranyagot 
tartja istállódban.

Most következett az a versenyszám., amely
nél többnyire mindenki fogadni szokott, öreg, 
tekintélyes bankigazgatók, tolW1fkkl“otíók 
kasszákhoz, hogy pár százasukkal kivegyek 
részüket az ünnepélyből. Ezek az ünnepnapi 
fogadók ilyen alkalmakkor rendszerint a kapi
talista-lovakat támogatták: báró 
Rothschildét, az öreg , Dr éhéről... Utó végre 
ezekről az istállókról föltehető volt, hogy 
felelő zabmennyiséggel táplálják drágán vásá
rolt lovaikat Akik ragaszkodtak ama régi 
versenytéri babonához, hogy a kapatalista-is- 
tállók lovaikkal inkább pályáznak a klasszikus 
dijak megnyerésére, mint a kis liandikapok be- 
zsebelésére: most som csalatkoztak.

Dréher Jenő ur Csavargó II. nevű lova, 
amelynek apja ama felejthetetlen Ilascal 
volt, anyja pedig a Szemere Miklós nevelé
séből való Csalfanna, könnyeden futamo- 
dott végig az Erzsébet királyno-díj 2000 mé

teres távolságán.
Habozás, hiba nélkül engedelmeskedett Dré- 

her Jenő ur ama kívánságának, hogy a klasz- 
szikus dijat megszerezze számára oszidoben 
ama tavaszi balsikerek után. Csavargó II. — 
Adams idomitásában és Szabó L. II. nevű lo
vasa alatt — a szakértői vélemények szerint

még igénybe, ma már a 
helyen is bizonyosra vc-

A státuszrendezésről és a 
köztisztviselői fizetésemelésről 
egyelőre rendeletben intézkedik 

a kormány
Kimarad az ujj köíiségvattésböl a státusz

rendezésről szóló rész

(A Reggel tudósitójától.) A nemzetgyűlés 
tudvalevőén az uj költségvetés tárgyalásával 
fogja őszi ‘munkáját megkezdeni és tekintettel 
arra, hogy a státuszrendezés ügyének elinté
zése több hetet vesz 
kormányhoz közelálló 
szik, hogy

a státuszrendezésről 
a nemzetgyűlés elé
Erdélyi Aladár, a

egyik tagja közölto A Reggel munkatársával 
hogy a takarékossági bizottság o héten foko
zott erővel lát hozzá munkájához és azon lesz, 
hogy a státuszrendezés ügyét minél előbb meg
érlelje és körülbelül két hét múlva végleges 
döntés céljából minisztertanács elé terjeszt
hesse. A kormány el van készülve arra, hogy 
a döntés elodázása a köztisztviselők körében 
nyugtalanságot fog kel leni, lég illetékesebb he
lyen azonban kijelentettek A Reggel munka
társának, hogy a nyugtalanságra nincs semmi 
ok, mivel a kormánynak megvan a 
fölhatalmazása arra, hogy

a fölemelt fizetéseket rendeletileg 
hassa,

más szóval a köztisztviselői karnak
hátránya sem lesz abból, ha a fizetéseknek tör
vényhozási utón való rendezése csak a költség
vetés letárgyalása után válik lehetővé.

Silbennann E. es A.
tisztelettel meghívják n. b. .vevőiket 
Muzeum-körut 17 alól Sstrjsiea-
utca sz. áléi tieíyH&r’.etS népi’ ségil'£í@tvi!k!ba (Hungária-szálló fő

bejáratával szemben) 
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igen magas formát futott Előttem azonban 
kétséges, hogy a lovak maguk tudomásul ven
nék a klasszikus vagy egyéb versenyek közötti 
különbséget. Emberek ügyességén és akaratán 
múlik, hogy mikor kell a lónak jobban futni 
egyszer-másszor. Csavargó II. hü volt. Tízsze
res pénzzel jutalmazta meg azon híveit, akik a 
versenytáv elején mutatkozó malőrök mellett is 
kitartottak a Dréhcr-szinek mellett. A vörös, 
fehérszegélyes dressz mögött a fekete-vörös 
báró Springer-szinek következtek, mint .ezt 
hajdan a dolgok üzleti részéből is tudtuk. 
Csak harmadiknak tudott fölvergődni gróf 
Apponyi Antal paripája, amelyet ugyancsak 
az alagi Adams tréner készített elő a nagy 
napra. Mondják, hogy a két Adams-ló otthon 
nem volt egymással kipróbálva, a szakemberek 
szerint Sirocconak, az Appoinyi-lónak kellett 
volna nyerni, igy Csavargó II. győzelme házi 
meglepetés is volt.

* *
A nagyipar diadalma után azonban mindjárt 

átvették uralmukat a mágnások.
Wenckheim Dénes gróf, akinek Prontójával 

már az Erzsébet-dijban is komoly szerepet 
kellett volna játszania, könnyedén nyer Pom- 
padourjával.

Majd egy kedves hölgynek engedtek beleszó
lást a versenyüzembe, ama Issekutzqé Pctáno- 
vics Paulának, aki már a szülei háztól, a Met- 
ropole-fogadóból hozta magával a ló-szeretetet, 
amidőn Petánovics ur tartott még istállót és 
ünnepélynek számított egy-egy győzedelme. 
Az Issekutznó lovai ma is népszerűek, mindig 
nagy tábor drakkol az úrnő sikere mellett.

Hogy méltóan fejeződjék be a hölgyek dicső
ségével, — az utolsó versenyt ismét két urinő 
lova nyerte holtversenyben: Győrffyné úrnőé 
és Pejacsevich grófnőé.

Krúdy Gyula

A „Hárem" nagy sikert 
aratott Londonban

London, szeptember 13.
(A Reggel tudósítójának távirata.) A Rcper- 

íory Players társulata vasárnap este mutatta 
be Vajda Ernő vígjátékét, a „Hárem“-eA, 
amely iránt már a próbákon is nagy érdeklő
dés nyilvánult inog. A premier előkelő közön
sége

nagy tetszéssel fogadta a magyar szerző
, darabját.
Lord Chamberlain, a színházak legfőbb cen
zora, hétfőn dönt afelől, hogy hozzájárul-e az 
egyszer már betiltott darab további előadá
sához. (k. t.)

Szerdán, szeptember 16 án

Vígjáték 4 fölvonásban

Kasa . . . TITKOS ILONA 

de Varigny CSORTOS GYULA

az összes mű veletekhez, kalkuláció, 
bérelszámoló és leirógépek

BÍRÓ és eckstein
Budapest V, Vörösmarty-tér 3. Telefon 126 08,46-25

fri.ssenvasa.lt
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„Magyarországon azt akarják, 
hogy folyton ,Ritteranzug‘-ban jár

jon az ember és verekedjen..."
Gömbös Gyula inkepusztai séjourjárói — „Mindenből nagy gezéreszt 

csinálnak"
(A Reggel munkatársától.) Irányi-utca 21, 

I. emelet. Világos, nagy szoba, könyvtár, bőr
garnitúra, a falakon köröskörül Napóleon. 
Napóleon állva.Napóleon lóháton, Napóleon 
a csatatéren. Egy sarokban eldugva Nagy 
Frigyes, a könyvtár fölött két fakó olaj
nyomat: Luther éa Calvin. Gömbös egy fotel
ben iil, olvas, pissámakabát van najta. Föláll 
és üdvözöl.

— Méltóságom uram, azt szeretném megtudni, 
hogy mit csinált Inkcpusztán.

— Baráti látogatáson voltam Bclhlen István 
grófnál.

— Kizárólag baráti látogatáson?
— Kizárólag.
— Politikáról szó sem esett?
— Igen, de csak úgy per tangentem. A fő, 

hogy a grófot meglátogattam.
— Mások nem voltak lent?
— I)e igen.
— Semmi olyat nem akarok tudni, amiről 

nem akar beszélni, nekem az is elég, amit Iá
fok, ne érezze tehát kelletlenül magát a kérdé
seim miatt.

— Dehogyis. De Magyarországon olyan fur
csák az emberek, mindenből, olyan nagy gézé- 
reszt csinálnak; azt szeretnék, hogy az ember 
folyton Rittcranzugban álljon egymással szem
ben és verekedjen.

— A gróf hogy érzi magát?
— Remekül; kitűnő szinben van, egyébként 

egész nap teniszeztünk és lovagoltunk-.
■— Szabadna itt közbevetve megkérdenem, 

mi a véleménye e pillanatnyi politikai szél
csöndről? Vár-e valamilyen uj akciót, iniciati- 
vát és ha igen, kitől és milyen irányban?

— Természetesen figyelem az eseményeket. 
Ami egy esetleges akciót illet, az kél oldalról 
jöhet: balról vagy jobbról. Ez a két lehetőség 
meglehetősen cllcnsidyozza egymást, úgy, hogy 
azok, akik a középidőn vagyunk, aránylag 
könnyen tartják az egyensúlyt a. maguk javára.

— S ha egyszer az egyensúly megbillen?
— Termószelesc n csak jobbra billenhet, mert 

a balra való eltolódás esetére mi azonnal ren
delkezésre állunk.

— Bocsánat: Milyen könyvet méltózlatik 
olvasni?

— Tessék, Ilanz Ilci-nz Ewers: Ameiscn. 
Ewers elég alaposan ismeri a hangyák élőjét; 
én, mint méhész, érdeklődöm a hangyák iránt.

— Köszönöm. Most, ha szabadna kérnem, mi 
a véleménye a Conrad ravatalára küldött állt
tól ag o s s zal ágról ?

— Hogy a királynő, illetve a fiatal főherceg 
sohasem fog lemondani az osztrák császári 
trónról, tehát ha igaz, hogy „Kaiser Oífő“-t 
Íratott a koszorú szalagjára, úgy azt csak ter
mészetesnek találom. Ezzel a gesztussal tar
tozott már az osztrák legitimizmusnak is, 
amely a császárt kizárólagossági joggal ma
gának. vindikálja.

— E legitimizmus colja?
— Németországhoz való csatlakozás — de 

ealannilyen főherceg, esetleg éppen Ottó ve
zetése alatt. Szerintem logikus is, hogj a né

met Bundesstammba nem akarnak vezető nél
kül belépni. ;

— Ezzel szemben van Méltóságodnak valami 
megjegyzése?

— Ezzel szemben speciálisan nincsen. A mi 
célunk egyelőre: az országot fölvilágosítani a 
fajvédőiéin szükségességéről. A munka szépen 
halad, mert a kérdés iránt nagy fogékonyságot 
tapasztalok.

— Milyen embernek és milyen politikusnak 
tartja magát méltóságod?

— Mint ember ós mint politiikus egyaránt 
konzervatív vagyok, mert konzervativizmus 
nélkül nincs is állandó építés. Ez azonban 
ne,ni jelenti azt, hagy egyúttal reakciós va
gyok, hogy nem látom az időiket és erőket, 
amelyek rendszeres működése révén előbb- 
utóbb föltétlenül létesül az az uj Magyar
ország, amely a mi nemzeti ideáljainknak 
megfelel.

— Ezek az ideálok?
— Nagy, erős és független Magyarország!
— Ez valamennyiünk álma!
— Nem! Független Magyarországot nem 

akar mindenki, nem mindenki hisz ugyanis 
egy független Magyarország lét jogosultságá
ban. , Kérdezze csak meg Grátz Gusztávot 
például! Pedig Magyarországot csak a függet
lensége őrizheti meg a veszedelmeik ellen.

— Milyen veszedelmek ellen?
t — Két veszedelemről lehet, szó. A pángermán 
és a pánszláv veszedelemről. Most, már csak az 
a kérdés, hogy melyik aktuálisabb. Szerintem 
Oroszország továbbra is gravitálni fog a me
leg tengerek felé, do ennek a gravitációnak a 
direkciója Konstantinápoly. A pánszláv moz
galmat hosszabb időre nem tartom tehát olyan 
veszedelmesnek, mint egy olyan német terjesz
kedést, amelynek kizárólagos útja a Duna me
dencéje. Ami szintén nem jelenti azt, hogy 
nem vagyok németbarát. Igenis, általában 
németbarát vagyok, de a Lajtánál nagyon 
mély határt ások ennek a. barátságnak. És 
miután mindenki a földrajzi viszonyokra hi
vatkozik, tisztelettel megkérdem, hogy miért 
van mindig csak a Duna bal-parti mellék
folyóiról szó ós miért nincs soha szó a Drává
ról, a Drináról s a Duna többi jobbparti 
folytáról, amelyek Horvátországot jelentik. Ha 
erről ? múltban szó volt, Balta Aladár bará
tommal együtt, meglehetősen támadtak min
dig, de én természetesen sohasem szűntem 
meg hangoztatni, hogy elhibázott nak tartot
tam azt az intranzigens magyar politikát, 
amely Zagreb helyett Zágrábot íratott ki a 
postai bélyegzőkre cs a vasútállomásra. A ju
goszláv orientáción tehát gondolkodni kell, 
elvégre mégis mi vagyunk a közvetítők kelet 
felé és nem mások.

— Színházba szokott járni?
— Némelykor. Leginkább ezeket az uj pa

raszté a rabokat. szeretem, például a „Juss“-t. 
Pártolom is azokat a színházakat, amelyek 
ilyen darabokkal szolgálják a nemzeti kultúra 
ügyét...

Egy magas, elegáns fiatalember lép a szo
bába, kezében kis fényképezőgép és filmteker
csek.

--- Az öcséin — mondja Gömbös.
Fölállok, megköszönöm a szives közlékenysé- 

get. Gömbös nagyon szeretetrcinéltóan körül
kalauzol az óriási lakásban, amely egyúttal a 
fajvédők párthelyisége is és miután megkér
dezi, hogy protestáns ember vagyok-e. külön 
figyelmeztet a falon lógó Luther és Calvin ké
peire. Napóleon''ira nem fi gyelmczt eteti. Én se 
őt, bár valóban van valami fizikai hasonla
tosság a korzikai bminagy és a tétényi kapi
tány között...

Egyed Zoltán

V

§

Kállay Tábort
Amerikából való visszaérkezése után ki
nevezik kereskedelemügyi miniszternek 

Walkó Lajos oktőtoer háSaejséít BucHiS 
a kiliWgyműnisKíeirii'jm

(A Reggel tudósitójától.) Az interparlamen
táris unió magyar • csoportjának képviselői 
szeptember 16-án utaznak el az unió washing
toni konferenciájára és a kormányhoz közel
álló helyen teljesen elint ézettn éli tekintik azt, 
hogy

mihelyt Kállay Tibor, a magyar csoport 
egyik képviselője, visszaérkezik Amerika- 
ból, Walkó Lajostól átveszi a kereskedelmi 

tárcát.
Bethlen István gróf miniszterelnök ugyanis el
érkezettnek látja az időt arra, hogy a már 
régóta gazdátlan külügyminiszteri izéket be
töltse és tekintettel arra, hogy Teleki Pál gróf 
semmi körülmények között sem mutatkozik 
hajlandónak a külügyminiszteri tárca elfoga
dására, a kormány végül is arra a megoldásra • 
határozta el magát, amelyről hónapokkal 
ezelőtt A Reggel adott elsőnek hírt. Megbízható 
értesülésünk szerint Kállay Tibor hajlandó
nak nyilatkozott a kereskedelemügyi minisz
terség elvállalására és igy a kormány egyenes 
kívánságára előreláthatóan nem is várja be a 
washingtoni konferencia végét, ham m

október közepére visszaérkezik a fővárosba 
és akkor kereskedelemügyi miniszterré való 

kinevezése nyomban perl'ektuálódik,
Walkó Lajos kereskedelmi minisztert pedig 
ugyanekkor külügyminiszterré fogják ki
nevezni.

■ i ... .............................................—

Lloyd George ostobának tartja 
a Baldwin-kormányt

London, szeptember 12.
(A Reggel tudósítójának távirata.) A stock- 

porti pótválasztások alkalmából Lloyd George 
nagy beszédet mondott, amelyben erősen tá
madta a kormányt. Lloyd George szerint em
beremlékezet óta

egyetlen kormány sem követett cl annyi 
ostobaságot, mint a Baldwin-kormány az 

az utolsó év alatt.
Az ország sorsa sohase függött annyira a kivi
teltől, mint ma, de a kereskedelmi jelentések 
szerint a kivitel minden hónapban hanyatlik. 
Angolország uj cirkálókat épít, holott senki- 
sem épít cirkálókat Anglia leverésére.

A



8 aReggel 192./leptem bor 14.

Ha nincs vágy a szivedben
Ha nincs vágy a szivedben
Nem szép a bomlő rózsa
S fáradság túlságos szaga
Az ég ha kék is, szürke mint a jég
A felhő mind oly életunt fakó
Mint vén ponyván esőknek foltjai
S a fülcmile hajnali szava
Csak annyi mint ha cseng a telefon

Szép Ernő

Procul negotiis...
Milyen jó lehet élni távol a világ zajától, 

szorongattatások nélkül és művelni az atyai 
földet tulajdon barmainkkal. De nem kevésbé 
jó, szintén távol a gondoktól közügyek, pláne 
közüzemek élén a pártnak szerzett siker diada
lát élvezni, Gurulni puha autókon és nem 
hallani, amit a profanum vulgus kellemetlen
kedik és látni a pénztári rapportokat, amelyek
ben jelentékeny tehertétel szerepel a mi 
javunkra igazgatói honorárium és tantiem 
címén. Jó lehet érezni, hogy az ellenpárt 
támadása egyelőre közömbösítve van és a saját 
vezérigazgatók legális jövedelmei nem csök
kennek a megfordult konjunktúrában sem. 
Élvezni a barátok és asztaltársak háláját és az 
ellenfél pukkadásán szivüket hizlalni. Mindezt 
procul negotiis, puha aritók öbléből nézve ki 
az utcára, ahol gyalogosok tolonganak és 
puffadt villamosokban a kalauzok szorgosan 
kasszálják be tovább is a honoráriumokat és 
a tantiemeket. Jó lehet igy távol a gondok 
szorongatásaitól elképzelni, hogy a profán 
nép boldog, mert nekünk fizethet adót és 
elégedetten dőzsölni azon a gondolaton, hogy 
jót tettünk a szegényekkel, amidőn megakadá
lyoztuk, hogy igazi vezérei elveszítsék hono
ráriumaikat és a tantiemeket. Boldog nyuga
lom ömlik el a pihent arcokon és ha a villa
mosból kinéző munkás vagy tisztviselő tekin
tetével az övék találkozik, akkor szívesen kép
zelnek abba hálát és megnyugvást, hiszen a 
keresztény eszme egyelőre sértetlenül és 
fennen lobog. Hiába volt, legalább egyelőre a 
liberálisok rohama, akik a villamosvasút vitel
dijait próbálták destruálni: egy zseniális 
manőverrel, amely látszólag ár csökkentés, de 
a valóságban áremelés, sikerült port hinteni 
az ellenfél szemébe s ma már az is láthatja, 
hogy a Beszkárral leszámolni nem olyan 
könnyű és a szakaszok ölelkezéséből nem 
anyagias öröm, hanem az a tiszta, öntudat 
fogamzott, amely az adófizető és villamosjegy
váltó polgár lelkét gondjai közt deríti, hogy 
továbbra is hozzájárulhat ama harcosok eltar
tásához, akik a fővárost a Vázsonyi praktikái 
ellen utolsó csöpp vérükig védelmezik. Arányo
sításnak nevezik ezt a zseniálisan egyszerű 
trükköt, amelynek kivitelében az eddigi sza
kaszok felényire rövidültek s közéjük és belé
jük kapcsolódtak a szintén rövid ölelkezők s 
az ölelkezés gerjedelmében elfelcdtetik a pol
gárral, hogy ami eddig hosszú volt, az most 
rövid és ami eddig kétezerbe került, azért most 
kétszer kell kettőt fizetni. Növeli a siker érté
két az az eredmény, hogy az arányosítást leg- 
főképen a külső részek élvezhetik s azoknak a 
villamosbudgctje drágult meg, akik csak
ugyan rá is vannak utalva a villamosozásra 
s igy a maguk bőrén tapasztalhatják, hogy 
vezéreik milyen példaadóan takarékoskodnak, 
amidőn a drága villamos helyett a főváros 
ingyen fogatait és autóit használják.

♦
Az ember elmereng a villamoson, hogy mi 

lenne, ha ezek a leleményes urak egyszer mégis 
kicsöppennének a stallumokból és ők is leszáll- 
nának a vezérekért adózó utasok közé. Itt ül
nének a piszkos fapadon vagy várnának 
reménytelenül egy megállónál, amelyből 
jobbra-bsrlra végeláthatatlan sínek sarjadza- 
nak. Ha néznék az üres síneket és lenne idejük 
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MICHELIN PNEU

(GYÁRI RAKTAR) AUTÓFÖLSZERELÉSEK 
NAOY JÓZSEF
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tűnődni, hogy miért jár a rendesnél is keve
sebb kocsi a legforgalmasabb órákban és a leg- 
kiadósabb záporok idején. Ha ők is sóhajtva 
fizetnék ki napi keresetük 20 százalékát azért, 
hogy lakóhelyükről munkahelyükre és onnan 
vissza haza jussanak. És mit mondanának ők, 
ha kitekintvén a bűzös kordéból, a Beszkar 
urait látnák elsuhanni kecses autókon? Ok 
talán nem tudják, de mi tudjuk, hogy mit mon
danának, mert ugyanazt mondjuk mi is, persze 
szintén olyan halkan, ahogy ők mondanak, 
mert hangosan ilyet mondani mégse illik, sőt 
nZm is célszerű, hiszen öbennilk mindig a ke
reszténységet sértené meg az ember. Jézus 
Krisztus ugyan inkább akkor , adna nekik 
igazat, ha azt mondanák, amit mi most halkan 
gondolunk, de Ő harmadnapon föltámadott 
halottaiból és fájdalom, örökre eltávozott 
innen, erről a megkeseredett világról.

Márkus László

_  Búd pénzügyminiszter megígérte a for
galmi adósérelmek orvoslását. Szombatoii dél
után több kormánypárti képviselő kereste föl 
Búd János pénzügyminisztert és elmondták 
neki, hogy a forgalmi adónak 3%-ról 2/o-ra 
való csökkentésével kapcsolatban egyes túl
buzgó pénzügyi tisztviselők többhelyutt, külö
nösen vidéki kisiparosoknál, tíz-. sőt húszszo
rosára emelték föl az álalányozás összeget. A 
pénzügyminiszter a leghatározottabban Kije
lentette, hogy ezeknek az anomáliáknak a kikü
szöböléséről a legrövidebb időn belül gondos
kodni fog.

— Egy vidék! színész a lejtőn. Néhány hónap olőtt 
letartóztatta a rendőrség Hinterreiter Szifífricd 20 éves 
fiatalembert, aki vidéken szinészkedett llovvál Ferenc 
néven. Az állástalan színész kisebb lopást követett cl, cl 
is Ítélték, kiszabadulása után « toloncMaba került, mert 
sem foglalkozása, som lakása nem volt. A tolonc,házban, 
amikor megvizsgálták az adatait, kiderült, hogy egyébként 
Is körözik és ezért újra a rendőrségre kerüli. Az orszá
gos diáknyomorcnyhitő akció vezetősógo tett ellene föl
jelentést, mert összesen 214 millió korona értékű tollat, 
írószereket vett át az akció raktárából bizományba, de 
nem számolt cl a befolyt összegekkel. Horvát, azaz Hin
terreiter Szigried beismerte, hogy nagy nyomorában el
költötte a nyomorcnyhités céljára inkasszált 214 millió 
koronát. Újra letartóztatták.

— Zsabka Kálmánnak bocsánatot kell kérnie 
Fábián Belátói. Másfél esztendővel ezelőtt 
Zsabka Kálmán, akinek a neve a Britanniás 
események kapcsán vált ismeretessé, vádlott 
volt a budapesti büntetőtörvényszék Seszták- 
itélőtanácsa előtt. Dr. Fábián Béla nemzetgyű
lési képviselő emelt ellene vádat sajtó utján 
elkövetett rágalmazás vétsége cimén. A főtár
gyaláson Zsabka. Kálmán bizonyítani akart, 
erre ösztökélte őt Fábián Béla, mint panaszos 
is. ámde a bizonyítás sehogyse sikerült. Az 
itólőtanács 8 napi fogházra Ítélte el Zsabka 
Kálmánt és a,z Ítélet jogerőssé is vált. Hetek
kel ezelőtt az ítélet végrehajtó .sara került volna 
a sor, de Zsabka halasztást kért és kapott is. 
Kegyelmi kérvényt adott be és különböző in
dokokból a fogházbüntetésnek kegyelemben 
való elengedését kérte. Úgy látszik, hogy ez 
eredményre is vezet. Az igazságügyminisz- 
terium ugyanis, a főügyészség utján, meg
hagyta a kir. ügyészségnek, hogy teremtsen 
módot Zsabka Kálmán számára ahhoz, hogy 
az első fokon eljárt biróság elölt Zsabka sze
mélyesen megjelenhessen és ott teljes elégtételt 
szolgáltasson Fábián képviselőnek. A teljes 
elégtétel azonban nem merülhet ki egy egy
szerű vagy ünnepélyes biróságelőtti nyilatko
zatban, hanem, kötelessége Zsabka Kálmánnak 
még az is, hogy ugyanabban a kurzusorgá- 
numban, amelyben a sértő cikket irta Fábián
ról, nyilatkozatot adjon közre, amelyben szin
tén elégtételt tartozik adni, perbeli ellenfelé
nek, A kir. ügyészség a miniszteri meghagyás
hoz képest indítványt terjesztett elő a buda
pesti büntetőtörvényszéknél, ennek pedig az 
lett a következménye, hgy a Schadl-taács e hó 
15-ére, kedden reggel u órára, tűzött ki határ
napot, amikorra maga elé idézte Zsabka Kál
mánt és Fábián képviselői. Ezen a szokatlan 
bírói tárgyaláson nyilvánosan kell elhang
zania Zsabka elégtételtnyujtó és bocsánatot 
kérő nyilatkozatának.

Sziiyeg

Velour plüss ebédlőszőnyeg .........
Selyemfényű sczlontnkarő ...........
Szép gyapjú ügyelő .......................
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Gyönyörű valódi perzsa összekötő 
Keinek vuiódl perzsa sczlonlnkaró ...
Valódi perzsa ebédlő nagy szőnyeg ............... ií,í»uu.vüu
Argaman, axminsztor ós futószőnyegok, függönyök lígy- 
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— Tóth Aladár iskolaigazgató eltűnt. Tóth 
Aladárné, olcmi iskolai igazgató neje, bejelen
tette a rendőrségen, hogy férje hétfőn azzal 
távozott el hazulról, hogy délután 1 órára ha
zajön és azóta eltűnt. Az eltűnt igazgató fele
sége a következőket mondotta el férjéről, illeve 
az eltűnésről A Heggel munkatársának:

—• Férjem 42 éves. Az újpesti állami iskola 
nyugdíjazott igazgatója. Három évvel ezelőtt 
ment nyugdíjba s mi tagadás, anyagi zavarok
kal küzdöttünk, férjem azonban rendkívül zár
kózott természetű ember, velem és családjával 
ügyeiről soha semmi som közölt. Hencz Károly 
újpesti tanító tegnap értesített, hogy férjem 
egy levelet irt neki, amelyben közli, miután az 
élet gondjaival nem tud tovább megbirkózni 
az idegei fölmondták a szolgálatot, nincs re
ménye arra, hogy a helyzetén javítani tudna, 
búcsút mond az életnek és legközelebb ön
gyilkos lesz.

Tóthnó ezt a levelet átadta a rendőrségnek. 
Vasárnap délutánig Tóth Aladár sorsúról a 
családja semmi néven nevezendő újabb érte
sülést nem kapott. Tóth Aladár kiváló pedagó
gus volt és irodalommal is foglalkozott.

— Kakovszky Iván belügyminiszter névlzre utazott. 
flakovszky lvdn belügyminiszter, feleségének, Nddossy 
Imre, országos főkapitánynak és Perczel Móricnak társa
ságában vasárnap délután autón Hóvizro utazott.

— Mellbelőtte magát egy szobaleány. Vasár
nap délután a Zsigmond-utca 24. számú ház
ban szerelmi bánatában mellbelőtte magát 
Sallai Rózsa 28 éves szobaleány. Mire a mentő
ket értesítették, már belehalt sérülésébe.

— Halálozás. Nagy részvét mollett temették cl vasár
nap délolőtt Sándor Lm rét, a Magyar Általános Hitel
bank hajai fiókjának főnökét. Dr. Kiss Arnold fő
rabbi gyászboszódo után az elhunytat kartársa. Tarján 
Viktor megható szavakkal búcsúztatta el. Az előkelő 
gyászoló közönség saraiban ott voltak Kiéin Gyula, a 
Magyar Általános Hitelbank ügyvezető alelnöke, to
vábbá Ervin Kálmán, Róna Zslgm.ond, Loichter .Jenő.
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— Sorsjegyig/:. ötezer koronáért egy hó
napig erről álmodozhatiik az ember, hegy ki
húzzák a sorsjegyet és nyerni fog ogy háló
szobát, tizenkét inget, hat személyre való por- 
colláuszerviszt, egy konyfraborendozóst, három 
csillárt fa csupa ilyen jó dolgot, amit rendes 
utón nein lehet beszerezni. Menyasszonyok és 
vőlegények, akik hánapról-hónapra halasztják 
a házfiftsugkotfat, mert a legnélkülözhetet- 
Jencbb háztartási eszközöket sem tudják be
szerezni, a velctlenro bízzák sorsukat és meg
vásárolják maguknak a reményt, hogy belát
ható időn belül mégis az anydkönyvvezetö elé 
állhatnak. Akik pedig már régen túl vannak 
a házasságkötésen, azok arról álmodoznak, 
hogy milyen jó lenne az ebédlögarniturát ki
cserélni e« milyen jó lenne a fehérnemüs szek
rény holmijait fölfrlssiteni. És mert az embe
reik vagy a házasságon innen vagy a házas
ságon túl vannak, mindenki sorsjegyet vásárol 
és egy hónap minden szomorúságát és remény
telenségét bearanyoztál ja a szerencse távoli 
mosolyával, amely egyformán süt mindenkire, 
mint a nap, de csak keveseket, csókol, mint 
valami megközelíthetetlen rózsaleány. A lutri 
támadt föl uj formában, a lutri, amely min
den héten kétszer ígért tíz krajcárért négyszáz 
forintot a reménykedés proletárjainak és végig 
csalta ökot az egész életen, úgy. hogy minden 
csalódás után nyomban föl támadhatott bennük 
a reménység. Szociológusok, közgazdászok szo
morú következtetésekre jutnak ezekből a je
lenségekből és oktató tanulmányokat, Írnak a 
sorsjegyláz káros következményeiről. Igazuk 
van. De az embereknek nem igazság, hanem 
nyeremény kell és ezért állják többen körül a 
sorsoló pódiumot, mint a szociológusok föl- 
olvasóasztalát.

— Vasárnapi balesetek. A Feronc József-hld pesti 
oldalán Boneth László 38 éves munkás vasárnap délután 
összeesett és eszméletét vesztette. A mentők a Rókus-kór
házba szállították. — özv. Löwy Zsigmondné, Krémcr 
.Tanka, 70 éves ujsúgárusnőt a Kun-utcánál egy autó el
ütötte, a mentők őlel veszedelmes sérüléssel vitték a 
Rókus-kórházba. — Mick János géplakatos a Hofhcrr és 
Schrmitz-gyárban egy gép kerekei közé szorult és áll
kapcsa eltörött. A mentők részesítették segélyben.

— Meghalt Gáspár bácsi, a miniszterelnökség 
portása. Újból elment a régi, nagy és boldog 
Magyarország ogy érdekes alakja: Gáspár 
Géza, aki több, mint három évtizede a minisz
terelnökségi palota portása volt, az éjszaka 
62 éves korában meghalt Ráckevén. Gáspár 
bácsi a legdorckabb. a leghűségesebb, legbuz
góbb lélek, Tisza Kálmántól — Bethlen Ist
vánig végigszolgálta Magyarország összes mi
niszterelnökeit. Egy lezárult történelmi kor
szak szem- és fül tanúja költözött el vele, aki 
mindenkit ismert és akit mindenki ismert; 
nem is csuda, lm három évtized tapasztalatai 
Gáspár bácsit bölccsé nemesítették. Rengeteg 
kitüntetést) volt, többször ünnepelték szolgá
lati jubileumait. Most eltűnik, zsinoros attilás, 
derűs alakja a százados palota kapualjából. 
Kiterjedt családja, két. derék fia gyászolja, az 
egyik Gáspár Jenő, Magyarország egyik leg
kitűnőbb atlétája, többszörös ugróbajnok és 
Gáspár Dezső, szintén ismert sportember.

— Elfogtak egy sikkasztó tíízsdebizományost. 
Rónai Róla 29 éves tőzsdebizományost, akit a 
budapesti biintetőtörvényszék sikkasztás miatt 
köröz, vasárnap egy detektív fölismerte és 
előállította a főkapitányságra. Rónai ellen 
újabban Braun Ferenc szállító is följelentést 
tett,, hogy tőle nemrégen, mint pónzbeszedő, 
3 millión fölüli összeget elsikkasztott, azon
kívül egy rábízott aranyórát és láncot elzálo
gosít ott.

— Yes p o r c e 11 ú n p u d er t ó1 az arc
szín üdébb les z é s r ó z s á s a b b, a z 
arcbőr t i s z t á b b, a hervadt v o n á- 
s o k pedig eltűnnek. Ez a világ 
legtökéletesebb púdere. Kapható 
a földkerekségén mindé n ii 11.

MAGA SZERENCSÉTLEN! Koronaherceg-utca 10 
Rákóczi-ut 32, 18, Fő-utca 32 

Kftlvln-tér (Kecskeméti-utca sarok) 
árait szeptember 1-én lényegesen leszállította 

anélkül, hogy ez az áru minőségének rovására történne.
LAKÁSBERENDEZÉSI CIKKEK: ÁRAK

aug. 31-ig Rzept. 1-tőlMIÉRT NEM HASZNÁL
FODORMENTA LYSOFORM , . SZÁJVÍZÉT? ,
At fertőtlenít és illatos.

OLCSÓ"dacára
legjobb kivitelű -IITOR

Ehreníreu és fuchs Xkp’úS'IS".1
■■rw’

TORNACIPŐK a^awzo.'lskoúlc rászóró 

TORNACIPŐK bon?vn lód ° M vnl y bőrtn 1 ppal, 
úgyszintén gumitalppal. orodoti svéd szoknyntornanaarág 

legolcsóbban

SCHÁFER cégnél, Toíofóu: József 125—36. szám

ismét sel^esan megbetegedett 
a IHarké-utcai teghSsgba^ 

Az ítélőtábla szerdán dönt szaba<llálsraheSye3?ésé?ől!

aKeccel

(A Reggel tudósit ójától.) Beniczky Ödön a 
múlt hét, szombatján ismét súlyosan meg
betegedett. Még szombaton délelőtt fönjárt és 
fogadta látogatóit, noha már erős idegkime- 
riilfasel küzdött. Amikor a déli órákban fele
sége édesanyja és egyik Amerikából érkezett 
nórokona meglátogat-1 ák,

Beniczky már csak vánszorogva tudott 
lejönni a fogházirodába

s a látogatás csak rövid percekig tarthatott, 
mert annyira rosszul érezte magát, hogy vissza 
kellett vezetni cellájába, ahol ágyba fektették. 
A törvényszéki orvosok már megállapították, 
hogy idegkimerülésben szenved, most azonban 

heves ideggörcsök
is kínozzák. Beniczky szabadlábrahelyezése 
ügyében a Töreky-tanács a kormány zósértési 
bünpör összes iratait — amint ismeretes — 
szombaton délben terjesztette föl a kir. Ítélő
táblához. A beérkezett aktákat a táblán előbb 
a. kezelőhivatalok könyvelték el és bejegyez
ték még az iratok súlyát is. A pörcsomó össze
sen 2 kiló és 13 deka. Szombaton délben 
J óra tájban bemutatták az aktákat dr. De.gré 
Miklós táblai másodelnöknek, aki a 16. számú 
itélőtanácsra szignálta az ügy elintézését. En

— Briand, Chamberlain és Baldwin ma ta
nácskoznak a garanciaszerződésről Párisban. 
Parisból táviratozza A Reggel tudósítója: A 
biztonsági kérdésről és a német külügyminisz
terrel megtartandó konferenciáról hétfőn bi
zalmas tanácskozások lesznek, amelyen Briand, 
Chamberlain és Baldwin angol miniszterelnök 
vesznek részt, aki Aix les Bains-ből érkezik 
Parisba. Azt a bírt, hogy Briand és Strese- 
mann külön találkoznának egymással a közös 
miniszteri konferencia előtt, amelyre a német 
kormány meghívást kapott, illetékes helyről 
megcáfolják.

— Marólúgot Ivott ogy 6 éves kisfiú, Sonnenfcld Pál 
fi éves kisfiú szüleinek Egrcssy-Ut 20. szám alatti lakásán 
vasárnap délután véletlenül marólúgot ivóit. A mentők 
súlyos állapotban a Szent István-kórházba szállították.

— Szobrot kaptak Kunszentiniklós elesett 
hősei. Kunszentiniklósról táviratozzák: Vasár
nap leplezték lo ünnepi keretek között Kun
szent mi ki óson az elesett hősök szobrát, Istók 
János művészi alkotását. Az ünnepi beszédet 
József királyi herceg mondotta.

— Meghatva tekintek föl a kunszcntmiklósl hősök em
lékszobrára — mondotta József királyi hcrcog —, mert ér
zem, hogy ők is itt vannak közöttünk. Országszerte tá
madnak föl a magyar önfeláldozásnak, a magyar hősies
ségnek emo beszédes emlékei, amelyek a magyar föl- 
tdmaddsnak előhírnökei és a jövendő magyar tavasznak 
első rügyei. Eszembe jutnak hős bajtársaim, akik a 38-as
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Velencei, fiié- és cérnacsipkék a legnagyobb választékban 

Vidékre utánvét mellel'.

78
33
42
23

127
34

204
175
330

nek a tanácsnak maga dr. Degré Miklós nz 
elnöke és a takácsban mint szavazóbirák, 
illetve referensek Auer Károly, Ilarmath Jenő, 
Kendy Elemér fa Gadó István szerepelnek. 
A t,áblu elsősorban azt a fölfolyamodást 
bírálja el, amelyet Beniczky és a védője jelen
tettek be akkor, amidőn a Töreky-tanáes a 
hároméves fogházbüntetés kihirdetése után el
rendelte Beniczkynek újbóli letartóztatását. 
Egészen bizonyos, hogy a Degré-tanács még 
e hében dönt Beniczky Rzabadlábrahelyezési 
kérelme fölött. Értesülésünk szerint

szerdán délre várható a döntés.
A tábla, a törvény rendelkezése folytán, zárt 
ülésben foglakozik a szabadlábra helyezés 
ügyével s ezen a zárt ülésen még az ügyészség 
és a védő sem jelenhetnek meg. Ha a tábla 
korábbi álláspontjához ragaszkodik és úgy 
dönt, hogy Beniczky a már letét behelyezett 
300,000.000 korona óvadék mellett szabadlábon 
hagyandó, akkor e határozatát úgynevezett 
sürgönylevéllel küldik a büntetőtörvényszékre. 
Ha azonban a tábla megváltoztatná előbbi 
álláspontját fa a bejelentett fölfolyamodás el
utasításával Beniczky további fogvatarlását 
határozná el, akkor erről írásos végzéssel ér
tesítené az érdekelt feleket.

kocskométi oz.redbcn Sábáénál verték vissza a szerbek ha
talmas támadásait, s a Bajor-hegyen szenvedték át a kár
páti tél minden szenvedését, egy hajszálnyit sem hátrálva 
az orosz túlerő elől, éppúgy, mint vitéz 29-es honvéd test
véreik. Itt maradandó emléket állítottunk hőseinknek és 
ez szolgáljon nektok minden időben példaadásul, mert ők 
mindenüket adták a hazáért, s tőletek csak azt kívánják, 
hogy éljetek a hazáért.

— A belügyminiszter szerdán Berettyóújfa
lun beszél. Szerdán avatják föl, nagy ünne
pélyességek között, Biharmegye uj, ideiglenes 
székházát Berettyóújfalun. Az avatáson rfazt- 
vosz Rakovszky Iván belügyminiszter, akit a 
vármegyei ügyosztály vezető tisztviselői és a 
miniszterelnökség részéről Hlatky Endre kí
sérnek le az ünnepségre. A belügyminiszter 
hosszabb beszédet mond itt a vármegyék föl
adatáról és hir szerint, a közigazgatási re
formra is ki fog terjeszkedni.

— A villamos elgázolt ogy soffőrt. Gárdái István 29 éves 
soffőrt vasárnap hajnalban a kelenföldi pályaudvar előtt 
egy villamoa elgázolta. Gardáit a mentők a Rókus-kórházba 
akarták számtani, do útközben meghall.

— Külföldi cigaretták, szivarok behozatala. A világhírű 
Abdulla-cigarettak, ezek között á híres rózsalevélvégü. 
valamint másfajta kiváló külföldi cigaretták, ezenkívül 
Henry Clay, Bock, Corouas. Cabanos importált Havanna
szivarok és minden félő fajta angol pipadohány megren
del hőtök madnri Kroybig Rudolf külföldi dohányáruk 
behozatali irodájában: V, Nagykorona-utca 34, 1. oip. Cl. 
Telefon: 163—83. Minták és szívást próbák az irodában 
kaphatók. (Szk. főv. pénzügyigazg. 23.967/IV. sz. rend. 
Magyarország területére.)
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„A magyar Képzőművészeti KiállitásnaK 
Angliában, nagy erkölcsi sikere lenne,“ 
mondja Honody, a pesti születésű, előKelő angol 

mükritiKus
London, szeptember 11.

(A Reggel munkatársától.) Raul G. Konody 
biográfiájában meglepetés®^ olvastam, hogy 
Anglia legnagyobb élő mükritikusa Budapes
ten született. Konody ma a legnépszerűbb 
képzőművészeti iró Angliában."Cikkeit a na
ponta közel 2,000.000 példány számban megjelenő 
„Daily Mail“-nek és a nagyon előkelő vasár
napi újságnak, az „Oöseru<?r“-n'ek, írja és fő
munkatársa a nagy angol művészeti hetilapok
nak, a „£íwdk-o“-n'aik és a „The Artist“-nek is. 
Mint legelismertebb szakértőt, az angol kor
mány is őt szokta megbízni, hogy kijelölje az 
angol anyagot a külföldi nagy kiállítások 
számára.

A Reggel munkatársa fölkereste Konodyt 
maryleboni stúdiójában. Az előkelő kritikus 
53 éves, de még 40 esztendősnek som látszik. 
Magyarul egy szót sem tud, angolul meséli el 
élettörténetét:

— Valóban Budapesten születtem— mondja—, 
apám a magyar fővárosban hírlapíró volt.

Egyéves koromban szüleim Becsbe költöztek 
és én igy sohasem tanultam meg magyarul. 
Bécsbe-n végeztem iskoláimat, ahol apám egy 
képes újságot szerkesztett, majd 17 éves ko
romban Londonban cinkográfiai müintézetet 
rendezett be, amelynek nagyon "fiatalon én let
tem egyik igazgatója. így kerültem összekötte
tésbe a képzőművészettel. Cikkeket kezdtem 
írni mind több és több újságba. Volt olyan 
nap, amikor 4.000 szót Írtam.

Miután a beszélgetés során kellemesen ta
pasztaltam, hogy

Konody nagy szimpátiát érez szülőföldje, 
Magyarország iránt, 

elmondottam, hogy Vékám professzor, a Képző
művészeti Társulat alelnöke- nemrég London
ban járt és itt illetékes angol körökkel egy 
londoni magyar képkiállitás lehetőségeiről tár
gyalt. Megkértem, mondja el, mi a véleménye 
erről a tervről. Konody igy válaszolt:

— Sajnod,- a magyar képzőművészek mun
kásságát alig ismerem. Budapesten csak egy
szer voltam, mindössze ogy napig. A velencei 
nemzetközi kiállítás magyar képanyagát is
merem csak, do azért

bátran merőm mondani, hogy a magyar

4 k&ron&tól
Részletfizetésre is!

Gyönyörű, tartós

SEAL-ELEKTRIK

BUNDÁK
Szőrme Export Import Rt
Budapest VI. kér., Teréz-körut 10. szám 

Képes árjegyzék fizetési 
föltételekkel 3000 kor., bélyeg bcküldéso ellenében

képzőművészeknek Angliában nagy er
kölcsi sikerük lenne.

Anyagi sikerről beszélni már sokkal nehezebb. 
Angliában ma még az angol festők számára 
sincs pénz. A londoni magyar kiállítás^ tervét 
azonban mégis nagyon helyeslem. Sokszor 
gondoltam magam is arra, hogy a többi nemze
tekhez hasonlóan, miért nem rendeznek a ma
gyarok is kiállítást Londonban. Mi semmit 
sem tudunk az önök művészetéről. Nekem, 
akinek híres válogatott művészeti könyvtáram 
van, nincs egyetlen magyartárgyu könyvem 
se. Azt hiszem, a magyar képzőművészetről 
nincs is angol nyelvű könyv. Ami a kiállítás 
megrendezését illeti, azt tanácsolom, hogy ne 
a szezon alatt rendezzék, amikor rengeteg a 
látnivaló, hanem az őszi hónapokban vagy 
pedig a tavasz vége felé. Ha a hivatalos kö
rökkel, értem ezalatt elsősorban n Royail 
Akademyt, nem sikerül megállapodni, akkor 
is meg kell rendezni a kiáliitást valamelyik 
mapdnszaZchíban, a Bond-streeten vagy, a 
Leicester-squareon. Nem szabad soká várni, 
már igy is sokat késtek. De ne elégedjenek 
meg csak képzőművészeti termésük bemutatá
sával, hanem igyekezzenek a magyar népies 
művészet kincseit is megmutatni Angliának.

És mielőtt elbúcsúztunk a nagybefolyásu mii
kritikustól, szívélyesen biztositott, hogy’ a lon
doni magyar képzőművészeti kiáliitást öröm
mel fogja pártfogásába venni.

Korda Tibor.

— Negyvenmillió líra egy olasz képgyűjte
ményért. Rómld&őZ írják A Reggel-ndk: Mű
vészi körökben arról beszélnek, hogy Giovanelli 
herceg velencei képgyűjteményét eladják egy’ 
angol antikváriusnak. Ugyanez az antikvá
rius néhány hónappal ezelőtt már megvett egy 
Tizián-képet a herceg gyűjteményéből. A vé
tel annak idején nagy föl tűnést keltett. Hogy 
a gyűjtemény kivitelére megszerezzek az enge
délyt, Giovanelli herceg Giorgione híres ké
pét: A Vihart átengedi az olasz államnak. A 
gyűjtemény vételára 40,000.000 Ura. A hir Olasz
országban nagy izgalmat keltett és mindenfelé 
azt követelik, hogy az olasz kormány akadá
lyozza meg a gyűjtemény kivitelét.

— A Rassay—Bogya párbaj. 102.3 elején a nemzetgyűlés 
egyik viharos ülésén éles összetűzés támadt Hassa}/ Ká
roly és liogya János képviselők között. Rassay Bogya 
Jánossal szemben egy élesen sértő kifejezést használt, 
amit aztán a Fodor-féle vívóteremben vívott kardpárbaj- 
ben intéztek el. Az ügyészség Rassay és Bogya ellen 
párviadal válságé cinién eljárást indított s ez ügyben 
a budapesti büntetőtörvényszék dr. Ptiblik Ernő táblnbiró1 
elnöklésévcl c héten, szerdán délelőtt tartja inog a fő
tárgyalást.

— Budapesten lesz az élelmezési munkások 
jövőévi világkongresszusa. Az élelmezési mun
kások nemzetközi szövetsége szeptember 20 án 
tartja konferenciáját Kopenhágában, ahol a 
magyar szakszervezeteket Reisz Mór, a 
„Húsipari Munkások Lapjáénak szerkesztője 
fogja képviselni. Reisz indítványozni fogja, 
hogy a jövőévi világkongresszust Budapesten 
tartsák meg.

— Az ötórai teadélutánok az Astoria- ás 
Palacc-szállodákban megkezdődtek. Kiváló 
jazzband szolgáltatja a tánczenét.

— A románok ragaszkodnak „Zsolt eljegy. 
zésé“-hez. Biharvárntegye ősi székházéban a 
nagyterem egész falát hatalmas kép borítja 
be, amely a gyermek Zsolt eljegyzését ábrá
zolja. A nagystílű történelmi képet Feszty 
Árpád festőművésszel festette meg a vár
megye, a szép időkben, a millenium alkalmá
ból. A kép érdekessége, hogy az ősmagyar, 
festői szép alakok modelljeit a művész Bihar- 
ország híres uraiból válogatta össze. A kaea- 
gáuyos vezérek és vitézek, bölcsek és feje
delmi nagyurak képében ott látjuk az öreg 
generálist, Tisza Kálmánt, délceg íia?, Jutván 
és Kálmán grófokat, Beöthy Lászlót, Beöthy 
Pált, Miskolczy Ferencet, a hatalmas termetű 
Szunyogh Lórántot. Szunyogh Szabolcsot, a 
Balásházyakat, a Markovitsokat ‘és másokat, 
nemkülönben az előkelő bihari szépasszonyok 
és leányok virágfüzéres koszorúját. Ez a kép — 
mint A Reggel nagyváradi tudósítója jelenti — 
ma is ott díszeleg a vármegyeháza nagyter
mében, ahonnan kihalt a híres bihari gárda 
pattogó magyar szava. A kép sorsa fölött pe
dig éppen most vitázott az a bizottság, amely 
a kettészakított vármegye vagyonún osztozik. 
Az ingó vagyon fölött meg is egyezett a bi
zottság, csak éppen a Feszty-lcép ügye maradt 
eldöntetlen. A magyar bizottsági tagok 
ugyanis a vármegye megmaradt felének köve
telték a képet, a románok azonban ragaszkod
tak ahhoz, hogy Zsolt eljegyzése maradjon olt 
a helyén. A bizottság szakértői 150.00(1 leiben 
állapították meg a kép értékét és a románok 
a megállapított kulcs szerint pénzbon akarják 
megváltani a képet. A vitás ügyet egy kéttagú 
magasabb fórum fogja most eldönteni, amely
nek magyar tagja Blaha- Sándor helyettes ál
lamtitkár, román részről pedig Varariu köz
igazgatási vezér föl ügyelő. Ha ez a bizottság 
sem egyezne meg, a kép ügye fölött mint végső 
fórum, a svájci kormány fog dönteni.

— A fizetőnek bókoszlnvonalra való oniclését kérik a 
magántisztviselők. A Magyarországi Magánliszt viselők 
Szövotségo vasárnap délelőtt Ilottenbiller-utcai székházé
ban nagygyűlést tartott, amelyen Pikler Emil szociáldemo
krata képviselő elnökölt. Kertész Miklós, a szövetség fő 
titkára rámutatott arra, hogy a szanálással sikerült 
helyreállítani az úílamháztatás egyensúlyát, de viszont 
az ország dolgozó rétegoi tönkrementek. Követeli mulas
sák ki, hogy melyik rőtednek az adójából gyűlt össze <i- 
a 60,000.000 aranykorona fölösleg, amelyből beruházásokat 
fognak eszközölni. Határozat! javaslatot nyújt be, amely 
szerint a Magántisztviselők Szövetsége követeli a fizeté
seknek a békeszinvonalra való fölemelését, a munkaidő 
törvényes szabályozását és a munkanélküliségre való te
kintettel mindennemű túlmunka eltiltását. A gyűlés a 
határozati javaslatot elfogadta.

— Dr. Polgár Ferenc R öntgen-szakorvos 
inagánröntgenintézetét VT. Andrá.ssy-ut 53. 
szám alatt megnyitotta. Telefon: 162—21

AmaWs* ffénykípezfik 
előnyösen vásárolhatnak. — Képes árjegyzék 
bérmontve. MAGVAK FOTÓIBA 11 I<Iró 1 y -11. Cl) 

S^niienield és Dauer 

férfiszabök
kiváló szabása és kidolgozása elismert, őszi is 

téli idónyro kelmék dús választókban. Hozott anyagból 
is vállaljuk ruha készítését.

RendBclvUl eiöooyös árak és föltétek. 
IV, Kossuth Lajos-utca IS. Telefon: Józsof 154—20
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—- Zilahy Kiss nyugdíjban, de a szelleme még 
ott kísért a városházán. Zilahi/ Kiss, volt al
polgármester és forradalmár, nyugdíjba került, 
mert Ripka nagyon helyesen, ezzel a fertőtle
nítéssel akarta dokumentálni kormánybiz- 
tossaganak uj és friss szellemét. A szekulari
záció atyja tellát eltűnt a városházáról, a szel- 
lemé azonban ott él az ügyosztályokban. Meg
ható az a jobb ügyhöz méltó buzgóság, amellyel 
egyes tanácsnok urak, a demokratikus blokk
nak és a szabadelvüpártoknak a polgárság 
egyetemet szolgáló akcióit elamorikázzák. A fő- 
amerikas persze Folhusházy alpolgármester, aki 
azonban még az ősszel kiköltözködik a hiva
talából. (Úgy értesülünk, hogy Sipőcz is ön
ként válik meg felelősségteljes állásától, be
látván, hogy messze erején fölüli föladatok elé 
állították.) Egyes tanácsnok urak abban a bal
hitben élnek, hogy érettük van a városháza, ők 
kormányozzák a törvényhatóságot és a hatal
muk örökkévaló. Az oktatásügyi osztály pél
dául ugyanabban a szellemben viszi az ügye
ket, mintha Zilahy Kiss ülne az élén. Amint 
megindul a törvényhatóság munkája, nagy 
meglepetések és kiábrándulások következ
hetnek ...

— Eltűntek. Ateumann Marcol cégvezető bejelentette a 
rendőrségen, hogy a nála ménfői év óta szolgálatban álló 
Danyl Ilona 18 évos mindenes szombaton délután ruha
vásárlás céljából távozott Podmaniczky-ufca 4. szám alatt 
levő lakásáról ós azóta nem tért vissza. A konyha sütőjé
ben két levél maradványait találták, amelyekből nrrn 
következtetnek, hogy a leány öngyilkosságot követett el. 
Az egyik levél egy géplakatosnak, a másik egy barát
nőjének szól. — Ihicklcr Gyula 21 éves műszeréi,zsegód 
szeptember 9-ón azzal távozott Orszagbiró-utca 5. szám 
alatt levő lakásáról, hogy Nagykanizsára utazik 6 azóta 
nem adott életjolt magéról. A rendőrség keresi.

— Szerdán dől el, lesz-c vasutassztrájk Né
metországban. Berlinből telefonálja A Reggel 
tudósítója:. Tegnap este végleg megszakadtak 
a tárgyalások a birodalmi vasúttársaság és a 
vasúti munkások között. A szakszervezet óriási 
többséggel megszavazta a vezetőségnek azt az 
indítványát, hogy utasítsa vissza az cgy- 
pfenniges órabér ja. vitást és kimondotta, hogy 
ha szerda délig nem teljesítik a munkások kö
veteléseit. a legszükségesebb élelemszálllitó 
vonatokat sem fogják elindítani. Ha a munká
sok fenyegetésüket beváltják, abba.n az eset
ben, úgy mint a múltban, szükség vonatokat 
fognak indítani a tisztviselők közreműködésé
vel. A vasutügyi minisztérium kijelentette, 
hogy az ország személy- és áruforgalma min
denesetre biztosítva van, mert ha a tisztvise
lők is sztrájkba lépnének, autóbuszokkal és 
teherautókkal fogják a forgalmat föntartani.

— Embcrvédchnl kiállítón loiz Budapesten. fírdokcs terv 
kivitelére előkelő bizottság alakult uasdrnap délben Pest
vármegye. dísztermében. A bizottság a jövő óv május és 
junius hónapjaiban nemzetközi embervédelmi kiállítást 
rendez, a kormány támogatásával. Az alakuló ülésen, 
amelyen a kormány kiküldöttein kívül megjelentek n 
tudományos egyesületek képviselői, továbbá a budapesti 
német nagykövet s a spanyol és a belga követ is, Lukács 
György képviselő ismertette a kiállítás célját. Megemlí
tette, hogy a háború minőségileg is megrongálta nz or
szágok emberanyagát; a hosszú háború következményei 
a testi Ieroinláseal kapcsolatban a szellemi dekadencia ós 
az erkölcsi eldurvulás is. A regeneráció alkalmas eszkö
zének olyan nemzetközi kiállilds rendezését tartja, amely 
szemléltetné mindazt, ami az ember testi, erkölcsi és szel
lemi állapotának Javítása érdekében végbemegy vagy 
végbe mehetne. Pr. Scholtz Kornél, Gcrcvits Zoltán és 
1/alássy államtitkárok, továbbá Prohászka Ottokár püspök 
és dr. Dcutsch Ernő főorvos fölszólnlása után megválasz
tottak a kiállítás vezetőségét. Elnökké Lukács Györgyöt, 
társelnökké Scholtz Kornél népjóléti és Pctry Pál köz
oktatásügyi államtitkárokat, továbbá Nékdm Lajos és 
Imre Sándor egyetemi tanárokat, a kiállítás igazgató
jává pedig dr. Dcutsch Ernő főorvost választották meg.

csódönkivUli kényszeregyezsége
AkSn ügyvédei költség elmén

(A Reggel tudósitójától.) A sablonos kény
szere g-yezségi eljárásoktól teljesen elütő az a 
kénygzeregyezsógi ügy, amelyet szombaton 
délelőtt tárgyait a pestvidéki törvényszéken 
dr. Gáspár Lajos tanácselnök és d.r. Berindán 
Sándor törvényszéki titkár. A kéaiyszoradós 
személye és foglalkozása tette külön érdekessé 
ezt az ügyet, mert úgyszólván egyedülállóit, 
hogy

földbirtokos kérelmezze önmaga ellen a 
csődönkivüli kónyszeregyezségi eljárást.

Járvás Imre baracspusztai földbirtokos fél
esztendővel ezelőtt még dúsgazdag ember 
volt, 12 millitvrdná;l is többet ért tehermentes 
vagyona. Ma földönfutó, koldusszegény ember. 
Vagyonát nem könnyelmű gazdálkodás, ká-rtya 
vagy ital vitte cl, hanoin, amint a szombati 
kényszeregyezségi tárgyaláson kitűnt,

a saját ügyvedei tették tönkre.
Járvás Imre baracapusztai birtoka 500 
holdnál nagyobb terjedelmű, a birtokot gyö
nyörű kastély teszi még értékesebbé. A világ
háborút mint huszárőrmester küzdötte végig 
és megkapta az összes vitézsógii kitüntetéseket. 
Baracspuazía Kecskemét határában fekszik cs 
birtokosszomszédjával, Héjjas Ivánnal jó
barátságot tartott fönn Járvás Imre. Tavaly 
ősszel hat vagon hnzakölcf-önt vett föl, maid 
meghízta dr. Barcsai/ Andor budapesti ügyvé
det, hogy e terhes buzakölcsönügyletet valimi- 
képeh konvertálja. Járvás Imréi ugyanis na
gyon nyomta ez az egyetlen adóssága, de a 
kölcsönkonverzió nem valami sima utón 
bonyolódott le. Uj és újabb kölcsönöket kel
lett fölvennie, clannyira, hogy a kényszer
egyezségi eljárás során a hitelezői 10 milliárd 
követelést jelentettek be ellene. Dr. Barnabás 
Pál vagyon fölügyelő a biróság fölhívására 
megállapít ott a, hogy az adós vagyoni össze
omlását elsősorban naiv hiszékenysége és 
tapasztalatlansága, továbbá a megmentése cél
jából megkísérelt szanálási, akciók okozták.

37a mlllíárdot követelnek
Dr. Szegő Vilmos budapesti ügyvéd, mint 

Járvás Imre jogi képviselője, világította meg 
ezután az egybogyült hitelezők előtt azt a mó
dot, amellyel a kibontakozást el lehet érni 
s amelynek révén 60%-os egyezségi kvótát 
tudna fizetni a kényszeradós. Ehhez azonban 
elsősorban az szükséges, hogy a hitelezők, 
akik az utolsó félesztendőben szereztek telek
könyvi zálogjogot az adós birtokára, erről 
mondjanak le. Az egyjegyűit hitelezők ezt az 
ajánlatot elfogadták azzal a kiegészítéssel, 
hogy egy öttagú ellenőrzőbizottságot alakítot
tak, amelynek az a hivatása, hogy gondosan 
átvizsgálja a bejelentett követeléseket és hatá
rozatot hozzon a további birtokkezelés dolgá
ban. így határoztak azért, mert föltűnt, hogy 
például

dr. Barcsay Andor ügyvéd költségek címén 
3*/i milliárdot jelentett be követelésül Jár
vás ellen és dr. Kain Albert ügyvéd egy 
230 milliós porból kifolyóan 2 milliardot 
meghaladó ügyvédi költségkövetelést érvé

nyesített.
Megjelent a kényszeregyezségi tárgyaláson 

Héjjas Iván is, mint hitelező, aki ügyvédi kép
viselet nélkül 150 milliós követelést jelentett 
be, kölcsön, és jótállás jogcímén. A tárgyalás 
délelőtt 10 órától délután 3 óráig tartott, a 
hitelezők és az ügyvédek órákon át tanakodtak 
a leghelyesebb kibontakozási mód fölött. 
Héjjas Iván a maga részéről nem szólalt föl. 
A vagyon f ölügyelő számítása szerint a va
gyoni státus nyersméri ege úgy alakult, hogy

a födözotlen hiány több mint 3 milliárd, 
ezzel szemben azonban a bejelentések szerbit

12 milliárdnyi is több a födözotlen passzíva.
Megválasztották az öttagú ellenőrzőbizottsá
got, amelynek tagjai: Rákóczi/ Ferenc nem
zetgyűlési képviselő, Héjjas Iván, Kain Albert, 
dr. Nemes Sámuel kereskedő és dr. Donáíh 
József kecskeméti ügyvéd.
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— Hogyan akasztották' föl Lédercréket — 
Kanadában. Winnipegből írják A Rcggel-nek.-. 
A ..The Winnipeg Kvening Tribüné" augusztus 
24-iki száma Sürgeti az akasztást a budapesti 
bíró" címmel az alábbi táviratot közli:,— A 
legfelsőbb biróság megengedte, hogy Léderer 
Miol és férje, Gusztáv, volt hadnagy, haláluk 
előtt öt perccel istenhozádót mondjanak egy
másnak, de félelemtől gyötörve ós fátyolos 
szemekkel képtelenek voltak egyetlen szót is 
szólni. Lédererékre rábizonyult, hogy meggyil
kolták és földarabolták Kudclka Ferenc kol
bászgyárost, aki a házaspártBudapest, egy 
külvárosában meglátogatta. Utolsó találkozá
suknál átölelték egymást, miközben a bíró 
órát tartva kezében, igy szólt: „Önöknek öt 
percük van, 4, 3, 2. 1 és most — vége a bú
csúnak." Erre a férjet és feleséget szétválasz
tották és azonnal kivégezték.

— Lopás a vllamofikocsln. Vámos Gyuldné följelentést 
(ott a rendőrségen, hogy vasárnap délután a 4-cs villa
moson a Király-utcától a nyugati pályaudvarig terjedő 
ntvonulon rctiküljóből elloptál; erszényét, amelyben 
öt és félmillió korona készpénz, volt. A tolvajt keresi a 
rendőrség.

— A csepeli affér epilógusa. Dr. Ilosciibcrg Manó. 
csepeli kórházi főorvos, annak megállapítására kért föl, 
hogy az emlékezetes csepeli affér, amelyet az ottani 
rendőrorvos öngyilkossági kísérletével hoztak kapcso
latba, nem úgy folyt le, ahogy azt az uiságok különböző 
információk alapján megírták és különösen a tömeges
ségre vonatkozó hlresztcléKck alaptalanok. Tcltlegosség 
egyáltalában nem fordult elő, s orvosi és szomélyi rész
lete volt a dolognak, azt dr. Hoscnberg megfelelő fóru
mok elé terjesztette.

— Kivágták egy üzlet redőnyét. Kiéin Mór 
és Fia Széchenyi-utcai kereskedő üzletének 
vasredőnyét vasárnap éjszaka ismeretlen tette
sek kivágták és a nyíláson át 201 méter vász
nat kihúztak a. kirakatból. A kár 5,000.000 ko
rona, a tetteseket keresi a rendőrség.

— Tűz egy pékmiihelyben. Vasárnap délután a Rökk 
Szilárd-itea 11. szám alatti pókmübclybon thz támadt. 
A Vili, kerületi tűzoltóság vonult ki és a tüzet pár pere 
alatt eloltotta. Csak a műhelyben föl raktározott sütemény 
égett el.

— Gombamérgezésben életvoszcdelmcscn 
megbetegedett egy egész család. Vasárnap dél
után a Hungária-körut 41. szám alatt Farkas 
Benjámin postaaltiszt ós felesége, valamint 
2 éves Ilona és 4 éves Albert nevű gyermekei 
gombamérgezés tünetei között megbeteged'ok. 
Az egész családot a postásmentők a Rókus- 
kórházha szállították. Az orvosok megállapí
tása szerint a mérgezés oly súlyos, hogy a be
tegek állapota életveszcdclmes.

— Kabala! Montősorsjeggyel a zsebedbon nem ér bal
eset! A mentők sorsjátékénak bármely nycrcménytárgya 
(autó, szobaborondezós, női bunda, 12 személyes ozüst- 
készlct, mótorkerékpár, kerékpár, stb.. stb.) 10.000 koronás 
sorsjeggyel nyerhető meg. Nyeremények 1.000,000.000 K 
értékben.

NagyrabecsUlt HÖLGYEIM ES URAIM!

CSAK AZ UDVARBAN
az olcsó maraúékvásárban, Király-utca 32.
szám alatt még solin nőni létezett olcsó arak mellett kap
hatók Arak ezer koronákbnn3 méter divat férflöltiinyszövet, hozzá- QQR 

valóval együtt, összosoti....................... fci

drb.2 méter hosszú fohórllott lopodő inn 
v. 1 drb. ktlilnő vatta paplan, összoson 103

méter divat női vagy férfi kabátszövot, QJkflt 
összesen..........................................................fcJil

darab bőrorős törülköző vngy 3 métor /flQ 
gyönyörű férflingzeílr, összenen ....

SPECIÁLIS HEKLÁMC1KKEINK E HfiTEV t
Kész paplaulopcdő 
darabja ........................

Hímzett női Ing vagy 
nadrág.darabja ....

Divatos férfiing, 2 
gallérral, darabja . . ifi
Szín tartó őrös pohár
törlő, durnbja ......... [E

Mosott fehérnemű 
vászon. méterje ....

Színtartó lennavász v. 
bőrerős angin. mtrjo

Snlyomfényü előtt 
miudon szinb., mtrjo

Csodaszép ílunoll v 
barchot, métorjo . ■

Homok szép futósz.őnyog,
méterje................................

Postai rondolésokot lolkiismorotoscn teljesítünk

Pénzéért

joggal a legjobbat követelheti. 
Ne tegyen tehát költséges kísér

leteket, hanem 
maradjon meg 
régi jelszava 
mellett: Én 
csak a valódi 
„FRANCK"- 
kávépótlékot

a „kávédaráló44 védjeggyel veszem 
a
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(A Reggel kiküldött tudósítójától.) Az Alko

holizmus Elleni Küzdelem Nemzetközi Irodája 
azzal a kéréssel fordult a Népszövetséghez, 
hogy az ópiumkérdéssel kapcsolatban tárgyal
ják az alkoholkérdést is. A kérdés tárgyalásá
nak alapjául az iroda elaboráiumot terjesztett 
a Népszövetség elé s az elaborátum elkészíté
sére összehívta Lausanneba a nemzetközi kon
ferenciát. A nemzetközi iroda erre a konferen
ciára a többi kulturnemzetek között meghívta 
Magyarország képviselőjét is. A magyarországi 
alkoholellenes egyletek szövetsége azonban, 
amelynek elnökségében helyet foglal többek 
között gróf Apponyi Alberlnc és Donáth Gyula 
egyetemi tanár is,

”em tudott előteremteni annyi pénzt, ami
ből legalább egy képviselőt küldhetett 

volna ki Lausanneba.
Erre Fűnk Márton vállalkozott a képviseletre, 
a költségek igénylése nélkül és nem érdektelen, 
hogy Fűnk Márton superintendense annak a

magyarországi püspöki methodista egyháznak, 
amelyet nálunk uton-utfélen üldöznek, runk, 
aki német állampolgár, igaz barátja a magya
roknak. Évek óta lakik Budapesten és szorgal
masan tanulja nyelvünket. Tavaly hónapokig 
fölolvasó körúton világosította föl amerikai 
hitsorsosait a trianoni igazságtalanságokról. 
Évenként 60—70 szegény gyermekei nyaraltat 
az egyháza budakeszi telepén, ahol árvaházat 
is tart fönn, télen pedig vagonszómra oszto
gatja a külföldi hittársaitól kért gyermek
ruhákat a mi szegényeink között, valláskülönb
ség nélkül. Most, lausannei utjának költségeit 
is egyháza födözte. A konferencián a szerbe
ket, románokat, cseheket szerb, román és cseh 
kiküldött képviselte és itt meglehetős

föltünést keltett, hogy a szavaló fajvédő
lem korában ez a derék német állampolgár 
képviselte a komoly magyar fajvédelmet

a nemzetközi fórumon, a kurzusmagyarok di
csőségére, akiknek erre nem volt se pénzük, so 
gondjuk.

— Az Eton-frizura. Az lihon-fiiz.nra a pubi- 
frizura folytatása és némileg már a<! absurdum 
vezetése. Ötletnek ugyan nem vonsz, ne az a 
veszedelem rejlik benne, hogy az egesz rövid- 
haj-divatot kompromittálja és a nőket megint 
visszacsábítja a hosszú 
hoz, a kontyhoz é< a. több 
télen hajviselctfajtához. 
viszont az a vonzerő. ami. a 
nőkre sugárzott, 
lékben árasztja magabó! 
a fiatalosság, a gycrmelcgség 
17 éves leányból ez a hajviselet 
fiút csinál és egy -10 éves 
ifjút. Persze, csak első

— őrizetben az örömvölgy-utcai halálos ve
rekedés szereplői. Szombaton esté eljegyzés 
volt az örömvölgy-utca 44-es számú ház kocs
májában. A mulatozók közül kiment az ud
varra Vadruska Rudolf 23 éves munkás, össze
veszett a házfölügyclőnővel, amire az egész 
mulató társaság kivonult az udvarra és egy
mást bátorítva: „gyerünk a hírig gél*', betörték 
a bezárt házföliigyelői lakás ajtaját. Bögözi 
János húzfölügyelő revolverét rászegezte a la
kásába törő ittas emberekre és rájuk kiáltott: 
takarodjanak ki, mert különben lövök. Ugyan
abban a pillanatban Vadruska Rudolf a zse
bébe nyúlt, de a házmester megelőzte őt, két
szer egymásután elsütötte a revolverét. Mind
két lövés talált, egyik Vadruska nyakába, a 
másik az ágyékába fúródott, aki nyomban hol
tan terült el. A rendőrségre előállították a 
házfölügyelőt és a verekedők közül Vadruska 
Ferenc napszámost, aki holtrészegen került a 
főkapitányságra. Szrubián Dezső dr. rendőr
tanácsos, a sérülési osztály vezetője, ?őrizetbe 
vette őket és most az egész eljegyzési vereke
dés részleteit nyomozza a rendőrség.

— Tuduk vagy nőm tuduk... Ismeretes, hogy a nyári
üdülésből hazatérők nagy meglepetésére megszökött 
Tuduk Tivadar szőnyegmegóvó vállalkozó és mindazok, 
akik a nyáron át rábízták értékos szőnyegeiket, meg
döbbenve konstatálták, hogy Tuduk Tivadar elzálogosí
totta, elkótyavetyélte a szőnyegeket, amiket gondjaira 
bíztak. Eddig mintegy 40 darab szőnyeg elsikkasztását je
lentették be a főkapitányságon és a megindult nyomozás 
során a rendőrség több mint 80 szőnyeget kerített elő 
olyan helyekről, ahol Tuduk zálogosította cl azokat. A 
rendőrség most keresi a gazdátlan szőnyegek tulajdono
sait, akik között nyilván nagyon sokan vannak, akik 
még nem is tudnak arról, hogy Tuduk zálogba tette a 
szőnyegeiket. ...

— A gorlicei szakácsnő kalandja Budapes
ten. Pirek Viktória gorlicei születésű, 33 éves 
szakácsnő, szombaton éjjel érkezett Budapestre, 
hogy itt állást keresson. A Keleti pályaudva
ron megismerkedett ogy nővel, aki azzal biz
tatta, hogy ő majd elhelyezi. A Lehel-tér felé 
mentek s eközben a szakácsnő uj ismerőse a 
Podmaniczky-utca 29. szám alatt levő vendég
lőnél azt tanácsolta, hogy Pirek Viktória uti- 
podgyászát helyezzék el a vendéglőben. Ez meg 
is történt s a Lehel-téren a hajnali piac zűrza
varában a nő eltűnt a szakácsnő szeme elöl. 
Amikor keresésére indult, még látta egy pilla
natra, amint fölugrott egy villamosra. A sza
kácsnő erre visszament a vendéglőbe podgjá
száért, do itt azt a. meglepő választ kapta, hogy 
a nő, aki vele volt, a csomagokat már elvitte. 
Az utóbbi napokban már számos följelentést 
tettek a rendőrségen hasonló csalásokról, ame
lyeket ugyanilyen trükkel, úgy látszik, ugyan- 
egy személy követ el. A rendőrség megindí
totta a nyomozást a szélhámosnő kézrekeri- 
tésérc.

— Lejjebb a tarifával! A főváros közlekedés
ügyi bizottsága végre bele szándékozik nyúlni 
az autótaxitarifa darázsfészkébe is és a publi
kum izgalmas érdeklődéssel kíséri., hogy e leg
újabb drágaság ellenes akciónak lesz-e sikere. 
Unos-untaían leszögeztük mi is, hogy a pesti 
autótaxi tarifáját embertelenül és indokolat
lanul magasnak tartjuk Bécs. Berlin és 
Paris taxiáraihoz viszonyítva, amelyek a pesti
nek a felét, sőt az egy harmadát teszik ki. A 
drágaság általános leépítési munkálatainak 
fontos étappja az olcsó közlekedés és meg va
gyunk győződve, hogy akadna röglön vállalkozó, 
aki hajlandó volna bécsi vagy párisi árakon 
szállitani a pesti közönséget. A pesti taxit, 
amely toronymagasságba szökő áraival már- 
már aeroplánnak képzeli magát, ki kell ábrán
dítani nagyzási hóbortjából és vissza kell szál
lítani a normális kalkuláció és tisztes polgári 
haszon földszintjére, ahol bécsi és párisi kol
légái nagyon is jól érzik magukat. Lejjebb, 
lejjebb, lejjebb a tarifával!

— A szocialista és keresztény-szocialista tisztviselők 
frontjáról. (Levél a szerkesztőhöz.) A Heggel legutóbbi 
számában: „Közös fikcióra készülnek a szociáldemokrata 
és keresztény-szocialista magántisztviselők" címmel köz
lemény Jelent meg, amelynek kapcsán, mint n keresztény
szocialista szervezet néven megnevezett elnöke, a követ
kezők közlését kérem: Tény az, hogy magánbeszélgetés
ben ama nézetemnek adtam kifejezést, hogy a szervezetek
ben tömörült tisztviselők megnyugtatásán kívül is hasz
nosnak, inkább célhoz sogitőnek vélném ezeken a terüle
teken ez egységes megmozdulást és aktivitást. De. ami- . 
kor o nézetemnek kifejezést adtam, nem gondoltam a 
nyilvánosságra. De ha már n magánbeszélgetésben nyil
vánított nézetem napvilágra került, azt most sem taga
dom meg és meggyőződésemet becsülettel állom. Szük
ségesnek tartom azonban kijelenteni, hogy a közös akció 
gondolata már 4—5 éve fölmerült és annak meghiúsulása 
nem rajtunk múlt. A közös akció sikeréhez tehát nem 
elégségos csak nz én nézetem és n keresztény-szocialista 
hajlandóság, hanem kell, hogy ennek nz igazságnak föl
ismerése megteremtse azt az elhatározást én szellemet, 
amely gazdasági kérdésekben egységes küzdelemre lel
kesítse a kercsztdny-szvcialistát és szociáldemokratái egy- 1 
uránt, mint osztályostársakat. Bor István.

— Elkészült n hatalmas divatáruház a Calvln-tércn. 
Érdeklődésünkre, hogy mikor nyilunk meg az áruház 
kapui, az alábbi fölvilúgositúst kaptuk: A premier, ame
lyet már eddig is nagy érdeklődés előzött meg, szeptem
ber 14-én, hétfőn, ünncpics keretek között történik. A 
Székács, Sugár és Szomző-cóg JV, Calvin-tér 6. szám 
alatt levő divatúruházát zeneszó mellett, n meghívott 
előkelőségek adják áí, a forgalomnak. Ezen ünnepélyes 
megnyitás alkalmával az első hárdln napon örökbecsű és 
nagyértékii, művészi kivitelű fényképet kni> emlékül 
minden vevő, amelyet díjtalanul Hónai udvari fény
képésznél a vevő bármely családtagjáról készíttet, a cég.

-- A Jókal-sorsjáték gyönyörű nyereményei általános 
föltünést keltenek. A főnyeremény 251 darabból, 25 kiló 
arany-ezüst és 14 karát brilliáns ékszerből áll, amelyek 
egy sorsjeggyel nyerhetők. Azonkívül összesen 1000 érté
kes nyereményt aorosolnak ki október 7-én.

hajhoz, a hajfonat- 
torhes és egészség’- 

Bizonyos, 
pubi frizurából 
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ew 1? 

nőből ogy Ő0 
jxjui. a.vmz.1, vv.„. . benyomás ez. de < z 
éppen a fontos. Egy nagy eszíetikai, ső* bioló
giai törvény érvényesül itt. A nő, eltekintve 
nemi sajátságaitól, egy átmenet a gyermek es 
a férfi közt. Minden tehát, ami a nőben hát
térbe szorítja a nemiséget és a hosszú naj le
vágása is ezt. teszi, nyomatékosan kiemeli a 
fiatalságot, sőt gyermetegsé''et benne. S a mai 
nők ilyenek: nem ai nyírit nők. nőiesek akar
nak lenni, hanem inkább fiatalok, fiatalosak. 
Az egész emberiségen különben most a fiatal
ság kultuszának, csodál ásónak, állításának es 
mindenáron való utánzásának hulláma vonul 
végig. Kisebb mértékben ez persze . mindig 
megvolt, de a mi most van, az újság... Az 
Eton is ennek a hullámnak egy fodra. (Sz. /,.)

— Szociáldemokrata beszámolók Budán. A szociál- 
domokrata párt vasárnap két bcszámológyütóst tartott nz 
I. kerületben. A krisztinavárosi gyűlésen n kerület szo
cialista képviselője, Kéthly Anna, továbbá Saly Endre 
képviselő és fídnóczi László beszéltek. A Ferry Oszkur- 
utcában tartott gyűlésen pedig Fényes László szólalt föl.

— Az Andrássy-ut látványossága a Piccadllly-söröz.6 és 
étterem, amelynek tulajdonosa Jlolockcr Zsigmond, u 
„Fészek-klub" volt vendéglőse és igazgatója Pnnmkirch- 
ncr Ferenc, akiknek neve elég garancia arra, hogy n 
közönség kellemesen érezze magát ebben a lntvanyossag- 
számba menő uj helyiségben.

— 2000 korona n „Borsszem Junkó", Molnár Jenő huino- 
risztikns lapja. Pikáns intimitások a pesti életből, tréfák, 
karikatúrák.

hogy 
a 

mér- 
mint 
Egy 
ÓVOK 
éves

NI

NÉPSZINHÁZ-UTCA 28. SZÁM
TELEFON: JÓZSEF 63 64

Ruházati hitelt nyújt
törlesztéses alapon

Nagy választékban 
Vászon, sifón, kanavász 

Férfi- és női 
gyapjúszövetek

Selymek 
Kész fehérnemüek 

Férfiöltönyök, raglánok 
és télikabátok 

készen és mérték szerint 
Női őszi és télikabát- 

újdonságok stb.
Olcsó árak!

Projectograph

PÁRISI KALITKA
(PÁRISIÉN GRILL) VI, Szercesen utca 35 

Esténként

BILLY ARNOLD
nagy slliQrt aratott amerikai Jazzbnndjo

Ma zéróra röggel 5 órakor
I Telefon 83—74

PITROFF MIKLÓS
oki. gépészmérnök, autóspeciallsta

soffóriskolAja
Fölvételi irodn:

Erssőbet-körut 28, 1.16. Tel.4 J. 116-70
Tandíj ráaalatra is fizethető. — 

 Saját luxus-autó. Magáukikópzósls.

PEGGY
nz

Oceíii-
Msasszony”

Csütörtökön JOHN BARRYMORE világfilmjeCasanova
Egyvilúgfi ragyogó élete és tragikus halála 

Minden előadáson személyesen föllép
Keppely Jenő

és ZSAMBOKY MIKLÓS gordonkamüvészok

Capltol ♦ Mozgókép-Otthon <► lípánia
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— Balatonfiireden emlékművet állítottak föl 
Jókai villája előtt, Balatonfüredről jelenti 
A RccjíicI tudósítója, hogy ott vasárnap szép 
ünnepség keretében leplezték le azt az emlék
oszlopot, amelyet a Jókai-centennárium alkal
mából állítottak föl Jókai Mór egykori villá
jának kertjében. Az emlékmű, amelyen az 
„Aranyember" írójának sikerült reliefje lát
ható, Sinkó András szQbrászmüvész alkotása. 
Az ünnopélyt, amelyen megjelentek az orszá
gos irodalmi társaságok kiküldöttei is. Mészöly 
Gyula, a füredi Kisfaludy-Társaskör elnöke 
vezette be, Vámos Géza lelkész és Schmied 
Ferenc egyetemi magántanár ünnepi beszédet 
tartottak, az országos contcnnáris bizottság 
nevében dr. Sziklay János beszélt, aki kimen
tette a távollevő Rákosi Jenöt. Beszéltek még 
Szávay Gyula, Porzsolt Kálmán és Tábori Kor
nél, aki az Otthon írók és Hírlapírók Köre ne
vében helyezett koszorút az emlékmű talap
zatára.

— Ilazzia a Vóroslfjretben. A főkapitányság vasárnap 
délután nagyarányú razziát rendezett a Városliget egész 
területén a beteges hajlamú férfiak, után. Dr. Vogl József 
rendőrkapitány és Hóna Ernő detektivföltigyelő irányí
tása alatt délután 6 órától éjfélig tartott a razzia, amely
nek eredményeként 70 beteges hajlamú embert állítot
tak elő.

— Froreichné már félévvel ezelőtt elvált 
apja gyilkosától. A napokban jelentették az 
újságok, hogy az apósa meggyilkolása miatt 
elitéit Froreich Ernő ellen felesége válópört 
indított. A Reggel értesülése szerint Froroiohné 
már régen megindította a válópört s 
dr. Malonyay Dezső törvényszéki biró már 
egy félévvel ezelőtt, márciusban, ki is mon
dotta. a törvényszék határozatát, amely szerint 
az alkalmazott törvénycikk értelmében a há
zastársakat hal hónapra ideiglenesen elválasz
totta. Ez a hat hónap most lejárt és Froreich- 
nénak most már csak a válás végleges kimon
dását kellett kérnie, amit ügyvédje, dr. Szi
lágyi Artúr Károly utján meg is tett. Froreich, 
akit ebben az ügyben is dr. Sándor ■ László 
képvisel, a válás végleges kimondását semmi
ben nem akadályozza. Egyébként dr. Sándor 
László elmondotta A Reggel munkatársának, 
hogy Froroiohné, aki fiacskájával Olaszország
ban él, most is levelezési viszonyban van 
Froreichal. A beteg egészen apatiknsant él a 
soproni fogháziban. Idegbaja és tüdőbe fogságé 
orvosai szerint is mindjobban sulyosod’i.k. Az 
orvosok tanácsára most naponta 1—2 órán át 
fát vág a fogház udvarán. Cellájában nem 
olvas, egykedvűen ül s orvosai is az.t hiszik, 
hogy ügyének Ítélőtáblái tárgyalásán, amely 
Győrben lesz, nem jelenhet meg. A szerencsét
len embert — mondotta Sándor László — raj
tam kiiviil senki sem látogatja s úgy látszik, 
már teljesen beletörődött sorsába.

— UJ terv az erdélyi magyarság védelmére. A „Jog
tudományi Közlöny** mn inegjelonő számába dr. .-liter Pál 
a nemzetközi jog és a népszövetségi kérdések ismert szak
értője érdekes tanulmányt irt az erdélyi magyar telepesek. 
ügyéről. Ha a magyar parlament bt ;i a genfi döntés szóba- 
kerül — Írja Auer — célt tévesztett dolog volna a Nép
szövetség tanácsdl támadni, mert ezzel még a létező 
szimpátiákat ifi kockára tesszül:. Inkább a kisebbségi 
panaszeljárás reformját sürgessük oly irányban, amely 
a Népszövetség tanácsa helyeit a hágai állandó nemzet
közi törvényszék illetékességét biztosítja. Gondoskodjunk 
róla, bogy meghallják < zt a követel "sünket a Gcnfbcn 
ülésező diplomaták ós tegyük ezt szóvá a washingtoni 
interparlamentáris konferencián is.

— öngyilkos lett, mert elgázolta a kutyáját 
a villamos. Vasárnap délután a József-körit fon 
dgázolt, a villamos egy kiskutyát. A kutya 
tulajdonosa Farkas József 18 éves tanonc volt, 
akit kutyájának tragikus sorsa annyira el
keserített, hogy József-utca 31. szám alatt levő 
lakásán több grarn aszpirint vett be és kezein 
fölrúgta az ereit. Az öngyilkos fiút a mentők 
súlyos állapotban a Rókus-kórházba szállí
tották.

— Szörnyethalt tréning közben egy híres 
automobil versenyző. Boroszlóból táviratozza 
A Reggel tudósitója: Radák Bódog, a hírneves 
automobilvorsenyiZŐ, több mint 30, verseny 
győztese, ma tréning közben gépével egy 
árokba zuhant. A gép fölborult, Radák nyakát 
törte és azonnal meghalt.

— VJ flpusu francia autók Magyarországon. A magyar 
autópark nagyon jelentős értékű autólipussnl gazdagodott. 
><’hnn y nnppul ezelőtt érkezett meg Parisból barom 
„Aries** autó, amelyek a hossza utat -— a közbeiktatott 
mntschbnrgi hegyi tarával együtt — kitűnő kondícióban 
tették meg. A Gsiíky-utoa 10. szóm alatt lövő. Bcrlin- 
gnragc fogja forgalomba hozni ezeket a szenzációs telje- 
nitőkópcssógii 8-10 III’. autókat, amelyeknek árn 125 millió 
korona.

— Alig pár hét választ el bennünket a Fenyves-sorsjegy 
huzá.-áimk napjától. A 15,000.0110 korona értékű nyerőmé- 
nyék (női vagy férfi szőrmctélikabát, 5 női kosztümre 
vagy férfiöltönyre való kelme, 10 kész ruha, mosókelmé- 
bői) sorsjegye ingyen áll, vásárlási kötelezettség, nélkül, 
mindenki rendelkezésére, aki áruházainkat meglátogatja.

— Mllch Hugó dr. kárlyaadóssága. Jelentette A Peggcl, 
hogy dr. Mitek Hugó ismert fővárosi ügyvéd 000 milliós 
kárl.vnadósság miatt külföldre szökött. Azzal a hírrel 
szemben, hogy dr. Mlle.h a dudái Általános Takarékpénz
tárnál 125 milliós differenciát hagyott hátra, a novezett 
pénzintézettő] azt a fölvilágosltást kaptuk, hogy Miiek 
Hugóval sem miféle elszámolási viszonyban nem voltak, 
bizonyára másik takarékpénztár a károsult.

— Hamis hír ogy ceglédi cégről. Kgy reggeli lap vasár
napi számában azt a hirt közölte, hogy a Stclnfold Test
vérek ceglédi cég ellen, amely fizetésképtelenséget jelen
tett be, egy hitelező bűnvádi följelentést tett. A cég ezt 
ii leghatározottabban megcáfol la és véleménye szerint a 
bűnvádi följelentésről szóló hir cóljn az lehetett, hogy a 
folyamatban lövő egyezkedést moghiusltso.

Csapó Ödön szegedi tornatanár kirabolt 
egy budapesti házalót

DetektSvnelc adta ki magát és igazoltatás kősben vette el oz áldozat 
pénzét és éráját — Azzal védekezik, hogy sok p€nzt látott a házalónál 

és ez megszépítette
(A Reggel tudósítójától.) Különös rablás 

tettesét állították elő vasárnap a főkapitány
ságra. Néhány nappal ezelőtt történt. A Csep- 
rcghy-utca 2. számú házba betért Máté János 
házaló. A kapualjban találkozott egy jó meg
jelenésű, elegáns férfivel, alki váratlanul rá
kiáltott a csomagokkal megrakott házalóra:

— Igazolja magát, én államrendőrségi de
tektív vagyok! Mutassa a házalást enge
délyét!

A megijedt ember csak egy születési bizo
nyítvánnyal tudta magát igazolni. Az Üllői-ut 
14. számú átjátróház előtt azonban a 
„detektív** megállt a házalóval és amikor 
■látta, hogy senki sem tartózkodik a lépcsőház
iján, delikvensét oda állította egyik földszinti 
ajtó elé.

— Itt az őrszoba — mondotta —, várjon itt, 
amíg jön a rendőr.

Eközben megmotozta a házalót, óráját, 
valamint 500.000 korona készpénzét el

szedte tőle és eltávozott.
A házaló várt ogy darabig a rendőrre, de ami

mama és gyermeke a tisztaság üdítő érzetében, frisse- ségtőí sugározva, ápolva e's gondozva. Örömteli egészség nevetve mutatja a ragyogó foggyöngyöket.A Kalodont fogkrém mindennapi használata a legbiztosabb módja, hogy fogaink épségét és szépségét megőrizzük.

kor senki sem jött érte, gyanút fogott a „detek
tív" ellen és most már maga ment cl a rendőr
ségre, hogy jelentést tegyen az esetről. A de
tektívek azonnal abba a Csepreghy-utcai házba 
siettek, ahol a házaló találkozott az ismeretlen 
emberrel. Itt csakhamar megállapították, hogy

a „detektív" tulajdonképen Csapó Ödön 
szegedi tornatanár,

aki a budakeszi tüdőbetegszanatóriumban va«* 
gyógykezelés alatt. E hó 10-én, a/ni/cor a rab
lást elkövette, egy volt tanítványát látogatta 
meg. Vasárnap este előállították a főkapitány
ságra, ahol

beismerte a lopást.
de azzal védekezett, hogy amikor a batyukkal 
megrakodott embert meglátta, azt hitte, hogy 
tolvajjal áll szemben és ezért igazoltatta le. 
A házalónál levő nagymennyiségű pénz azon
ban annyira meg szédítette, hogy szinte önkí
vületi állapotban követte él a lopást. Kihall
gatása után őrizetbe vetteék.
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Mérnökök és hivatalnokok
a Beszkár kalauz- és napszámoslistáján.

vagy mire kell az
(A Reggel tudósítójától.) Évek óta követelte 

a főváros lakossága a békeparitás, fölé emel
kedett villamosviteldiják leszáHitását,^ de a 
Beszkár igazgatósága mindig azzal tért ki e 
kívánság teljesítése elöl, hogy a bevételében 
ebből folyólag keletkező hiányt elsősorban

nagy létszámú személyzete sinylené meg,
mert nem tudná őket kellően fizetni. De jött a 
szanálási törvény, amelynek értelmében a 
Reszkárnál is apasztani kellett a létszámot. 
Hosszú és bonyodalmas tortúra után menesz
tették Földes Imre igazgatót, az ismert színmű
írót is. Földes javadalmazása távozásakor havi 
négy-öt millió volt és két hónap múlva 
hasonló hatáskörrel Sztankovies Szilárd ta
nácsnokot alkalmazták kéiszeratnnyi fizetéssel. 
Most az elhalt Ágoston igazgató helyére akar
ják elhelyezni. Sztankovies ezenföliil még nyolc
millió korona nyugdijat is élvez a fővárostól. 
Erre Földes visszahoJyozési port indított a 
Beszkár ellen azzal, az indokolással, hogy a 
szanálási törvény értelmében csak a fölösleges 
■vagy nélkülözhető tisztviselőket kellett elbo
csátani kifejezetten létszámcsökkentés és költ
ségmegtakarítás céljából.

Ebben a perben a héten fog dönteni a 
Kúria.

A leleményes igazgatóság, hogy ne zúdítsa 
a nyakába hasonló kellemetlen pörök laviná
ját, különös trü'kkhöz folyamodott. Egész 
csomó uj embert alkalmazott tisztviselői mun
kára és ezeket a különböző munkabérlistákon 
és kalauzok között tartja nyilván és ilyen

bundáim, 
modelljeim, 
áruim

ElkftB Gyula
Káról y-körut 19

ölelkező szakasz?
címeken is fizeti. Mutatóba közlünk ebből egy 
párat.

Dr. Patz Sándor forgalmi főnök a kalauz
listán vozctl az osztályán mükdö 
mérnököket.

S z a f f k a hivatalnok a számfejtőségnól, aki 3—4 
hónap előtt kcrlilt a Beszkárhoz, mint napszá
mos van föl véve a hotlbérllstában.

Dobi hivatalnok a bérletpénztárnál, 6—7 hónap 
előtt, napszámos.

Torma technológus a magasépítési föntartásl osz
tályon, 4—5 hónap előtt, szakmunkás.

Kemény rajzoló ugyanott, kőműves.
C z 1 b a u c r hivatalnok, háztulajdonos, 4—5 hónap 

óta, napszámos.
II ü 11 n e r mérnök, vasútépítés, 4—5 hónap előtt, 

lakatos.
Nagy, volt müogyoteml tanársegéd, 

mérnök a jármüföntartásl osztályon, szak
munkás.

K ő n 1 g hivatalnok, vasútépítésnél, 3 év óta, nap
számos.

Ez ugyanis a legkevésbé föltűnő elszámolási 
mód, mert az ellenőrizhetés szempontjából a 
kalauzkategória a legelasztikusabb. Mivel na
gyon valószínűtlen az, hogy ezek a magasabb 
képzettségű emberek napszámosbéreikért lenné
nek hajlandók végezni a minősített szellemi 
munkát, nem maradhat hátra más megoldás, 
mint hogy

munkást ulórabérekkel rckompenzálják 
őket.

Ehhez képest meg is találjuk azt az intézke
dést, amely a takarékosság jelszava alatt el
törölte a tisztviselői tulóradijakat, de meg
hagyta a tulórabéreket — tulajdonképen tiszt
viselői használatra. Ha a kereskedelmi mi
niszter fölügyeleti jogánál fogva kimutatást 
kér az apasztott tisztviselői létszámról, ez födi 
a törvény követelményeit, mert hiányoznak 
belőle a munkabérlistákon fizetett tisztviselők. 
Természetes, hogy ilymódon még mindig fönn
áll a viteldij érdemleges leszál áthatásának 
egyik leglényegesebb akadálya, a különböző 
nyilvántartási és elszámolási leplekbe burkolt 
tisztviselőlétszám. Ez teszi érthetővé, hogy 
amikor a Demokratikus Biok kikényszeríti az 
ötszázkoronás viteldijleszállitá-st, akkor a 
Beszkár az ölelkező szakaszok máris város
szerte meggyülült módszerével

elgáncsolja az olcsóbbitó törekvést, 
hogy e réven biztosítsa a leplezett létszámhoz 
szükséges pénzügyi egyensúlyt.

Szeptember 25-én dönt a zsűri 
az állami bérházak terseiről
(A Reggel tudósítójától.) A népjóléti minisz

térium vasárnap délelőtt küldötte szét föl
hívását azokhoz az építészekhez, akiket az uj 
állami bérházak építésére irányuló akció során 
számításba vettek. Az építészeknek 10 nap 
alatt kell elkészülniük tervezeteikkel, mert 
A Reggcl-nck legilletékesobb helyről szerzett 
értesülése szerint

szeptember 25-én már összeül az a zsűri, 
amely a beérkezett tervezetekről lesz 
hivatva a legrövidebb időn belül doniéin.

A zsűri döntése után nyomban kiírják a pályá
zatokat, ngy, hogy kedvező időjárás esetén 
október közepén megkezdődhetnek az építke

zési munkálatok. Kedvezőtlen idő cselén az 
építkezések megkezdését természetesen el
halasztják, ami azonban semniiesotro sem 
jelenti azt, hogy a munkálatok már a kora 
tavasszal meg ne indulnának.

Ff

(DEÁK FERENC-UTCA 8)

| LEGÚJABB ŐSEI DIVAT | 
£ KÜLÖNLEGESSÉGEK £ 
| Á Í
|í? PÁRISI ÚJDONSÁG:

» KÉZZEL FESTETT CIPŐK | 
EREDETI ANGOL FÉRFICIPŐ | 

KÜLÖNLEGESSÉGEK | 
BROKÁT, LAKK ÉS SZÍNES |

| BÖRPAPUCSOK |

PAPLAN MATRAC
őszi bevásárlásánál nem lehel ügyel ;en kívül hagyni 

o híres ,,Hlcal“ jnaplatiy’/ftr kesxllniényeit

Sándor „02>EA0Lafi
IV, Kammermayer Kfiroty-utca 1 (Közp. városháza)

isiKW.taa

Brilliánsokat, gyöngyöket 
és régi ezüsttárgyakat Onhinnlninn Űon3 Kíroly-körul 28. sz. (Köz
teljes értékben vásárol uLllillululbl ponti városház főkapunál)

K
K

Veiour jildss eöúűlőszűnyeg 200/300 
Velőin* plüss úgyelű.............
Futásztiuyeg, príma..............
FulószGnyeg, príma..............
Príma mokelt serzlonőtveíö

Bariként Itáthl, 
Sarcként itáliai, 
Oarcíient hallal, 
KarcSiení Etáiíaü, 
Barcbení itáliai,

56/116
65 cm
85 cm

BUDAPEST, VH,RákóczM 24, vw, EvzséDeMtörat 28, V, 24, SK, Fereac-Wnit
BEBR££1EN GYŐR

Fuíúszünyeg öGrüürre!, 45 cm széles .. 45 K 
FiUósztiayegj bordűrrel, 58 cm széles . . 55 K 
Fuíészőuyeg bordűrről!, 68 cm széles .. 70 K 
Ftiiószűnyog bordűrrel, 91 cm széles .. 91 K 
Egyszínű, barna, m’-ként .. 95 K-tól följebb 
Mintázott, m’-ként.............100 K-tól följebb

Szőnyegek
M95

160

Linói ?nm meiieE a leglohk ttádtáburlkotáí 
UíV.&tfétá gyönyürü mintákban 
széles
széles 
széles

K
1<

60
00

50 cm széles ..........
58 cm széles
78 cm széles
100 cm széles
105 cm széles

I

®l

‘2
$
$

EííUüLl, művészi kivitelben, teljes 
lak, 2 szárny, 1 drapéria..........

FalVétiök,gyönyörű gobelin mintákkal 209
Roistíavászon, matracimzai (grádli) 

nagy választékban

SairnfiftMrák, aszta8t®r8€^k3 feziiorszőSW’
tek és kákuszsz&nyegek nagy választékban)

iás

nsuy vaSaszíehMn, íemMvilli olcsó ftrüan
Drapp ?5s zöm $a»etí.. se® k
Doitá!e>kal}áf, a kél szövői rész Küzötí 

gumizva................................................ 5&0 k
SziJvetszorW. kából ................................050 k
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Búd Jánosi „Hz államadósságok 
általános valoplzáclójápa gon

dolni sem lehet!"
(A Reggel munkatársától.) Valorizáció? Ál

lami kötelesség, majdnem becsületbeli kérdés. 
Mégis: csupa ellentmondás. A meg nem csiná- 
lás, a mulasztások szankcionálása. A megcsi- 
nálás njabb bizonytalanságok teremtése, a bi
zonytalanság pedig a gazdasági életnek gyil
kosa. Mégis meg kell csinálni, — ha lehet. De, 
ha megcsinálják,

jusson azoknak, akikkel szemben adós az 
ország,

akik áldozták vagyonukat, akik helyt álltak 
hazugságukkal. Sürgősen jelezze a pénzügyi 
kormányzat, hogy erre gondolva koszit elő va
lamelyes valorizációt — a régiek részére. Ne 
legyen ez az intézkedés, akaratlanul is, újabb 
manővereiknek alapja.

Ne azoknak valorizáljunk, akik ma szerzik 
meg „régi hadikölcsön-birtokos" jogci- 

műket.
Ha a pénzügyi kormányzat komolyan gon

dolkozik afölött, hogyan juttassa a legdera- 
kabb, legönföláldozóbb, a legjogtalanabbul ká
rosult rétegeket vagyonuknak legalább egy tö
redékéhez, ám váljon ez köztudattá, nehogy a 
többet tudók elszedjék azoknak vagyoni san
szait, akiknek megmentéséért történnék az ál
lam újabb nagy áldozathozatala. Ha pedig 
nem gondol rá a pénzügyi kormányzat, úgy 
szögezze ezt le végérvényesen, hogy más irány
ban no, történjék kártétel; belehajszolása egy 
uj vevőrétegnek, amely leginkább a középosz
tályból kerül ki, azokból, akik kis megmaradt 
pénz- vagy értékpapirvagyonkájukat szeretnék 
restituálni. Kikből áll ez a hiszékeny vevő
réteg? Azokból főként, akiknek soraiból köny- 
nyen talál talajra annak a hitnek elvetése, 
hogy az állam és ennél még sokkal haszonta
lanabbal, terjesztve: a kormány és ennél még 
sokkal jellemtelcnebbül terjesztve: a kormány
hoz közelállók kívánják és csinálják a valori
zációs jóvátételt. ♦

Ezek A Reggel megjegyzései a valorizáció 
igen súlyos problémájáról. Pontot téve fejte
getéseink végére, iflen beavatott helyről kap
juk a következő értesülést: ,.Mindazok a hírek, 
amelyek az államadósságok bármelyfoltu valo
rizációjára vonatkoznak,

kivétel nélkül alaptalanok,
a legjobb esetben naivitások, a legrosszabb 
esetben a publikum beugratásara. félrevezeté
sére irányuló hazugságok." Mik hát a valori
záció nehézségei? — kérdi az olvasó, aki ide
gesen figyeli azt a hosszt, amely két hét óta 
a tőzsdén a hadi köles önök, záloglevelek, vasúti 
és fővárosi kötvények piacán végbemegy. Ille
tékes helyen, ahol nagyon lelkiismeretesen és 
a teljes egész áttekintésével gondolkoznak, úgy 
vélik, hogy a valorizáció végrehajtása újból 
megbonthatná az államháztartás nehezen 
helyreállított egyensúlyát. Ma az állami járadé
koknál csak 5%-os kamatvalorizációt akarna 
életbeléptetni a kormány, ez azt jelentené, 
hogy három és fél aranykoronával emelked
nék minden adóalany terhe, holott ma már 
SO aranykorona esik minden adózó magyar 
polgárra. Ez több mint FAVo-os teherlöbb- 
letct jelentene! A valorizáció forrása ebben a 
szegény országban, sajnos, nem lehet más, 
mint az

újabb adóemelés,

az amúgy is szakadásig túlfeszített teherbíró
képesség elbirhatatlan fokozása. Nem is be
szélve a kiszámi thatatlan politikai és egyéb 
konzekvenciákról! Mit szólnak a gazdák, ha 
újra fölélednök a jelzálogtartozásaik? Más 
kérdés a magánadósságok valorizációja, ame
lyet már régen törvényhozási utón kellett 
volna rendezni. A Reggel értesülése szerint ez 
a törvényjavaslat már elkészült és az első 
őszi nemzetgyűlések egyikén nyújtja be az 
igazságiigyminiszter és a pénzügyminiszter.

Visszatérünk fejtegetéseink első bekezdésé
hez. Bármily nehézségek tornyosuljanak is a 
valorizáció végrehajtása elé, nem lehet szemet 
hunyni bizonyos vérző és cáfolhatatlan igazsá
gok előtt. így: tény az, hogy a társadalom na
gyon értékes rétegeit majdnem helyrehozhatat
lan károsodás érte. A gyámoltaltnak, árvák
nak, hivatali és házassági kaucióknak, mind
azoknak, akiket az állampapírok elértéktelene
dése exisztenciájukban sújtott, kárpótlásra két
ségtelen joguk van és ezekkel szemben az 
állam súlyos morális kötelezettsége forog koc
kán! Ez év februárjában Dréhr Imre fölszóla- 
lására a nemzetgyűlés költségvetési vitájában 
Bwd János pénzügy miniszter igy válaszolt:

— Az államadósságok általános valorizáció
jára gondolni sem lehet! Aztán hozzátette még:

— Sajnos, ezek szomorú tények, amelyeket 
roswml esik megállapítani és fáj az embernek, 
hogy ilyen megállapításokkal kell élnie...

Nyolc hónap múlt el Búd fölszólalása óta. 
A tőzsde újból felszínre vetette a valorizációt, 
szeles rétegekben kelt nyugtalanságot a kér
dés,

a kormánynak újból és végérvényesen 
szint kell vallania.

Ne engedjék, hogy olyan hullámok kerekedje
nek, amelyek objektív akadályaivá válhatnak 
a kormány szabad elhatározásának!

Unió színházi Tt.-ról van szó —.amely 300 szá
zalékig aktív, kétesztendei moratóriumhoz jus
son. A hites vagyon.! öl ügyelő előterjesztése 
szerint az Unió vagyona 87jj milliárd, a> adó
sok követelése pedig 12.5 milliárd. (E passzí
vában benne vannak az IJnió igazgatóig egy
úttal részvény többség tulajdonosai, első he
lyen betáblázott követeléseikkel.) És ilyen 
státus mellett akarják a kishitelezőket bele
kényszeríteni abba, hogy két évig várjanak 
4, 5, 10, 20 milliós követeléseikkel! Miért vár
janak a kishitelezők, akiktől azzal vették el a 
pénzt, hogy a színház üzlet, amely a törvények 
értelmében állja a kötelezettségeit? Most de
rült ki, hogy a kishitelezőknek azért ildomos 
a kétéves moratóriumot megadni, mert a szín
ház nem üzlet. A városnak az, mert elsőnek 
sietett behajtani adó- ós illetéktartozásait. Az 
alkalmazottaknak is az, minden jussuk meg 
volt hozzá, hogy ne hagyják a járandóságai
kat. Azoknak is üzleti vállakózás természete
sen, akik a példátlan kényszeregyezsóg óta 
viselik az Unió gondját. Csak a kishitelezők- 
nem üzlet az Unió, ők nem „kapcsolódhatnak 
ki“ olyan fölényes gesztussal, mint a vállalat 
egykori vezetői. Dr. Sebestyén Ernő ügyvéd 
volt az egyetlen, aki a kényszeregyezségi tár
gyaláson a nagyközönség szivéből beszélt, 
végül is azt mondván, nem talál szavakat 
ennek a felháborító helyzetnek a jellemzésére. 
Mi találunk. Többet. A legenyhébb: frivoli- 
tás...

X Holnap lép életbe az uj magyar-jugoszláv 
vasúti tarifacgyozmény. Az elmúlt héten a 
belgrádi közlekedésügyi minisztérium delegá
ciója érkezett Budapestre, hogy letárgyalja a 
Magyarország és Jugoszlávia között a tarifa- 
ogyezmény részleteit. Az erre vonatkozó tár
gyalásokat annak idején Popovics Tihamér 
meghatalmazott miniszter készítette elő és 
elvi lóg az a megállapodás létesült, hogy mind
két ország egymás áruit, beleértve a tranzifó- 
árukat is, átlag 30"/'o-os szállítási díjkedvez
ményben fogja részesíteni. A tarifa természe
tesen minden árucikkre más és más lesz és a 
most lefolytatott tárgyalásokon ezeket a rész
leteket intézték el. Az uj vasúti tarifát mind
két állam szeptember 15-én, kedden lépteti ren
deletileg életbe. A kereskedelmi tárgyalások 
Jugoszlávia ós Magyarország között ezidő sze
rint szünetelnek és értesülésünk szerint csak 
akkor folytatják majd őkel, ha Ausztriával és 
Csehországgal megkötjük a vámtarifaszerző
dést'.

X 300 százalékig aktív vállalat — kétévi 
moratóriuma. Ilyet is csak Fest, a mai fásult, 
saját sorsa iránt is közönyös, megőrült, kiégett 
pesti polgár visel cl, mert sehol a kerek vilá
gon nincs párja, hogy egy nagy vállalat — az
TínX’Stl El .'irányút, ezUMUt, gyUngyUt és
B'OLiLsAitoff,vessek 
Stnger J., IV, Egyetem-u. 11.

Gozsdn nagj 
á t j á r ó h á

után készült
a legújabb

PÁRISI MODELLEK
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b a k f i s - 
és leányká
ét m o n o t i kabátokat és 
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lasztékban BÁMULATOS OLCSÓN

a közismert nagykereskedésben, ahol 
egyes d a r w bök is kiszolgáltatnak

Csak bent az 
első udvarban

Iparművészet
Vas- és 

gépvásár

Divat- és textiliparBőr- és cipőipar

Frankfurti őszi vásár 
Általános vásár

1925. évi október hó 4—7-ig* 
Technikai vásár 1925 október hó 2—7-ig

Németország legrégibb ée legjobban szerveseit 

NAGYVÁSÁRA
Fölvilúgositást nyújt a tiszteletbeli képviselő 

A.CZÉL GYI M, Budupcst VII, RAkőczbut 32. az. 
Telefon: József 118—10. 5ü°/o vizumkedvezmény

Nagy utazási kedvezmény az összes vonalakon

Szőkaly Emil 51 j

vizsgára 
jogi szigorlatokra, alapvizsgákra, államszámvltelre. 
kottős könyvelésre, közgazdasági egyetemi vizsgákra 
előkészítünk. Jogyzotbérlet. Beiratás előtt tanács
adás. Prospoktus.

SsantugH-sxemlnárium, Budapest IV, V6cl-u. 51

&Emke
Kávéliáz-átvétel!

Van szerencsém t. vendégeimet és ba
rátaimat értesíteni, hogy a régi jóhirü

átvettem
Ez alkalomból arról biztosítom összes 

vendégeimet és barátaimat, hogy min
den törekvésemmel azon leszek, hogy a 
régi előkelő kávéház tradícióit szakszerű 
vezetés, figyelmes kiszolgálás és első
rangú ételek és italok nyújtása által főn
tartsam, sót a kávéház nívóját emeljem.

A kávéházi iparban sok éven át szer
zett tapasztalataimmal azon leszek, hogy 
a kávéházat látogató közönségnek minél 
kellemesebb otthont biztosítsak.

Számos látogatást kér
Morf! Károly



Egy volt tüzérfőhadnagy elköltötte 
menyasszonya pénzét és nyomtalanul eltűnt 

Búcsúlevelében azt írta, hogy öngyilkos lesz
(A Reggel tudósítójától.) Néhány hét óta 

titokzatos öngyilkossági ügyben nyomoz a fő
kapitányság eltűnési osztálya. Körülbelül egy 
hónappal ezelőtt ugyanis egy előkeld katona
családból származó hölgy bejelentette a rend
őrségen, hogy udvarlója, Árvay Lajos volt 
tüzérfőhadnagy, a Pénzintézeti Központ B-lis- 
tás tisztviselője, eltűnt. Árvay Lajos eltűnése 
előtti estén még menyasszonyánál, egy volt 
ezredes leányánál vacsorázott, ahonnan kapu- 
zárás előtt jókedvűen távozott el azzal, hogy 
hazatér Mária-utoa 2. szám alatti lakására. 
Másnap menyasszonya levelet kapott Árvay- 
tól, amelyben a volt főhadnagy bejelentette, 
hogy nagyobb összegű s határidőre fizetendő 
adóssága van és mivel fizetési kötelezettségé
nek nem tud eleget tenni, öngyilkos lesz. A 
rendőrség az eltűnt főhadnagy fölkutatására 
széleskörű nyomozást indított, személy]eirását 
megküldötték az összes vidéki és határmenti 
rendőrhatóságoknak is, de Árvay Lajosnak 
mindeddig sem holttestére, sem pedig tartóz
kodási helyére nem tudták ráakadni. A Reggel 
munkatársa Szentkirályi-utcai lakásán föl
kereste a nyomtalanul eltűnt tüzérfőhadnagy 
menyasszonyát, aki udvarlója eltűnéséről a 
következőket mondotta:

— Árvayval egy évvel ezelőtt ismerkedtem 
meg, de csak mintegy három hónap óta jáid 
föl hozzánk. Azt mondotta, hogy szeret engem,

MOwlHm Siaíenák tölár- 
gyattsa a szegedi hadbiréság 

előtt
Szeged, szeptember 13.

(A Reggel tudósítójának telfonjelentése.) 
Még augusztus hó első napjaiban történt, 
hogy gará,zda katonák éjszaka leszúrták 
Szászi Menyhért kerékpáros rendőrt, akit 
rendkívül súlyos állapotban kórházba szállí
tottak. A gyilkossági kísérlet ügyében a 
rendőrség Orbán Mihály utászszakaszvezetőt 
és Fischcr János őrvezetőt vette gyanúba, de 
nem tudott ellenük kézzelfogható bizonyítékot 
produkálni, a gyanúsítottak pedig tagadtak. 
A nyomozás vezetését ezután a szegedi 
honvédtörvényszék vizsgálóbírója folytatta le, 
aki a két katonát vizsgálati fogságba 
helyezte. A katonai vizsgálat folyamán 
Orbán megtört és bevallotta, hogy a rendőrt 
ő szúrta le. A kritikus éjszakán Orbán Mihály 
és Fischcr János ittasan énekelve haladtak a 
Bánomkert-soron. Két kerékpáros rendőr iga
zolásra szólította föl őket, de a katonák az 
igazolást megtagadták. A rendőrök lo akarták 
fogni őket, amire mind a ketten elővették

7

korona

adag vajjal
az

SURÓM
nagykávéházban
Erzsébet-kdrut 53

(Király-utca sarok)
Az iSsszes bel- és külföldi lapok
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GBU*

Uzleteladás
vagy

vétel
vágott, valamint lakásügyekben 
sürgősen koressák föl irodámat

FREUD
V1L kcr., Mia«n>utco 19, Toiofom József 72-63 | 

feleségül akar venni, de házasságát tartogatja 
arra az időre, amikor hazavihet a szüleihez 
Kassára. Árvay ugyanis 1920-ban Csehszlová
kiában Magyarország javára kémkedett, a 
csehek el is fogták, de a fogságból sikerült 
megszöknie és akkor a csehek in contumatiam 
kötél általi halálra Ítélték.

— krvay — folytatja a szép, szőke 
asszony — néhány hónappal ezelőtt kezdett 
pénzüzletekkel foglalkozni. Meglehetősen köny- 
nyelmü ember volt és mivel költekezéseire nem 
futotta szerény tisztviselői fizetéséből, ismerő
seitől nagyobb összegeket vett föl kosztba. 
Hogy azután adósságait födözni- tudja, unoka
bátyjától 14,000.000 koronát kért kölcsön es — 
folytatja pirulva — tőlem is elkérte minden 
pénzemet, 2,<500.000 koronát, azzal, hogy nála 
kamatozni fog...

Ugylátszik, az utóbibi időben annyira össze
tornyosultak fölötte az adósságok, hogy nem 
völ't más választása, mint az öngyilkosság...

— De azért alapos az a gyanú is, hogy nem 
is lett öngyilkos. Ruháit ugyan eltűnésekor 
lakásáról magával vitte és búcsúlevelében azt 
irta, hogy ezeket egy barátja fogja értékesí
teni, aki majd a Tubák ellen értékéből elküldi 
neketm a pénzemet. Eddig azonban a 2,500.000 
koronából egy fillért sem láttam és valószínű, 
hogy Árvay a ruhákat maga adta el és az igy 
szerzett pénzen külföldre szökött...

bajonettjüket. Orbán életveszedelmesen meg
sebesítette Szászi rendőrt és a koromsötét éj
szakában mind a kelten elfutottak. Orbán 
szakaszvezető ellen szándékos emberölés kísér
lete miatt a katonai ügyészség vádiratot koszit 
és mind a két katona ügyében legközelebb 
megtartják a főtárgyalást.

Kigyulladt és lezuhant 
egy német röpülőgép 

München, szeptember 13.
(A Reggel tudósitójának távirata.) A fleis- 

heimi röpülőtéren egy látványos röpülés al
kalmával Kröhl pilóta lezuhant. A gép ki
gyulladt s a roncsok alól a pilóta megszenese- 
dett holttestét húzták elő.

eaffllgi nyertesei
1. Adorján Margit háztartásból!, VIII, Karpfcn- 

stoin-utca 10, egy faragott hálószobát és kar
kötőórát kapott"

2. Wasznor István segéd, Iíidegkuti-ut 86.
3. Roth Béla tisztviselő, VI, Csengcry-utca 48.
4. Major Károly mű virágkereskedő, VI, Lehel

utca 30, mindegyike egy-egy svájci zsebórát 
kapott.

5. Balauyi Erzsébet háztartási, Pesterzsébet 
Előd-utca 61, egy svájci karkötőórát kapott’

6. Baksa József zöldségárus, Kispest, svájci zseb
órát kapott.

7. Varga Belőné, vasutas neje, Wekerlctelep.
8. Pctrá3 Pálnó, Kenderes.
9. Nagy Erzsébet, Eger, Dobó-utca 31, svájci kar 

kötőórát kapott.
10. Szűk József, Budafok, Nagykőbanyai-ut 24, 

aszta lossegéd.
11. Tóth Imre, Csepel.
12. Trostlcr Mózes nyug, dctcktivföliigyelő, Buda

pest VIII, Gólya-u. 14, svájci zsebórát kapott.

OyüJlse a HARRY-belUlttl!
Olvassa el az üzletekben kifüggesz

tett nyereményföltételcinket!
HARRY-paszía |oöb a Icyjahünúl?

vár
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Még 2 hálószoba 
berendezés 

... 192 svájci óra 
ingyen kiosztásra

Még a JSöltségveíísi vita 
során a Ház elé Kerül a 

valutareformjavaslat 
A pénzügyavtimlsster az arnnykotrcsnás 
megoldást pártolja — a
tavasszaS íőpheC életbe a víftüM tareform

(A Reggel tudósítójától.) Mr. Smith nép
szövetségi főbiztos legutóbbi jelentésében a 
valutareform életbeléptetését, jelölte meg a 
pénzügyi kormány legközelebbi céljául. A 
pénzügyminisztériumban már hetek óta foly
nak is az erre vonatkozó tárgyalások, az egész 
ügy azonban annyira kezdetleges stádiumban 
van, hogy A Reggel megbízható értesülése 
szerint

a valutareform aligha ölthet a jövő év 
januárja vagy februárja előtt komolyabb 

formát.
Kétségtelen ugyanis, liogy az uj bankjegyek és 
váltópénzek nyomásához csak akkor lehet 
hozzáfogni, ha az uj pénzegységről már vég
leges döntés történt, a valutareform pedig 
nem. léphet addig éleibe, amig az uj bank
jegyek és váltópénzek tekintélyes része el nem 
készül. Erre pedig clőrdálhatóan csak tavasz
éval kerülhet sor, mivel az uj pénzegységről, 
még a kormány tagjai körében sem alakult ki 
egységes vélemény. Mr. Shipmann, a Nemzeti 
Bankhoz kiküldött népszövetségi valuta
referens azt a megoldást ajánlja, hogy az uj 
pénzegység 20.000 papírkor onával legyen 
egyenlő.

Búd pénzügyminiszter azonban sokkal 
megfelelőbbnek tartaná az aranykoronás 

megoldást.
I

Ezt a fölfogást vallják a Nemzeti Bank 
vezetői is és csak néhány bankvezér foglal 
állást az angol shillinggel egyenlő pénzegység 
bevezetése mellett. Kormánypárti körökben 
a 10.000 koronás megoldást ma már teljesen 
elejtettnek tartják és általában arra számíta
nak, hogy a valutareformról szóló törvény
javaslat, amely nyomban a költségvetés le- 
tárgyalása után a nemzetgyűlés elé kerül, az, 
aranykoronás megoldást fogja tartalmazni.

Három millió munkás tiltakozik 
az angol imperializmus ellen

London, szeptember 13.
(A Reggel ludósitójának távirata.) A scar- 

boroughi szakszervezeti kongresszus elé hatá
rozati javaslatot terjesztettek, amely elitéli az 
imperializmust és kijelenti, hogy Anglia 
uralma a nem angol, népek fölött a kapitalisz- 
tikus kizsákmányolásnak egy módja, amely
nek az a célja, hogy olcsó nyersanyagot szerez
zen magának és ezzel leszorítsa az angol mun
kásság életstandardját. A határozati, javaslat 
fölhívja a kongresszust, hogy foglaljon állást 
az imperializmus ezen elfajulásával szemben. 
A kongresszus csaknem 3,000.000 szótöbbséggel 
elfogadta a határozati javaslatot.

P3TÖFI TÁRSASÁG WO ! A LAPJA JAVÁRA aENDElftt

FŐNYEREMÉNYE*.

SZENZÁGíÖS 
BRHJLIÁNStKSZEREK, 

ARANY- ÉS

MINŐÉI GCV SOQSJLoVEL NYERMF7O ! 
__ « VÁG Ül Nf CRC M fcNTCK •.

ClrKliűns káikr.c&tn* PcmpadoMra-UrU
ISrlMIZans g>lnUnn!<ns‘ktwd
Bi*{|iOAnn uuykeirMos soflter meltiU 
ararty clg^r^kftatArcn ■
HrilHAnn rjyürlí I
KótkarfttOi ixrHIiúvtxcsokor, stb., ntb.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

nem kérdezné meg alkalomadtán az olaszlisz- 
kai csodarabbitól, hogy a start után mégis mi
lyennek ígérkezik az uj színházi szezón?

— Niemand propheta...
— Ami igaz, az igaz; mert hiszen a gazda

sági válság még javában pusztít, sőt a pesszi
misták úgy vélekednek, hogy a tulajdonképem 
krízis majd úgy február táján szakad reánk. 
Szóval, aki ezt az esztendőt kibír ja, az meg is 
marad. Éppen ezért a színházak olyan gőzerő
vel dolgoznak, hogy a falaik is füslölögnek tőle. 
Hogy egy-két példát említsek: Jób Dániel 
valósággal rabszolgája a Vígszínháznak, kora 
reggeltől késő éjszakáig egyfolytában dolgozik, 
darabokat olvas, rendez, tárgyal, szaladgál s 
olyan tempót diktál a Vigbelieknek, hogy min
denki lázas lesz tőle. A színház startja egyéb
ként sik erült, tavaly egész szezónban nem volt 
hét olyan jó ház, mint amilyen a Vígszínház 
idei első hete volt.

— Na, képzelem: Blu menthal mekkorát fog 
lumpolni, ha megtudja az örömhírt.

— Ezen az alapon Klebelsberg is mulathat 
egyel, meri az Operában is úgy megindult a 
munka, n inthet csakugyan elérkezett volna az 
idejt annak, hogy ebből a nagymultu intézet
ből. nagyjövőjii színház fejlődjék, Radnai ener
giájával (> egyént szeretetreméltóságával meg- 
kr.Vtolta a soka' zaklatott művészek bizalmát.

mintha a publikum is a dolgok konszolidá
lódását erezné. Az ujrendszerü bérletnek olyan 
sikere van, hogy napokkal előre sorszámot kell 
váltania annak, aki bérelni akar. Nagyon 
f’gy elemre méltó, hogy az uj bérlői: nagyrésze 
tisztviselő tanár és az intellektuális közép
osztály másfajta képviselőié. Ebből a tünetből 
a magánszínházak is reményeket meríthetnek 
egy közelgő jobb jövőre. Bent voltam a Ma
gyarban is egy próbán — reggel kilenctől dél
után hatig folyton próbálnak ott is —, Csortos 
és Titkos a front élén.

— Vagyis: tömbkők!?!
— Vagyis. A Magyar Színház egyébként 

tepertőit színház lesz s ezért a „Pile ou fácc" 
után gyors egymásutánban még két darabot 
mutat be, az egyik a „The rain", amelyről 
már tavaly beszéltem magának, ha emlékszik 
még: egy honolului kis cocottenak és egy 

angol misszionáriusnak a szerelmi regényéről 
szól. Vasárnap délben két sürgöny ment el a 
darab előkészítése érdekében, az egyik Lon
donba, a darab eredeti díszletterveiért, a másik 
a Berlinben időző Marthon Sándorhoz négy 
eredeti hawai-ért, akik a darabban statisztálni 
fognak. A másik Fodor László uj darabja, a 
cime: „Dr. Szabó Juci". Szóval, amit lehet, 
megtesznek a színházak, a többi most már 
igazán a publikum dolga...

— Már tudniillik a befizetés.
— Az. Ezek után természetesen nem csodál

kozom azon, hogy a színigazgatók igeit komo
lyan tárgyalták egymás között a sajtó szerepét 
az idei szezon kialakulását illetőleg. Egyik 
bizalmas értekezletükön elhatározták, hogy 
bizonyos befolyásokat fognak érvényesíteni 
abban az irányban, hogy a sajtó, amelynek 
nemcsak kulturális, de üzleti érdeke is, hogy 
a színházak megmaradjanak, lehetőleg ne írjon 
olyan gyilkos kritikákat, amelyek a közön
séget még inkább elkedvetlenítik. A Heggel 
fölfogása ebben a kérdésben az, hogy valóban 
szükség van e legnehezebb szezon küszöbén és 
kezdetén bizonyos „kimélcli időre", azonban 
ennek a kíméletnek a halára szigorúan ott 
végződik, ahol a színházi produkció akár ordi- 
náréság révén, akár a magyar nyelv elcsúfítá
sával, vagy pedig a legalacsonyabb ösztönökre 
spekulálva akar kasszát csinálni. Erre árgus
szemekkel fogunk ügyelni, mint a múltban, 
úgy a jövőben is.

— Erről jut. eszembe: mi van az Andrássy- 
uti Színházzal?

— A tulajdonos Ernőd Tamást, a színház 
régi, Unió-rezsimbeli vezetőjét szerződtette 
igazgatónak, aki nívót, Ízlést és poézist jelent. 
Nádor Mihály lesz a karmester. Korrumpál- 
hatatlan művész ez a jő Ernőd, tehát az Apolló- 
kabaré kisértő emlékei ellenére is bízunk 
benne.

— És a Béna is sáncéban? Uj, modern „Hamlet" 
és Somlay^ a bősz?

— Azt hallom, hogy Argyttunknak sok baja 
van a személyzettel. Mint teljhatalmú főren
dező és müsorirányitó marsall ugyanis Ica tanai 
drill! akart a műszaki személyzet körében 
meghonosítani — nagyon, helyesen —, ami 
ellen azonban nevezettek küldöltségileg tilta
koztak dr. Bárdosnál. Baló Elemért is hadbíró
ság elé. akarta áll'tani, mert rosszul adott egy 
végszót, mondván, hogy addig pedig szerepről 
ne is álmodjon, amíg ő a színháznál van... 
Vasárnap este egyébként vendégszereplés volt 
a Benaissance-ban: Harmath Rózsa játszotta 
szerződlctési célból az „őszi szerelem" egyik 
szerepét, szépen, zengvén, tehetségesen. Nyil
ván szerződtetik is.

— Egyebekben?
— Ami még a ,.Hamlet"-ct illeti, hál az való

ban modern lesz, egy diszlel tel játsszák végig

I Molnár Ver- , V ígh
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a darabot és az előadás alatt mindössze kdt 
szünet lesz. A függöny nem megy le, sőt föl se 
megy, mert a közönség már nyitott színpadhoz 
jön be. Rendkívül érdekes lesz Mészáros Giza 
királynéja s az uj Ophclia, az ismeretlen Hol
lós Ilona kisasszony személye iránt is érdeklő
dés mutatkozik. A „Hamlet"-előadás napján 
nyílik meg a Belvárosi Színház is, a Geraldy- 
darabbal.

— És mi van a Királlyal?
— Huszonhatodikán lesz az „Annabál" pre

mierje. Az „Annabál" 1875—80 körül játszik, 
budai polgári miliőben és egy kedves szerelmi 
história körül forog, amely az Annábálon kez
dődik és egy szüreti mulatságon keresztül, az 
őszi hadgyakorlaton végződik, — természetesen 
házassággal. A cselekményt Ferenc József fia
tal korabeli úgynevezett péktiszt (napjainkban 
•— élelmezési tiszt) és egy kedves nagymama, 
Rátkai és Gazsi Mariska szövik, a zene pedig 
Volkmann Róberté, Vincze Zsiga szervirozásá- 
bem. Főszerepeit Pdcsy Erzsi, Gazsi Mariska, 
Sándor Gizi, pardon, szinte elfelejtettem: So
mogyi Nusi, aztán Rátkain kívül Latabár, 
Kompóthy, Szirmai, Gallay és Ihász Lajos 
játsszák. Most még, hogy a referáda igazán tel
jes legyen, egy szót a Városi Színházról: leg
közelebbi újdonság egy Gilbert-operctt, cime: 
„Die Gcliebte scincr Hochheit". A szóbanforgó 
hölgyet, akit németül Fritzi Massary játszott, 
Hontliy Hanna fogja játszani, ebben lép föl* 
először Molnár Vera is. Előadják még a „Por
tiéit némá"-t is Bajor Gizivel, miután a szerep 
fekszik az orgánumának és Adler Adelinával 
„Az eladott meny asszony"-t. Végül itt kerül 
színre a sokat emlegetett „Rigucttc" is. Ha 
pedig még azt is megemlítem, hogy Tarján 
három dizőzt szerződtetett az elkövetkező 
három hónapra, mégpedig a pittoreszk Németh 
Juliskát, a drága, nagy Mimit ós Gaál Francis
kát, akkor igazán...

— ... csak a pletyka van még hátra...
— Úgy van. Szombaton délután 5 órakor a 

Fáik Míksa-utca egyik sarkán egy csukott 
kis taxi szépen beleszaladt a Balaton-utcából 
egy fölhúzott tetejű piros Magomobilba. Nagy 
baj nem történt, a sárhányó görbült el egy 
kissé, meg a lámpák törtek össze, no meg a 
soffőrök szidták egymást kegyetlenül. A két 
autó utasai természetesen azonnal kiugrottak

Király-Színház í

A

utolsó előadásai.
Aki még nem látta, 

okvetlen nézze meg,
megy

Szeptember 
először

Martos, Volkmann, Vince 
operettje
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a kocsikból — és itt kezdődik a nagyobbik baj. 
A csukott kis taxiban, illő hölgy ugyanis fele
sége volt a Magomobilban ülő urnák. A Mago
mobilban ülő hölgy viszont barátnője a kis 
taxiban ülő urnák.

— Neveket!!!
— Csak — neveket. És csak kettőt. Tessék 

választani: egy hölgyét és egyik űrét meg
mondom.

— A barátnőét!
— Pálma.
— És a férjét!
— Dénes. És most meneküljünk.

• Sorozatosan kerül színre a „Ilárniacskán!" a Víg
színházban. E hót műsor t Veber nagyszerű zenés víg
játéka egymagában tölti bo. Vasárnap délután az ,,Ezüst
lakodalom1* szerepel a műsoron.

• Az „Orlov" előkészületei foglalják le a Fővárosi 
Oporettszinház o hetét. Szombaton este tartják meg u 
premiert, amely a szezon első nagy eseinéuyo lesz. Pará
dés szereposztásban, ragyogó kiállításban kerül be
mutatóra Graniehstadtcn nagysikerű operettje. Az első 
előadások jegyeit már árusítják. Jövő vasárnap délután 
a kabarémüsort adják.

• A „Lili bárónő1* 200-adik előadása Péchy Erzsivel — 
szerdán, szeptember 16-án a Városi Színházban. A gyö
nyörű Huszka—Martos-operett ritkaságszámba menő ju
bileuma ünnepi ostójo lesz a Városi Színháznak is, 
amoly alkalommal a ragyogó I’echy Erzsin kívül a 
népszerű operett főszerepeit a bemutató szereplői: Vigh 
Manci, Galetta, Sziklay és Sik llezső alakítják. Hely
árak 6000-től 58.000-ig.

• A „Zsldónő" — Halévy operája — csütörtökön, e hó 
17-ón a Városi Színházban Vágó Boriskával és Ocskay 
Kornéllal. Helyárak 6000-től 58.000 koronáig.

• „Dolly", a Városi Színház legvidámabb oporettjo, 
ma, hétfőn este a bemutató szereplőivel. Holyárak 
6000-től 58.000 koronáig.

• Hétfőn ós kedden játsszák utoljára „A nóta végé“-t 
n Budai Színkörben. Kedden osto búcsúzik híres szere
pében Honthy Hanna hálás budai közönségétől.

MOZI
Aki szépségével egy országot kormányzott 

A Eondozii Casanova
A történelem ezernyi rejtelmes és különös, 

ezernyi csodálatos kuniért Örökített meg. 11a 
a mai időket is évtizedek távlatából fogja 
nézni egy történetíró, meg fogja állapi tárni, 
hogy a XX. század elején épp olyijn rejtelmes 
ós megmagyarázhatatlan erők emeltek ki a 
történelem mindennapi tömegéből embereket,- 
mint az elmúlt évszázadokban.

Az angol történelemnek van a legkevesebb rejtélye. 
Ebben nz országban hideg, angol-szász fővel ós józan
sággal vezették az ország óletót az arra hivatottak, do 
még az angol történclomnok is vannak különös alakjai. 
Ezek közó tartozik a szép Brummel, akinek pályáját 
Clyde Fitch angol regényíró dolgozta föl.

A szép Brummel, a londoni Casanova, aki a XIX. század 
első éveiben élte fénykorát, valósággal uralkodott Angliá
ban. Az alkotmányos uralkodók hazájában Beau Brummel 
volt az egyetlen despota.

Zsarnokként uralkodott a társadalmon, nz erkölcsökön 
és a divaton. Pedig semmi egyéb Jogcíme nem volt az 

uralkodásra, mint esze, clegánciája és szépsége.
Beau Brummelnek ez is sikerült, egészen addig, amig 

— mint minden zsarnoknak — fejébe nem szállt a hata
lom. Elbukott. Drámai, tragikus hős volt, aki ragyogó 
életét szegényházban, nyomorultan fejezte be.

Anglia történetének és az angol erkölcsök történetének 
egy darabja Beau Brummel élete és Clydo Fitch regénye 
nagyszerű föladatot tárt a mozirendező elé, aki a londoni 
Casanovát akkor vitte filmre, amikor John Barrymore, 
a népszerű angol Hamlet-szinész vállalkozott a nehéz 
föladat megoldására. Nincs szükség a dicséretre John 
Barrymorenak. Meg tudja értetni velünk, hogy a szép 
Brummel mikópen lehetett a szabad Anglia zsarnoka. 

S ezzel épp úgy meghódítja n közönséget a XX. század
ban, mint Bcuu Brummel 120 évvel ezelőtt.

*

A . „Casanova Londonban" eimii nagyszabású Warner 
Brothers-fllm csütörtökön jelenik meg a Mozgókép-Otthon 
Capilol és Uránia müsoráu. Az előadások fényéi, és 
művészi értékét emelni fogja, hogy Kcrpely Jenő ós 
Zsámboky .Miklós gordonkaművészek fognak közre
működni.

iW1K»«aPm——

A rendőrség Kötelessége a mozllwzönség 
érdekelt megvédeni!

A rendőrségiek sok mindenféle összekötte
tése van a mozikkal. Alig van olyan szórakozó
hely, amely annyira a rendőrség hatáskörébe 
volna utalva, mint a mozi.

Lehet, hogy a rendőrség állandó beavatkozása n mozi 
kulisszái mögött szükséges, azonban az a véleményünk, 
hogy a rendőrségnek egyébként is szükséges megvédeni 
a moziközőnség érdekoit azokban a dolgokban, amelynek 
hátrányait ma is érzi a közönség. Arra nincs mindönki
nek ideje, hogy a délutáni vagy különösen másnapi 
mozijegyét délelőtt vagy ogy nappal előbb megvásárolja, 
ha egy jó Ilimet akar látni. Márpedig ma az a helyzet, 
hogy

he ŐRT nagyobb fllmattrakcló kerül valahol bemuta
tásra, a kisebb és nagyobb Jegyüzérok már megjelen

nek a láthatáron
és az összevásárolt jegyeket csak ázsióval adják tovább 
a közönségnek.

A legfinomabb angol, francia kabát-, kosztüm- és 
ruhakeimekülönlegességekben óriási választék

GyagjJ&sszövetosztáBy:
Divatkockás alj- és ruhakelme------ - 29.600
Gabarden ruhakolme, duplaszéles— 35.000
Kosztümkelme, angol zsanér, 130 cm 

széles-----------------------------  55.000
Seviot, jóminőségü, minden szinben, 

duplaszéles--------------------------- 63.000
Kitűnő használati öltönykelme------  70.500
Casan, tiszta gyaju, minden szinben 78.000
Divat öltönykelme, angol zsáner — 145.000
Felöltő kelme, kitűnő minőség------  148.000
Kabátvelour, tiszta gyapjú, minden 

szinben------------------------------------ 183.000
Double ragián- és átmenetikabátn 

kelme------------------------------------ 222.000
Kombinált öltönykellékcsomag------ 160.000

(tartalmaz ogy öltönyhöz szükséges bélésanyagot)

Moső-osztállys
Mosó grenadin, minden szinben — 8.500
Mosó delén------------------------------- 12.800
Sport-flanell kitűnő minőség---------- 14.800
Francia cérna-marocain, legújabb 

minták---------------------------------------- 18.000
Divntflanell legújabb esik- és kocka

mintákban --------------------------------21.500
Szövött cérna-barchet, gyönyörű 

mintákban-------------------------------- 29.800
Selyemfényű kabátbélés, legszebb 

mintákban-------------------------------- 32.000
Puplin-különlegesség, minden szin

ben ---------------------------------------- 49.000
SeOyemosz&áSys

Trikóselyem müselyemből, dupla
széles ---------------------------------- 49.000

Nyersselyem, minden szinben, 85 cm
széles----------------------------------- 59.000

Crépo de Chine, divatszinokben------  85.000
Ruhabársony, minden szinben, 70 cm 

széles----------------------------------- 85,000
Schantung ruhaselyem, mindon szin

ben, 85 cm széles----------------------- 95.000

Kölött- és szövött osztály;
(Csak Calvln-tőrl áruházunkban)

Női harsinya, minden szinben — — 9.060
Muslin-harisnya, dupla talp-sarok —■ 28.000
Férű-soknik, tartós minőség-- 7.000
Divatmintás féríi-sokni--------- 15.000
Gyermek patent-harisnya 1. sz. — 12.500
Kötött selyemnyakkendő--------- 16.000
Delén fejkendő, szép mintákban — 15.000
Női svédkeztyii-------------  36.000
Selyem nyaksál különlegesség------- 68.000
Divatmintás női gyapjúméi lény — 146.000
Szines női gyapjú kabát, legújabb
fazon------------------------------------ 290.000

Berliner gyapjukendő------------------- 392.400
Menyasszonyi fátyolban és koszorúban 

nagy választék

Vászonosztálys
Mosott sifón------------------------------------ 12.500
Bőrerős angin-------------------------------- 16.500
Kitűnő alsónadrág-köpper----------- 25.000
Batisztsifón, 83 cm széles------------------- 21.300
Batisztsifón, 130 cm széles----------- 38.850
Pamut lepedő vászon, 150 cm széles — 45.000
Pamut paplanlepedővászon, 180 cm

széles------------------------------------ 56.000
Kitűnő törülközők--------- ------------------18.500
Pohár töri ők-----------------~ ----------- 14.000
Damaszt kávéskészlet, G személyes — 140.000
Ágy- és asztalterítők, flanelltnkarók, váttkendők 

és pokrócokban nagy választék

2,2%, 3 és 4 méteres szövet, 
selyem- és mosómaradékok 

rendkívüli ©Issőn
adunk minden vevőnknek 
egy FE NY VE S-sorsJegyct. 

Nyeremények 15,000.000 kor. értékben
Legújabb ael^mkUlánlegessÓBekben Mintákat kívánságra kész

séggel klildílnk

Konfekció osztály;
(Csak Calvin-téri áruházenkbnn)

Női angol homespun-kabát, legújabb 
fazon-------------------------------------

Velour télikabát, legszebb kivitelben 
Gyapjú casan-ruha, legújabb fazon 
Eolin-ruliák, divatfazon mindon szin

ben — 
Ruhakülönlegesség gyapjú trikóból — 
Velour-flanellruhák, a legújabb fa-

Trikóruha müselyemből, minden szín-, 
ben----------------------------------------

Trikózsemper müselyemből, hosszú 
ujjal--------------------------------_

Divatcsikos és kockás aljak-----------

580.000
730.000
350.000

500.000
360.000

188.600

250.000

166.000
88.000

Női fehérnemilosztály 
(Csak Caívln-térl áruházunkban) 

Női nappali ing, azsurral, hímezve 
Női hálóing, azsurral------------------- ,
Női nadrág, azsurral, hímezve____ _
Sifón-szoknyakombinó, hímzéssel —-, 
Sifón-nadrágkombiné, azsurral és 

hímzéssel-------------------------------
Zsemper-füzővédő-----------------------
Pamu tvászonpárnahuzat---------------
Fchérnomühimzés —---------------------

I

29.000
72.100
29.000
69.000

66.600
52.000
70.000
4.000

Férfi fehérnemilosztályi 
(Csők Calvln*t<rl áruházunkban) 

Fehér azsurozott sifónzsebkendő — 
Galléros szines munkaing_______
Színes nappali ing, 2 külön gallérral 
Rayómellü ing, fehér-------------------
Kitűnő hosszú hálóing---------------
Hosszú alsónadrág, köpperből____
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség 

1 yjama-oltönyök nagy választékban

10.000
59.000
69.000
92.500
95.000
64.750
29.500

214.600
Intézeti kelengyék flu-és leánygyermekek részére 

nagy választékban
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Ezt a Jelenséget tapasztalhattuk ezen a hótea a Corvin- 

Színház. könnyökön, nini délutánonként már nőm lehotott 
a pénztárnál Jegyet kapni, de a kijárat elölt a jorviizórek 
nyíltan kínálták úzslós Jegyeiket. „Az clsülycdt vliág** 
Conan Doylenak oz a caodálatOBan fantasztikus regénye’ 
amelyet a l' irat National •• filmgyár meglepő tökéletes- 
Béggel vnrázHolt fllniro, föltétlenül nemcsak mozilrtvá- 
nyowág, liánom kulturális szórakozás is, tehát hn a 
közönséget lelkiismorotlen jegyüzérek megakadályozzák 
abban, hogy olcsó szórakozásban legyen része, a rendőr
ségnek kell ezt megakadályozni.

fia könnyű fajsúlyú bécsi operettek érdekében föllép a 
rendőrség a Jegyüzérek ellon, mennyivel jogosabb az a 
kívánságunk, hogy a kultúra drágitólt is togyók lehe
tetlenné.

Amerika, a gyermekek eidortóiióla
Sokszor látjuk az amerikai képeslapokban, 

hogy milyen ur, milyen kiskirály a gyermek 
Amerikában. A legismertebb kép ebben a 
gonre-b-n az, amikor a Broadway zűrös for
galmát a fehérkesztyüs a.ngol rendőr gumi
botjával megállítja és a hosszú sorokban álló 
ezernyi autó valóságos sorfalat áll addig, amig 
a rendőr egy kis babyt kézenfogva átvezet 
anyjával együtt a Broadway másik oldalára.

Ezek u képek azt a meggyőződést gyökerez,telik mog 
az európai közönségben, hogy az amerikai gyermek va
lóságos tyrannusa nz amerikai életnek. Ez azonban 
tévedés, olyau tévedés, amely az európai gyonneknevo- 
léit, sajnos, ferde irányba töröli.

Az amerikai gyorjnok ugyan ur Nowyork utcáin, 
parkjain és a közéletben, do azonkívül, hogy a gyön
gébből megillető védelombcn részesül, a legtcljosebb és 
legszigorúbb fegyelem alatt áll.

Nem szabad kényeztetni a gyermekeket a jövő érde
kében, ezt tudják az amerikaiak és ezt talán meg 

fogjuk tanulni ml is.
Ezt a problémát a magyar anyák ólé tárja az a film, 
amelyet csütörtökön mutat be a Kamara mozgószlnház. 
„Ne kényeztesd el a gyermekeidett" a cimo ennek a 
Ilimnek és aki ismeri az amerikai gyermeknevelés 
alapelvoit, megdöbbenéssel, könnyes szemmel fogja e 
Ilimen látni, milyen züllésbe, milyen bánatba zuhan 
az, aki a szép és nagy elvet nőm tartja lm.

Egy modern mö, alti csak az ősök között 
Érzi föl magtól

A mai bubi frizuráé, sőt etonos leányok és 
asszonyok között nem sokan vannak, akik ne 
inosolyodnáaiak el, amikor rokokóról, biefler- 
mayerről, turnürrol és soppról esik a szó. Rég 
elmúlt álmok ezek, amelyekre nem is jó gon
dolni. így érzik ezt a mai nők. Nem hisszük, 
hogy volna sok nő, aki bubifrizurájával tudna 
andalogva sétálni ősi cintermek családi kép
tárai között, ahol kipuderezett hajú, csipkés-, 
fodrosingü ősök ós darázsderékba páncélozott,

A legszebb színes film!

Nagyvilági házasság
(Eleanor Boardman)

Dixie Handicap
Egy dorby törtóneto 7 föl vonásban 

(Claíro Víndsor) 
Mozgókép-Otthon C a p í t o 1

KOBOZ ÉS BERGEK 
ÉTTERMEI MEGNYÍLTAK 
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Aruházunk
12 osztályában 
u választók, hogy h ö__ Igyok, 

urakéagycrmekok a légizlésescbben 
ruházkodhatnak tetátát talpig

DIVATÁRUI

régi úri dámák néznek le a falról.
A mai asszonyokat már a tagnap som érdekli, hát 

még a tegnapelőtt. AU ez az élet asszonyaira Óppon 
ugy, mint a Ilim és a színpad királynőire.

Annál csodálatosabb, hogy Amerikában — amely, 
ugy látszik, valóban az oxccntrlkuinok hazája — akadt 
egy fiatal, bájos llhnmilvésznö, aki elvágta lelkét a 
mai korszellemtől és minden tanulmánya, minden gon
dolája a régmúltba viszi vissza.

Marion Davios ez a bájos fiatal művésznő, aki az 
amerikai filmművészet ogyik csillaga és nkl lolkébon 
örökké a parókáé ősök között ól.

— Én la modemül kezdtem három évvel ozolőtt — 
mondta nemrégiben agy intorvjuban —, amikor trlkós 
szerepeket játszottam Mack Soímctt buríoszkjoiben. Ami
kor azután áttörtein a drámai színjátszásra, akikor egy 
rendezőnők az eszébe jutott, hogy Mary Tudornak, a 
szóroncsétion nngol királyleánynak a sorsát nokom kell 
a közönség elé vinnem. Vállalkoztam n szerepre és nz 
elhatározás pillanatától a megjátszáslg a régi foliánso- 
knt bújtam, régi rajzokat tanulmányoztam. Nagyon 
öeszobnrátkoztam az ősökkel.

— Én már osak az ősök között érzem jól magamat. 
Nagyon összobmráll:óztam velük. Volilk nincsenek har
caim, nem féltékenyek a sikereimre, nenn plctykáznak 
rám ogy szót som, hanem uj életet, uj szépségeket 
mutatnak bo nekem. Ez a magyarázata annak, nogy 
nőm vágyom a hódító, nagyvilági dámák szoropeiro n 
Almokon. Boldogan és őrömmol fogadtam el a Metró 
Goldwvn meghívását, amikor fölkértek, hogy Janico 
Morodithot. az angol történelem ogyik fájdalmas-sorsú 
loányalakját játsszam cl. Amig a szeropro készültem és 
amíg Játszottam, a régmúlt lovagkorok Illata vett kö
rül, nőm is láttam a zúgva rohnnó ólotot, nőin hal
lottam az automobiltiilkölóst, nem tudtam semmit a 
mai világról még újságol som olvastam. Do Janico 
Morodlth alakja Igy valóban korhű, valóban tökéletos. 
Hogy jó-o, arról a közönség mondta el a kritikáját, 
amikor diadalra vitte a Ilimet.

— A divathölgyek és nagyvilági dámák szerepét át
engedem n kolleganőimnek. Nézz/) — fejezte bo moso
lyogva az lntorvjut Marion Davios —. még bubifrizurát 
som csináltattam, hogy elmaradhassak a világtól. Az 
ősök szorotik a loknikat!

Mary Tudor után Janico Mcrcdith alakjának omlóké
hez szólos o világon ezentúl Marion Davios bájos 
arcocskája fog modellül szolgálni.

Szivem, mi nem megyünk Ptórisba töööő!
Háború volt. Az újságok kiadóhivatalai előtt 

tömogek várták estefelé a Höfer-jelentéseket 
és a német szál kismester kemény mondatait és 
az itthonmaradt intcllektueleknek azért fáj a 
szivük, hogy el vannak vágva a kultúra, a 
nyugati kultúra városaitól, amikor egy 
chansonköltő hangot adott ennek a nosztalgiá
nak. „Szivem, mi nem megyünk Párisba 
többé!” —- énekelte halk hangon a kabaré 
primadonnája és ez volt a szomorít tragédiája 
sok százezer embernek.

Ma már Páris megnyílott előttünk, a mcnctjogylrodák 
olcsó társasutazásokat rendeznek a Szajna partjára és mi 
még sem megyünk l’árisba, mert a papirkorona elmaradt 
az aranyfranktól.

De ha mi nem is mehetünk Páriába többé, Páris eljött 
mihozzúnk. Csak a Kamara-Színház nézőterére kell be
ülnünk és ott vibrál, ott zsong előttünk Páris élete. A 
„Párisi éjszakák’*, a Kamara - mozgószinház mostani 
müsordarabja, attól eltekintve, hogy izgalmas és fordula
tos, igazi filmdráma, azzal aratott sikert, hogy Páriát, 
Páris házait, Páris utcáit és az igazi párisi levegőt hozta 
cl. nekünk.

Akit Parisba visz a vágya, sóhaja, do akinek vágyát és 
sóhaját néni tudja valóra váltani a zsebe, nézze inog a 
„Párisi éjszakák“-at és nosztalgiája elmúlik.

Tetszik tudni, ml az a kylesregény?
A világirodalom legnagyobb sikerű alkotásai 

közé rendszerint a kttlosreg’étnyek tartoznak. 
Tetszik tudni, mi az a kulcsregényl Azok a 
regények, amelyekben élő személyek szerepel

nek. Jókai Mór egész munkássága, történelmi 
regényeit kivéve, kulcsregényekből áll, Flau
bert „Bovarynó“-ja kulcsregény, Balzac éa 
Zola munkái kulcsregónyck, mert hiszen a re
gények megírásának korában minden szereplő 
élő személy, ismert élő személy volt.

Egy kulcsrogény mindig fólsikert Jelent már a szerep
lőinél fogva is; mindig könnyebben Jut világhírnévhez 
és közelobb áll a közönséghez, mint képzelt személyek 
törtónotc.

Ilyen kulcsregény még Ilimen kevés volt. Élő személyek 
sohasem szerepeltek lllintémákon és fölismerhető jelleme
ket álnév alatt sem vitt még filmre semelyik rondoző. 
Most azonban van egy probléma, amely csak — hogy ugy 
mondjuk — n kulcsregény kulcsával oldható meg.

Ez a probléma a „Tízparancsolat** elementáris sikere 
az egész világon. Nemcsak u grandiózus kiállítás és a 
rendezésben, valamint játékbeli finomság teremtette meg 
a sikert, hanem az is — ugy érezzük —, hogy ez a film 
kulcsregénynek tekinthető.

A szereplői valóban élő szereplők, mert hiszen 
mindnyájan szerepelünk benne.

A kőt fivér jelleme a ma élő emberek két felének szimbó- 
lumn. A fivérek minden gondolatát mi magunk is végig
éltük, lelki szenvedésein átestünk és mintha a magunk 
élete peregno lo a „Tízparancsolat** jelenetei során. A 
„Tízparancsolat** nem film, több annál, tükör, amilyben 
önmagunkat láthatjuk meg.

A Elöl ászárai
Glória Swanson — mint mindig — most is 

sokat beszéltet magáról. Férjhezmegy, elválik, 
mégsem válik, mégsem megy újra férjhez. 
Minden héten kajkunk ebből a témakörből egy- 
egy hirecskét. Nem tudjuk, igazak-e a hírek 
vagy sem, de azok a szerepek, amelyeket 
Glória Swanson a filmen kiválaszt magának, 
mind arra vallanak, hogy a hírek igazak, vagy 
— si non e verő, e ben trovato!

Glória Swanson valóságos típusa a Kékszakállúnk — 
nőben.

Annyi férfit fogyaszt állandóan, minden szerepében, 
amivel nem vehet! föl a versenyt senki.

„Férfivágyak — asszonysorsok** című filmjében, amelyet 
most mutat be a Royal-Apolló, Corso és Omnia, ismét a 
körülrajongott nő szerepét játsza, akinek lábai elé 
omlanak a férfiak és aki fölényes hidegvérrel, nyugodtan 
dobja el magától a könyörgő férfiakat' egyetlen 'szerelem 
kedvéért.

Más színésznőnél ugy szokott lenni, hogy magánélete 
teszi érdekessé a színpadon, Glória Swanson azonban 
olyan szerepeket játszik a filmen, amelyek érdekessé 
teszik a magánéletét.

Ez a magyarázata a népszerűségének és ez a magya
rázata annak, hogy a nagyközönség a kitűnő Iliinek után 
mindig szívesen olvas ol néhány sornyi pikantériát a 
modern hősnőről.

♦
A Royal-Apolló, Corso ős Omnia műsorán ezen a héten 

meg egy film szerpel, a „Férjcsere** cimii rendkívül 
kedves és bonyodalmas történet, amelynek férfifőszerepét 
Várkonyi Mihály Játsza, bebizonyítva azt, hogy a magyar 
tehetségek külföldön is megállják a helyüket.

várt
látványosan berendezett

11.Gyapjú női ruhák, lcg- 
i újabb őszi divat
| szerint . K 350.000

2. Duplaszéles Koc
kás ruhakolnw, min
den szinb. K 31.080

3, Príma kolangyavé- 
ezon . . . . K 17.000

4. Príma mosott vá
szon hímzett női 
ing . . . . K 29.600

15. Príma dupla ke- 
j móny gallér K 11.500

(i. Príma minőségű 
ílu-és leányka játszó
ruhák . . . K 85 000

7. Prinia kuli, lakk
ból spangnis ntil 
féfcipö . . K 268.000

8. Kötött női mellény, 
tiszta gyapjúból 

K 115.000

6. Jóminőségü virá
gos paplón, 130X100 
cm. szél. K 270.000

10. Seol eloctrlo bundu, 
végig selyemmel bé- 

o„,,Oüohr«?K3,260.000

11. Női prinia fllzka- 
lap, minden szili
ben. . . K 110.000

12. Kézzel horgolt 
berlini kendő, 1 kgr. 
súlyban K 250.1)00

Hétfőn, kedden és szerdán, a három 
ansepéiycs maaByhéuapoia eisfc'- 
rangm zenenár nana verseny ez 8 

E három napon minden vewőrö’i vagy 
annak bármely családtagjáról mW- 

vészi értéte&i emlékfényképet 
készíttet a cég dtöjtoBanul 

nai udvari fényképésznél!
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Király Pál nyerte meg ez évben is 
a marathoni bajnokságot

Betegen, nehéz küzdelem árán, gyönge Idővel lett az első — Hrenyovszky helytelen Időbeosztása 
miatt vesztette el a versenyt

Gyönge eredmények a BEAC atlétikai versenyén
(Saját tudósitónktól.) A Budapesti Egyetemi Atlétikai 

Club nemzetközi atlotikai versenyével kapcsolatosan foly
tatta le vasárnap délután a MASz megbízásából az 
ESS Magyarország 1925. évi Nemzotközi Marathonfutó- 
bajnokságot. Ez az évenként megismétlődő verseny volt 
a vasárnapi nap sportszenzációja, ami érthetően hatal
mas közönséget toborzott a BEAC pályájára. Bizakodó 
tekintetekkel bocsátották a tradiciózusan leghosszabb 
távolságra a futókat és már az elinduláskor szenvedé
lyes vitákkal tippelték a verseny sorsát, amelynek a 
lefolyása egyébként a következő volt:

A novezettek, egy kivételével, mind starthoz álltak, 
pontosan 2 óra 20 perckor indultak el a BEAC pályájá
ról. Meglepő volt Király Pál erős tempójú indulása, 
amellyel mintegy el akarván kerülni a látszatát annak, 
hogy betegen vesz részt a versenyben. Elénk tempóban 
futották le az első 15 kilométert, amely utón a fá
radság, a helytelen időbeosztás következménye, mutatko
zott a legtöbb futón.

A versenyen 25 kilométerig Király vezet, ezután 
rosszullót fogja cl, veszít a tempóból, úgy, hogy 
30 kilométernél Hrenyovszky lefogja őt ós mintegy 

5 kilométeren vezet.
Király két csésze feketekávét iszik és kísérőjének, 

Kellnernek a biztatására fokozottabb iramba kezd, amely- 
lyel az utolsó 716 kilométeren visszaszerzi vezető pozíció
ját és Hrenyovszky előtt 700 méterről befut. A közönség 
izgatottan várja az emberi tolje.-i mény maximumát pro
dukáló bajnokot, aki még körülfutja a pályát. Lelkes 
ovációban részesítik, ölbe kapva viszik be barátai az 
öltözőbe.

— Életem legnehezebb vorsenye volt a mai — mondta

Tipikus szezontnyitó Küzdelmek 
a bajnoki meccseken

Kapkodó játékkal, megíepefésszevü 
eredményekkel végződtek a vasárnapi 

mérkőzések.
Hat elsőosztályu bajnoki mérkőzés szerepelt a vasár

napi sport futbcllprograniján. A lejátszott mérkőzések 
kivétel nélkül magukon viselték a kezdődő szezon jellegét. 
Kapkodó játék, meglepetést keltő eredmények álltak elő, 
nivótlan küzdelmek eredmónyeképen.

MTK—BEAC 7:1 (4:1). Stoffián mindjárt a mérkőzés 
elején megszerzi a BEAC egyetlen gólját Kropacsek 
hibájából. Az MTK-át a gól fölvillanyozta és belcfekszik 
a játékba és Molnár, Kiéber és Opatu révén egymásután 
4 góllal terheli meg a BEAC hálóját. A második félidő
ben az MTK fölénnyel játszik: az egyetemisták is pár 
szép támadást vezetnek, de eredménytelenül. Steiner, 
Opata és .Tény góljai az eredményt a játék végén 7:l-ro 
módosították.

FTC—KAC 3:1 (2:1). A KAC gólját Krammer szerzi 
meg. A közópkezdés után mind a két csapat lelkesen 
játszik: változatos és izgalmas mezőnyjáték után az FTC 
fölénye kezd kidomborodni. A félidő közepe táján Palesek 
a kifutó Vargán átemeli a labdát. Pár perccel később 
Sándor gólja megszerzi a zöld-fehéreknek a vezetést. A 
második félidőben a kispestiek mindent elkövettek, hogy 
egyenlítsenek. de törekvésüket nem kísérte szerencse, 
amennyiben Kölnit éles lövéssel biztosítja az FTC har
madik gólját.

Vasas—ETC 3:3 (0:2). Ellenére annak, hogy a Vasasok 
jó formát mutattak, mégis volt valami játékukban, ami a 
biztos, nagyarányú győzelem reményének nem .adott kifeje
zést. Mondhatni, hogy elejétől végig ellazsálták a játé
kot. Ennek ellenében az uj elsőosztályu csapat meg
emberelte magát, ambiciózus, ránienő játékot produkált.

V, Csáky-utca IS. sz. Telefon: 88—51
Legmodornebb autógondozó. Uj és használt kocsik, föl
szerelés! cikkekésContinental-pncuk állandóan raktáron

Sirományi áfuk 
tárolása díjmentes!

Bizományi eladások! Javítóműhely!

Nyilvános benzintcltffállomás!
KiSnnyU autóbenzin literje 7000 K

Óvási
Miután a jelen gazdasági viszonyoknak megfe- 
lelöleg árainkat lényegesen leszállítottuk, fölhí
vunk mindenkit, hogy mielőtt szakmánkba vágó 

munkálatokat kiadna, minden esetben 

ttfldnk is ellenőrző 
árajánlatot kérjen

Meggyőződhet erről és saját érdekében cselek
szik, ha irodánkat fölhívja, mely egész napon 
át díjtalanul áll rendelkezésére, vidéknek is

Illő tisztelettel Ditrichstein
T«l.i J. 110-30, J. 118*38 VII, KertAss-utca 27 

munkatársunknak Király. — Betogon álltam starthoz, 
legyöngülve, lábfájással. Nohezen tudtam végigkiizdoni, 
nem hittem, hogy megnyerem. — üihari János, Király 
trénere 3 ezüst érőmbe fogadott. hogy Hrenyovszky 
nyeri a versenyt, ezek szerint váratlanul győzött Király. 
A 23 futó közül csak 19 futottu végig a távot. A 
legfrissebben Galambos (Kisvárda) érkezett be. Helyes 
időbeosztással futott Harthay (ESC).

Készletez eredmény:
1. Király Pál (ESC) 2 óra 56 p. 15 mp. 2. Hrenyovszky 

János (Dór. AC) 2 óra 58 p. 21 mp. 3. Szávay István 
(SzVSE) 3 óra 05 p. 9.2 mp. 4. Galambos (Kisvárdai TC) 
3 óra 07 p. 1.6 mp. 5. Suvada Márton (MTE) 3 óra 15 p. 
7.4 mp. 6. Holla Károly (Kassai AC) 3 óra 15 p. 33.2 mp. 
7. Harthay Endro (ESC) 3 óra 16 p. 03.6 mp. 8. Horzse- 
nyák Mihály (Szegedi KEAC) Sóra 26 p. 9. Kovács Sán
dor (FTC). 10. Bnrnasovitz Rezső (MTE). 11. Rozsonyi 
János (SzVSE). 12. Kinder István (Dorogi AC). 13. lluzs- 
licska András (BEAC). 14. Neumann Albort (MTE) lett.

A BEAC atlétikai viadalán szokatlanul gyönge ered
mények voltak. A versenyt nem is tudták a sötétség 
beállta miatt befejezni. Iiarsi sem érte el a standard
időt,- igy a Speidi Zoltán-vándordij sorsa is eldöntetlen 
maradt.

A Déli kerület győzött a vidéki atlétikai versenyon. 
Szegedről jelenti tudósítónk: Vasárnap délután ren
dezte a Magyar Athlctikai Szövetség országos propa
ganda atlétikai versenyét a „Legjobb vidéki atléta*1 
címért. A pontverseny eredménye: 1. Dél 70 ponttal.
2. Kelet 58 ponttal. 3. Északnyugat 55 ponttal. 4. I’cst- 
vidék 24 ponttal. 5. Észak 7 ponttal.

Az ETC lövi a vezető gólt Blau révén. A nőm várt gól 
sem lepte meg a Vasasokat. A második félidőben Takács 
11-csből megszerzi a Vasasok első gólját. Majd Szent- 
miklóssy szép fejessel teszi be az egyenlítő gólt az ETC 
hálójába. A harmadik gólt is az ETC szerzi meg először, 
amit Szentmiklóssy hamarosan kiegyenlít.

III. kér. TVE—NSC 9.0 (0:0). Jóllehet a III. kér. TVE 
mindvégig fölénnyel játszott, azonban a lulkombinálása 
miatt, a lövéstől való tartózkodása miatt nem tudott el
érni eredményt. Az NSC ma indiszponállan játszott, 
egyediií G'illovieh produkált precíz és bravúros védést.

„33" FC—Törekvés 2:0 (2:0). A Törekvés kezdő szél ellen 
játszik s csakhamar a ,,33"-asok veszik át a vezetést és 
szebbnél szebb tá.madfvsokat vezetnek a Törekvés kapuja 
ellen. A 6. percben Strausz szépen kidolgozott labdájá
val juttatja a ,,33‘‘-asokat a vezető gólhoz. A gól hatás
sal van a Törekvésre, kapkodó játékukkal a hátszéllel 
játszó „88“-asok ambiciózus játékával megkapják a 
második goit is. A második félidődön a Törekvés valósággal 
brillíroz, de Zsák csodás védése meddővé tesz minden 
támadást.

UTE—VÁC 4:1 (1:1). Az UTE szép játékkal az eldön
tetlen gólaránnyal végződő félidő után súlyos vereséget 
mért a VAC-ra a második félidőben Csontos, Priboj és 
Török három szép gólt lőttek gyors egymásutánban a 
VÁC hálójába. A VÁC egyetlen gólját Fogl II. hibájá
ból Pétcrfreund lőtte.

A ni ásod osztály eredményei a következők: Zugló—Főv 
TK 2:2, EMTE—UMTE 0:0, Postás—UTSE 2:2. BAK— 
KAOE 3:1, E. Tör.—Testvériség 2:1, URAK—Világos
ság 3:2.

A rendőrtisztek tcnniszvorscnyc. A Rendőrtisztek 
Atlétikai Klubja óbudai pályáján vasárnap fejezte be 
háromnapi mérkőzés után, az első rendőrtiszti tennisz- 
versenyt. Az eredmények a következők: Férfi egyes
verseny. 1. dr. Szondy Lajos (Budapest). 2. dr. Gaál Mik
lós (Szeged). 3. dr. Fekete Lajos (Szombathely) és dr. 
Schvédcr Gyula. Ferii párosverseny. 1. Lipovniczky- 
Pintér (Pcstvidéki—Szeged). 2. dr. Sz. Nagv—dr. Szondy 
(Budapest). 3. Schvédcr—dr. Békessy és dr. Kubinyi— 
dr. Vogol-pár (Budapest). Az egyéni versenyok győztesei 
közül a szombathelyi kapitányságtól dr. Fekete és a 
pestvidéki kapitányságtól Lipovniczky tűntek ki szép 
játékukkal.

Két országos rekorddal 
szenzációs győzelmet arattak 

a magyar úszók 
Fí'ökHch Baridtól kapott ki etBszön a 

kontinensen
A MAFC nemzetközi uszóversenyén a már világszerte 

híressé lett magyar uszósport njabb elismerést és meg
becsülést szerzett. Két országon rekord föláll i témával 
fölényes ós biztos győzelmet arattak a magyar úszók. 
Ilcinrich (Lolpzig) Báránnyal (Eger) és Gáborffyval 
(NSC) szemben a harmadik helyre szorult. Bariba Ká
roly (NSC) ugyancsak országos rekorddal verte meg 
Fröhlichot (Hellas, Magdeburg), Németország kiváló 
bajnokát, aki a kontinensen először magyar földön szen
vedett most vereséget.

Készletes eredmény:
G6*/» m. gyorsuszás: 1. Szelő (III. kér. TVE) 41 mp.

2. Dónk (III. kcr. TVE) 42 mp. 3. Donsitzky (MUE) 
42.4 mp. — KiráJy-dij, 100 in.: 1. Bárány István (Eger) 
1 p. 0.1 mp. Országos rekord! 2. Gáborffy (NSC) 1 p. 
02.8 mp. 3. Heinrich (Lolpzig) 1 p. 0.3 mp. — Alíaiudij, 
100 in. mellúszás: 1. Rademacher (Magdeburg) 1 p. 18.8 
mp. 2. Jung (NSC) 1 p. 21.4 mp. :— 100 m. hátuszás:
1. Bartha Károly (NSC) 1 p. 15.4 mp. Országos rekord!
2. Fröhlich (Ilellas, Magdeburg) 1 p. 15.6 inp. 3. Venczcl 
(FTC) 1 p. 22.6 mp. — 100 m. hölgyuszás: 1. Kraszner 
Vilma (MUE) 1 p. 29 mp. Rekord beállítva. 2. Stieber 
Lotti (MAC) 1 p. 29.2 mp. 3. Virág Éva (III. kor. TVE) 
1 p. 32 mp. — Műugrás a MAFC ifjúsági dijáért: 1. Far
kas Ödön (Wien) 4 pont. 2. Nagy Károly (FTC) 7 pont.
3. Lonliard Ernő (OTE) 7 pont. — Gróf Fürstenberg- 
vándordij, staféta (66*/» in., 100 m., 13316 m): 1. MTK 
3 p. 33 mp. — 4X66 m. másodosztályú vegyes staféta:
1. III. kér. TVE 3 p. 21 mp. 2. FTC 3 p. 22 mp.
3. NSC 3 p. 46 inp. — 100 m. hölgy mellúszás: 1. Stieber 
Lotti (MAC) 1 p. 39 mp. 2. Vass Magda (BEAC) 1 p. 
34.2 mp. 3. Venczel Irén (MUE) 1 p. 43.8 mp. — József 
kir. herceg-dij: 1. Heinrich (Leipzig) 2 p. 27.4 mp. 2. 
Bitskey Zoltán (Eger) 2 p. 34 mp. 3. Szabó (VÁC) 2 p. 
42 mp. — Germánia-vándordij, 4X66*/» in. vegyes staféta: 
1. Ilellas Magdeburg (Rademacher, Fröhlich, Bencéké, 
Oordes) 3 p. 03 8 mp. 2. NSC (Jung, Bartha, Schlcnker, 
Gáborffy) 3 p. 05 mp. 3. MTK 3 p. 12 mp. — Vizipóló- 
mérkőzés: A) csapat—Kombinált csapat (négy német játé
kos játszott a kombináltban) 5:4 (2 : 2). Biró: Komjáthy-

Lovaregyleti versenyek
Erzsébet Királyné-dij

T. Csavarná II. (Szabó L. TI.) 
TI. Képonse (Takács I.)

III. Sírocco (Sajdik)
Vasárnap futották az. uj lóvei senypáyán a szeptemberi 

niiting legjobban dotált és a tenyésztés szempontjából 
a versenyévad legjelentősebb futamát, az Erzsébet 
királyné-dijat. Ez volt szám szerint a 28. királyné-dij. 
A nagy verseny startjához 9 telivér sorakozott. A részt
vevők egykét induló kivételével évjáratuk első klasszi
sát reprezentálták. Ott volt az indulók között az idősebb 
évjárat képviseletében a tavalyi legjobb mén: Honfitárs 
és a legjobb konca: Réponso. A Dór by-év járatot Montaltö, 
Sírocco, Pronto, Csavargó II., Sachertorte, Szándékos és 
Patrícius képviselték. A verseny kimenetelének teljesen 
nyílt jellegét legjobban kifejezte a fogadások tétovázó, 
bizonytalan állása. A ringbon aránylag Siroccót jegyez
ték legrövidebben, inig a kasszáknál összevissza m ndent 
fogadtak. A próbagaloppnál legjobban festett a favorit 
és Sachertorte, míg a teltidomu Pronto inkább egy 
hátasló benyomását keltette. A start-zászló egy sikertelen 
kísérlet titán lecsapódott. Megállapíthatjuk, hogy ilyen 
ritka rossz startot még klasszikus futamokban nem lát
tunk. A mezőny megnyúlva, libasorban ugrott el ás az 
ottrekedt Montalto számtalan hosszal követte a mezőnyt. 
Az ut első felén Sírocco és Szándékos vezettek. A for
dulóban a mezőny jóformán együtt vau. A távoszlopnál 
Csavargó II. áll az élre. Itt a hátvédből Réponso veszi 
üldözőbe, de a Drehcr-ló szívósan védi elsőségét és némi 
küzdelem ut in l’í hosszal éri el a célt. Réponso máso
dik lesz, % hosszra mögötte Sírocco.

zl nap részletes eredménye:
I. futam: 1. Bergi're (6) Szabó L. I f. 2. Borgin (4) 

Takács. Fm.: Kikérik!, Győztes, Pántlikám Planéta. Tót.: 
10:57, 28. 33. IJ. futam; 1. Mnngan (3) Kovács L. 2. Del!- 
lány (10) Sajdik. Fm.: Kiil.da. Nntascha. Marika II., 
Musette. Tót.: 10:50. 2.3, 40. III. futam: 1. Csavargó II. (6) 
Szabó L. 1I. II. Réponsc (6) Takács 1. 3. Sírocco (2' ) 
Sajdik. Fm.: Sachertorte, Szándékos, Patrícius. Honfitárs, 
Pronto, Montnlto. Tót.: 10:101, 27, 25. 22. IV. futam-

1. j’ompadour (l'J Schejbal. 2. Pricl (J) Gutái. 3. Lázadó 
(3) Szabó L. It, Fm.: Rajna, Bocskay, Torcello, Mileva. 
10:30, 13, 15, 14. V. futam: 1. Nádor (21.) Szabó Gy
2. Tanácsos (5) Szabó L. II. 3. Hódas (3) Schejbal. Fm.: 
Mahlbrough, Szatmár, Viglegóny, Csélcsap, Rikkancs 
Kirgiz. Szálltul ..g. Évi. Tol.: 10:35, 15, 23, 15. VI futam- 
1. Kontár (p) Schejbal és Alkony (3) Gutái holtverseny
ben. 3. Paraszt (1) Gulyás.

ÜgetőversenyeK

I. lutóiu: 1. 
Tót.: 10:14, 11, 
Fiú. 2. liesorl. 
Brokát (Novak), 
futam: 1. Burzsu (Cassolinij. 
10:63, 14, 15, 12. V. futam: 1. 
Jóska. 3. Leleményes. Tol.: 1

A nap részletes eredménye: 
Thonuzoba (Fityó). 2. Jani. 
20, 13. If, Jutám: 1. Varázji 
Tót.: 10:467,

2. Intelem.

3. Arabella, 
----- (Novák). 2.

15, 16. III. futóm: 1. 
Jes«y. Tol.: 10:10. IV. 
Zóra. 3. Banya. Tót.:
It. S. (Wachtler), 2. g

16, 30. 33. VI. futam: 
Aniiee. Tót.: 10:31,

41,
3.2

.
...................... —........  -..v,. 10:25, 
1. Ábránd II. (Caseoüni). 2. Elba. 
12. 13.

Felelős kiadó; Róna ödön igazgató
„Világosság“-könyvnyomda rt. Budapest, VIII, Conti-u. 4 
_____________ Műszaki igazgató: Deutsch I).

Bookmakerek foqadóirodái:
IV, Kossuth Lajos-utca 14,
VI, Andrássy-ut 45,
VI, Váci-ut 1, 

VIII, Rákóczi-ut 51

Start és Fix fogadások
Legközelebbi lóversenyek az uj versenypályán 

1925 szeptember 15, 17, 19 és 20-án
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