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Románia Magyarország segít
ségére is számit 

a szovjet támadása esetén
A román diplomácia és hadvezetőség szerint 
Oroszország fegyverkezik Románia ellen és 

propagandájával előkészíti a háborút
Genf, szeptember 20.

(A Regfjei tudósitójának távirata.) A Nép
szövetség nyílt színpadán lejátszódó események 
lassanként. csöndes unalomba fúlnak, de köz
ben

a kulisszák mögött
olyan tárgyalások folytak Dúca külügyminisz
ter, Titulescu londoni követ és minden áll.am 
Genfben időző diplomatái között, amelyek

Magyarországot is igen közelről érdekük.
A német-francia-angol-olasz paktum, azután a 
német-csen-léntjyel egyezmény épp eleget, sőt 
túlsókat foglalkoztatta a nyilvánosságot, sok
kal kevesebb szó esett nyilvánosan arról a ga
ranciaszerződésről, amelyet a kisáiitánt álla
mai kötnének Magyarországgal és Ausztriá
val, do • -

hétpecsétes titok alatt maradtak azok a 
lázas tárgyalások, amelyeket Dúca kül
ügyminiszter és Titulescu londoni követ 
folytattak Genfben Románia életbevágó 

problémáiról.
Ezeket a titokban tartott tanácskozásokat 

az a veszedelem tette szükségessé, amely Ro
mániát Szovjetoroszország részéről fenyegeti. 
A nyilvánosság számára adott nyilatkozatai
ban Dúca külügyminiszter váltig hangoztatta, 
hogy Románia és Oroszország viszonya telje
sen normális, de egészen mást mondottak a 
román diplomaták és újságírók négyszemközti 
beszélgetések során.

Oroszország fegyverkezik Románia ellen,— 
ez a riadt panasz volt a refrénje a román diplo
maták bizalmas információinak és a Népszövet
ség tanácskozásainak kulisszái mögött sok szó 
esett arról, hogyan védekezhet f Románia az 
orosz szovjet esetleges támadásával szemben. 
Dúca külügyminiszter egy ily támadást (Cham
berlain ('lőtt nemcsak eset legesnek, de vatószi- 
niinek mondott és döntő érvként azt hozta föl, 
hogy

a szovjetkormúiiy az utolsó hónapokban 
óriási erővel indította inctc 11 bolsevista 
propagandát egész Románia területén, ami 
Dúca szerint nem egyéb, mint a háború 

előkészítése.
Chamberlain kijelentette, hogy Anglia nem 

nyújthat külön biztosítékot Romániának orosz 
támadás esetére, azt ajánlotta, hogy ha ilyen 
támadás valóban fenyegetne, akkor

Romániának hátvédről kell gondoskodnia 
és ennek legjobb módja olyan garancíaszerző- 
dés megkötése, amely a nyugati és keleti p:»k- 
tumok mintájára a Duna-államokal foglalna 
magában. Ez a tanács valóban követésre ta
lált a kisántádit, de főleg Románia részéről es

Dúca külügyminiszter többször kijelen
tette, hogy Románia szívesen kötne olyan 
szerződéseket, amelyek kölcsönösen garan
tálnák a szerződő államok határainak sért

hetetlenségét és különösen hangsúlyozza, 
hogy a garanciaszerződésben Magyar

országnak is részt kell vennie.
Fájdalmasan esett a román delegációnak 

Apponyi beszédéből hallani, bőgj’ Európának 
az a része, amelyhez Magyarország tartozik, 
még nem alkalmas ilyen biztonsági szerződé
sek kötésére. Es mert senki előtt nem kétséges, 
hogy sem holnap, de még holnapután sem 
érik a helyzet odáig, hogy minden határt a 
szerződések és paktumok erős hálózata bizto
sítson, Dúca és Titulescu másirányu tárgya
lásokat is folytattak Genfben Románia védel
mére. Minden cáfolat ellenére igaz; hogy

Románia Franciaország katonai segítségét 
kérte Szovjetoroszországgal való háborúja 

esetére, amit Briand meg is Ígért,
úgy hogy még a genfi népszövetségi ülésszak 
alatt konkrét katonai tárgyalások indulnak 
meg l’árisban és Bukarestben ennek a segít
ségnek módozatairól. Csehszlovákiánál és Jugo
szláviánál már kisebb sikerrel kopogtatott a 
román külügyminiszter. Katonai segítség he
lyett ezek az államok ugyancsak a garancia
paktum előkészítését ajánlották föl, ellenben 
Lengyelország hajlandóságot mutatott, hogy az 
orosz szovjet támadása cselén föladja semle
gességét Románia javára. l)o mindezeknél a 
tanácskozásoknál reánknézve nagyobb jelentő
sége van annak, hogy

Romái!ia Magyarország semlegességéi is 
biztosítani óhajtja, sőt ezen tulinenőleg 
támogatásunk megnyerését is megkísérli.

Az errovonatkozó puha tol ód zások nem Genf
ben kezdődlek, itt csak folytatódlak. Még a 
genfi népszövetségi ülésszak ('lőtt Budapesten 
járt báró Villant Frigyes bukaresti követünk, 
majd rövid pesti tartózkodás után vissza
téri Bukarestbe. Villant mindenesetre beszélt 
Dúca külügyminiszterrel, mielőtt az Genfbo 
utazott a Népszövetség ülésszakára, amikor is 
alkalma roll a magyar álláspontot megis
merni. A Reggel tudósítójának értesülése sze
rint

az az ajánlat, amelyet Románia részéről 
előterjesztettek, nem volt alkalmas arra, 
hogy a román kívánságokat honoráljuk.

De azért még nem tetteik pontot a mondat vé
gére. Románia helyzete nem irigylésre méltó, 
az izgalom hullámai szántják végig szinte 
nap-nap után az egéisz országot, nyugtalanság, 
elfojtott, lázongás iünolei mutatkoznak minde
nütt, százszámra börtönzik be az embereket — 
szóval dolgozik a kommunista propaganda. 
Ebben a. helyzetben Románia kénytelen lesz 
keresni az alkalmat arra, hogy

tovább tárgyaljon Magyarországgal és ki- 
elégítőí»b javaslatokkal álljon elő.

De eredménynek már az is eredmény, hogy 
Magyarország szerepe nemzetközi vonatkozás
ban ma már nem „quantilé négligable", hanem 
olyan tényező vagyunk, amellyel tárgyalni 
kell, alkudni kell és meg kell egyezni.

Egy fájdalmas válópör
Hogy hegyezték a. ceruzát! Meg a fülüket! 

Hogy puccolták az írógépeket, mint a gép
fegyvereket! És az eszüket, hogy smirgliz
ték, a fantáziájukat, a humorukat! Tojást 
ittak, mézcukrot ettek, hogy a torkuk rekor
dot tudjon javítani, amikor agyon kell egy
mást visítani a szenzációval! Hetek óta 
futják minden nap a próbagaloppot. Apró 
kis Ízelítőket adnak a pikantériából, ijesztő 
sugaracskákat lőnek föl a szemünk előtt a*
riasztó pisztolyaikból, hogy utána a botrány 
kövér gránátjait lőjjék kíváncsiságunk föl
izgatott, boldog arcvonalára... és Kárpátok
tól az Adriáig, azaz Gellérthegytől az 
Óceánig, az Óceánon tűiig, az amerikai szín
házi tudósítók öntöltőtolláig fölizgatták a 
világot a várható ritka heccel, a két magyar 
star válóperével, aminél hatásosabb Welt- 
theatert nem tudna rendezni Reinhardt és 
attrakciósabb kassza filmet sem a Para- 
mount, sem a Famous-Players nem kom
binálhat össze. A nyulacskája Iccsurrant a 
rouge-on a budapesti mondaine-nek az 
epedéstől, az örömtől, a sovárságtól, hogy 
erre a guszta válópörre majd belépőjegyet 
szerezzen... erre a két rendkívüli magyar 
élet .örömtelen párbajára, szivek teteinre- 
hivására, boldogságok, boldogtalanságok fáj
dalmas és undorító exhumálására. Szorongva 
s a gyötrelem grimaszával ajkunk körül 
kísértük ezt a legriffkabilabb harci készülő
dést a két törvénybe kényszerült magánélet 
ellen és a legkényesebb magyar érdekek 
ellen. Nohát, a magyar biróság bezárta a 
kínok kapuját az orrotok előtt, szenzációs és 
egyáltalán nem szenzibilis kulissza-riporte
rek és frivol, hálátlan, édes publikum, 
amely orcák pirulásában, szemek könnyei
ben, szivek vérében, idegek vitusláncábari 
akartál gyönyörködni. Nem. Nem volt sza
bad ennek a városnak a raffinált rossza
ságát a válópör tárgyalására rászabadí
tani! Ifa Londonban minden pör és minden 
válópör is nyilvános: a brit renoméé kibírja 
a botrányok múló kényelmetlenségeit. Buda
pest nem épülni, hanem mulatni akar. A 
torkok tízezrei röhögnek boldogan. Jólét
pótlék és luxus itt a mások baja, kínja vagy 
titkai ékszerládikája. Nem. A délibáb ragyo
gását hircszteljük, árasszuk világgá, ne az 
élet szennyes esővizeinek a fotográfiáit 
árusítsuk. Gyöngédségünk és diszkréciónk 
tépéseivel és paravent jaival fogjuk föl a 
vérét és a hangját a fájdalmas pörnek. A 
magyar sajtó presztízsére (ha van még) ké
rünk mifiden újságírót és a magyar szín
művészet nemes hagyományaira (ha élnek 
még), hogy no igyekezzék a zárt ajtók kulcs
lyukára leskelődni, hallgatódzni, pletykálni, 
esetleg fantaziálni, netalán hazudni, szen
zációért és piszkos garasért, amikor az or
szág két hírrel virágzó művésze a rossz 
órában találkozik, amelynek témái csak az 
istenre, bíróra és meghitolt ügyvédre tartoz
nak.
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Bizalmas följelentés érkezett a rendőrséghez 
Szabados volt népbiztos műkincsei hollétéről

Két nappal ezelőtt megjelent a főkapitánysá
gon dr. Gonda Béla budapesti ügyvéd ós bizal
mas följelentést adott át a bűnügy oszíály ve
zetőjének, amelyben előadta, hogy Szabados 
Sándor volt népbiztos mügyüjtemcnyét, amely 
bírói zár alatt van, megdezsmállák. Megállapi- 
iották, hogy a nagyértókii műkincseket Szaba
dos még békeidőben szerezte és ezért a bírói 
zárat föloldották. A nyomozás mcgindultával 
vasárnap esto érdekes bejelentés történt a fő
it ápitánys ágon, ah lenn y Ibcn

Közölték a rendőrséggel azokat a elmeket,

Az osztrák futballisták vasárnap fölkeresték 
Orthot betegágyánál és megajándékozták

Orth kilenc hónapig nem játszhalik — Mefsl szövetségi kapitány átnyújtotta Őrlik
nak az osztrák szövetség aranyérmét

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 
váratlan vendégek kopogtattak a súlyosan 
sérült Orth György szobáján a Park-szana
tóriumban. Meisl Hugónak, az osztrák futball- 
szövetség kapitányának a vezetésével az osz
trák labdarugó szövetség elnöksége látogatta 
meg a szerencsétlenül járt játékost. Melegen 
érdeklődtek állapota iránt cs őszintén elszo
morodtak, amikor megtudták, hogy

Báron professzor szerint a magyar futball- 
sport büszkesége .csak kilenc hónap után 

léphet először a zöld gyepre.
AfeisZ, aki maga is súlyos beteg, vigasztalta 

Orth Gyurit és kedves szavak kíséretében át
nyújtotta neki az osztrák szövetség legnagyobb 
kitüntetését, egy művészi aranyérmet a kö
vetkező föl Írással:

„Bern vortbildlichen Sportsmann und 
Freund gewidmet dér Österrcichcschc 

Fussball Verband.“ 

ahol a Szabados-Gyűjteményből eredő mii- 
kincseket meg lehet találni.

Egy tekintélyes műkereskedő közölte például, 
hogy egy antik órát, amely kétségtelenül Sza
bados Sándoré volt, egy szállítási szakmában 
működő nagyon előkelő ur lakásán látott. A 
detektívek ezeken a helyeken a legközelebbi 
■napokban házkutatást fognak t tartani es el
kobozzák az eltulajdonított tárgyakat, ame
lyekről! bizonyára azt hitték, hogy a® Orosz
országba. vitt népbiztos hagyatékában senki 
sem fog azok után kutatni.

Alig búcsúztak' el Melslék, máris újabb láto
gatók érkeztek az osztrák válogatott játéko
sok személyében, akik közül Wieser, az Ama
teure jeles játékosa lépett Orth ágya elé és a 
következőket mondta:

— Az összes bécsi játékosok és különöséül az 
Amateure tagjainak az üdvözletét hozom és 
azt a kívánságot, hogy mielőbb nemes küzde
lemben találkozhassunk önnel.

Ezután egy pompás ezüst cigarettatárcát 
nyújtották át Orthnak, amelyen az amatőrök 
arany klubjelvénye ékeskedik, belül pedig 
ezek a szavak olvashatók:

„Seincm Freunde, dem grossen vortbild- 
liohen ungarischen Fussballer. Wiener 

Amateure Spor  (véréin."
Orth Gyuri meghatva fogadta az ajándé

kot és rövid idő múlva fáradtan elaludt. 
Magyar győzelemről álmodott, ami, sajnos, 
csak félig teljesedett.

Elvárjuk, hogy u miiiluztcrelnök n legrövidebb Időn 
belül u nagy nyilvánosság előtt válaszoljon hozzá- 

lutózctt levelünkre,
mert hiszen rendkívül fontos érdek fűződik ahhoz, hogy 
oz a kérdés még a nemzetgyűlés összcllléso előtt tisz. 
tAzódjók.

Kormánypárti körökben ugy tudják, hogy a 
miniszterelnök még ezen a héten alkalmat fog 
keresni arra, hogy a magyar kisebbségek 
ügyében leszögezze álláspontját.

A szociáldemokraták 
deklarációban akarják szóvá- 
tenni a polgári pártok maga
tartását, amely meghiúsította 

a Ház összehívását
(A Reggel tudósítójától.) A demokratikus 

biok iwwndr maga is meghiúsultnak tekinti a 
nemzetgyűlés összehívására indítóit akcióját, 
amely azon fencklett meg, hogy a polgári el
lenzék egy része s különösen a legitimisták 
tábora

még a látszatát is kerülni akarta annak, 
mintha a Beniczky—Somogyi-ügy miatt 
szükségesnek tartaná a nemzetgyűlés össze

hívását.
A demokratikus biok, hogy a polgári ellen

zéket mégis megnyerje az akciónak, az össze
hívást elsősorban az erdélyi telepesek csőrei
mével és a gazdasági helyzettel okolta meg 
.s- utolsó helyen említette föl a Beniczky— 
Bacsó-ügyet. A legitimisták ezt a formál sem 
fogadták cl s még igy sem voltaik arra kapha
tók, hogy aláírásukkal támogassák az akciót. 
így történt, hogy a demokratikus biok

eddig csak negyvenkét, aláírást tudott sze
rezni,

holott a nemzetgyűlés összehívásához 50 kép
viselő aláírása szükséges. Minthogy pedig a pol
gári ellenzék egyrés,zc többszri ka pác ital ás után 
sem csal akozott az akcióhoz. A Reggel értesü
lése szerint e hét elején összehívják a. szociál
demokrata képviselők nemzet gyűlési frakció
ját, amelyen arról fognak határozni, hogy

Mit válaszol Belliién.
Baross és Pakots levelére

A két képviselő ma jegyzi be indítványát a parlamentben
(A Reggel tudósítójától.) Pakots József és 

Baross János képviselők a múlt héten levelet 
intéztek Bethlen István gróf miniszterelnök
höz és fölszólították a kormányt, hogy Jhinden 
rendelkezésre álló eszközzel járjon közbe a 
vagycmuktól megfosztott erdélyi magyar tele
pesek érdekében.

Baross János
vasárnap délután kijelentette A Reggel 
munkatársának, hogy a miniszterelnökhöz in
tézett levéllel korántsem tekintik a maguk 
részéről elintézettnek a kérdést és

hétfőn délelőtt meg fognak jelenni a par
lamentben és inditványt jegyeznek be u 

nemzetgyűlés indítvány könyvébe

ne tegyék-e deklarációban kritika tárgyává 
a polgári ellenzék magatartását.

Ugyanebben a kérdésben értekezletre ül össze 
a demokratikus szövetség intézőbizottsága, is, 
hogy az előállott uj helyzettel foglalkozzék.
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donságaink nagyobb vétel
ben előnyösen beszerzett 
angol és skót szövetekből

Ezer I<

Átmeneti kabát 05ál 
Télikabál . . 1290 
■járási bunda. 230(1 
Bandabakass. 1600 
Bőrkabát . . 1200 

jb TtCTVÉWEK Oitf* 
öltöiköílósl áruháza
Károly-körút W

arról, hogy a parlament lépjen közvetlenül 
érintkezésbe annak az öt, nagyhatalomnak — 
Angliának, Franciaországnak, Olaszország
nak, Amerikának és Japánnak — képviselői
vel, amelyek annak idején a kisebbségek 
jogait szerződésileg garantálták.

— Itt nemcsak az erdélyi telepesekről van szó — mon
dotta A Reggel munkatársénak Raross János —, hanem 
az elszakított térülőtökén élő magyar kisebbségeket ért 
sérelmek és igazságtalanságok hosszú soráról. Elvárjuk 
a nemzetgyűlés elnökségétől, hogy a Iláz első üléseinek 
egyikón alkalmat adjon nekünk arra, hogy indítványun
kat megokolhassuk, szükség esetén azonban nem riadunk 
vissza attól sem, hóim napirend elölt való fiilszólahfs 
keretében tegyük szóvá ezt a kérdést és reámutassunk 
arra is, hogy az energikus és eredményes külpolitikának 
elengedhetetlen föltétele a demokratikus belpolitika.

A Reggel munkatársa beszélt
Pakots Józseffel

is, aki a következőket mondotta:
— Az ellenzéki pártokat mélységes fölháborodússal' tölti 

el a kormány gerinctelen magatartása az erdélyi telepe
sek ügyében. Ugyanakkor, amikor idehaza nemzetleskedö 
külsőségekkel igyekeznek megtéveszteni a közvéleményt, 
adakünn a Népszövetség elölt elmulasztják, hogy a lég- 
energ ikusabban szdlljanak síkra a sanyargatott magyar 
kisebbségek érdekében.

H®8t$iontra listott 
a spanyol offenziva 

Marokkóban
Páris, szeptember 30.

(A Reggel tudósítójának távirata.) A ma
rokkói harctérről érkezett jelentések szerint 
nagyon kritikus helyzetbe jutott az a 
tízezer katona, akiket legújabban Alhuccmas- 
ban partraszálitotlak. Az ellenség nyomása 
napról-napra fokozódik, ugy, hogy Morro- 
nuevo mellett meg kellett rövidíteni a 
spanyol frontot. Már most számolni kell azzal, 
hogy az Abd el Krim ellen megindított spanyol 
offcnziváit hamarosan teljesen be kell szün
tetni.
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A Uferini afférja
Bodor dr. rendőrkapitánnyal

A rendőrkapitány előbb fölforgatta Uferini preparált szín
padát, aztán az egyik Uferlnl-fiut és Ufferinlnét a zsúfolt 

nézőtéren keresztül az őrszobára cipeStette
(A Reggel tudósilójától.) Uferini, az ismert 

bűvész, most a Budai Színkörben produkálja 
magát. Szombaton volt Budán az első előadás 
és a nagyszámú közönség türelmesen várta, 
hogy megkezdődjék az előadás. Uferini 
mester és családja mindent előkészítettek 
a színpadra: az ilyen illuzionistának ezer 
eszköze vau, amelyet gondosan prepa
rálni kell, elrendezni és sorba rakni, mert ettől 
függ az előadás és az egyes mutatványok si
kere. Amikor ezzel a fáradságos és nagy gon
dot igénylő munkával elkészültek, öltözködés
hez fogtak, hogy az előadást megkezdhessék. 
Ilikkor jött az inspekcióé rendőrtisztviselő, dr. 
Bodor Lajos a színpadra. Odament az asztalok
hoz, hol a bűvész triikjeihez szükséges rekvizitu- 
mok szép sorrendben várták, hogy rájuk kerül
jön a sor ós elkezdett bennük turkálni. Uferini 
mester felesége, aki véletlenül a közelben tar
tózkodott, ijedtén szaladt oda és kérte a rend
őrtisztviselőt, hogy az istenért.

ne nyúljon a dolgokhoz, mert tönkreteszi az 
előadást.

A kapitány azonban nem törődött a tiltakozás
sal, hanem folytatta megkezdett „ellenőrző" 
munkáját, össze-visszadobálta a. rckvizitumo- 
kat, Ufcrininé kétségbeesett tiltakozása elle
nére. A nagy zajra Uferini ogyiík fia is kirohant 
és megmagyarázta, hogy ezekhez a dolgokhoz 
nem szabad hozzányúlni.

— Nekem mindent szabad!
jelentette ki Bodor dr., majd amikor a ílu he
vesen tiltakozott ellene, tulharsogta:

— Azt teszem, amit akarok, itt én vagyok 
az ur!

Erre már az egész színpad megtelt, kirohant 
az egész Uferini-család. a díszítőmunkások ás 
a színpadi személyzet is összefutott, nagy lett 
az izgalom. Uferini Frcdy nevű fiaimagánkviil 
kiáltozott: ,

— Bejártuk az egész világot, fejedelmek előtt 
játszottunk, de ilyesmi még nem történt ve-

— Fogják meg ezt az embert! — parancsolta 
Bodor dr. a rendőröknek és az Uferini-fiút a 
nézőtéren keresztül három rendőr vitte az 
inspckciós szobába, ahová bezárták, rendőrt ál
lítva az ajtó elé. Uforininé szivgörcsöt kapott, 
majd elájult, úgy kellett támogatni.

— Ezt is vigyék az inspckciós szobáim.! — 
kiáltott a rendőrtisztviselő, amire

az asszonyt három rendőr emelte le a szín
padról s a zsufolt nézőtéren keresztül pon- 
gyolában cipelték be az inspckciós szobába.
— fin nem gyilkoltam és nem raboltam! —

sikoltozott a szegény asszony, de a kapitány 
rendithetetien maradt. .

— Igazolják magukat! — adta ki a rendele
tét. — Amíg nem mutatják be útleveleiket, nem 
engedélyezem az előadást. ...... . ,

Hiába hivatkoztak arra, hogy mar több mint 
félesztendeje játszanak Magyarországon, hogy 
Budapesten is már száznál több előadást tar
tottak, a kapitány nem engedett. Az előadást 
nem lehetett megtartani. A nagy izgalomban 
a színház helyettes igazgatója. Rarí/m István 
telefonon fölhívta Sebestyén Gézát, aki a Vá
rosi Színház premiérjén volt, hogy csináljon 
valamit, mert baj van. Sebestyen „Géza. aki 
kevéssé volt informálva, a következő egyszerű 
tanácsot adta telefonon:

— Mondd meg Uferininek, most megmutat
hatja, mit tud. Tüntesse el a rendőrkapi

tányt!
Végre előlkerült Uferiniék impresszáriója, 

Kellér Gyula igazgató, aki fölmutatta a jat-

száfii engedélyt és az útleveleket, amire Bodor 
dr. szabadonbocsátotta a foglyokat és megkez
dődhetett a — második előadás, amelyet Ufe- 
riniék rendeztek, nem pedig a kapitány, akit 
mégis sikerült eltüntetni a földszinten föntar- 
tott inspekciói? ülésre. Bodor dr. a botrány után•

nyugodtan végignézte az előadást és minden 
egyes számot megtapsolt.

Vasárnap délután fölkerestük Uferiniéket a. 
színpadon, hogy mondják cl, mint történt az 
eset. Éppen előadásra készültek, Uferini mes
ter nagy lelkiismeretességgel preparálta a dol
gokat, kotyvasztott, kanárimadarakat dugott 
villaanoskörtékbo s más efféle hasznos művele
teket hajlott végre, miközben az asszony, ter
jedelmet? német asszonyság, még mindig magá
ból kikelve, beszélte el a történteket.

— Kérem, az egész éjjel nem tudtam aludni, 
szivgörcseim voltak, ilyesmi még sose történt 
velünk! Amikor már igazoltuk magunkat és 
elbocsátott, akkor is a legudvariatlanaibb han
gon kiáltott ránk:

— M a rseh! Abfa.hre n!

Vass népjóléti miniszter törvényjavaslatot 
készít a játékbank engedélyezéséről

(A Reggel tudósítójától.) A magyar játék
bank ügye még ezen a héten dön’ fordulathoz 
érkezik. A helyzet ugyanis az, hogy a kormány 
tagjai elvben, már a miniszterelnök szabadság
ideje alatt,

megállapodtak a játékbank fölállításához 
szükséges engedély kibocsátásában,

a pénzügyminisztériumban pedig elkészültek 
az engedély pénzügyi föltételeinek megállapí
tásával is. Ilyen körülmények között már csak 
az van hátra, hogy az ügy aktáit Bethlen 
István gróf miniszterelnök is fölülvizsgálja es 
a kormány tagjainak elvi határozatát szank
cionálja. Kormánypárti körökben arra számita
naik, hogy

a játékbank engedélyezéséről már a péntek’ 
minisztertanácson végleges döntés történik 

és éppen ezért az ogységes párt jelentékeny 
része máris mozgalmat indított abban az irány
ban, hogy

a játékbank ügye ne a nemzetgyűlés meg
hallgatása nélkül kerüljön tető alá.

A Heggel munkatársának beavatott helyről 
szerzett értesülése szerint minden remény meg
van arra, hogy a kormány ezt a kívánságot 
teljesíteni fogja és ennek következtében

Vass József népjóléti miniszter törvény
javaslatot fog a játékbank engedélyezéséről 

kidolgozni
és annak idején a nemzetgyűlés elé terjeszteni.

Tólnai-Turteltaub
hevesen tiltakozik az ellen, hogy őt szélhámos
nak tartsák. — „Ártatlan, sorsiildözött ember 

vagyok, áldozata a besngőknak!“

Martos részletháza vezet, 
Ott mindenki olcsón vehet. 
Jegyezze meg hát a címet, 
S vegyen, amig tart a készlet: 
Jó minőség olcsó áron, 
Nagymező-utca tizenhárom

(A Reggel tudósítójától.) A Váci-utca 7. 
számú ház kapuján diszkrét tábla jelzi a ház 
lakóját:

Tólnay S. és Társa, III. emelet.
Tolnai S. Tolnai-Turteltaub Szigfridnek a neve 
Tolnai-Turteltaubot szombat este bocsátották 
cl a főkapitányságról, ahová néhány nappal 
előbb kisérték >e. Tolnai-Turteltaub nevet 
mindenki ismeri, nem kell magyarázni, hogy 
kicsoda. A budapesti és a külföldi sajtó oldalas 
cikkekben foglalkozott vele, ó'í meg a regi, 
békebeli időkből ismeri a világvárosok rendőr
sége. A Reggel munkatársa vasárnap föl
kereste irodájában Tolnai-Turteltaubot.

— A fivérem egy üzletféllel tárgyal, tessek 
kissé várakozni — mondja, Tolnai-Turteltaub 
nővére. Beszélgetés közben belép egy félig ko
pasz, őszes hajú, nagyszemii, ferdeorru, közép
termetű. sötét ]<ékruhás férfi. Kutató szemekkel 
néz, majd mosolyogva nyújtja a kezet:

— Tolnai Szigfrid vagyok. t
Tolnai-Turteltaub finom cigarettával kínai 

és beszélni kezd: . ,
— Visszautasítom mindazokat az újságcikke

ket — kezdi —, amelyek azt írták rólam, hogy 
szélhámos vagyok és hogy hosszú éveket töl
töttem különböző fegyházakban es börtönök
ben. Megengedem, ismerik a nevemet a lapok
ból egyes ügyek kapcsán, de a legtöbb esetben 
ügyészi határozattal elejtették a vadat ellenem,

A napokban azért kerültem a rendőrségre, 
mert Gottlicb Jenő vaskereskedő följelentett. 
A följelentés után fölkeresett, hogy vissza
vonja a följelentést. Ez beszéd — mondtam 

úgy se megyek szívesen a Zrínyi-utcába 
és megegyeztünk, hogy én rendezem a dolgo
kat, ö visszavonja a följelentést. Rendeztem is 
mindent, amiről Írásos bizonyítékaim vannak. 
Legnagyobb nieglopetéisemre — egy orara a 
megegyezés után bekísértek a Zrinyi-utcaba. 
Másnapra tisztázódott ügyem, szabadlábra he
lyeztek. Tolnai-Turteltaub most föltcszi zsi
nór os monokliját.

— Kérem — folyt, aki a —, csupa ilyen esetem 
volt, megrágalmaztak vagy belesodródtam

bűnügyekbe. Példátlan azonban, amit az egyik 
újság ir rólam, hogy a Kár oly-kör utón föltör
tem és kifosztottam volna egy ékszerkereske
dést. Ilyen alantas dolgokra én sohasem vállal
koztam. A háború alatt pedig hadsereg
szállító voltam, óriási tételben adtam el hiive- 
lyesnemüt és burgonyát. De akkor is zaklattak.

Fényes a képviselőházban meginterpellálta a 
miniszterelnököt, hogy tudja-e ~~L 
Tolnai-Turteltaub hetven vagon 
kicsempészett az országból. Listát 
a parlamentiben,

a listán az én nevemmel együtt
Windischgract^ Lajos herceg akkori köz

élelmezési miniszter neve is.
Nahát, amig Windischgraetz herceggel szere
pelek egy listában, azt hiszem, nincs mit szé
gyenkezni, ezt belátja ön is, ugyebár? Vagy 
kétszáz újságcikk van itt, amely velem foglal
kozott, tessék ezeket elolvasni.

Akkor is megtámadtak, mikor megnősültem. 
Margareth Estiól vettem feleségül, a gyönyörű 
szép spanyol táncosnőt, aki La Béllé Estió né
ven lépett föl a világvárosok varietéiben, igy 
a Royal-Orfeumban is. öt évi házasság után 
a szépséges spanyol nő elvált tőlem. Megtámad
tak a lapok a válásnál is. Pedig meg lehet ér
teni, ha valakit tizennyolcezer hold földért el
hagy a felesége.

— Szerencsétlen, üldözött ember vagyok. 
Megvádoltak azzal is, hogy a kommün 
alatt is gyanúsan viselkedtem. A románok azzal 
vádoltak, hogy kémkedem a magyarok javára, 
a magyarok pedig, hagy a románok részére 
kémkedem. Nagyváradon voltam színházigaz
gató, tizenhattagu társulatom volt. Hát kér
dem, ezek után, szélhámos vagyok én? Tessék 
megnézni az én hétszobás lakásomat, tessék be
fáradni az irodámba. Minderről meggyőződ
het, kérem, „scharzaufweiss", nekem nincs tit- 
kolnivalóm...

azt. hogy 
burgonyát 

olvasott föl

előfordult
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Eenlczky nem ieíenik meg 
a tábla előtt szerdai főtárgyalásán 
Újból zárt és rSvid tárgyalás lesz____ _____ ___ _________“ ‘ — A v®at feeliSgymlnisrter
korábbi" betegsége akut bélbántalmakkal kompiíkálódott

(A Heggel tudósító  iától.) Elsőnek jelentet
tük, hogy Beniczky Ödön i>öre már o hét szer
dáján a tábla elé kerül. Degré Miklós, a kir. 
ítélőtábla másodelnöke fog elnökölni, a sza- 
vazóbirói tisztet Gadó István kúriai biró tölti 
be, az ügv előadója pedig Harmath Jenő tábla
bíró lesz. A táblai főtárgyalás, mint a Töreky- 
tanács előtt tartott tárgyalás, szintén

zárt ajtók
mögött folyik majd le. A főügyészség képvise
lője mindjárt a tárgyalás legelején előterjeszti 
az indítványát, hogy a közrend megóvása érde
kében rendeljék el a zárt tárgyalást. Vajda 
Ödön védő álláspontja a tábla előtt is ugyanaz 
lesz, mint volt a büntetőtörvényszéknél: a köz
rendet inkább izgatja az, hogy zárt ajtók mö
gött akarják tárgyalni a Beniczky-ügyet, épp 
ezért nyilvános főtárgyalást kér. A szerdai fő
tárgyalás előreláthatólag szintén rövid lefo
lyású lesz. Az iratok ismertetése után nyom
ban a pörbeszédekre kerül a sor s utána a 
tábla meghozza és kihirdeti az ítéletet. Be
niczky A Heggel értesülése szerint nem is je
lenik meg a táblai, főtárgyaláson. Ismeretes, 
hogy a Töreky-tanács előtt megtagadta a val- 
íomásttéélt és az eddigi diszpozíciók szerint a 
táblai tárgyalásra cl sem megy. A múlt hóién 
bocsátották ki az idézéseket a 
főtárgyalásra, de

a Degré-tanács magát Beniczky 
is idézte meg.

A büntető pörrendtartás szerint

föll'ebbviteli

Ödönt nem

a tábla íté
lete nem lehet súlyosabb, mint amilyen bünic-

Pécky Erzsi, az ibolyaszemü 
pármai primadonna nyugodt és boldog 

családi életre vágyik
„Egész nap dolgozom, este megeszem a kis hideg vacsorámat 
és lefekszem" — A pármai ibolya már csak emlék maradt...

(A Heggel munkatársától.) Péchy Erzsi sok 
szőke haját, ibolyakék szemeit, finom, karcsú 
alakját akkor láttam először, amikor még az 
Andrássy-uti Színházban énekelt apró sanzo
nokat. A fiatal színésznő akkor még feleség 
volt, a próbáiról úgy rohant haza, mintha a 
tatár kergette volna, háztartási gondjai voltak, 
a színháznál alig vették észre, olyan csöndes 
és szerény volt, egyszerű kis fekete kosztüm
jében, ahogy besurrant az öltözőbe. Aztán hir
telen, minden átmenet nélkül, eljátszotta egy 
operett főszerepét s attól kezdve mintha örökké 
szines selymekben járt volna, röpülve, mint 
valami exotikus madár, hangjának szerel
mesei között pedig igen előkelő szakértők 
akadtak. Ahogy most itt állok vele szemben, 
a villája szalonjában, mindez eszembe jut. A 
zongorán egy ifjú tiszt fényképe: ,Zum An- 
denken an den Október 1918..." Mellette Lehár 
mosolygós feje, a dedikáció egy egész litánia. 
Egy harmadik fényképen diszmagyarban egy 
régi hi’,c‘- pesti gavallér mosolyog, egy másik 
képet a 4. császári és királyi huszárezred 
pesti lovasszázadának parancsnoka dedikálta 
„a szép századtulajdonosnönck". A miliő úri és

aw«t. «m tnvum^mHMMmcanuMBHranmaaunvMi rnuBarKvwTwaiaKr.v'

MAGYAR SZÍNHÁZ
MINDEN ESTE

MASA PÉNZTKERES
MULATSÁGOS, BŰBÁJOS, ROMANTIKUS

TITKOS ILONA 
CSONTOS GYULA

Dénes György, Z. McBnár Lásx:iő- 
Vendrey Ferenc

Angol felöltök,^-";1.!
í t/i " köszön knp-
untok. EADOS JENŐ, fúrílnzabó ós uridivatküroakodői

Budapest, IV. kerület, Kossuth Lajos-utca 3. szám 

tést a Töreky-tanács már kiszabott, mert az 
ügyészség az Ítélet súlyosbítása
■jelentet't be föll'cbbezést, Ilyen körülmények 
között a tábla nem is köteles megidézni a vád
lottat, mert a távollétébcn is megtarthatja a 
'tárgyalást. Igaz, hogy ilyen esetben is joga 
van‘az elitéit vádlottnak a táblái tárgyaláson 
is megjelenni, ámde ezzel a jogúval Beniczky 
nem akar élni. Vajda védő kedden fölkeresi 
Beniczkyt a Markó-utoai fogházban es meg
beszéli vele, vájjon nem módositotté-e meg el
határozását s nem döntött-e utólag úgy, hogy 
mégis résztvesz a táblai főtárgyaláson. Be
niczky egyébként — amint azt az A. Heggel 
legutóbbi száma is jelentette —

komoly beteg.
Több mint cay hete a korábbi betegsége akut 
hátbántalmakkal kompi ikálódott. Egészségi ál
lapota is akadályozza, hogy a Dögre-tan ács 
előtt tartandó tárgyaláson megjelenjek. Ha a 
tábla helybenhagyja a Töreky-tanács 3 eszten
dős Ítéletét, vagy a büntetési tételt leszállítja, 
akkor minden bizonnyal erős harc indul meg a 
védelem részéről, /top?/ a volt belügyminiszter
nek a legfelsőbb bíróság döntéséig az ideigle
nes szabadlábrahclyezését elrendeltesse. Igaz 
ugyan, hogy a tábla multheti döntése nem 
sok reményt nyújt ebben az irányban, azon
ban a védelemnek még igy la módja nyílik a 
szabadlábrahelyezésnek fokozobtabb mértékben 
való szorgalmazására, ami 
hogy a korábban letett 300 
dákot fölemelteti ■< és igy 
s za b ■' d Iá b ra h c ly ezésé l.

abból is állhat, 
millió korona óva- 
b iz l os i I ja Béni ez kg

elegáns, „prlmadonnamentes", se szalagok, se 
koszorúk, se szinlapok, se egyéb trofeumok. 
Péchy áll előttem mosolyogva, hamvas arany 
haja, mint egy szőke erdő, úgy világát ma
gas hófehér homloka fölött. Feketével mintázott 
fehér szövetruhát visel, szürke selyemharis
nyát, fekete csatlós lakkcipőt. Éppen most 
ment el a színház főrendezője, egy számot állí
tottak be az „Annából** második fölvonásába.

— Hogy érzi magát e pillanatban?
— Nagyon jól; reggeltől estig készülünk az 

„ Annából'*-ra.
— .Jó lesz benne?
— Nagyon jó.
— Szóval jó színésznőnek tartja magát?
— Föltétlenül.
— Ha a nézőtérre képzeli magát, hogy látja 

" saját figuráját a színpadon?
— Én azt hiszom, hogy kellemes vagyok.
— Nem érti a kérdést. Nem azt kérdem, amit 

érez magáról, hanem azt, hogy a szemeivel 
milyennek látja magát?

Péchy zavarba jön. És nevet. Sokasom tud
tam, hogy ilyen jóízűen, ilyen remekül, ilyen 
teli szívvel és szájjal, ilyen meggyőződéssel 
tud nevetni.

— Hát... Nem tartom magamat szépségnek,

a

Elbán Gyula

Szűnne-
'feWlSÍM

versenyen Mhiil
Károly 'Körút 19

én magamat tartom

aki engem bpl-
a akit én boldoggá fogok
mondják, hogy dühös legill-

de tudom, hogy szép és elegáns jelenség 
Va?Egyszóval, mit gondol, hogy a publikum
nak mi az alapimpressziója magáról?

— Hogy elegáns, nagyvilági nőnek lat.
Kit ’ tért a legnagyobb magyar operett

primadonnának ?
— Fedákot.
_ Fedák már nem operettprimadonnu.
— Utána magamat. Lehet, hogy másoknak 

más a véleményük, de én magamat tartam 
Fedák után a legjobb magyar operettprima
donnának, annyi eszem már van.

— Milyennek képzeli el a jövőt?
i— Félek attól, hogy majd tíz év múlva is 

dolgozni akarok még, mint minden színésznő. 
Azt pedig, hogy Hz év múlva kelljen is még 
dolgoznom, valóságos szerencsétlenségnek te
kinteném. Pár évet szánok még az oiicTcttnek, 
pár évet szeretnék komolyabb műfajnál eltöl
teni vagy koncertezni, vagy... és aztán végre 
nyugalomba vonulni boldog családi körben.

— Ezt úgy érti, hogy férjhez szeretne menni? 
<— Csakis!
— Tudja is már, hogy kihez?
Most lehajtja a fejét, el is pirul egy kicsit.
— Hát körülbelül.
t— Gyerekeket szeretne?
— Van már egy lányom, 

doggá fog tenni 
tenni...

— Magáról azt 
mist a. Igaz ez?

— llát ha nem _ 
igenis, legitimista vagyok. Sajnos, nem sokai 
tehetek a legitimizmus érdekében; csak gyönge 
nő vagyok. Dohát melyik jóérzésii ember nem 
legitimista?

— Ezzel kapcsolatiban azt is mondják magá
ról, hogy kedvenc virága a pár mai ibolya?

Csöndesen feleli:
— Ez már elmúlt, sajnos. Ez már csak egy 

szop álom.
— Mondja meg. kérem, kit szeret?
— Mindenkit, aki hozzám tartozik.
— Kit irigyel?
— Senkit, amíg nem tudom, hogy én mit ér

hetek még el az életben.
— Boldog?
— Jó órában legyen mondva: igen. Elége

dett, boldog, biztos ás nyugodt vagyok, élem a 
magam finom kis úri életét, a komplikációkat 
közel som eresztem magamhoz. Az egész napom 
munkával lelik cl, délután a barátaim és barát
nőim meglátogatnak, iszunk egy csésze teát, 
este színház, utána pedig megeszem a kis hideg 
vacsorámat és lefekszem.

— Es álmodik?
—. Igen. Ma azt álmodtam, hogy elhalasztot

ták a premiért. De amire maga céloz: álmo
dozni nem szoktam.

Ezt el is hiszem neki. Igaza is van, minek is. 
I Álmodoznak felőle éppen elegen.

Egyed Zoltán

A hét

esemenyei:
Szerdám b

Graniehstaedten ós Marischka uj operett
jének bemutatója a

Fűvárosi
Operett-SziniiázbaR 

s
i

Péntefaens
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(LOYALT1ES. GESELLSGHAFT)
Galsworthy világhírű szinmüvónek 

bemutatója a

Vígszínházban
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Mfózertt-e a fölértékelés 
— Irta Krausz Simon —

Egyik kiváló szaktekintélyünknek, dr. 
(ilückstfuil Samunak cikkét olvastam az „Esti 
Kuríréban a részvények fölértékeléséről. Dr. 
Glücksthal azok közó a kevesek közó tartozik, 
akiknek minden szavával & véleményével komo
lyan kell foglalkozni. Lelkesedése, a köz iránti 
szeretető értékessé teszi minden fölszól olás át. 
Ebben az esetben mégis teljes ellentmondásban 
találom magamat vele. Nem lévén többó kötve 
banktekintetok által, hazabcszélés rágalma alól 
is mentesítve vagyok és igy könnyen fejthetem 
ki véleményemet. Ugyanazok az okok, amelye
ket dr. Glücksthal Samu az elhalasztás ellen 
hoz föl,

engem abban erősítenek meg, hogy a föl
értékelés elhalasztását követeljem.

Cikkében beszél a főváros polgárságáról, a ke
reskedőkről és iparosokról, akiknek kedvezőt
len helyzetükben igen nagy szerep jutott a 
tőzsde sivár szituációjának is. A többi között 
ezeket Írja:

— A városi lakosság vagyonát értékpapírokban he
lyezte el, amelyek értékükben lehanyatlottak: a lakosság 
elvesztette vagyonának javarészét ós immáron gazdasági
ing képtelen uj vállalatokat létesíteni és a régieket a 
régi köretekben föntartani. Ha az értékpapírok ezen ár
folyama a valóságos értéknek megfelelne, ugy ezt a 
veszteséget, amelyet az értékpapírok szenvedlek, olyan
nak kellene tekinteni, amely végleges és amely Immáron 
irrcparábills.

Ezt, írja Glücksthal Ó3 hozzáteszi, hogy az ál
talános vélemény szerint az értékpapírok mai 
árfolyama nem felel meg azok belső értékének. 
Do milyen belső értéket tud ő ma a fölértékelési 
mérlegénél érvényesíteni? Azt a belső értéket, 
amely a közvetlen tárgyi vagyonokban rejlik, 
avagy kiveszi azokat a vagyonrészeket, ame
lyek ugyancsak részvény társasági részesedések
ben rejlenek? Mert ezeknél nem veheti föl ma
gasabban a részvények értékét — akármennyire 
fölértékelné is a részvény társaság vagyonát —, 
mint a részvények árfolyama, amennyiben azok 
a tőzsdén jegyeztetnek. Ha ugyanakkor készíti 
cl az anyatársaság fölértékelt mérlegét, ugy 
nem veheti föl az elrészvénytársaságokat olyan 
vagyonértékben, aminőt azok valóban jelente
nek, hanem e társaságoknak ezidő szerinti és — 
maga Glücksthal által is vallott — még ki nem 
fejlődött, rossz árfolyama szerint.

Glücksthal nak fejtegetéseivel igaza lett 
volna másfél évvel ezelőtt és reméljük, 

hogy igaza lesz félév múlva is.
Akárhány kitűnő gyógyszert tudunk, amelyet 
a betegnek bizonyos állapotában már vagy még 
nem szabad bevennie! E pillanatban ilyen ál
lapotban vagyunk. Az államháztartás rendbe
hozatala megtörtént, vagy a legjobb utón van, 
a külföldi megbecsülés biztosítva, a gazdasági 
életnek fundamentumai szilárdabbak, de még 
nem mondhatjuk el azt, hogy gazdasági épüle
tünk már egész. Nem mondhatjuk, hogy bajaink 
orvoslást nyertei: volna, csak az eszközök vau
nak meg hozzá. Tény, hogy azok a milliárdők, 
amelyek most forgalomba fognak jönni, döntő 
hálásnak lesznek. A városok kölcsöne, az á>lant
nak invesztíciókra fölszabadult fölöslegei, a ter
mésből várható exportbevételek, a pénzkölcsön
zés terén pedig a kínálat és kereslet nagy el
tolódásának eredményei sok száz milliárdra 
tehetők. Sajnos, folyton gyérül azoknak a pénz
igénylőknek 
nak, viszont 
tömege.

Mind ezek

papírok közt diszti ngválni és azok árának meg
határozására végleges alapot találni. Ebben 
is sok tévedés van. Túl van már a külföld 
azon, hogy bennünket ne ismerjen és biztosít
hatom — hogy Glücksthal példájával éljek —, 
hogy a Kereskedelmi Bank ma is annyi köl
csönt kaphat, amennyit elfogadni hajlandó, 
ellenben a TUPEK és a MUFÁK részvénytár
saság fölértékelheti mérlegét, amennyire neki 
tetszik, emiatt sem a nekik nyújtott hitel
összeg, sem az értékpapír pl aece mentjük nem 
fog fejlődést nyerni. Ha ma kimutat a Keres
kedelmi Bank 100 aranykoronát, szívesen fog
ják vásárolni 120-ért, a MUFÁK pedig ki
mutathat 100 aranykoronát és még som fogják 
vásárolni 22-órt sem. Elfogadom azonban, hogy 
nagy átlagban a jó árak alakulása és azok 
megítélése szempontjából igen nagy fontos
ságú lesz a végleges mérlegeli elkészítése.

Ami azonban a reális mérlegkészítést illeti, 
azt akadályozza a jelen pillaant. Glücksthal 
maga is állítja, hogy a részvény társ aságok 
belső értéke nagyobb, mint azok árfolyama. 
Bizonnyal elfogadja azt a fölfogásomat is,

hogy a kedvező momentumok ma még nem 
jutottak érvényre. Hiszen ő maga is állítja. 
Viszont a legtöbb részvénytársaságnak — a 
Magyarországon uralkodó viszonyok mellett — 
számos alvállalata van, amelyek ugyancsak 
részvénytársaságok. Milyen mérleget készítse
nek ezek a részvénytársaságok és

hogyan nyerjék meg a külföld bizalmát 
a tőzsde részére, ha képtelenek még csak 
megközelítőleg is kimutatni, hogy mennyi 

az igazi értékük!
Hiszen ezért van a na.gy huzódozás! .Sokkal is 
komolya libák a mi gazdasági tényezőink, sem
hogy kéthófnapi haladóikét _ akarnának nyerni 
bon készüljön el. De éppen most, ebben a pil
lanatban van az az átmenet, amikor minden 
kedvező momentum már látható, de egyetlen 
kedvező momentum még érvényre nem jutott. 
E pillanatban a sorrend megfordított. Nem a 
rossz kiértékeléstől kaphatunk jó tőzsdét 
vagy megnyugvást a tőzsdei árfolyamok te
kintetében — mint ahogy kaptunk volna IVá 
évvel ezelőtt —, hanem megfordítva, azok a 
lehetőségek, amelyeket a pénz elhelyezkedési 
vágya teremt meg, fogják félig-meddig meg
adni az értékeknek a tőzsdén való érvényre 
juttatását is és a mérlegkészítésnek valóban 
reális bázisát.

i nogy Ketnofnapi naiaciöKot aKarnauak i„___
j csak azért, hogy a munka két hónapnál későb- ’ ,1.7._ FA. '_________________________________ ____________J. ^1.1__ _ _ .1
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Két öregurat gyanúsít 
Kovács-Karap Ernő, volt képviselő az 
ellene elkövetett revolveres merénylettel

Egyébként a hatóság föladata, lesz a tetteseket 
kézre/keriteni.

Dr. Kovácsék lakása ©lőtt egész vasárnap 
nagy tömeg nézegette a revolverrel keresztül
lőtt ablakot.

(A Reggel tudósítójától.) Dr. Kovács-Karap 
Ernő volt országgyűlési képviselő, akinek 
Margit-rakpart 42. számú ház földszinti laká
sának egyik ablakát szombat éjjel két revolver
lövéssel bezúzták, a merényletről a következő
ket mondotta A Reggel munkatársának:

— A szobában nem tartózkodott senki. A re
volverlövésre berohantunk a szobába, kinyitot
tuk az ablakot, azonban a tettesek ekkor már 
elmenekültük. Az egyik golyót a szoba sarká
ban találtuk meg. Előliem teljesen érthetetlen 
ez a merénylet, mert 15 esztendeje politikával 
nem fogalakozom. Napokkal ezelőtt

két Idősebb ur keresett lakásomon,
K,

a száma, akik kölcsönt kaphatná- 
nagy a pénz elhelyezését keresők

a kedvező körülmények azonban 
még érvényre nem juthattak.

Az állami invesztíciókból nem jöt még pénz 
forgalomba. A városok kölcsöne, most van 
kiutalás alatt, a termés pedig még most 
inkább pénzt igényel, mintsem fölösleget adna. 
A pénzki 'kínál ók pedig csak lassan jutnak 
arra a kényszerű ehatározásra, hogy pénzü
ket — jobb kihelyezés hijján — vállalkozá
sokba fektessék. Azt a bűnt elkövetni, hogy 
ebben az állapotban rögzítsük a mérlegeket, 
igazán nem volna megfelelő.

Értőm, amikor G'lüeksthal arra a momen
tumra utal, hogy a (külföld a mérlegekből fog 
bizonyságot meríteni és képes lesz az érték-

vnwnff/vw fsrwk: MA r-r-vivn/zl

PÁRISI KALITKA
(PÁRISIÉN GRILL) VI, Szorccson-utcn 35

Esténként

BILLY ARNOLD
nagy stkort aratott nmorikai Jazzbnndjo

Ma záróra reggel 5 órakor
Telefon 83—74 _____

briiaiánsokat^"J.'’5^
Székely Emil K^ly Sí

de nem voltam otthon. Az illető urak erre 
érthetetlenül erélyes hangon

követelték családtagjaimtól, hogy tartózko- 
dósom helyet mondják meg,

mert velem sürgős beszélnivalójuk van. A két 
úriember eltávozott s azt hiszem, hogy ezeknek 
van valami részük a merényletben. Az egyik 
ur, aki lakásomon járt, magas, ősszeshnju és 
mondom, valószínűnek tartom, hogy

az illetők tudtak az ellenem készülő revol- 
veres merényletről.

Irtózatos vihar dühöng 
a brit szigeteken

London, szeptember 20.
(A Reggel tudósítójának távirata.) A brit 

szigeteken ma
olyan óriási vihar dühöngött, amelyhez ha. 
sonlóra több emberöltő óta nem emlékeznek.

A szabadban tartózkodó emberek között ren
geteg szerencsétlenség történt.

Nagyon sok ház összedőlt, számos helyen 
tűzvész támadt, s

amelyet a nagy viharban nem tudtak eloltani. 
A tengeren levő hajókkal megszakadt minden 
összeköttetés és attól kell tartani, hogy itt is 
nagyobb katasztrófák történtek, amelyekről 
eddig még semmi hir. Az eddigi kárek felbe
csülhetetlen nagyságúak.

i

i
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l

a

Koronahercetbuitca !0 
Rákóczi-ut 32, II, Fő-utca 32 

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

élkül, hogy

Ha lakását széppé akarta teom
már most vásárolhat lakberendezési cikkeket,

ez az áru minőségének rovására történne, 
aug. 31-ig szopt. l’től

f

Japán selyem, 
Függönyetamin
Függőnygrenadin
Függőnytüll
Füg g öny tül1
Butorcretón
Madras függőnyszövet 
Gobelin bútorszövet, 
Damaszt bútorszövet la, 
Velencei , filé -

valódi , 95 cm............. ..
, azsuros, 150 cm, , ,, ,

, tiszta cérna, 112 om.,.» 
fehér, 100 cm. ............................... ..
ecru, la, 300 cm, , 
valódi angol, 70 cm.

, sötét szinben 130 cm.
130 cm

130 cm, • • , • ■ • a, ti •
és cérnacsipkék a legnagyobb választékban 
Vidékre utánvét mellett

000 
ooo 
ooo 
ooo 
ooo 
ooo
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Hír
Bécsben már nem divat 

a császárszakáll

lova-

ama utolsó bécsi

— Irta Krúdy Gyula —
A császár Bécsből olyan messziségbe

golt, hogy legföljebb a Bécsen átutazó magya
rok álmában jelenhetik meg éjfélkor, kisértet 
alakjában. Elment az öreg ur; a fiatalabb 
után pedig talán egy katonagomb se maradt 
emlékbe. Nagyon is rövid ideig volt uralkodó, 
hogy csak a lova patkójának a nyoma is 
megmaradjon valahol, mint ama szent ma
gyar király emléke.

A mai Bécs arculatán már alig látszik meg, 
hogy itt valaha császárok laktak, Nem lett 
lyuk (amint mondani szokták) a császárság 
palotáinak a helyén, a kerteket nyírják, ápol
ják, sőt éppen ezekben a napokban kezdődött 
valamely kőművesmunka a Burg külső falán, 
mintha csak Ischlben vagy Lainzban mulatna 
a császár, — de mégis úgy érezzük, hogy* egy 
(másik városba kerültünk 
látogatásunk óta, amikor a mai nemzedéknek 
többé nem látható pompával I. Ferenc József
fel együtt a császárságot is eltemették Bécsben.

Engem legalább is zavart az Öreg urnák 
végleges eltávozása. Utóvégre azért ültem 
vonatra 10 esztendő után, hogy lássak valamit 
a császárság maradványaiból, mert nevelteté
semnél fogva tiszteletben tartom a- múlt időket, 
És császár, burgzsandár. udvarhölgy, tollbokré- 
tás kocsi, fehérköpenyeges testőrtiszt és más 
andalgások helyett uj. pirostéglás utcákat, be
láthatatlan sorú épülő palotákat láttam, ame
lyeket Bécs városa — a munkások számára 
épít Hitzingben, meg másfelé. Alomvilágba 
ringató udvari élet, regényes szertartás és fe
lejthetetlen pompa helyett szinte varázslatos 
gyorsasággal emelkedő házakat nézegethettem, 
amely házakban majd olyan szegény emberek 
kapnak lakást, akiket azelőtt egyszerűen nép
nek neveznek vala. Hová lettek azok, a szobrá
szok, akik Mária. Terézia és generálisai lovas
szobrait építették? Akiknek tudománya folytán 
ágaskodni kezdett a bronzvaripa Savoyai 
Eugén páncélos alakja alatt?... Azt hiszem, 
magamban, hogy a Hofburg kapuit őrző kö- 
Hcrkulesek is abbahagyják éjszakánként meg
szokott mitológiai munkájukat, és emberfölötti 
vállaikkal elmennek munkásházakat építeni: 
azért emelkednek a tetők oly eldorádói bő
séggel.

*
A mostani szocialista Bécs az építkezési szen

vedélyt a császároktól örökölte; egyéb hagyo
mányokat átvenni nem hajlandó... Tüntet az
zal. hogy a rokkantaknak házakat adott és 
ugyancsak tüntet azzal is, hogy muzeális rend
ben tartja a kastélyok ama lakosztályait, ahol 
valaha az uralkodók laktak, de a többi háza
kat. ahol az udvari népesség tanyázott, bizony 
bérbe adja a lakásra szorulóknak. Sok ember 
válna hajléktalanná, ha egy büvészi napon a 
császárság visszatérne Bécs falai köze.

A császár Becsből nagy messziségbe lovagolt 
és legföljebb csak kisérteni jár vissza ahhoz, 
aki magamfajta ködlovag módjára a régi 
Bécset keresgéli. A szőke és fodoritott hajú 
kesztyüsnét, ahol mindig kesztyűket vett aján 
dókba a Pesten maradott hölgyeknek — és a 
kesztyüsné ma is boltjában fogad, de a vasár
nap délutáni kiránduláshoz partnerül egy mai 
bécsi divat szerint: valódi turistájukéiba öltö
zött, keménybajszu férfiút választott. (Ezek a 
turistaruhák, bőrnadrágok, gy ap,juhar isnyák 
pótolják most a régi császárság pompáját!) A 
Burggal szemközt már uj, fényes, tükrös ven
déglő van ama Kulmbachi-sörház helyén, ahon
nan Ferenc Józsefnek vitték föl a délelőtti 
sört. Sacherné sem a régi már és a Freudenau- 
ban az uj lovak közül újak a lóképü emberek 
is, akik a lóversenypályákon -tudvalevőleg 
mindig olyanformán idomulnak a lovakhoz 
arcaikkal, mintha orrhosszat akarnának nyerni. 
Csak Badenben a trappnál mutatkozik még 
valami kedélyesség, amely a régi Bécsre emlé
keztet. Mária Teréziához hasonlatos, hatalmas 
asszonyságokat lehet itt észrevenni, akik név- 
szerint ismernek minden lóhajtót! A nyári 
szoknyákat a régi kedvvel fujdogálja a szél és 
meghatóan ragaszkodnak az udvarolt hölgyek 
manapság is egykori szenvedélyükhöz, a tor
más virsliihez, valamint a söritalhoz. Itt. Baden
ben, az ügetőpályán még megyiyt.átkozik a régi

MICHELIN PNÉÜ1
(GYÁRI RAKTÁR) AUTÖFÖLSZERELftSEK 
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Carlton-Bar (TerSa-kUrut 15J a főváros legelőkelőbb mulatója

Bécs szerelme a kocsizás, a lóhajtás, a fiákere- 
zés iránt; itt még érthetővé válik az egykori 
fiákeresek sikere a női sziveknél: a Bratfischolc 
népszerűsége és a liölgyi andalgas egy-egy 
fiákerben töltött délutánért, amely délutánért 
sohase voltak hálátlanok. És még manapsag 
is sokan zarándokolnak ki a badenipályára az 
öreg kocsisok után... Ennyit láttám, a régi 
Bécsből. Császárszakállt sehol.

dói után 
e/y’/beZH'VoU közoktatás- 

Napirendre kerül 
föl átvizsgálásának 
Ede tanácsnok a 

intézkedett a tizen-

<__ __ 1_ ............. . \ főváros közok-
i bizottsága most foglalkozik a kurzus
idején igazságtalanul elbocsátott fővá-

».<

— Félméteres éles tőrt találtak az Andrássy. 
úti ékszerrablónál. Vasárnap folytatta a rend
őrség a nyomozást az Andráesy-uton elköve
tett ékszerrablás ügyében. Amint ismeretes, el
fogták Kun Béla cipészlegényt, aki egy idegen 
padláson rejtette el a tárgyakat, amiket Bellin 
ékszerésztől lopott el. A fiatal cipészlegony négy 
évig inaskodott abban a, cipészmiihelyben, 
amely Böhm ékszerész boltja, mellett van. An
nak idején kétszer egymásután jártak betörök 
Böhm ékszerüzletében, akkor is falbontás utján 
hatoltak be. Kun Béla akkor tapasztalta ki, 
hogy az ékszerészhez hogyan lehet betörni. A 
mai házikutatások alkalmával megtaláltok azo
kat. a szerszámokat, amelyeknek scgitségével a 
betörést végrehajtotta. A szerszámok közöt t 
volt egy félméteres, vékony, élesre fent, kard
ból készített tör s az ékszertolvaj bevallotta, 
hogy ezt a tőrt csak azért vitte magával a be
töréshez. hogy ezzel a tőrrel nyithasson utat 
magának, ha lettenérik.

— A Demokratikus Blolr Intézőbizottsága ma
G órakor tárgyalja a szerdára 
ügyi bizottság elé kerülő kérdéseket. 
ezenkívül a községi élelniiszerüzentck 
ügye is, tekintettel arra, hogy Vájná 
biok ismételt sürgetése ellenére sem 
kéttagú '-izsgálóbizottság kiküldéséről.

— ..Irigylem a kutyákat!" A
tatásügyi 1 
uralom i__.,_„ ___ „___
rosi tanerők ügyének revíziójával és ezzel kap
csolatban nagy érdeklődés előzi meg a Tanítók 
Nemzeti Szövetségének Drózdy Győző ellen meg
indított sajtópörét. amelynek október 8-i főtár
gy alásán a törvénytelen elbocsátások ügyét 
döntően befolyásoló Ítélet fog a Schadl-tanács 
részéről elhangzani. Drózdy ugyanis „Irigylem 
a kutyákat!' cint alatt cikket irt annak idején 
a „Világ"-ba. amelyben élesen megtámadta, a 
főváros tana •sál azért, hogy „ostoba, bornirt, 
hebehurgya Ítél etekkel, hamis tanukkal és bc- 
sugásokkal dolgozik" és igy fosztották meg a 
fővárosi tantestületet legkiválóbb erőitől. Ezt 
az akciót Drózdy cikke szerint a Tanítók Nem
zeti Szövetségének vezetői: Cscrny József, 
Ekanip Nándor és Vándory Iván vezették, 
akik pedig „a. vörös borjú elölt lejtettek annak 
idején táncot". Az ügyészség nem vállalta cl 
ebben az ügyben a vádat Drózdy ellen és igy 
a Tanítók Nemzeti Szövetségének vezetői ma
guk voltak kénytelenek a sajtópert megindi- 
tani. amelyben Drózdy több mint száz tanú ki
hallgatását kérte a vádtanácstól. Ebben a 
monstrepörben tehát a tanúkihallgatás során 
föltétlenül tisztázódni fog, mégpedig a legille- 
tékesobb fórum: a biróság előtt, hogy milyen 
eszközökkel „sikerült" a kurzusnak hat-hét szóíz 
fővárosi tanárt és tanítót állásából elmozdítani.

— Farkas István képviselő betegsége. Farkas István 
szociáldemokrata képviselő nagy nnyagg.nl készült a 
33-as szanálási bizottság minapi ülésére, do hirtelen meg
betegedett és így az ülésen föl sem szólalhatott, 
azt hitték, hogy operatív beavatkozásra lesz 
most azonban orvosai megállapították, hogy régi 
baja lépett föl újból és két hét alatt fölépül.

— Al'/. Ernst-muzcuni XXX. aukciójára a 
lárgyak fölvétele megkezdődött. Fölvétel 
ponként délelőtt 9—1-ig és délután 3—5-ig.

Eleinte 
szükség, 
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Szombattól kezdve minden este

Sebő Miklós
dalszerző és előadóművész

DaMos Miiklós
szalónzenekara kíséretével énekel

Változatos menüvacsorák 
kenyérrel együtt 25 ezer K

— Egy emberről, akit mindenki szeretett. A 
héten elérzékenyült sokaság kísérte utolsó út
jára dr. Hoselitz Gyula törvényszéki tanács, 
elnököt a rákoskeresztúri temetőben. Régen 
hozott össze ily szomorú esemény ennyi együtt
érző különböző emberi! Magas bírói méltósá
gok, művészek, a pénzügyi világ kiválóságai, 
híres műgyűjtők, hírlapírók, neves ügyvédek, 
politikusok, mondáin hölgyek könnyekig meg
hatva álltak tioselitz Gyula koporsója körül. 
Ö volt az az ember, akit ebben a közönyös, föl
dül t városban mindenki szeretett. Sugárzóan 
férfias, elbűvölően szeretetreméltó jelenség 
volt; nem e világba való szívj óság, nagyszerű 
intelligencia, ritka művészi érzék, hüoóg, lova
giasság és gyöngédség jellemezték a pályáján 
is kiváló férfiút. Már akkor föltűnt képzettsé
gével ós képességeivel, amikor a budapesti 
kereskedelmi ás váltótörvényszék, az élén Nagy 
Ödönnel, egy nívón állott akár a lipcsei Rcichs- 
gerichftel. A kurzus idején természetesen Ilo- 
selitz Gyulát is sorozatos mellőzések érték, 
amelyek bizony nagyon megviselték érzékeny 
leik ül etet. Életének nagy passziója a műgyűj
tés volt; gyönyörű kép, szobor és ami ma a 
legnagyobb ritkaság, tökéletes magyar könyv
gyűjtemény maradt utána. 51 éves korában, 
alkotó kedve, férfias szépsége teljében szólí
totta el a halál. Emléke él, amig azok élnek, 
akik ismerték és szerették...

— Beleesett n forró levesbe. A 
házban Hupkovics Lászlóné tegnap délben a 
kitetto az ajtó küszöbére, hogy 
játszadozó 18 hónapos László nevű 
a levosesfazékhoz, megbotlott és heiecset*. 
sebekkel az István-kórházba t itták a 
rövidesen meghalt.

— Orvosi hir. Dr. Ráskai Dezső egyetemi in. 
tanár, külföldi útjáról visszatért.
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tűrni az egy- 
látja az időt 
a pártbontó- 
ambíciójú, de 
teszi felelőssé

_ Ostende. Ez a kellemes fürdőhely sokszor 
fog még eszünkbe jutni, amikor az államnak 
leadott hat bőrünk utón a hetediket fejteni 
kezdi a főváros. Sipooz aláírta az ostendei meg
állapodást. Jó, meg kellett lenni és ezen már 
most, elkésve valóban senki sem segíthetett. 
I)e azt most mar elvárjuk, hogy a ránkszakadt 
irtózatos teher megosztásában érvényesüljön a 
liberális etika és ne kapjunk uj forgalmi adó
kat, amelyek a legszegényebbek zsebét szi
vattyúzzák ki légüresre. iX. kurzusnak volt 
másodrendű polgársága, amely arra való volt, 
hogy az elsőrendű híveket mentesítse a teher 
alól, de a liberalizmus csak egyfélo polgárt is
mer és nem kívánatos, hogy ettől a mentalitá
sától a kurzuserkölcs felé orientálódjék. Ha 
ebben az első adóban, amit az uj rezsim 
kénytelen már kivetni, ne mérvényesül az 
egyenlő teherviselés tiszta elve és a pro
gresszió becsületessége, akkor ez az uj teher 
a liberalizmusból préseli ki az élet utolsó 
szusszá nását.

— A szociáldemokraták az íntellektuollcket okolják a 
partszakadásért. A magyarországi szociáldemokrata párt 
vasárnap röpiratot adott ki a Vági-félo párt ellen, amely
ben bejelenti, hogy ezután nem hojlandó 
oldalit rágalmakat, hanem elérkezettnek 
arra, hogy a legélesebben szembeszálljon 
mozgalommal. A röpirat „a fékezhetctlcn 
elhelyezkedni nem tudó Intellcktuelleket" 
a párlszakadási mozgalom keletkezéséért.

— Vasárnap kézrckerült egy soknevü álniozi 
primadonna. A főkapitányságon rövid egymás
utánban több följelentés érkezett Hertelendy 
Gabriella, majd Horváth, azután Hevesi Gab
riella ellen, aki jómódú kereskedőkhöz és 
divatártiuégekhez állított be, különféle okmá
nyokkal igazolta magát, , iparmüvésznőnek, 
inásholyütt pedig moziszinésznek mutatkozott 
be s mindenütt igyekezett hol eladási, hol 
vásárlási trükökkel többmillió koronát ki
csalni. Megadott lakáscímére küldette el a 
pén.zt vagy az árukat, megleste a küldöncöket, 
átvette a részére küldött dolgokat és soha többé 
nem jelentkezett. Töbszáz millió korona kárt 
jelenlétiek be eddig a főkapitányságon és mi
után több névre szóltak a följelentések, több 
detek ti vcsoport is nyomozott az ismeretlen nő 
után, abban a Íriszemben, hogy a csalásokat 
különböző személyek követték el. Csak később 
vették észre a rendőrségen, hogy egy és ugyan
azon nőre illik rá valamennyi személy leírás. 
Legutóbb mint a. Star-fdmgyár primadonnája 
jelent meg több helyen, nagy bevásárlásokat 
eszközölt és becsapta a kereskedőket. Vasárnap 
detektívek egy fogorvosnál igazoltattak egy 
magát moziprimadonnának kiadó hölgyet, aki
ről kiderült, hogy Hirsch Gabriellának hívják, 
artistanő és ő a,z a soknevü szélhámos, akit 
már régen keresnek. Hirsch Gabriellát a rend- 
örsé g le tar t ózt a t ta.

— Emlékünnep nz olasz 
v issza f ogla 1 ásón ak cm 1 ékéro 
vétség és az olasz-magyar 
pélyt rendezett, amelyen a
kívül az itt időző olasz röpülőtisztek és a Milánóból 
szombaton idocrkozett vendégek vettek részt. Az ünnopóly 
után Diana gróf ügyvivő, aki a távollovő követet he
lyettesíti. fogadást tartott és vendégül látta a 23 milánói 
kirándulót, akikkel két képviselő, egy szenátor és egy 
ezredes is ellátogatott Budapestre.

követségen. Róma 1864-iki 
vasárnap az olasz l:ö- 

kereskedelmi kamara ünitc- 
budapcsti kolónia tagjain

PÁRISI MODELLEK 
megérkeztek

<K>

•HMMMIHUHHHMHUHHti

divatházába
Kossuth Lajos-u, 9

A-/ s r4 f H
ezer 

korona

GUTNANN
Rákéczi-ut 16

1—II fi—111^——MTO—tr .

Az újpesti ébredóvezér monstre sajtópere 
egy liberális szerkesztővel

Wertz József 78 újpesti polgárt és munkást tartőztattatott le, akik 
ellen az Ügyészség elejtette a vádat — Püspöke megfosztotta a 

papi funkciótél - most tehát forgalmi adóelleBtéír Budapesten
(A Reggel tudósítójától.) A pestvidéki tör

vényszék szombat délelőttre érdekes sajtóper 
tárgyalását tűzte ki. A sértett Wertz József, 
az újpesti ébredőmozgalmak vezére, a vádlott 
martost Mórócz János lapszerkesztő. Már 

I reggel csoportokba verődve várakoztak az 
ujpo&ti városháza tanácstermének folyosóján 
a tárgyalásra beidézett tanuk. Ez a sajtópör 
valóságos monstrepörnele Ígérkezett, mert a 
vallomások során

az újpesti kurzusuralom minden bűne 
kibontakozott volna. Sajnos, a vádlott betegen 
fekszik lakásán és igy elmaradt a tárgyalás, 
de elmaradt a totemrehivása Wertz József po
litikai cselekedeteinek, amelyek a kurzus ki
bontakozása idején mérhetetlen szenvedések 
okozói lettek. Ötven tanú hagyta el szombaton 
az újpesti városháza épületét, anélkül, hogy 
vallott volna. Anélkül, hogy kiviláglottak 
volna azok a titkos szálak, amelyek a pest
környéki ,.keresztény" és ..nemzeti" uralmat 
irányították. Ellenségeskedéstől izzó tekinte
tek parázslottak. És minden vitatkozásból és 
minden csöndes megjegyzésből egy név csen
dült ki: Wertz. A városháza előtt a tárgyalás 
eredményére kíváncsiskodók róla beszéltek, a 
hivatalokban is, a kávéházakban is, egész Új
pesten, ahol mindenki ismeri.

Ki ez a Wertz?
/A kurzus előtt szürke ember. Katolikus 

hitoktató, akit a városban alig ismernek. A 
románok kivonulása után kezd égni benne a 
politikai becsvágy. Megalakítja az ébredők 
helyi szervezetét, vezére a keresztény szociális 
pártnak. Budavári barátja, Oláh Dániel kor
tese. Megindulnak a választások. Wertz szo
morúan látja, hogy hiába mindon propaganda, 
a munkásváros többségében demokrata és szo
cialista meggyőződésű. Csak a terror segít. 
Hetvennyolc embert jelent föl, mint kommu
nistát. Mindegy, hogy tőkés vagy munkás, föl- 
jclentgetési szenvedélyében nem válogat. Ke
reskedőket^ denunciál, akiknek egyetlen bűnük, 
hogy zsidók; munkásokat jelent föl, mert nem 
hajlandók Oláh Dániellel egy utón haladni.

Hetvennyolc újpesti polgárt és munkást 
kísérnek be a Radetzky-laktanyába. mert 
Wertz azt a vádat emeli ellenük, hogy kom

munisták.
Ellenfeleit kivétel nélkül följelenti: nem ke
gyelmez Negyedi-Szab6 Béla és martosi Mórócz 
Jánosnak sem, akik helyi liberális lapszerkesz
tők és veszedelmesek az „egyhangú" kurzus
választások kimenetele szempontjából. A 78 
alaptalanul megvádolt embert lezárják a vá
daskodások alapján és csak akkor engedik 
őket szabadon, amikor az ügyészség vád 
hiányában szabadlábra helyezi őket. Forr a 
gyűlölet a szerem esetlenekben. aki lenek életét 
megkeseríti a féktelen ambíciójú ébredő vezér. 
De nem tehetnek semmit: Wertz az ur Újpes
ten! És mégis: fegyvere, az erőszakoskodás 
buktatja meg ezt az embert, aki már utón volt 
az érvényesülés magasabb tokai felé. Össze
különbözik Payer István hitoktatóval is, aki 
a Katolikus Legényegylet elnöke. Payer sze
rény, egyházi óletot élő, közbecsülésben álló 
pap. Vitatkozik vele és

az érvelés hevében fegyvert fog paptársára.
A kínos botrány nem marad titokban, az egyik 
helyi lap megírja, Wertz még helyreigazítást 
sem küld be. A botrány híre eljut Hanauer A. 
István váci püspökhöz is. Hanauer azonban 
azt is megtudja, hogy Wertz polgári port in
dított Payer ellen. Á botrány 1922 szeptembe
rében történt. A járásbíróságon az ügy a 
12.269/1922. aktaszámot kapja. 1918 pünkösdje 
óta a kánon jog szerint pap paptár savai szem
ben való ügyét nem viheti világi bíróság elé.

A váci püspök fölfüggeszti Wertz papi műkö
dését. Wertz nem engedelmeskedik. A püspök 
erre súlyosabb büntetést mér rá. Az egyházi 
büntetés fájdalmasan érinti és tehetetlen ha
ragjában Csatár?! Gusztáv hitoktatót, a város 
köztiszteletben álló ősz papját kezdi ki. A ‘de
magóg szavak azonban kezdik színüket vesz
teni, lelkes ébredők vallanak immár szabad
elvű elveket. Átalakul a város képe, a kurzus
jelszavaknak, melyeknek itt sohasem volt igazi 
talajuk, már nincs visszhangjuk. Ilivci meg
fogyatkoznak, a városházán demokraták és 
szocialisták foglalják el a többségi padokat és 
Wertz talajavesztetten, lázongó keserűséggel 
néz uj orientáció felé. Az újpesti ébredés és 
tartós. fölháborodás megszervezője, akit püs
pöke megfosztott a papi funkcióktól,

most Budapesten forgalmi adóellenőr.
IFerta a II. kerületi forgalmi adóhivatalnál 
teljesít szolgálatot és fölöttesei szerint szor
galmas és pontos hivatalnok.

_____ _ Kellér Andor

— Halálozás. Teltsch Ármin textilgyáros va
sárnap délután a Fasor-szanatóriumban több
heti kínos szenvedés után elhunyt. Külö
nösen művészkörökben fog-.....................
osztatlan részvétet kelteni, 
vészi , Ízléssel berendezett _____
villájában a magyar fővárosnak úgyszólván 
egész képzőművészeti világa megfordult, öz
vegye,, Teltsch Gina maga is szobrászművész. 
Temetése felől még nincsen intézkedés.

— Bombákat és lőfegyvereket találtak a 
római kommunistáknál. Rómából táviratozzak: 
A rendőrség az elmúlt napokban több olasz 
városiban szigorú intézkedéseket tett, amelyek
nek nyomán Rómában kommunisták tömeges 
letartóztatását rendelték cl. A rendőrség 234 
kommunistánál rendelt el házkutatást és kö
zülük 186-ot letartóztatott. A házkutatás során 
okmányokat, lőfegyvereket és bombákat fog
laltak le. Ennek az akciónak során a rendőrség 
tudomást szerzett a kommunisták titkos hír
szolgálati szervének működéséről is.

— Tűzvész pusztította el egy japán herceg 
hatalmas palotáját. Tokióból táviratozzak: 
Tokugava herceg palotája vasárnap délelőtt 
tűzvésznek teljesen áldozatul esett. A kárt 
1,000.000 yenre becsülik. A tűz okáról még 
semmi bizonyosat nem tudnak.

— Az Angol Park kedvező idő esetén egész 
héten át nyitva van.

— Megkezdődött az őszi idény Balaton füreden. Az utú- 
szezón olcsó órai: Teljes ellátás a penziókban napi 100.000 
korona, szállodában 120.000 korona, a szanatóriumban 
170.000 koronától kezdve.

— Szőnyeget javítok, hívásra (1G—95) jövök. Bnrgcrnó, 
Lovag-utca 3. Tűz, betörés ellen biztosítva.

halálának híre 
akinek mii- 
Kmetty-utcai

a kávédarálöval hálás, megbízható 
kávépótlék

Takarékos 
háztartásban

egy erős, kiadós, amellett zamatos 
kávépótlék kivá
lasztása nagy 
szerepet játszik. 
Okosan számitó 
háziasszonyok 

már rég belátták, 
hogy a régóta 
bevált „Fram;k“

J
BOBortm

Ugy a Nemzeti,
mint az összes más színházak és kabarék

jegyei kaphatók
"SFfe zenemükereskedő 

hődi SB színházjegy-irodáiban 
I & OL J&y Tolofon: C-56, 57-28, fiók 25-13



*n ni* j— <

szeptember 21.

Becsben megszökött a fogházőr meilől 
Kálisch Mór igazgató, akit a milliárdos vám
csalás miatt Budapestre akartak szállítani

ILengyeJorszáijba menekült, ahol áSlitőlag menedékfo^ot élvez
(A Reggel tudósítójától.) Néhány hónappal 

ezelőtt — amint A Reggel jelentette— milliár
dos vámcsalást fedeztek föl a Nyugati pálya
udvar vámkirendeltségénél. Megállapították, 
hogy a tettesek rendszeresen csempészték ki a 
pályaudvar raktáraiból az árukat éspedig oly- 
képon, hogy a vámbolottákra és, egyéb . okmá
nyokra ráhamisitották a szokásos hivatalos 
bélyegzőket, amelyek azt igazolják, hogy a 
vámillotékeket már lerótták. A lefolytatott 
nyomozás során kiderült, hogy az árukat egy 
Kálisch Mór nevű 56 éves lengyelországi tex- 
tilkcreskedő hozatta Budapestre, aki különben 
Becsben az Ostwega Textilkereskedelmi Rt. 
igazgatója. Amikor a vámcsalás kipattant, 
Kálisch Mór a Gellért-szállóban levő lakásá
ról hirtelen Bécsbe zitazott, mig gyanuba- 
vett tettestársai, két pesti fiatalember, egy el
bocsátott vasúti tisztviselő s egy fiatal spe
ditőrtisztviselő Olaszország felé szökött. Jú
lius 12-én leplezték le a vámpanamát s egyút
tal a váinkiliágási.eljárással egyidőben bűn
vádi eljárás indult ebben az ügyben a hamis 
bélyegző használata miatt; közokirathainisitás 
címén. Ezért a budapesti ügyészség julius 
14-én táviratot küldött Bécsbe és a részvény
társasági igazgató el fogat ását kérte. Ká
lisch Mórt valóban letartóztatták Bitesben. 
Meg is indult ellene a kiadatási eljárás s bár 
itt Budapesten fölfolyamodták a táblánál a 
kiadatás iránti eljárás elrendelését, úgyszin
tén Bécsben is megfellebbezték a Landes- 
gerichtnél a kiadatási határozatot, mindkét 
helyen

ugy döntöttek, hogy az igazgatót át kell 
szállítani a budapesti ügyészségre.

zv. napokban kellett volna Kálisch Mórt Buda
pestre szállítani, hogy kihallgatásával a több
milliárdos vámpanama részletei kiderüljenek, 
de erre nem került a sor, mert

az utolsó órákban Kálisch Mór ügyes trük
kel megszökött.

Kálisch fogfájásról panaszkodott és engedélyt 
kért arra, hogy egy fogházőr kíséretében régi 
fogorvosához mehessen. Az engedélyt erre meg 
is kapta

s miközben a fogorvoshoz kisérték, a fog
házőr elöl az utcán hirtelen eltűnt.

A napokban Kálisch kerülő utón értesítőit

küldött budapesti ügyvédjéhez, dr. Gál József
hez, hogy

Lengyelországba menekült, mert ott inene- 
dékjogot élvez.

de ügyének lefolytatását mégis kívánja. A 
nagy vámpanama ügye most abban a stá
diumban van, hogy a fővámhivatal mindazok 
ollen folytatja a vámkihágási el,járást, akik
nél csempészett árukat találtak. Így eljárás 
folyik a Frankfurter és Eiscnthalcr és a Hoff- 
mán Ödön cég ellen, továbbá a B. Schiff <C 
Söhne bécsi cég ellen is, mórt az küldte a Nyu
gati pályaudvarra azokat az árukat, amelye
ket itt hamisítások utján hoztak forgalomba.

N'agyrabecsUlt HÖLGYEIM ES URAIM!

— őrizetbe vettek egy cipészmestert, mert 
minden áron meg akart halni. Molnár János 57 
óves cipészmester a Mester-utcában a villamos
kocsi elé vetette magát és csak a vezető éber
sége mentette meg a haláltól. Molnárt előállí
tották a főkapitányságra, ahol elmondotta, 
hogy hattagú családjával egyszobakonyhás la
kásban lakik, nagy nyomorban él és ezért akart 
megválni az élettől. A rendőrségen nem akarta 
megígérni, hogy nem fog többé öngyilkossá
got elkövetni, ezért saját érdekében őrizetbe 
vették.

— Cselényi-Wallcshnuscn sikere Párisban. A Galerié 
André, Páris egyik előkelő szalonja külön gyűjteményes 
kiállítást rendezett Csclónyi-Wallcshauscn, a fiatal ma
gyar festő képeiből. A tárlatot, amelyet szeptember 19-én 
nyitottak meg, a kritika nagyon kedvezően fogadta. Meg
állapítják, hogy a fiatal piktor mestere, llollósy 'profesz- 
szór, a „magyar Cézanne" bofolyása alatt áll, de Van 
Gogh és Matisse hatása is érezhető nála: olyan kereső, 
aki megtalálta önmagát, a ritmust és a harmóniát. Külö
nösen dicsérik portréit, amelyek a víziók erejével hat
nak és modoruk teljesen egyéni.

— Ágoston Péter temetésének megrázó rész- 
letel. Párisból írja A Reggel alkalmi tudó
sítója: Itt még mindig sokat beszélnek Ágoston 
Péter dr. temetéséről, amely ennek a szeren
csétlen tudósnak egész tragikus életét példázza. 
Bár bizonyított tény, hogy Ágoston utolsó 
pillanatig ellenzője volt a diktatúra rendszeré
nek, a párisi magyar munkások gyászjelentése 
„a magyar proletár forradalom leglelkesebb 
vezetőjének" nevezi. A temetési szertartás a 
Péro Lachaise krematóriumában kezdődött, 
ahol megjelent a párisi magyar szocialista 
munkásszervezet is, de közülük senki sem 
búcsúztatta el az elhunytat. Elnökük, Reisz, 
ott ült az első sorban, de hallgatott. Az 
emigránsok közül Garbai beszélt, majd a 
kommunistáktól hangzott el egy olyan hitvány 
beszéd, amilyen csak tőlük telik. Pár szót szólt 
a francia szocialista párt és szakszervezetek 
képviselője, azonban oly röviden, hogy' mind- 
ezidő alatt nem fejeződött be az elégetés 
processzusa. Kínos, néma várakozás követke
zett ezután. A jelenvoltaknak szinte a lelkére 
feküdt Ágoston tragikuma. Az égetés oly 
primitív kokszkályhával történt, hogy teljes 
25 percnyi várakozás után is csontok maradlak 
hátra...

— Fölbomlott az ellenzéki szövetség Újpesten. 
Eddig az újpesti városházán, do az országos 
politikában is együtt dolgoztak a demokraták, 
függetlenségiek és szocialisták. Most a fő- 
üg.vósz választón fölrobbantóííta a demokratikus 
blokkot: a függetlenségi, párt szembefordulva 
szövetségeseivel, a fajvédőkkel és a kormány, 
pártiakkal szövetkezeit saját jelöltje érdeké
ben. Érdekes, hogy az újpesti Gyosz, élén báró 
Wolfner Tivadarral, szintén a függetlcnitógi 
párt elnökét, dr. Szalag Sándor ügyvédet tá- 
moga.tta, a demokraták és szocialisták jelöltjé
vel, dr. Antal Sándorral szemben. így történt 
aztán, hogy a leadott 199 szavazat közül Sza- 
Ir.yra 197 szavazat jutóit és igy ő lett Antal 
Sándor 92 szavazójával szeunben Újpest fő
ügyésze. Antalra, a demokraták és a szocialis
ták szavaztak, Szalagra pedig a Keresztény - 
szociálisok, a fajvédők, a függetlenségiéi' és 
a — Gyosz. Ennek a példa nélkül álló politikai 
afférnak különös érdekességet ad az a körül
mény, hogy öt hét múlva tesznek Újpesten a 
községi választások, amelyeken, ugy látszik, 
újból a két csoport, áll egymással szemben: a. 
függctlenrógiekkel és a nagykanitalistákkal 
megerősödött fajvédők és a demokrata-szocia
lista pártszövetség. Miután Újpest 17.000 vá
lasztója közül 13.000 demokrata és szociál
demokrata, az eredmény nem lehet kétséges.

— Munkában a fa- éa szűntolvajok. A Józsefvárosi
pályaudvar főnökségo följelentést tett a rendőrségen, 
hogy hetek óta dézsmálják a fűtőanyagokkal telt vagono
kat. A 'nyitott kocsikra l’cst közelében fölkapaszkodnnk 
a környékbeli fa- és széntolvajok, azután a nyílt pólyán 
lodobáljúk a fahasábokat és szenes-zsákokat. A reggeli 
órákban visszatérnek és összeszedik és elcipelik a ledobált 
fát és szenet. -------

— Hamis tizmárkás bankjegyekkel árasz
tották el Berlint. Berlinből jelenti A Reggel 
tudósilója: Az utóbbi napokban több följelentés 
érkezett a rendőrségre, amelyek szerint isme
retlen egyének a nagybankok pénztárai utján 
hamis tizmárkás bankjegyeket hoznak forga
lomba. A rendőrség a följelentéseket nem hozta 
nyilvánosságra, mivel nem akarta, hogy a 
riasztó hirek a pénzforgalomban pánikot idéz
zenek elő. A titokban lefolytatott nyomozás 
csakhamar eredménnyel járt, amennyiben sike
rült elfogni Stülzl Richárd 36 éves embert, aki
nél több mint ezer darab tizmárkást találtak. 
A detektívek házkutatást tartottak lakásán, 
ahol azonban sem kliséket, sem egyéb bűnjele
ket nem találtak. Stülzl a rendőrségen bűntár
saira vonatkozólag minden vallomást megtaga
dott.. A hamisított tizmárkásokjiól rengeteg 
forog közkézen és mivel a hamis pénzeket na
gyon nehéz megkülönböztetni az igazitól, a 
tizmárkás pénzjegyek elfogadásától mindenki 
óvakodik,

— Uasbnlőttok PlllsvörÖRváron egy napszámost. A ma 
reggeli vonattal Pestre hoz’úk a Rókus-kórházba Dalik 
Mihdlu 38 éves napszámost, akit I’ilisvörösvár határúban 
ismeretlen tettesek hasbalőttek.

— Dr. Kertész Jenő fogorvos szabadságáról 
megérkezett és rendelését Andrássy-ut 10. sz. alá 
helyezett rendelőjében megkezdte.
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|Ez a 2 Hely vau' 
BaHapesten, alsoli 

zoe néMB olcsőn vásárolhat j 

Ei-dris-árukVámhóiz-körut 11. sz. és 
Ftrifid’áruház, Antírássy - ufi 31. szám

CSAK AZ UfiVARBAN
az olcsó niaratféKvúsórbaii, b?róly-u!ca 32. 
szám alatt még soha nem létozett olcsó áruk mellett kap
hatók Arak ezer koronákban

méter divat férfillltönyszövct, hozzá ratfgK' 
va 1 óval ogyiitt, összesen.......................... feaSÓs
műtér divat női vagy férílkabátszövüt
öRszosen.......................................................... 45WÍW
drb. 2 méter hosszú fehérítőit lepedő
v. 1 drb. kitűnő vnttqpuplan, összesen IOJ
darab bőrerős törülköző vagy <1 méter /SO> 
gyönyörű féríllngzcllr, összeson ....

SPECIÁLIS REKLÁMCIKKEINK 12 HÉTEN!
Kész pnplanlcpedő
darabja....................

Mosott fehérnemű 
vászon méter]o .... ■<*

Hímzettnél ing vagy íjtí 
nadrág, darabja .... |

Divatos férfiing 2 
gnllórral, darabja .. 78
Színtartó erős pohár- 1<Í 
törlő durabja ......... _■«

Színtartó kannvászv. 
bőrorős angln, mtrjo

Csodaszép flanelt v. 
harc hot, inéterjo ...

Solyomfúnyü lelőtt 
minden azinb., mtrjo

Homok szép futészőnycK, 
méter] o................................

Postai rcndolésckot lelkiismeretesen teljesítünk
.............  !■■■!■ UJ lllll iniUTTTTU

Tekintetes Tamás Rezsi! urnák
Budapesten,

Tisztelt Uram! AstorJa-száiloda.
A „Turul" M. O. T. E. országos Elnökségének nevé

ben hivatalos tisztebcttel értesítem Önt, hogy az 
országos Elnök ur — a központi választmány által I 
ez ügyben tolj hatalommal fölruházva nz ön ellen 
folyamatba lett hatósági eljárás megszüntetését elren
delni kegyeskedett. Az országos Elnök urat ezen el
határozásában az vezette, hogy a megejtett nyomozás 
sorún meggyőződést szerzett az önről kapott infor
mációk téves voltáról.

Maradtam kiváló tisztelettel és hazafins üdvözlettel 
Budapest, 1925 IX/lfi.

A „Turul" M. 0. T. E. 
országos Elnökségének nevében: 

(P. H.) KAMENITZKY PÁL s. k.,
ügyvezető-igazgató. i

Elismert legjobb márka a „Flscher“ 

férfi - nysílszörkalan 
állandó nagy raktár

özv. FisGfteí’ Másé ss Ff a 
knlapgyár, Budapest, VII, liIrály-utca 13. 
Uozsdu-ház, I. udvar. — Telefon: .1. 129-0“*.

Sikerült külföldi utamon olcsón bevásárolni 
és ugyancsak rendkívül olcsón bocsátom 
a m. t. vásárlóközönség rendelkezésére 

a következő cikkeket:
85 széles ruhaselyem minden színben K 48.000 
Crepo de Cilin© hallhatlan olcsón . K 92.700 
Gyapjú Eolin-szövet divatszinckben K 97.500 
Kockás ruhakclmo legjobb minták

ban ..................................................K 35.500 I
Raglúnszövet 150 széles, csak egy

kabátra adunk..............................1< 115.800 !
' Férfiöltönykelmék gyönyörű min

tákban .......................................... K 85.000
140 széles gyapjú kaiugarnkclme,

kosztümre..................................... K 88.000
Azonkívül vásznak, sifonok, zefirek, damast- 

és bélésáruk hallhatlan olcsón
Kérjílk a cimtrci UyyeEni! í

lelikabutokhoz, városi bundákhoz gombok, rézsűk, vltéz- 
kotéso.k, gnlnnibkonnralt mludminoiuii magyar zslnórozáasal 
állandó nagy raktára. Budapest Vf, Nagymező-utca 4(1. ez.

BRK.UÁNST,fBSS7é»iéíí
Singev X, IV, Egyetem-u. 11.

&&bb útvonalakon I 
Mubíietyiséaeí I 

! heveseink I
Ajánlatok „Club" jeligére A Rcggcl-hez I
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Klébelsberg kultuszminiszter 
figyelmezteti a színigazgatókat, ne diktáljanak olyan 

iramot, amelybe megint csak belebuknának
(A Rendel tudósítójától.) A színházak kapunyitása al

kalmából fölkerestük Klcbclsbcro Kunó grbt vallás- ós 
közoktatásügyi minisztert ós megkérdeztük tőle,

minő várakozással tekint a most meginduló színházi 
szezón cló

milyennek látja elsősorban az állami színházak 
ós kilátásait

A kultuszminiszter
hclyzc-

aki annak idején éppen A Heggel hasábjain a jó ter
mést jelölte meg a színházak talpradllásdnak első fölté
teléül, munkatársunknak a következőket mondotta:

— A jó termés pénzt visz a gazdasági életbe 
és a köztisztviselők helyzetének lassú, de foko
zatos javulása, a beruházási program végre
hajtása is hozzájárul a gazdasági helyzet ja
vulásához, aminok kétségtelenül az lesz a kö
vetkezménye, hogy

a színhazak helyzete is inkább fog javulni, 
mint romlani.

A színigazgatóknak azonban vigyázniok kell, 
hogy

olyan iramot ne diktáljanak, amelyet 
megint csak nem bírnának el és amely 
újból színházaik bukását vonná maga után.

A múlt szezonban is az volt a baj, hogy a 
színigazgatók nem számoltak a rossz gazda
sági viszonyokkal és olyan nagy gázsikat 
fizettek, olyan nagy rezsit vállaltak, amelybe 
bele kelleti bukniok. A helyzet változását bizo
nyltja, hogy a Nemzeti Színháztól elszerződ- 
tetett művészek egymásután megtértek és 
most már maguk is beláthatják, hogy elszcr-

— Idegenforgalom. Arra a kérdésre, hogy 
miért nem jön hozzánk az idegen és miért ka
nyarodik el Becsnél eléíró vagy északra, egy 
másik kérdéssel lehetne leginkább felelni: Hát 
miért jönne ide az idegen, ha nem muszáj neki? 
Vámvizsgálat máshol is van, do azt a zaklatást, 
amit a budapesti szállodáig át kell szenvedni, 
bízvást magyar speciális tásnak nevezhetjük. 
Vámvizsgálat a vasúton és a föladott pog
gyászért külön vámvizsgálati dij és ha autón 
utazol, kiilöndij a kísérőnek, aki szíveskedik 
veled menni a vámfizetés helyéig és ha meg
érkezel a budapesti pályaudvarra, vámvizsgá
lat a kimenés előtt, ahol két szál finánc óra
számra molesztál háromszáz utast és egy szál 
pénztáros előtt óraszámra ácsoroghatsz,. amig 
befizetheted a pénzedet és azután az ajtóban 
még egy finánc, aki az előbbiektől függetlenül, 
esetleg újra kezdi a szórakozást, ez éppen elég, 
hogy az idegen már innen vissza akarjon for
dulni. Ami azután következik: az autótaxi uzso
rája a szállodák adókkal fűszerezett, ijesztő 
számlája, az egész magyar élet, drágaságával és 
rendőreivel, — igen, itt még kötelező, a min
denütt megszűnt rendőrségi jelentkezés, — ez 
már mind csak ráadás... de mint integrum, 
hatásos motívuma annak, hogy az idegen in
kább a sírjában szeretne forogni, mint itt im- 
nálunk. És azt érzi az idegen, hogy három or
szágra való hivatal várja őt, hogy székirozza, 
hajszolja, ellenőrizze, adóztassa, vámolja, ílle- 
tékezze, rajtakapja, megbüntesse es heves 
nosztalgiát keltsen lelkében a könnyelműen 
elhagyott Európa után. Végül persze azt 
mondva az idegennek, hogy ezt a sok bosszan
tást nemcsak neki találták ki, hanem bőséges 
része van ebben a benszülöttnck is, akkor az 
idegen azt feleli, hogy a beszülött tűrjön, mert 
annak muszáj, do ő ezután mégis inkább del
nők vagy északnak kanyarodik Becsnél, mert 
bolond lenne, ha idejönne, amikor neki nem 
muszáj.

— Hetvenezer szók olt loptak cl egy liivatal- 
noknőtől. Tegnap délután egy Tisza Kahnan- 
tóri dohánytőasdóben bélyeget vásárolt Schwarz 
Jcnny hivatalnokiul és miközben a bélyegét a 
1 evéli)őri fék ra ragasztotta, a háta mögött álló 
asztalaikra tette rldikiiljét. azután megfordult, 
de a rídtkülnek már hült helyét talalta.^cXvw&r'ó 
Jonny gyorsan a rendőrségre sietett es bejelen
tette, hogy a r.idiküljében 70.000 sz-okol, 37 dol
lár és 7 frank külföldi valuta volt. Megindítot
ták a nyomozást.

_  Hamburgban nagy sikerrel mutattak bo Gorliard 
Ilauptmann „Vclnnd" cimü uj drámáját. Hamburgból 
táviratozzak A Heggel-nck'. A német Schnusplolhaus teg
nap mutatta be Ilauptmann „Vcland" cimü drámáját, 
amely a bemutató előadáson erős sikert aratott, Haupt- 
innun nz Edda mondát dramatizálta ós a dráma megírá
sánál a görög tragédia stílusához ós vorsmérlekéhez tar
totta magát.

— Zimmeruiann föloszlatja bécsi lakását. 
Becsből jelentik: A „Rei eh apóst" értesülésé 
szerint dr. Zinimennann főbiztos Gombol vissza
térve. az zÍM/yarten-palotában bírt lakását föl
mondta, mert a népszövetségnek az ellenőrzés 
megszűnése dolgában hozott határozata után 
1926 január 1-töl kezdve nem köteles tovább 
Mécsben lakni.

ződésükkel nem értek el mást, mint hogy össze
zavarták az ország első színházának játék
rendjét, magukat vedig mindenképen kelle
metlen helyzetbe hozták. Ma már elégtétellel 
állapíthatjuk meg, hogy

az Opera rekonstrukciója befejeződött, a 
Nemzeti Színház pedig gyönyörűen ki
áltotta a múlt szezonban kitört válságot is

és a Kamaraszínházzal kibővülve belső érté
kében rohamosan növekedni fog.

Munkatársunk ezután a pénteki minisztertanácsnak arra 
u határozatára terelte a szót, amely szerint az október 
íi-én Összeillő nemzetgyűlés kisebb és elsősorban köz
oktatásügyi törvényjavaslatok tárgyalásával kezdi meg 
őszi munkáját. Erre vonatkozóan a kultuszminiszter a 
következőket mondotta:

— A nemzetgyűlés mindenekelőtt a Magyar 
Tudományos Akadémia állami támogatásáról, 
a tanyai iskolákról és végül a nőnevelés 
reformjáról szóló közoktatásügyi törvény
javaslatokat tárgyalhatja le. A nőnevelés 
reformjáról szóló törvényjavaslat életbelép
tetése után

háromféle típusa lesz a leányiskoláknak,
először a leány gimnázium, amelyeknek számát 
csökkenteni fogjuk, másodszor a latinmentes 
középiskola, másszóval leányliceum. amelynek 
gerince két modern nyelv tanítása lesz és 
harmadszor a leánykollégium, ahol a gyakor
lati készségek — háztartás, varrás, esztétikai 
nevelés — elsajátítását helyezzük előtérbe.

— Egy pesti primadonna kecskeméti kalandja.
A tavalyi színházi évad alatt nagy plakátokon 
hirdette a kecskeméti színház, hogy' Nagypál 
Méla, a Király-Színház karmesterének felesége, 
Pásztor Ferike, vendégszereplésre odaérkezik. 
Oroszlány Gábor újságíró, a „Kecskeméti 
Lapok'4 szerkesztője, aki utóbb kecskeméti 
rendőrségi főföliigyolő lett, fölutazott a fő
városba, itt fölkereste Pásztói* Ferikét a laká
sán s látogatása során szóbahozta, hogy az 
alföldi hirös városban kellemetlen hírek kerin
genek Pászlor Ferikéről; azt hangoztatják, 
hogy Marosvásárhelyt román tisztekkel barát
kozott. és egy ottani magyar embert a román 
hatóságoknál följelentett, akit azután az oláhok 
meggyötörtek. Oroszlány félreérthetetlenül cé
lozgatott arra is, hogy neki módjában lenne 
gondoskodni arról, hogy e keliemctlen híresz
telések megszűnjenek és garr’^úh?- is tudná, 
hogy a művésznő vendégszereplését zavartala
nul megtarthassa. Pásztor Ferike és Nagynál 
Bóla karmester visszaütő sitot ták Oroszlány 
ajánlatait és el is felejtették ezt a kellemetlen 
látogatást a vendégszereplés idejére. A 
művésznő első vendégjátéka nagy sikerek 
között folyt le, a második estén azonban 
az ébredők zajos tüntetést rendeztek a fővárosi 
művésznő ellen, aki kénytelen volt beszüntetni 
további vendégszereplését. Hazaérve megtud
ták, hogy Oroszlány agitált Pásztor Ferike 
ellen és az ottani ébredőknek elmondotta, hogy 
a vondégmüvésznő Marosvásárhelyt magyar
ellenes, hazafiatlan magatartást tanúsított. 
Nagypál Béla karmester a maga és felesége 
nevében zsarolás vétségének kísérlete és rágal
mazás vétsége óimén bűnvádi följelentést, tett 
Oroszlány Gábor ellen. A kecskeméti járás
bíróság előtt tartották meg a tárgyalást, ahol 
a legszélesebb keretekben bizonyítási eljárást 
rendeltek el. A tanuk egész légióját hallgatták 
ki az ország különböző bírósagai előtt, azon
ban a bizonyítási eljárás sikertelen maradt. 
ítélethozatal előtt Oroszlány Gábor mély saj
nálkozásának adott kifejezést, hogy a művész
nőről elhangzott alaptalan híreszteléseknek 
ideig-óráig hitelt adott, do meggyőződött a 
művésznő hazafiságáról. Pásztor Ferike ezzel 
szemben elismerte Oroszlány jóhiszeműségét és 
az ellene zsarolás vétsége miatt tett följelen
tését 'visszavonta. A bíróság erre az eljárást 
megszüntette.

— Darwin (la meghalt. Londonból távi rőt ózzák A Heg- 
flcl-nek: Francia Daruin, a nagy Darwin (In, 77 eves 
korában meghalt. Az elhunyt maga is liircs természet
tudós volt ó« sokáig apja mellett dolgozott, akinok a 
növények mozgásáról tett megfigyeléseit sok tekintetben 
kiegészltctto ós helyre is igazította. Francia Darwin a 
Cambridge! egyetem tanára vo]t. ahol botanikát tanított.

— Fenyves Dezső Rt. mcgrágalmazísa alaptalan volt. 
A Fenyves Dezső Rt. körülbelül 116 evvel ezelőtt egy 
amerikai levél alakjában megfogalmazott rokláinkörlevc- 
let küldött szót nz országban. A nyomtatott körlevél miatt 
egyesek a lcgkóptnlenohb vádakat, emeltél; a cég ellen. 
Szombaton tárgyalta ezt nz ügyet Oláh járúsblró elnök
lete alatt a klr. büntető Járásbíróság, Mintán a cég részé
ről a teljes Jóhiszeműség beigazolódott, a klr. ügyész a 
vádat elejtette és a Járásbíróság II. II. 35.937/1921. sz. a. 

i Ítéletével u pBrt beszüntette.
— Szőnyegvásárlók flgyclmébo ajánljuk a 21 óv óta köz- 

komort Polgár Hugó és Emil szőnyrgkoreskedő céget, V, 
Erzsóbet-tór 1S (Snsutca sarkán), ahol nz újonnan meg
érkezett kiváló minőségű valódi perzsnszőnyogokon kívül 
n legszebb magyar perzsákat, mokelt dívány- és asztal- 
térítőkét és kiváló) mngyar festőművészek olajfestményeit 
mérsékelt úron beszerezheti.

— Elcsapták Gallovich Jenőt, a DMKE ala- 
pitóját. Szegedről jelenti telefonon A Béggel 
tudósitója. A DMKE uj vezetőségének politi
kai és kulturális programját az a plakát jelzi, 
amely az egyesület székhazában öles betűkkel 
hirdeti, hogy „Kutyából nem lesz szalonna, 
zsidóból nem lesz soha magyar'1. Az uj veze
tőség vasárnapra rendkívüli közgyűlést hí
vott össze és ezen a közgyűlésen 900 tag közül 
hatvanhetén jelentek meg és 57 szavazattal 
állásvesztésre Ítélték Gallovich Jenőt, a Ddí- 
magyarországl Közművelődési Egyesület volt 
igazgatóját. Gallovich ellen tudvalevőleg föl
jelentést tettek, de a Kúria jogerősen fölmen
tette. A fizetését 10 év óta visszatartották és 
ezért Gallovich most már mintegy másfél- 
milliárd megtéri léséért pörli az egyesületet. A 
vasárnapi közgyűlésen Széchenyi István dr. 
ismertette az ügy aktáit. Fölolvasott többek 
között egy magánlevelet, amelyben Gallovich 
Jenő arra kéri az egyesület elnökét,, hogy 
ügyét igazságosan intézzék el és bejelenti, 
hogy ha rehabilitálják, hajlandó önként le
mondani állásáról és pénzbeli követeléseiről. 
Fölszólalt ezután Gallovich személyesen is és 
kijelentette, hogy a fegyelmi eljárás során az 
ő meghallgatása nélkül hoztak elöntést. A köz
gyűlés ezután kimondta, hogy az egyesület 
egykori alapitóját állásvesztésre ítéli.

ELBÁJOLÓ 
ÉKESSÉG a selyemíágyan, laza fürtökben aíáomló hullámos haj: ilyenné varázsolja haját Elída - hajápolással való egyszeri mosás.

Káros vagy maró alkatrészek minden nyoma 
nélkül az Eíida^hajápoíás enyhe, különleges 
szappanéival könnyedén és alaposan mossa 
tisztára a hajat és a fejbőrt. Igen dús, tartós 
habot képez, mely a buborékok millióival 

minden szennyet beburkol.

Eíida«hajápolás a hajat mara
dandó, d’skrét illattal telíti és 
megőrzi, sőt megerősíti a haj 

természetes hullámait.

ELIDA
HAJÁPOLÁS

»EL1DA« Illatszergyár R. T. Budapest 4, postafiók 46 

Kérek nekem díjmentesen egy eredeti csomag
ELIDA-HAJÁPOLÁST küldeni.

Név........................................... ...............................................

Teljes citn............................................................................ o

Kérjük ezen szelvényt kitöltve egy levelezőlapra
ragasztani.
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„Hát miből él CsonKamagyarország?" 
Kérdi BlaKe Edgár párisi methodista pöspöK, 

aki vasárnap érKezett Budapestre
(A Reggel tudósítóidtól.) Vasárnap röggel 

Budapestre érkezett Blake Edgár, a párisi 
methodista püspök, a magyarországi methodista 
egyház szerdán kezdődő konferenciájára. Blake 
Edgár azzal tette híressé nevét, hogy amikor a 
franciák megszállták a Ruhr-vidéket, elrendelte 
az öszes alája tartozó francia egyházaknak, 
hogy rendezzenek gyűjtést a megszállás folytán 
nyomorba jutott német családok gyermekeinek 
segélyezésére. A Reggel munkatársa beszélge
tett a püspökkel, aki nagy elismeréssel szólott 
a magyarság történelmi szerepéről és főleg 
Kossuth Lajosról. Majd élénken érdeklődött 
gazdasági helyzetünk felől és amikor meg
tudta, milyen vérlázitóan csonkította meg a 
békeszerződés Magyarországot, hogyan vette 
el bányáit, erdőit-, csodálkozva kérdezte:

— Hát akkor miből él Csonkamagyar- 
ország?

Ma különben — folytatta — egész Európa gaz
dasági krizisben sínylődik. Egy országon kü

Lédához és Léda férjéhez 
dedikált két Ady-könyvet találtak egy párisi 

antikváriusnál
Paris, szeptember 18.

(A Reggel tudósítójától.) Két magyar fiatal
ember rendkívül érdekes Ady-rclikviá'kra buk
kant véletlenül Parisban. Ady Endre párisi 
életének két elkallódott, beszédes emlékét ta
lálták meg egy antikváriusnál, 7cdt olyan köte
tet, amelyek irodalomtörténeti jelentősége meg
kívánja, hogy hollétüket most már számon- 
tartsuk. Az Ady-relikviák fölfedezése igy tör
tént: Varga István fiatal festőművész (akinek 
atyja Kunmedgycse.n földbirtokos) egyik ba
rátjával, egy felvidéki diákkal legutóbb clve
tődött egy párisi antikvárius boltjába. A fiatal
emberek nagy meglepetésére a poros könyves- 
polcgkról egyszerer csak Ady Endre két vers
kötete került eléjük. Nagy örömmel kaptak a 
magyar könyveken, mert ezek a már nagyon 
ritka első Ady-kiadások voltak, örömük még 
nagyobb lett, amikor fölütötték a két könyvet és

az első oldalon Ady eredeti kézírását pillan
tották meg.

Gyorsan ajánlatot tettek az antikváriusnak, 
hogy a két magyar könyvet megvásárolják.

Két frankért
vették meg Varga István és barátja, Ady két 
verskötetének első kiadását, a költő dedikáció- 
jával. Amikor jobban megvizsgálták a köny 
két, megilletődve látták, hogy ezek Léda kezé
ből kerülhettek az antikváriushoz, a. kötet egyi
két Ady Lédának, a másikat Léda férjének 
ajánlotta soraival.

Léda aranyszobráról
beszél a jellegzetes Ady-dedikáció, amely igy 
hangzik:

Imegszűnik
a fölösleges alkuvás, ha nálam vásárol, mert

1

Araim 
hihetetl 

olcsők

1

Eredeti angol szövetből készült és a 
loRliftnyoscbb Ízlést kielégítő 
árukból nagy raktár. Uyözödjön n>eg

Mátyás László 
fCrflruhaáruhásn.Rá^őcxI-ut 3©

lön segíteni nem lehet. Egész Európát egyet
len gazdasági egységnek kell tekintenünk, ame
lyet egyetemlegesen kell meggyógyítani.

Szóbnkerttl a marokkói háború, a vilagbeke.
— Minden háborúnak ellensége vagyok — 

mondja a püspök. — Addig, amig az 
európai államok annyira le néni szerelnek, 
hogy a belső rend föntartására szükséges fegy
veres erőn kívül egyetlen emberük sem lesz 
fegyverben, addig az

egyetlen fegyver is háborút jelent.
Ma Európa három millió ember tart fegyver
ben, három billió dollár költséggel. Nem lehet 
addig gazdasági javulás sem, ameddig ez a ren
geteg munkaerő és tőke hiányzik a gazdasági 
élet vérkeringéséből. Az európai államok azon
ban nem képesek egymásközöit megegyezni ad
dig, amig Amerika, meg nem egyezik Európával. 
Ezért csak attól várhatunk végleges eredményt, 
ha majd egyszer Amerika hívja össze az összes 
államokat a világbékószerződés megkötésére.

„Léda aranyszobránál is a nekem sokkal drágább 
Adél asszonynak."

A másik kötet ajánlása igy szól:
„Drága Dodókámnok utolsó emlékül, Crdmindszcnt.

Ady Endre"

Dodó néven Léda férjet, Diósy Ödönt ne
vezte Ady. Diósy Ödön nagy megértésed vette 
a költő rajongását, amellyel felesége. Adél, a 
rendkívüli nő iránt viseltetett és Adyhoz a leg
nagyobb gyöngédséggel és őszinte barátsággal 
vonzódott. A szorgalmas és tehetségéé üzlet
ember valami felsőbbrendűséggel viselte a kü
lönös helyzetet, amely a költő mellett osztály
részéül jutott. A két férfi viszonyára, őszinte 
és benső barátságára érdekes fényt vet ez a 
melankolikus dedikáció, amellyel utolsó emlé
kül küldi könyvét Ady a neki drága Dodónak. 
Az egyik kötetben a vevők egy levelet is talál
tak,

a férj levelét Lédáihoz.
/

Ebben a levélben Dodó, mint a nagybetegnek, 
gyöngéden és reménykedve ir feleségének, hogy 
reméli, hogy rossz napjai talán elmúlnak, zak
latott idegzete megnyugszik, mert úgy értesül, 
hogy „Bandi" ismét Párisba jön... Vájjon ez 
a levél és a két könyv, amely Léda és Dodó 
személyes kincse, bizonyára gonddal őrzött em
léke volt, hogyan kerülhetett az antikvárius 
lim-lomjai közé? Valószínű, hogy tudtuk nél
kül árverezték cl más értékcikkel együtt. Diósy 
és felesége ugyanis a háború kitörésekor az in
ternálás elől csak szökve menekülhetett, a leg
kalandosabb utakon jutottuk haza Pár’sbol. 
Lakásukat, berendezésüket és minden értéktár
gyukat otthagyták a francia fővárosban és nem 
volt idejük még arra sem, hogy a két Ady- 
könyvet magukhoz vegyék.

rj

■4

kávét vásároljon, mert min- 
den félkilogramos doboz 
sarkában kb. 8000 korona 
értékű szemeskávé van

Magyar és EkitUntf minőségi

V'

— Beszélgetés Wagner Károly dr. nyugalma, 
zott államtitkárral, akiből operaénekes lett. 
Októberben a Zeneművészeti hoisko a nagy
termében érdekesnevü, újonnan foJícdezctt te
norista ad önálló hangversenyestül: I; űffner 
Károly dr. nyugalmazott államtitkár, volt 
nemzetgyűlési képviselő. Wagner Károly most 
érkezett' haza vidéki hangvcrsenykorutjarol. 
A Reggel munkatársa fölkereste a nyugalma, 
zott államtitkárt, aki kijelentette, hogy new/ 
ez? óta tanul komolyan énekeim enekmesteré- 
tül, Márkus Dezső zenei főigazgatótól. A muzsi. 
kának ugyan — mondta Wagner Karoly dr. — 
valósággal bolondja vagyok es keresni fogom 
az alkalmat, hogy mint komoly operaénekes 
bemutatkozzam, egyelőre azonban teljesen erre 
a pályára nem léphetek at.. A szegedi. ■kor
mánynak voltam igazságügyi allamMkarja, 
majd kisgazdapárti programmal az egyik 
szubolcsmenvci választókerület követnek kwl- 
dött a nemzetgyűlésbe. Különben kiterjedt 
ügyvédi praxist folytatok ás ezért egyelőre 
csak szabad időmet szentelhetem a művészet
nek. Eddig a „Trubadúr" Marigóját. a „Tosca" 
Cavaradosiját, a ..Bajazzok" Dániáját és u 
„Bohémek'1 Rodolphját énekeltem.

— Sajtóhiba. A Reggel múlt heti számában 
Gömbös Gyula képviselővel folytatott bciizél- 
getésiinkbe egy súlyos sajtóhiba csúszott be: 
Az első hasáb negyvenedik sorában, „azok, 
akik a középuton vagyunk" helyett „azok, akik 
a középuton vannak" olvasandó.

— Klebelsberg hajdúnánási beszéde a fele- 
kezeli villongás ellen. IIajdunánásról jelentik: 
gróf Klebelsberg Kunó, vallás- és közoktatás
ügyi miniszter, Máday Gyula nemzetgyűlési 
képviselő beszámolójával kapcsolatban nagy 
beszédet mondott arról, mily nehéz helyzetbe 
jutott az ország a világháború után, majd igy 
folytatta: Aki a fclckezetieskcdé t beledobja a 
a magyar közéletbe, az nagyot vél hazája ellen, 
amelynek soha nagyobb szüksége bolső békes
ségre és egyetértésre nem volt, mint éppen az 
újjáépítésnek ezekben a napjaiban. Mi, hivő 
katolikusok és protestánsok, állunk az egyik 
oldalon, mig velünk szemben ott látjuk a nem
zetköziség hirdetésének, a nemzeti gondolat ta
gadásának, a hűtlenségnek az elvét, ott látjuk 
a kommunisták táborát. Kicsinyek azok a dol
gok, amelyek a katolikusokat és protestánsokat 
egymástól elválasztják. do órjási a szakadék, 
amely a destruktiv erők és mi közöttünk fönnáll.

— KJ ár Zoltán állapota még mindig súlyos. 
A napokban (szerencsétlenül járt Klór Zoltán 
dr. állapotában még mindig nem állott Le ja
vulás. Gyomorvérzése sem szűnt meg, úgy hogy 
egyelőre a leggondosabb ápolásra szorul. Az 
orvosok kijelentései szerint Kiár Zoltán teljes 
fölépülése, amennyiben komplikációk nem álla
nak elő, heteket fog igénybe venni.

I

,, ............... . . . VTGyönyörű, tartós kí|

SEAL-ELEKTRBK | 
BUMBÁKj 

4 mitiiő körönéitől $
Részletfizetésre is!

Szőrme Export import Rt
Budapest VI. kor., Teréz-körut 10. szám

Képes árjegyzék fizetési tó
f eltételekkel 3000 l:or„ b'jycg beküldéso ellenében !■?'

csak valtidi

Szent István cikória
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W^pe a kormánypárt is 
ewspgib.us akcióra késziiS a forgalmi és 
fagyasztési adók mérséklése érdekében 
S.zz3 i>ó Sándor* kijelenti, hogy a drágaság letörésének Ügye 

nagy hullámokat fog még fölverni
(A Reggel tudósítójától.) A Vass-kenyerct | 

és a Vass-mcnüt, a népjóléti miniszter drága
sági akciójának első két ajándékát, o héten | 
már a Kass-rtiha is követni fogja, amennyi
ben a népjóléti miniszter elhatározta, hogy 
akcióját kiterjeszti a ruházkodási és egyéb 
közszükségleti cikkekre is. Kormánypárti kö
rökben úgy tudják, hogy a drágasági ankétek 
hosszú sora két hét múlva fejeződik be és ak
kor kerül sor a kormány árszabályozó intézke
déseire, amelyek a drágaság letörését céloz
zák. Az egységes pártnak az a része, amely 
már hetekkel ezelőtt rámutatott a kormány 
mielőbbi beavatkozásának szükségességére, a 
népjóléti miniszter akciójának eredményétől 
teszi függővé további magatartását, annyi 
azonban máris megállapítható, hogy

bizonyos adómérséklés nélkül a drágaság
ellenes akció nem járhat sikerrel

és a kormánypárti képviselők körében máris 
megindult a mozgalom abban az irányban, 
hogy

a kormányt ezekre az elkerülhetetlenül 
szükséges adómérséklésekre reászoritsák.

A Reggel munkatársa beszélt ezekről a kérdé
sekről

Szabó Sándor
kormánypárti képviselővel, aki a következő
ket mondotta:

— A drágaság ellen megindított offenzivá- 
ban rendkívül fontos, hogy íautícV előbb sike
rüljön kereskedelmi mérlegünk passzivitását 
csökkenteni. Ennek érdekében szükségesnek 
tartjuk, hogy elsősorban a luxuscikkek, de ha

kon is, amelyeken Barcza Ernő földimvelés- 
ügyi államtitkár lesz hivatva arra, hogy eb
ben az irányban működjék közre a gazdasági 
szerződés megkötésében. Ami mármost az itt
honi teendőket illeti, legfőbb óhajtásunk az, 
hogy

a kormány ne zárkózzék el az adók, első
sorban a fogyasztási és a forgalmi adók 

mérséklése elől.
Meg vagyunk ugyan győződve arról, hogy a 
különböző cikkek árait, mialatt a termelőtől a 
fogyasztóig kerülnek, nemcsak az adók drá
gítják meg, de kétségtelen, hogy ezeknek ?s 
nagyrészük van abban, hogy például a 400 koro
nás burgonyát 2000 koronával fizeti a fo
gyasztó, a vidéken a 16.000 koronás marhahúst 
pétiig 40—45.000 koronával.

Az egységes párt 99 százalékos több- 
sége meg van győződve az adómérséklések 

sz ü kségosség érői
és éppen ezért, bizonyosra veszem, hogy mi
helyt a politikai élet két-három hét múlva 
megélénkül, a. drágaság letörésének ügye nagy 
hullámokat fog fölverni és bár minden szen
vedélytől mentesen, szigorú objektivitással 
óhajtjuk kezelni ezt a kérdést, a nemzetgyűlés 
összeillését követő hetek mindenképen moz
galmasaknak Ígérkeznek. A kormánypárt köz
gazdasági bizottsága nemcsak a közmunka
vált ság eltörléséről és a forgalmi adó visszás
ságainak kiküszöböléséről terjeszt majd meg
felelő javaslatokat a kormány elé, hanem

napirenden fogja tartani a drágaság és az 
az adómérséklés ügyét is,

Százezer Koronáért 
3 áaran sköt Oxforfl-lnget, 
vagy 1 tucat angol kemény gallért, 1 tucat 

angol lenvászon zsebkendőt és 1 skót 
Dejalene-inget adunk méret után

Egyben értesítjük az tiri közönséget, 
hogy békebeli angol minőségű és kivitelű 

kémény gaitérok beérkeztek 
és minden fazonban ós nagyságban gyári árban kaphatók. 

A nálunk vett kemény gallérokat 
730 koronáért speciálisan tisztítjuk.

Közöljük továbbá, hogy Adams Heath, Glasgow 
Oenbntüszt- és vászonzsebkendő 

cgyedárusitását Magyarország részére átvettük 
és eredeti gyári árban árusítjuk.

A nálunk vett zsebkendőket 
díjtalanul hímezzük.

kell, egyeb iparcikkek behozatalát is megne
hezítsük és ezt az elvet juttassuk érvényre a 
most megindult asztrák-magyar tárgyaláso-

mindaddig, amíg a közszükségleti, cikkek indo
kolatlan drágasága meg nem szűnik elviselhe
tetlen teherként nehezedni a közönség vádlóira.

X A Beszkár munkásbiztositója vagy a kur
zus önbiztositása. A kurzus már megtette elő
készületeit, hogy amint megszűnik egyed
uralma a városházán és a Deszkáinál, vissza
vonulása előtt jó állásokba menthesse át krea
túráit. A Reggel értesülése szerint a Beszkár 
12.000 alkalmazottját elvonják az állami niun- 
kásbiztosltó pénztártól és számukra külön vál
lalati biztositót állítanak föl. Az uj biztosító 
adminisztrációja lenne az a menedékhely, 
ahol a kurzus kedvenceit jóelőre elhelyeznék. 
Kv, uj biztositó pénztár terheit valakinek vi
selnie kell és egészén világos, hogy ezek a 
többmilliárdos, fölösleges kiadások a közönség 
nyakába szakadnak. Szociális szempontból is 
hátrányos ez a terve, mert az alkalmazottak a 
betegség megállapításánál függő viszonyba 
kerülnénk a munkaadóval és a vállalati biztosí
tás tág teret nyit az önkény számára. Ha a 
nagy vállalatok követnék cl ezt a példát, az 
állami munkásbiztositónál csak a kisipari 
munkások maradnának és a kisipar kénytelen 
h nne a munkásbeteglétszám 90 százalékát 
ápoltatni és segélyezni. A Beszkár a külön 
pénztár ügyét még a közgyűlés összehívása 
elölt akarja tető alá juttatni. A demokratikus 
pártok természetesen mindent el fognak kö
vetni, hogy ezt megakadályozzák, mert ennek 
a káros intézménynek semmi más célja nincs, 
csak a kurzus önbiztositása.

ahhoz is. hogy megfelelő hitelhez jussanak 
azok a szőlősgazdák is, akiknek a szőlőjét jég
kár vagy pereonoszpora pusztította el. A pén
teki minisztertanács elvben hozzájárult a szölő- 
és borhitel folyósításához és bár a megoldásnak 
vannak még pénzügyi nehézségei, illetékes hely
ről nyert értesülésünk szerint ezek a nehézségek 
rövid időn belül k ilcsznck küszöbölhctők.

X Puccs a zlotynak! Pécsből jelentik A Reggcl-nek: 
Varsói hírek szerint a lengyel zloty tegnap ismét jelen
tősen elértéktelenedett. X zloty árcsökkenése. épp vgy, 
mint a francia frank árhanyntlása. hullámszerűen megy 
végbe, amely folyamainál minden kővetkező hullámvölgy 
mélyebb az előbbinél. Ez a hanyatlás már harmadszor 
mutatkozik c hónap második /elében. A zloty árfolyama 
megközelíti azt az árnivót, amelyen a zloty augusztus vé
gén állott. Tegnap a dollár C.lé-ön állott, ami 82—82.5 
zürichi jegyzésnek felel meg, ez pedig 18%-os disz- 
ázsiónak felel meg.

Fehérnemiiek hozott anyagból !s

A százezor koronások számai, melyekre a hirdetett 
febérnemiieket kiszolgáltatjuk, egyeznek ,,Az Est'1 által 
kibocsátott százezer koronások számaival: F 10—012511,

F 203-045949, F 47—0C2259, F 113—015958

310
205
225

Hatóságilag engedélyezett 

vé&eladás 
férfiing, 

pyjama,nyakkendő,f ér fiharisnya,kez.tyi}, 
gallér*, női fchérnemüek, harisnyák stb. 

olcsó eladása míg a feésztet tarti
ScMelfep és Síiéin 
Pud^pest V, Gróf Tisza. íStván-u,/O 

(volt Fürdő-utca)

X Szőlő- és borhitel folyósítását határozta el 
a minisztertanács. A legutóbbi minisztertaná
cson Mayer János földmivelésügyi miniszter 
előterjesztést tett arról, hogy a vetőmaghi(el
nkeié sikerrel járt én a rendelkezésre álló) ösz- 
szegeket a gazdák mindenütt igénybevették. 
Fontos közgazdasági érdek fűződik azonban

Hunyatii János 
természetes k e s c r ü v i z n c k, 

a legjelesebb orvosok véleménye szerint, ki
váló előnyei: a gyors, biztos ős enyhe hatás §

■ti

r, s‘

Kötött babátok, pulóverek, 
szvetterek, vadászmelle- fi hölgyek, urnk és gyermekek rászóró G(kbor>,\. kerület, Dorottyn-ntca 10

I Szén tai swokaí
tölthet a magyar tengeren,

hapl teljes ellátás:
a szállodában............ 120-000 koronától
a penziókban ............ 100.OÖO koronától
a szanatóriumban ... 179.000 koronától
■■HlXUZ — — w I !■■!.>—r' vummm r-wiaxiimiown 11

ügyvédi váasgiáSsira
jogi szigorlatokra, alapvizsgákra, állainszámvitelro, 
kettösköny vclésro, valamint a közgazdasági egyetem 
kollokviumaira és alapvizsgáira előkészítünk. Jegy- 
zoibérlct, díjtalan fölvllágositás szóban és lovólbon 

Szontagh-sxcmEnóric.m, Budapest IV, VAcl-u. Sí

wutur
r

tölgy, vitrincs kom
plett, 4'5 millióért 
külön külön Is átadó

■ g.fllTVlWI—«UW M»MM

Hálnsiobfl Wntói09 

IIUIU 3-5 millióért

Uriszoba klubgarniturával 13-5 millió K-órt

Vil&gMrü MATU bőrcipő
““ olcsó árusítása ezer K

Férfi I-a box regatta rámánvarrott .................... ».
Női I-a ,, „ „

Sárcipő női 88 ezor, férfi.. 1OO ezer. Gyermek sórcipők 05 
és 75 ezer korona. SCHAFER-cég, Döbrontol-tór 4. Tel.: 
J. 125-36. Vidckro utánvéttel. Meg nem főidőt visszaveszem

Női I-a box regatta....................... .. ..................
Gyermek I-a boscipő, garnntáLt jó minőség 
26—29 39-35 36—39 számig
TSÖ ISO ~ 220 ezer K
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Rngol hercegnő^ román királyi metresszek, 
nemzetközi kokottok, pápaszemes amerikai vén

kisasszonyok nyüzsgése a genfi konferencián
Gevf, szeptember 17.

(A Heggel kiküldött tudósítójától.) A brunl- 
rozott barna asztalok előtt, amelyek a Sállá dcs 
Reformations hodályszerű nagytermében föl 
vannak állítva, nagyon kevés hölgy ül. Az 
északi svéd, norvég, dán delegációknak egy-egy 
titkárnője,

komoly, csöndes Brünhildák,
akik komor, hallgatag, szorgos egyéniségükkel 
szinte férfi szerűen hatnak. Kegyelmessége 
Atholl hercegné, Anglia , egyik képviselőbe, 
nyugodt, tinóm, rendkívül értelmes arcú, sötét
hajú és sötétszomü hölgy, akit pesti ember 
középsorsu polgári asszonynál egyébnek nem 
tartana, pedig azonkívül, hogy

Anglia legősibb hercegi háza fejének 
a felesége,

meglepően tanult asszony és kitűnő szónok. 
Az ópiumbizottságban mondott beszéde, bár 
helyzete, mint Anglia képviselőjének rendkívül 
nehéz volt, mégis meglepően ügyes volt, alapos 
és világos. A második hölgy, akire sok szem 
figyel, Vacaresco Hetén, a román küldöttség 
tagja, elhízott, kacsázó, szinte szánalmas roncsa 
annak a tündéri szépségnek, aki egykor, trón
örökös korában, lángba borította Ferdinánd 
király szivét.

Rikító vörös vagjr kék kalapjában 
trónol a múltak e hazajáró emléke a terem 
közepén, mindenkihez odamegy, mindenkivel 
beszél, mindenki kínos és kényszeredett udva
riassággal fogadja — Chamberlain egyszer 
rideg udvariatlansággal leintette — s mégis 
napról-napra bedöcög vastag, elnehezedett 
testével a terembe. Do annál vidámabb és 
szivetviditóbb a kép, amely a nagyterem 
keskeny és szűk előszobájában a dclgátusok 
és zsurnaliszták elé tárul. A Hotel Victoria

Korona
Velcur plüss ebcdlőaiőnycg
Se 1 ycm Tón y U sezl on t a ka ró 
Szóp gyapjú ágyclíí ..........
Szép szőrme óg.vclö............
Gyönyörű valódi perzsa összekötő 
Keinek valódi perzsa sezlontakaró
Valódi perzsa ebédlő nagy szőnyeg
Argaman, uxminszter és futószönyegek, függönyök, ágy- 
garnitúrák jgon olcsón árusíttatnak, Kedvező fizetési 

föltételek készpénzt!rak mellett

SCíOUiííSEfi BÉSLA
Budapest VJ, Tercz-körut 15. Alapítva 1907

Brilli&iisokat,
és régi ezüsttárgyakat Cphmnlp7OP Ben® Kíroly-Hrut 23. sz, (Köz
tel jós értékben vásárol Uullllluluíül ponti városház főkapunál)

■■»»»Bmmm><TCT»MMinxtt«rr3naDWja-j«aB«wxn»*»n7 • mr.ncxwo w ibii—

PÉTŐF9 TÁRSASIG IRODÁM! AUPJA JAVÁRA RENDEZEtT j

7$ JJ Ml NO ESECV SORSJEGYEI- NYERHETŐ: 
Cotiii rövÁaókMVinEMgtvvtK;

2r!!!!$ns kétkarátoi PompadourayilrU
Brilliáns plntünakarkaw
BrlIIIAns egykar&tos soHter melltU
Arany cigarettatárca
Brllllans gydrll
KótkarAtoa bri’llénscgokor, stb., stb. 

összesen 1000 értékes nyeremény 

Húzás október hó J-én 
| Sorsjegyek mindenütt kaphatók. Ara 20.000 K I

TÖMVE RÉ MENVE'.
SZENZÁCIÓS 

BRBLUÁNSÉKSZEREK, 
ARANY- ÉS EZÜST

TÁRGYAK
összesen:

társalgója volt ez a két keskeny terem s a sok 
látogató bizony alig fér el benne. Egymás 
begyén-hátán tolong a sok ember s a mező 
liliomai gyanánt virul a sok sötét férfiruha 
között a színes női toilett. A legtöbb hölgy, aki 
idejár, ahhoz a különös típushoz tartozik, 
amely a diplomaták körül forog,

kéjesen szívja a konferenciák, politikai 
entrevüek intrikáktól, súlyos problémáktól 
és könnyed szerelmektől telített levegőjét.

Van köztük érett asszony — a legtöbb 40 év 
körül jár —, fiatal leány és bizony idősebb 
hölgy is, aki makacsul vonakodik a matróna
kor küszöbét átlépni. E különös női lények 
közé sűrűn keveredik az a különös női fajta, 
amit a párisi ember ugy hiv, hogy: „poule de 
luxé" — diszlyuk szédítő eleganciával öltö
zött pompás alakok. Ezek a konferencia körül 

az exotikus urakra vadásznak, a sziá
miakra, négerekre, abesszíniaiakra s ál
maik tündöklő hősére, a patialai maha

radzsára,
aki azonban kimondhatatlan közönnyel vonul 
el előttük. A kasmi rí herceg botrányos ka
landja s az utána következő még botrányo
sabb büntetőpör óta nagyon rossz hírük van in
diai urak között az európai kurtizánoknak. A 
konferencia körül nyüzsgő és lebzselő, flirtelő 
és szeretkező hölgykoszorunak Jegszimpátiku- 
sabb része azonban kétségtelenül a Népszövet
ség női tisztikara. Van köztük nem egy, aki 
angol és amerikai vicclapok legsikerültebb tí
pusainak hasonmása, de a java mégis csak 
nagyon érdekes, okos és csinos nő. Fiús, karcsú 
alakjuk föl-föltiinik az egykori Hotel Nettó
nál, a Népszövetség mai palotájának szőnye- 
ges lépcsőin és folyosóin.

Az angol és francia nő legmodernebb, leg
frissebb képviselői

a hölgyek. Kitűnő fizetésük van, tehát 
kitünően öltözködnek s öröm nézni, milyen 
frissan, udvariasan és értelmesen végzik mun
kájukat.

(), és végül a közönség! A közönség java- 
részo nőkből áll, egyszerű turisták vagy áhi- 
tatos rajongók s megható látvány, ahogy ezek 
az őszhaju, naiv amerikai matrónák, é-sztől- 
egészségtől csillogó szemű amerikai leányok 
wó lelkesedéssel figyelik a bizottsági tárgya
lásokat, amelyekben a szavak sima fölszine 
alatt machiavellista furfang lappang.

Kiss Dezső

Október elején bocsátja ki a kor
mány a köztisztviselői státusz
rendező és fizetésemelő rende

letét
A stótuozi<*en<tfe:K& bizottság tervezete 
pénteken kerül a minisztertanács elé 
(A Reggel tudósítójától.) Á7. állami tisztvise

lők körében nagy nyugtalanságot keltett 
A Reggel-nek az a múltbeli értesülése, hogy 
a köztisztviselöit fizetésemelésről és a státusz
rendezésről szóló rész már aligha kerülhet be 
az uj költségvetésbe. Ár. általános bizonytalan
ság eloszlatása céljából szükségesnek tartottuk, 
hogy

Tainássy Józsefhez,
a státuszrendező bizottság egyik tagjához for
duljunk fölvilágositásért, aki a következőket 
mondotta A. Reggel munkatársának:

— Tudomásom szerint a péntefkí miniszter
tanács csakugyan nem foglalkozott még a 
státuszrendezés ügyével, de ez nem a státusz
rendező bizottságon múlott, mert

a bizottság teljesen elkészült munkájával é: 
javaslatát a kormány elé terjesztette.

Ezek után már csak az van bátra, hogy az 
egyes resszortminiszterek letárgyalják a pénz
ügyminiszterrel a még tisztázatlan részlet
kérdéseket, ami, tekintettel arra, hogy' körül
belül 130.000 köztisztviselő kétszáz féle státuszá
ról kell dönteni, bizonyára több napot vesz még 
igénybe. A kormány esetleg már pénteken 
állástfoglal ebben az ügyben és igy

október első felében meg fog jelenni 
a státuszrendezésről szóló rendeletét, 

bár kívánatosnak tartanám azt is, hogy ha c 
rendelet intézkedései már az uj költségvetés
ben is érvényre jutnának. Az én tervezetem 
előnye az, hogy a normál-státuszban megmaradó 
tisztviselőket két fizetési csoportra tagolja és 

az aránytalanul sok magas állást egy csa
pásra megszünteti.

A pénzügyül iniszter egyébként kijolcntotlc, 
hogy a kormány rendeleté legnagyobbrészt az 
én tervezetemen fog alapulni.
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melyek legszebbek, legjobbak, legolcsóbbak

Eikán és
Andrássy-ut 27

figyelmébe 8
van- eblédlőszőnyeg 14,000.1)00 K46!
Valódi perzsa átve- '*3 Kítfhft <%£>£& 
tőszőnyeg............... ® K-tóí
Valódi perzsa össze- OiíSíU
kötőszőnyeg.......... AiUUVoVUU
Pirim sí magyar
ebédlőszőnyeg 1,250.000

Gyapjú saBrtjregek
Nyírott és buSeléfutósz&nyegek 

HCyQim.szBnye^ek (torontón) 
Mocket-diványátvetök 

és asztalterfóók
Évi lakásául rondolkoző úri csnliidoknuk kedvező 

fizetési fölft'felek 
Mérsékelt áruk Alnpitvu 1904

Polgár és Emil 
Budapest V, Gróf Tisza István-utca 18. sz. 

(Fürdő-utca), Sas-utca sarok

1
1
1

1
1
1

darab Bonnesfiimmes.............
ablakfüggöny (2 szárny, l dra
péria) .................................... '. .
dupla ágyteritő.......................

B80 ezer
2’?© ezer
4S«0 ezer

Fehérneműben
darab ingnadrág ....................
garnitúra (1 ing, 1 nadrág) . . 
darab hálóing.........................

3S
55 
@ a

ezer 
ezer 
ezer 4

Méteráruban
Velúr flanel, divatos mintákkal 
Sötétkék, tiszta gyapjúszövet,

136 cm........................................
Fekete vagy sötétkék kazán, 

tiszta gyapjú............................

3S.S0©
B a 9 ezer
84.500

1
1
1
1
1

Damasztá rubarn
darab damasztszalvéta ..... 
darab damasztabrosz ...... 
garnitúra kávésabrosz 6 szal
vétával ......................................
darab damaszttöriilköző .... 
darab frottirtörülköző..........

22.500114 ezer
B35
35
45

ezer 
ezer 
ezer

Voilok, batisztok, delének 
rendkívüli olcsó árban 

árusíttatnak

Ei*zsébQft«>|($ri|g sz

$

/
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedües Intim Pista,

Diit szól a Renaissance-Szinház „Hamlet"-elő
adásához?

— Hajlongok, mint Rosenkranz és Guilden- 
slcrn.

— Föntartás nélkül?
— Nélkül.
— Igaza van. A munka és a tehetség iránti 

tisztelettel megállapítjuk hogy a Renaissance- 
Szinház uj „Hamlet"-előadása — bár stílusá
ban, fölfogásában nem egészen tiszta és egyen
letes, az utolsó esztendők egyik legérdekesebb 
színpadi experimentuma. Az egész vállalkozás
ban Somlay heroizmusa a legimpozánsabb, aki 
szeszélyes ftákumának kisebb-nagyobb indisz- 
poziciőit számba sem véve, mint egy kubikos
munkás, görnyedve és izzadva dolgozott éjt- 
napol eggy étévé az előadás előkészítésén. A 
technikai fölépítésen kívül az ö érdeme az 
együttesnél:, a kiképzése is, „Hamlet"-je pedig 
merőben aj és vad fölfogásában is izgalmasan 
érdekes. Ez a Hamlet nem a shakespearei 
tanulmányok törékeny, Regenerált sasfiókja, 
hanem egy indulatos, szikrázó, kemény és igazi 
hős és férfi, akinek, összeroppanáséit a leg
emberibb tragikumnak kijáró részvét és szim
pátia kiséri. Ezt az egyedül elfogadható köz
vetlen és mélyen emberi és nem is 
shakesp?arcl, hanem helyenként már-már 
majdnem móricz-zsigmondi figuráját Hamlet
iek csal.: ott nem fogadhatjuk el, ahol féktelen
ségében vagy forr pontra he vilit szenvedélyes
sé gében egy duhaj bunyeváclegény karak
terébe csap ál. Ilyenkor nem Hamletét, hanem 
— Somlayt érezzük vagy mondjuk: azt a 
Hamletét, aki csak Somlay lehetett volna. 
Somlay sok minden megengedhet magéinak, — 
ezt a Hamletet is és ha. Shakespeare nem 
protestál Somlay terrorja ellen, amellyel arra 
kényszeríti, hogy ő alkalmazkodjék hozzá. — 
ego non contradico..,

— És a többiek?
— Mészáros Giza jelenti egyedül az igazi, 

hamisítatlan shakespearei levegőt, egyetlen 
szemrebbenése az egész kort idézi, maszkja, 
hosszú szőke varkocsainak hullása régi temp
lomok szirtes ablakainak királynőképeire em
lékeztet. Ofélia (Holló Ilona) gyermek még, 
aki szépen és zengően beszél, de Shakespearc- 
löl csak a. szavakat fogadta magéiba. Ami nem 
jelenti art, hogy nem fogja valaha jól is ját
szani Oféliát. A többiek, Nagy Gyula és Mak- 
láry kivételével, akik a sírásó-jelenetben 
Shakespearc-t Zola színeivel, festik, alig érde
melnek említést. Talán még Hegedűs Tibor, 
akit azonban tulédcsnek találtam. Harsányi
nak pedig egyenesen gorombán megmondom 
régre, hogy addig nem lehet színpadon igazi, 
döntő sikere, amig abba nem hagyja színpadi 
salto martaiéit. Az embernek az az Őrzése, 
hogy kérődzik minden szaván s háromszor eszi 
meg, mielőtt kiejti, folyton brillírozni akar, 
vírtuózkedik s észre sem veszi, hogy éppen el
lenkező hatást ér el: ahelyett, hogy kellemc-
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RENAISSANCE-SZINHÁZ
Hétfő, szerda, csütörtök, szombat, vasárnap 

ujj,, modern rendelésben

í JSonallay, Mészáros Gíkb, Hollós Ilona,
^Narsányl, NBjjy Oyuln, MaMláry, stb.) 
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BELVÁROSI SZÍNHÁZ

h Minden este
UJ

Gmldy vígjáték
!5íí aharnám !...

(Sirnonyi Mária, Tihanyi Júlia, Táray, Bérczy) 

sen tűnne föl, kényelmetlenné és kellemetlenné 
válik; ez csepürágás és nem művészet! — Meg 
vagyok győződve róla, hogy egy szemernyi 
színpadi szerénységgel, saját személyének 
csak kissé szándékos háttérbeszoritásával sok
kal mdlyebb, nemesebb sikerei lennének en
nek az izzó becsvágyában már-már elmerülő, 
rendkívül tehetséges és kitűnő színésznek.

— Lesz kasszasiker?
— Én hiszem. Ezzel az előadással lehet pénzt 

keresni.
—Nos, és mit gondol, keres majd pénzt a 

Magyar Masája?
— Kívánom neki! Nagyon tisztességes elő

adás ez a „Masabár az igazi formáját se 
Titkos, se Csortos nem futhatja ki benne. A 
második és a. harmadik fölvonásban van Tit
kosnak néháy megdöbbentően életteljes jele
nete; hová nő ez az őstehelségii színésznő, 
nagyszerű ösztöneivel, paraszti jókedvével és 
egészségével, ma még elfojtott skálájával, 
százhangjával, ás szózszinévcl, ha egyszer az 
igazi szerepét kezhezkapja? Csortos az első és 
utolsó föl vonás végén újra olyan szivbemar- 
kolóan nagy művész, hogy kinő a málnaszörp- 
izii darabból és a férfikora teljességében fc-

• lejthetetlen Újházi Edét juttatja eszünkbe. 
Egy fehér szét;fűt tűz föl az első fölvonásban 
és a negyedikben eldobja a szegfűt. De mi 
minden vau ebben! A szegfűvel, egyetlen gesz
tussal, búcsúzik az egész élettől, mindentől, 
amiért élni érdemes. Az ötvenhez közeledő 
igazi férfi kétkötetes regényét játssza el né
hány pere alatt. Dénes Gyuri, kellemes, rokon
szenves, édes fickó; Z. Molnár finom, békebeli 
francia karikatúra. Egyetlen szavával föl
tűnt egy Dávid nevű fiatal színész. Lakatos 
László fordítása többel ér, mint a Verneuil 
darabja; igazságosabb lenne, ha Verneuil for
dítaná a Lakatos darabjait... Még csak any- 
nyit: az első fölvonás nélkül az egész produk
ció vidámabb, tempósabb és igazibb volna!

— Mintaliogy a. „Si je voulais"-nál is ez a 
helyzet. Az első fölvonás kissé lassan exponálja 
a Geraldy—Spitzcr-féle cselekményt.

— Geraldynál sohasem a cselekmény a fon
tos, hanem az a jó, meleg szívdöglesztő mon
danivaló, erre példa az „Aimcr", amelynek ta
valy valóságos operettsikere volt. Ez a „Ha 
akarnám" cimii kis szalonvigjáték is nagyon 
kellemes kis terefcrc, duruzsolás egy őszi estén 
a kandalló mellett, férj és feleség között, oda is 
lehet figyelni, mert Spitzcr ur jóvoltából, a 
darab második föl vonása élénk és vidám, de 
nem hiszem, hogy a Belvárosi Színház túl- 
hosszú ideig gondolja műsoron tarthatni sze
zonnyitó darabját; ámbár a színészek között 
Bérczy és Táray alakítása kellemes meglepe
tésként valóságos nivóemelkedést kölcsönzött a 
színháznak. Simonyi Mária kissé herb és fölvi- 
dulni alig tudó szonorilását inkább találtam 

VÁROSI SZÍNHÁZ
.Tegypónztár telofonszámu: .József 22-92
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ÉVA
(Lehár világhírű operettje)

Helyárak 6—58.000 koronáig

drámába valónak. Viszont rakétaként röpült a 
nézők szemei előtt föl két fiatal színész, a fiatal 
Tapolczay és Ábel Frigyes.

— És a továbbiakban?
— Tadtommal Bárdos olyan repertoirról gon

doskodott régi szivszerelme számára, amelyet 
érdemes itt fölsorolni.

— ? ? ?
Ezúttal csak a magyar darabokról beszélek, 

amelyek között akad olyan is, amelyből a szen
záció illatát érzem. Ez Kisbán 'Miklós (Bánffy 
Miklós gróf) víg játéka, a „Maskara" volna, 
amelyben az ő társadalmi kör.ét szerepelteti, 
rokonait és barátait, rendkívül őszintén és tár
gyilagosan. A darabot, még a nyáron adta át 
Bárdosnak azzal, hogy abban a színházban 
adja elő, amelyet éppen igazgatni fog. A darab 
hősnői két fiatal mágnásasszony, akik közül az 
egyiknek férje egy Károlyi Mihály- féle ujitó.

— Óriássi!
— De rég hallottam már ezt magától, 

hallja-e... A másik magyar újdonság Lengyel 
Menyhért „Mária" cimü darabja: egy Jiázas- 
ság története. Lengyel Menyhért uj hangon ir 
ebben a darabjában s ezt tartja élete legőszin
tébb munkájának. Na aztán itt van Vajda 
Ernő „Magas c" cimii színmüve, amely nem
zetközi operamiliőben játszik, Fodor László 
„Szonáta" cimii vigjátéka és Szép Ernő, Föl
des Imre és Hajó Sándor egy-egy készülő da
rabja.

— A „Gyuri urfi?"
— Majd lesz még Boross urfiból tekintetes 

ur is a színpadon. Vigasztalhatja magát azzal, 
hogy mindenki urfiként kezdi; viszont végez
heti azonban Molnár nagyságos űrként...

— Mi van vele?
— Vasárnap reggel Budapestre érkezett, de 

Bárczy István kegyelmes ur társaságában, már 
autón tovább is utazott vidékre., ahonnét ma 
reggel érkezik vissza Pestre — egyenesen a. 
tárgyalásra.

— A bécsi „Üvegcipő"?
— Pardon, osztrákul „Dér glaserne Pantoffel", 

nagy sikert aratott. A harmadik fölvonás után 
is teljes 25 percig hívták a szerzőt, aki a ber
lini gyors hálókocsijában utazott éppen Pestre 
és igy helyette Beér igazgató köszönte meg a 
tapsokat. Egész hétre elővételben kapkodták a
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Róbert és Vincze Zsig
mondi uj operettje

SSencUkivOl mMiaftségos

Martos, Kulinyi, Volkmann

sziWeg, gyönyörű zene
és ragyogó kaállHiásZ

Ffószerepl&ki
Páchy Erzsi

Ihász 
Várnai 
Pártos
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Somogyi Husi 
Gazsi Mariska 

Rátkai 
Latabár

Kompáthy 
Sailrmay
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jegyeket, ami Bécsben sem szokás,
- Fedák?
— Szerdán utazik vissza Bécsbe, ahol csütör

tökön játssza el 161-edszer és egyúttal utoljára 
az „Antoniá“-t, pénteken pedig már utazik 
Prágába, ahol szintén az „Antóniáit fogja 
játszani; akar még valamit?

— Pletykát! Pletykát!! Pletykát!!!
— Ne ordítson. Sólyom Janka menyasszony. 

Megunta a legényéletet és férjhez megy.
— A vőlegény?
— Senki a jelöltek közül. És Pesten telje

sen ismeretlen. Ami pedig azt az elegáns és 
nagyon -fiatal .embert illeti, akit a lilaruhás 
Nagy Művésznő társaságában látott s aki csak 
angolul beszél, hát tudja, hogy is mondjam, 
az nem is angol, hanem német. A nagybácsi- 
kája pedig édes testvére 11. Vilmos császár ur 
őfelségének. Most aztán hagyjon békében, 
mert ütök..,

• „Az Orlov" premierjét szerdán tartják meg a Fővárosi 
Operettszínháziján. A premierro a szeptember 19-lki kelet
tel ellátott Jegyok. a csütörtöki második előadásra pedig 
a szeptember 20-ikára keltezett jegyek érvényesek. A 
többi előadásokra előreváltott jegyeket a pénztár vissza
váltja, vagy becseréli. A szerdai premier után mindon 
este „Az Orlov’* kerül 6zinre, a bemutató nagyszerű sze- 
roposztásaban.

• Baklanoff világhírű Moflsztó-ja lesz dísze a Városi 
S7.inliáz keddi előadásának. Margitot ezen az estén a 
színház másik illusztris vendége, Aquila Adler Adolina 
ónok 11.

• A Vígszínház jövő hetének eseménye az „Úriemberek** 
(„Loyalties") pénteki bemntntója. Egyetlenegy komoly 
angol drámát nem adtak annyiszor, mint az „Űriembe- 
rck“-et, amely a londoni St. Martin-szinházban egymaga 
(öltött bo három szezont. Péntekig minden este Piorre 
Veber pompás zenés vígjátéké, a „Ilármacskún** kerül 
színre. Vasárnap délután a „Tolvaj** szeropel a műsoron.

AMERIKA JEANNE IPARÚJA
Minden nép története gondoskodik arról, 

hogy a vóreslkezü hősök és zsarnokok végtelen 
sora valahol megszakadjon és a mord arckép
csarnok faláról az utókorra egy szelíd és ro
konszenves női arc mosolyogjon le. Hős leá
nyok és bátor asszonyok minden nemzet vér
zivataros életébe beleszóltak és az utókor egyi- 
ket-anásikat kiemelte és fölmagasztalta. Azokat 
a női alakokat, akik a régi európai népek tör
ténetében szerepeltek, amilyen például Jeannc 
d’Arc, már szentté vagy legalább is legendává 
emelték, de Amerika sem akart elmaradni 
ebben az évszázad dk óta tartó versenyben.

Az amerikai szabadságharcnak is megvan u maga hős- 
nőjo .Tanico Mcredith személyében. Janice Moredith Sir 
Merodith leánya volt, szépséges és bájos leány, akinek 
közrcMniiködéso hozta mog Washingtonnak, a nagy amo- 
rikai szabadságharc polgári vezérének legnagyobb 
diadalát, a IJelaware-folyón való átkelést,

Janice Moredith a fölvilágosít] t Amerika hősnője, akit 
még az események ifjúsága nem engedett legendás nagy
ságúvá növekedni, do akiről az amerikai olvasókönyvek 
szebben Írnak, mint a mieink talán magyarországi Szent 
Erzsébetről, akiről regények ós drámák készülnek és 
aki életének, csodálatos és hősies szerelmének igazi 
apotheozisát most nyerto el egy hatalmas történelmi 
íllmfestményben. amelyet a Motro-Goldwyn készített róla. 

Janice Moredith az amerikai leányok igazi őseredeti 
típusa. Bátor, elszánt, következetes és erélyes ott, ahol 
szerelméért kell megvívnia, do lágy, szentimentális, 
alázatos ott, ahol a szerelemmel már valóban szembenáll.

Nagyon érthető dolog, hogy Janice Mcredith, akinek 
regénye szinte kézenfekvő mozitéma volt, sokáig nem 
került, filmre, hiszen őzt az emberfölötti magasságban 
lebegő szerelmes és hős leányt nem szomélyesithctto 
akárki. Marion Davies, az a fiatal színésznő, aki a 
„Mnry Tudor“-ban tűnt föl, volt a megfelelő típus.

Marion Davies az igazi amerikai leány. Szép és 
erős, szerelmes és öntudatos, lágylelkii és elszánt, 

hu kell.
Emlékezünk még arra a büszkeségre, amellyel min

denkit eltöltött Feszly Árpád körképe a honfoglalás
ról ... Nos, a Jr.nico Mcredith technikában tökóloto- 
sobb, misében érdekesebb, eseményekben gazdagabb és 
történésekben emberibb, mozgó ós élő körkópo az ame
rikai szabadságharcnak! Marion Davies pedig ennek az 
amerikai szabadságnak művészi tökéletességű élő szobra!

Kertész Mlfcály uj sztárt fedezett fűi.
A filmrendezőknek van eg*y csodálatos kedv

telésük. Nem szeretik azt a művésznőt. aki már 
más rendező kezében sikert aratott. A íilmren- 
dező igazi mestermunkája az, amikor a színé
szeik és színésznők sorálból ki tud emelni vala
kit, aki szépségével, eleganciájával, játéktudá
sával és művészielkóvel starnak nevezhető és 
akit a közönség starnak fogad el.

Kertész Mihály már sok filmet rendezett ós sok sikert 
szerzett a magyar művészetnek. De még nem tudta produ
kálni azt, amit szeretett volna: egy uj stbl. akinek föl
fedezése, karriérjo az ő nevéhez i’uződnék.^fost ezt is el
érte. A Sascha-filmgyárnál uj film terveibe kezdett bele, 
néhány hónap előtt és beutazta egész Európát azért, hogy 
éhhez a filmhez megfelelő start szerezzen. „A párisi baba" 
ez a nagyszabású film, vérbeli, igazi modern párisi törté
net, egy kis nő karrierje és szomorú tragédiája, amelyre, 
olyan nőt kellett találnia Kertész Mihálynak, aki egyositi 
magában — mondjuk — a reviit, az operettet és a drámát. 
Olyan nőt, aki párisi legyen, pikáns legyen, táncolni tud
jon és művésznő is legyen.

Addig tartott a kutatás, amíg eredménnyel Járt. 
Természetesen Párisban. „A párisi babát** csak 

párisi baba .látszhatja.

A legfinomabb angol, francia Kabát-, kosztöm- és 
ruhaKelmeKQIOnlegességeKben óriási választék

Gyapiwszö vetosztáfiy:
Divatkockás alj- és í’uhakelme------  29.600
Gabarden ruhakolme, duplaszól es— 35.000
Kosztümkelme, angol zsáner, 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
Doublo ragián- és átmenetikabát- 
kelme------------------------------------ 222.000

Kombinált öltönykellékcsomag------ 160.000
(tartalmaz egy. öltönyhöz szükséges bélésanyagot)

Mosó-osztály:
Mosó grenadin, minden szinben — 
Mosó delén--------------------------------
Sport-flanell, kitűnő minőség------
Francia cérna-marocain, legújabb 

minták------------------------------------
Divatflanell, legújabb esik- és kocka

mintákban — 
Szövött cérna-bar ehet, gyönyörű 

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

mintákban »--------------------------------
Puplin-kűlönlegesség, minden szin-

8.500
12.800
14.800

18.000

21.500

29.800

32.000

49.000

Kötött- és sx&vfötjtoszWy:
(<sak Calvln-térl áruházunkban)

Női harsinya, minden szinben — — 9.000
Muslin-harisnya, dupla talp-sarok — 23.000
Férfi-zoknik, tartós minőség------ 7.000
Divatmintás férfi-zokni------------------- 15.000
Gyermek patent-harisnya 1.,sz. —- 12.500
Kötött selyemnyakkendő------------------- 16.000
Delén fejkendő, szép mintákban — 15.000
Női svédkeztyü--------------- ■------------ 36.000
Selyem nyaksálkülönlegesség------ 68.000
Divatmintás női gyapjumellény — 146.000 
Színes női gyapjukabát, legújabb
fazon---------- -------------------------- 290,000

Sottis vállkendő------------------- — 98.000
Berliner gyapjukendő------------------- 192.400

Menyasszonyi fátyolban és koszorúban , nagy víiía-szték
Vászonosztály b

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 lepedővászon, 150 cm széles — 45.000
Pamut paplanlepedővászon, 180 cm

széles------------------------------------ 56.000
Kitűnő törülközők--------------------------- 18.500
Pohártörlők------------------------------------14.000
Damaszt kávéskészlet, G személyes — 140.000

Konffekcláosztálys
(Csnk Cotvin-térl áruházunkban)

Női angol homespun-kabát, legújabb
’7----------------------- ' 580.000

Vclour telikabat, legszebb kivitelben 730.000 
Gyapjú casan-ruha, legújabb fazon 350.000 
Eolin-ruhák, divatfazon minden szin-
„ bí’n> -jT ;—;---------.-------------- 5Ö0.000
líuliakulonlcgesség gyapjú trikóból — 360.000 
Vclour-flanellruhúk, a legújabb fa

zonban ------------------------------------ 188.600
1 rikorulia müselyemből, minden szin-

Trikózsemper müselyemből, hosszú
~ ~-----------------------  166.000

1)1 városi kos es kockás aljak----------- 88.000

fehérnemüosztálys
(Csak Calvin-téri áruházunkban)

Női nappali ing szegett azsurral — 26.800
Női nappali ing hímezve--------------- 27.800
Női nadrág hímezve------------------- 27.800
Női hálóing szegett azsurral és hi-

----------------   52.000
1N01 kombiné szegett azsurral------- 49.000
Zsemper-fűzővédő--------------- •------- 52.000
Pamutvászonpárnahuzat--------------- 65.000
Paplan, kitűnő minőség--------------- 198.000

Menyasszonyi és béblkelenyékben őrlési választék

Selyemosztályi
Trikóselyem müselyemből, dupla

széles — 
Nyersselyem, minden szinben, 85 cm 

széles ------------------------------------
Crépe de Chine, divatszülőkben------
Ruhabársony, minden szinben, 70 cm

SchantuDg ruhaselyem, minden szin
ben, 85 cm széles-----------------------

Legújabb

49.000

59.000
85.000

85.000

95.000
■elyemkUIbnlegességckben 

óriási választék

Agy- és nsztalterltflk, flanclltoknrók, vállhendök 
és pokrócokban nagy választék

2,272,3 és 4 méteres szövet, 
selyem- és mosómarattókok 

rendkívül olcsón 
iMMlfAM adunk minden vevőnknek 

egy FÉNY VÉS-sors jegyet.
Nyeremények 13,000.000 kor. értékben

Mintákat

FérfMeh érnemU osztály:
(Csak Calvln-téri áruházunkban)

Fehér azsurozott sifónzsebkendő — 
Galléros szines munkaing-----------
Szines nappali ing, 2 külön gallérral 
Rayómcllű ing, fehér-------------------
Kitűnő hosszú hálóing---------------
Hosszú alsónadrág, köpporből------
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség 
Pyjama-öltönyök nagy választékban

10.009
59.000
69.000
92.500
95.000
64.750
29.500

214.600
Intézeti kelengyék flu- és Icán 

nagy választé
^gyermekek részére
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Lily Damita az uj star neve. Ma még isincretlou a film 

világában, do Páriában már ismerik és tízoretlk. A mai nő 
ugy. ahogy a logvérbnllbb Író cl tudná képzelni. Vidám, 
kcdvcH, a Hzópnól is szebb, elegáns ók modem. Minden 
megvan benne, ami megmagyarázhatja a darab témáját, 
ahol minden férfi behódol neki.

Lily Damita neve még szokatlan nekünk, de nomsokára 
már a fiilcbo fog csengeni mindenkinek az egész világon, 
a film szárnyra kapta a nevét és Kertész Mihály jóleső 
nyugalommal fogja konstatálhatni rövid időn belül, liogv 
egy star karriérje az ő nevéhez fűződik.

Néha-néha visszajönnek...
Egy édeskés, málnaszörpöd chanson valaki

kor arra emlékeztetett bennünket, hogy néha- 
néha visszajönnek... de csak a tavasai állmok. 
JPedig nűlia-néha visszajönnek más álmok is. 
Rég olimiiH korok, rég olporlaclt emberek, rég 
leomlott, fal a(k, térnek vissza hozzánk álmunk
ban és ébren álmodozás köbben...

Az az általános amberl érzőé, amely nem tudja eltépni 
rt múlt gyökereitől a jelent, ült diadalt az elmúlt na
pokban a Corvin-Szinház nézőtorón. Az „Elsülycdt 
világ'* Í7,galmas, modern keretbon visszahozza olénk év
ezredes múltját a ml földünknek, mindnyájunk édes
anyjának. És a közönség, a nagy tömeg' érozto, begy 
itt most viiwzamoliot abba a korba, ahová tudatalatti 
gyökerei kötik őt.

Még arra a Corvin-Szlnházban példa nwn volt — pedig 
a Corvln-Szinház valóban kedvelt helyo a közönségnek 
—, hogy 10 napig egy Jegy se maradjon a pénztár
ban. A színház még tovább is játszana „Az olsülycdt 
világ“-ot, de egyéb 
törtöktől kezdvo a 
a grandiózus filmet, 
még megnézhessék 
múltjában, a.moly 
ahogy a daytoni 
elénk.

a nénztár- 
„ .o jcvommk. „Az olsülyedt

kötelezettsége! vannak és igy csü- 
Kanuwa-inozgósz.iuház veszi át ezt 
hogy tizek, akik még nem látták, 

és gyönyörködjenek az emberiség 
azonban sokkal órdokosobb, mint 
majompörbon igyekeztek lerajzolni

Az Asnerlltóban veneSőgszcireplű Peregi 
európai sikerei.

Beregi Oszkár, aki soha élőiében nőm volt 
íoklámhős, most egyszerre az amerikai haló- 
súgoík jóvoltából az egész világ érdeklődésének 
központjába került. Az a zűrzavar, amely ame
rikai partraszáltósát kisérte, a világsajtóban 
migy visszhangot keltett, minden nemzet saj
tója irt róla és Beregi szomorú hírességre 
jutóit.

Pedig Beregi Oszkárnak erre már most valóban nincs 
szüksége. Hiszen A meri kában a legnagyobb lelkesedé'sel 
fogadták, vendégszerepléseire az összes Jegyek elővételben 
keltek el és

mialatt zengő hangjával, fasetnáló egyéniségével az 
amerikaiknak szerez nagyon élvezetes órákat, Európá

ban is tovább aratja a babérokat.
Természetesen nőm n maga személyében. Beregi a leg

utóbbi hónapokl.uu Bécsben és Berlinben nagyon sokat 
dolgozott vetítőgép előtt és számos filmje maradt itt, ame
lyek most sorra a közönség elé kerülnek. Bécsben és Ber
linben a legnagyobb sikerét aratta az elmúlt hetekben 
„A kitagadott" cimii drámája, amelynek fölépítése és 
miliője a mai felekezeti viszályokban gazdag időkben sok
szoros aktnal itáoeal bir. . „A kitagadott" címszerepében 
Berogl Oszkár mély és öröl> emberi tragédia hőse és a 
szerepből az ő meleg, fájó leikével igazi, erőteljos, élő 
alakot teremtett.

„A kitagadott'*, Beregi Oszkárnak ez a szomorúan 
aktuális, mély és komoly tárgya fllmjo még o héten a 
budapesti közönség elé kerül.

PITROFF MIKLÓS
oki. gépészmérnök, autóspccialista

SOFFŐRISKOLÁJA
Fölvételt iroda:

Erzsébet-köriot 28, I. 1G. Tét.: X. *816*79
Tandíj résalutre is llzothotő. — 
Saját luxus-autó. Magánkiképzésis.

A KIS LORD—MARY PICKFORDDAL
PIIOJEC TOGRAPH

KELET FIA —
Az irodalomtörténészek óh irodalom búvárok 

szokták mondani, hogy Oroszország kinknáz- 
hatatlan termőföldje a tehetsógeknek ós a mű
vészeteknek. Dosztojevszkij, Tolsztoj. Csehov, 
Gorkij, MereMkovszkij az irodalom díszei, az 
orosz ballett megújhodást hozott a táncművé
szeit megkövesiiltnck látiszó formáiba, az orosz 
kabaré megmutatta az uj eszközöket, amelyek 
a színház és a színpad jövő pályájának szabják 
meg az irányát, Baklanoff, Saljapin, Maria 
Onska, Pola Ncgri, mind az orosz stoppekről 
indultaik el, vagy ott volt a gyökerük.

És most ehhoz a díszes névsorhoz járul Iwan 
Mosjoukin is.

Iwan Mosjoukin a film szerelmese. Dúsgazdag orosz 
főur volt, aki vagyonának nngyrér.zét abba foktotto 

be, hogy filmeket gyártott Oroszországban.
Távol a civilizációtól, távol a modern technikától és 
kultúrától ,czck a filmek természetesen nőm sikerültek.

Peggy Mmal művésznő lesz.
A mondvacsinált gyerekhősök között két 

igazi kedvence van a moziközönyégnek. Pcggy, 
a kis amerikai leány és Jackio Coogan. Pcggy 
és Jackio egyenlő chanccokkal mérkőznek a 
közönség kegyeiért.

Peggyt eddig túlnyomórészt apró gyerekburleszkekbon 
láthatta a mi közönségünk és a múlt szezon végén mu
tatkozott bo két hosszabb lélekzotii vígjátékban. Azonban 
a kis Peggy ambíciói természetesen a dráma felé 
tendáltak. Hiszen

nz operottprlmadonnáknak is az a lcghöbb vágyuk, 
hogy bosz.élőKzinpadra kc>-liIllessenek, érthető tehát 

Pcggy törekvése is.
Ez. n törekvés azonban elértő a célját, nini az oporott- 

primadonnák természetére nem mondható ilyen Töltetlen 
bizonyossággal. Pcggy eljátszhat la első drámai szerepé* 
az. „Óceánkisasszony** cimii filmben. Amennyi mosolyt 
és vigságet kelteti, eddig n Irts Peggy, •'sípén olyan sok 
könnyet fog fakasztani ebben a sz.ivrehatóan bájos, édes- 
bús iörténethou.

Peggy első drámai bemutat kozúsa csütörtökön esik 
meg a Corvín-Kzinház premierjén.A Belső íízBzer szőrakozása.

Valamikor u iv-gi jó békeidőben közkeletű 
mondás volt, „a felső tizezer". Hogy ez a tíz
ezres niikéuf. valorizálódott, arról pontos ada
taink nincsenek, do annyi bizonyos, hogy a nép 
ma elfoglalta a szórakozóhelyeket és a felső 
tízezer, amely minden ország népességének 
1 ogrezerváltabb, logzárkózottabb társasága, 
nőm találta helyét Budapest szórakozó vilá
gában.

Ezen a hiányon nlinr segíteni Somlyó Elemér, az 
Orion-filmgyár igazgatója.

Somlyó, aki Amerikában élt, tudja és látja, hogy a mozi 
inusi.zu'e kiemelkedett a in utalvány bódék sorából, ahol 
karriorjét kezdte és őzéit nyíl meg október 3-án egy olyan 
ir.ez.it, amely berendezésével, kulturáltságával, műsoraival 
egyaránt a legvúl'igatottabb Ízlést szolgálja. Az Orion- 
Szinhtiz, amely nz. Éskü-ut 1. szám alatt, az Apolló-knbaró 
volt helyiségoibon nyílik meg, olyan pazar kényeloimnel, 
olyan csodálatos pompával készült, hogy mindent nyújtva 
a nagyközönségnek, mindent nyújt a fel3Ő tízezernek is.

Az Orion-Szinház műsora pedig — amelyről legközelebb 
számolunk be — szintén a film arisztokráciáját fogja 
hozni.

©

©

BCÁVÉMÁZ 

újonnan átalakítva

Kedden 
délután 

meggsoöik
Hideg-meleg konyha

NYUGAT HŐSE
Mosjoukinnnk azonban — szerencsére! — menekülnie 
kellett, A kommün uralma őt som tűrte és a gazdag 
arisztokrata egy szép napon Páris utcáin kóborolt, mint 
szomorú emigráns. Ami Mosjoukin egyéni tragédiáin, 
az nagy szerencséje volt a világ kinematogrútiá janiik, 
Mosjoukin dolgozni kezdett Párisban és a ..Karnevál 
gyermeke" cimii első francia filmjében megmutatta a 
illnuniivészet uj Irányát.

A „Karnevál gyoHnokó*'-t más szenzációk követték és 
inast, a héten egy indiai drámában éli ki Mosjoukin 
legnagyobb művészeti alkotását. „A mogul oroszlánja'* 
India és Paris levegőjét hozza,

Kelet és Nyugat találkozunk e filmben éppen ugy, 
mint Mosjoukin lelkében.

Mosjoukin nagy és lenyűgöző ebben a szerepében, miire 
ahogy maga a film is messze felülemelkedik a mondva- 
csíná11 n tt rakniókon,

Mosjoukin o tűni megalkotása után odakerült abba a 
hosszú névsorba., amelyet az orosz, föld ajándéka gya
nánt könyvel el mindenféle művészetek krónikása.

*
, ’?°gnI oros7.1ánjá‘*-t a Mozgókép-Otthon, Uránia 
ós Cnpltol mutatják bo csütörtöktől kezdve.

M — ■ ------------------------—

FIIAni-ráriló
A német filmgyártás és kinematográfia október végére

. nyitja meg hatalmas nemzetközi kiállítását a berlini 
Zooban. A német kinematográfia összeköttetéseinek sike
rült már eddig is elérni, hogy e kiállításon a külföldi, 
domináns cégek résztvesznek és az előjelek szerint a ki- 
állítás valóságos diadalünnepe lesz a legújabb művészet
nek. A magyar filmgyártás és filmszakma — mondanunk 
sem kell — nem vesz részt a kiállításon.

Atf úgynevezett jólértesült orgánumok megemlékeztek 
arról, hogy a Mctro-Goldwyn próbafilmet készíttet és 
megtámadták azt a kísérletet, mert a próbafilmcn nem 
arra hivatott egyének dolgoznak. Amint megállapítottuk, 
a Metro-Goldwyn budapesti telepének c filmkisérlethez 
semmi köze nincs. A filmet egy magyar filmíró csinálta, 
akinek forró vágya, hogy a magyar filmgyártást életre 
támassza, de a fölvételek nem sikerültek. A étciro ugyan 
foglalkozik a magyar filmgyártás terveivel, de cégét 
megillető komoly és alapos formában.

Az olasz kormány rendeletét bocsátott ki az olasz film
gyártás életre támasztása érdekében. A rendelet kötelezi 
a mozgószinliázakat,' hogy évenként hatvan napig olasz 
filmeket játszanak. A magyar filmgyártásról szóló rende
let megkonstruálta a terveket, de elfelejtett gondoskodni 
a bevételi lehetőségekről. Az olaszok azonban a moziknál 
kezdik. Ha el lehel helyezni a hazai filmet, akkor úgyis 
készülnek filmek.

IMI
OKTÓBER ELEJÉN MEGNYÍLIK!

tr*
A FEKETE LOVAG

JÖN! JÖNI
BEREGIOSZKÁR

LEGÚJABB FILMJE I
E

Perzsabundát 
elsőrendűt, felelősséggel, 15 niBlióíól készen 
és megrendelésre legolcsóbban beszerezhet 

PAL8GYAI 
SZÜfiS-llél 

Nagynwző">u&ca 42. szám 
FDótaiüizíeRi Vilmos császár-ut 5. sz.

Kedvező fizetési föltételek!

Nőknek nélkülözhetetlen a

n
ii . i

Mosjoukint Mogul oroszlánja |
í* Bo 15 szeilhahisH „Novi!$z“-gyeríyálíkal “&“•
Msjfclllll Mlaiwiw’wu

ir.ez.it
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Kemény viasMás után eldWetleM végzMStt 
az 57. magyar-osztrák válogatott mérkőzés 

Magyarország—Ausztria 1:1 (1:0)
Moünár volt a mezőny legjobb embere — röiiüzeísorunk az első 15 perc után Kifulladt 
Az osztrák csatárok gépszerü pontossággal dolgoztak, de Zsák nagy bravúrral mentett. 

íkllöi-ut — 35,000 néiii — Biz* 5 : Herltes (Prága)
(A Reggel munkatársától.) A vasárnapi ra- 

gyogó napsütésben már a kora délutáni órák
ban hömpölygött a futballfanatikusok serege 
az Üllői-uti pálya felé, az 57. magyar-osztrák 
válogatott mérkőzés színhelyére. A nagy vias- 
kodás idejére tömve volt a pálya. Óriási ember
karéj ölelto körül a zöld gyepet, amelyen 90 
percen át öldöklő viaskodás folyt a nemzeti 
színek becsületéért, de csak féleredménnyel, 
mert

a magyar válogatottak első félidőben szer
zett előnyüket nem tudták biztosítani.

Az első negyedórában reprezentatív legénysé
günk szinte söpörte maga előtt az osztrákokat, 
akik azután lelekzethez jutottak és gépszerüen 
pontos összjátékukkal ejtették bámulatba lova- 
gias közönségünket. Váltakozó szerencse után

az utolsó tiz percben mégegyszer föllángolt 
a magyar tűz,

az eldöntetlen eredményen azonban ez már 
nem segített.

, A nagy ütközet olőtt
sikerült Meisl Hugóra, az osztrák futbullsport legjele
sebb alakjára rábukkannunk, aki óvatosan igy nyilat
kozott:

— Csapatom nem teljes. Az az érzésem, lwgy eldöntet- 
lenül jón végződni a küzdelem, de én ezzel mén leszek 
elégedve.

Háromnegyed 4 órakor egyszerre hatalmas tapsvihar 
hullámzik végig a közönségen, mert a fehéringes osztrák 
Jegényrég megjelent a pályán. TCgy perc múlva föltűnnek 
n piros dvesszcs magyar játékosok is, akiket dörgő éljen 
fogad. A szokásos fotografúlások után HerUcs prágai 
bíró a két. csannt kapitányát. Zsákot és Nictschet a kö
zépre szólítja, hogy pályát válasszanak.

A szeroncsc az osztrákoknak kedvezett 
és igy a magyarok pont 4 órakor nap ellen kezdték a 
játékot, amelyben a küzdő felek a következő fölállítás
ban szerepeltek:

Magyarország: Zsák — Takáts I., Ilungler II. — Pe- 
sovnik, (Vámos), Búza, Kiéber — Leitncr, Molnár, I’riboj, 
Holzbauer, Jeny.

ztiíssfria: Kannhauser — Rajner, Musil — Kurz. Resch, 
Nictsch — Viertl, Horváth, Jlaftl, Wieser, Wcssoly.

A biró sípjelére elindult a labda
és már az első másodpercben veszedelembe kerül nz 
osztrákok kapuja, de egyszerre csak — érthotetloniil — 
éles sípszó hallatszik, megáll a támadás és a következő 
pillanatban félelmetes pfujozás zug — a cseh bíró felé. 
Az osztrák játékosok megzavarodnak és védelmük hibájá
ból Leitncr lő kapura, de célt téveszt.

A magyar csatárok támadást támadásra halmoznak.
A 4. percben komort érnek el, egy pere múlva pedig 

biztos gólhelyzetük megy kárba. A G. percben jönnek át 
az osztrákok először a félvonalon, de Kiéber rögtön le
szereli őket. Ezután újból a mi csatáraink támadnak, de 
.Tény sorozatos hibákat ejt, l’ribojnak pedig egy rettenetes 
erejű lövése pont a léc fölött süvít cl.

Az első negyedórában nz osztrákok szóhoz sem jutnak, 
de a 15. percben komért erőszakolnak ki, Kléber azonban 
szerencsésen kifejeli. Utána az osztrákok gépszerü pontos
sággal dolgozzák előre magukat és a 21. percben gólt is 
lőnek, de a biró föltűnő off side miatt természetesen nem 
ítéli meg. (21. perc.)

Egy percre rá .Tény bombája majdnem a hálóba vágódik. 
Újabb lövése pedig a kapu zsákmánya lesz. Ezután rövid 
időközökben két szabadrúgás esik a terhűnkre 20 méter
ről, Zsák azonban elvetéssel ment. Rövid időre fölsza
badul a magyar kapu és újból a mieink támadnak a 
brilliáns technikájú Molnár vezetésével, a bécsi kapus 
azonban nemcsak nagy tudással, de jó adag szerencsével 
is operál.

A 33. percben Pesovnlk megsérül, helyét Vámos 
foglalja cl,

aki halálsápadtan, idegesen mozogva, egyik ’.ibát a 
másik után követi el és a födözetsor teljes összeomlását 
csak sietteti.

A 35. percben az osztrákok rúgnak komért, amely után 
nagy kavarodás támad Zsák kapuja előtt, a pompás for
mában levő Ilungler azonban tisztáz és a labda Jcnyhez 
kerül.

Jeny villámgyorsan lerohan, Holzbauerhoz passzol, 
aki a labdát l’ribojnak engedi áf. I’riboj azután 
j0 méterről az elvetődő Kannhiiuser mellett gólt lő: 

1 : 0. (36. p.)
Hatalmas óljcnriadal rázzál meg a levegőt, de csak

hamar halálos csönd lesz, mert az osztrákok heves ellen
támadásba mennek át, de sikertelenül és igy az első fél
idő a magyarok 1:0 arányú győzelmével végződött.

A második 45 perc 
az osztrákok sorozatos támadásaival kezdődik. .

A 4. percben Zsák egy labdát nem tud n mezőnybe 
továbbítani, rárohannak és Búza inog Horváth össze

csapásából a labda n hálóba perdül: 1 :1.
Két porc múlva újabb meleg helyzet támad a magyar 

kapu előtt, mert, a halfsorunk teljesen kifulladt. Külö
nösen a Wcssely—Wieser balszárny veszedelmes, nmoly 
könnyen bánik cl Vámossal. A magyar ellentámadások 
lelke Molnár, do lövéseit Kannhauser nagy bravúrral 
húzza le. Zsák is szenzációsan véd.

A félidő közepén újra a magyarok támadnak, de Leit
ncr sorozatosan hibáz.

,f,

Az utolsó 10 porc a magyaroké, 
de nz‘osztrákok kapuja mog van ba'bonazva. .lény. Mol
nár ós Priboj irtózatos erejű lövései vagy a kapufának 
vágódnak, vagy Kannhauser fogja el azokat. Az utolsó 
percben még Jeny rúg komort, de gól nem lesz belőle.

Mit mond a szövetségi kapitány?
Máriássy Lajos dr. szövetségi kapitány a le

zajlott' mérkőzésről lapunk munkatársának a 
következőket mondta:

— Az eredmény engem és nem a rémlátókat 
igazolta. A. meccs erkölcsi győztesei a magyar 
fiuk, akik annak ellenére, hogy öt klasszis 
ember hiányzott soraikból, lelkesen küzdöttek 
és csak a hagyományos balszerencsénkén mú
lott, hogy nem győztünk.

Gerhárd Lajos
Egy kis statisztika. Magyarország és Ausztria váloga

tott csapatai eddig 57 alkalommal találkoztak egymás
sal. Győztünk 26 .esetben, eldöntetlen maradt 12-szor és 
mindössze 19-szer szeiivcdtünk vereséget. Gólarány: 122:107 
a magyarok javára. Megjegyezzük azonban, hogy az 
utolsó öt esztendőben 11 összecsapás közül csak egyszer 
tudtunk diadalmaskodni, 1923 szeptember 23-án 2:0 (0:0) 
arányban.

Még vasárnap éjjel elutaztak nz osztrák játékosok 
Béesbe, mert a legtöbb futballistának a szabadsága már 
hétfőn reggel lejár.

Botot kapott ajándékba az osztrákoktól a cseh bíró. 
Karéi Herilos, mig az MLSz pazar ezüst cigarettatárcával 
tüntette ki. Azt hisszük, hogy a magyar szövetség is az 
osztrákoktól vehetett volna példát, mert Hentes nagyon 
sokszor próbára tette a közönség idegeit.

Debrecenben vereséget szenvedett nz MLSz I/b, csapata. 
Győzött, a keleti kerület 3:2 arányban.

Győztek az MLSz. Ifjúsági válogatottal az ILSz repre
zentánsai ellen 1:0 (1:0) arányban. A győztes gólt Lika I. 
(FTC') rúgta az első félidő utolsó percében.

Súlyos vereséget szenvedtek a Vasasok Buka
restben. (A Reggel tudósilójának távirata.) A 
Vasasok és a bukaresti Juventus mérkőzésében 
a román csapat 5:2 arányban győzött.

Bécsi futball, (yf Heggel tudósitójának telc.fonjelentése.) 
A bajnoki küzdelmek során a WAC 2:1 arányban verte 
a Herthút.

iljböfi vereséget szenvedett 
a vifiágrekorder Thomas

(A Hcggfil tpdúsilójálól.) Az újpesti nemzetközi kerék
pár- és motorversenyen a berlini Hiltl és Péter Jobbnak 
bizonyultak sprintereinknél. A mótorvezetéses versenyben 
azonban

a világrokerder Thomas újabb vereséget szenvedett 
Bánltzkytól,

aki az egyórás derbyben országos rekorddal győzött.
Főbb eredmények:

I. 3X1350 ni.: 1. Riitt. Walter (Boriin) 15 p„ 2. Grimm, 
3. I’ctcr (Berlin), 4. Eigner,.

TI. Pdroéverscny: 1. Riitt—Péter (Berlin), 2. Grimm— 
Eignor. 3. Wolvarl—Mazák.

III. Nemzetközi térelfínyverscny: 1. Welvart (60 ni. ol.) 
és Riitt (előny nélkül) holtversenyben, 2.' Mazák (50 m. 
el.), 3. Grimm (25 m. el ).

IV. io l:m.-cs verseny 350 m* mólotok részére: 1. Déli 
3 p. 58 mp., 2. Znmecsnik, 3. Kovács.

V. Egyórás mótorvezetéses verseny: 1. Bánitzky 71.995 
méter. Országos rekord! 2. l’irity, II. Thomas.

Nagy mcglcpcti'Gscl végződött a 100 kilométeres ország
úti kerékpáros bajnokság, mert a gödöllői országúton 
vasárnap délelőtt eldöntésre került mitingen Rörich 
Ferenc (Világosság) futni! be elsőnek .3 óra 29 perces 
jó idővel. 2. Rusovszky (MTK) .3 óra .32 p. 3. Jlavranszky 
(TTC). 4. Jcrzsabek (MTK). 5. Reichcrt (Jóbarát). Indul
tak összesen 12-ten, de defektusok miatt többen fölad
ták a küzdelmet.
ctim ■”? tt.' i . rmnyjn.iá jwi?u«ail' .■A.i.xarj»'a. &a ■i.v.’tmri' i . mjJTrwmw''-nnii.ii j—

Berlin Garage
V, Csáky-utca 19. sz. Telefon: 88—51
Legmodernebb autógondozó. Uj és használt kocsik, föl 
szerelési cikkek és Continental-pnouk állandóan raktáron

áruik 
tárolása dijmentes!

Bizományi eladások! Javítóműhely!

Nyilvános benzintöltöállomás!
! Könnyű autőbensin IKerja 70C0 K

SSE O IP! WOuB § "*• óemlbolofislc rJazire.Ti.. . „ EZÜST SALVAR8AN OLTÁS

Rendelés egész nap. Rákóczl-nt 32. Lom. 1. Rókussal szemben

Barsy és Gáspár pompás rekordokkal 
gazdagították attettkas sportunkat

A nemzetközi bajnokságok nagyrészéi Is a grlft- 
ntaritör&s atléták vitték el

(A Heggel tudósitójától.) Bár az osztrák-magyar válo
gatót! mérkőzés hatalmas konknrroneiát jolentett a MASz- 
nak. u bajnoki viadal mégis vagy 500(1 embert vonzott 
ki a .Margitszigetre. Majdnem minden egyes számban 
erős küzdelmek voltak,

Barsy és Gáspár pedig hoszuéletü rekorderedményeket 
értek cl.

Barsy. 400 méteren föltűnő könnyedséggel futott 49.1 
mp.-et, Gáspár Jenő pedig ragyogó stílusban ugrott 
193 centimétert ós ezzel újból világhírnévre tett, szeri, 
mert, rajta kívül jelenleg csak a világrekorder Osborne 
ugrik többet.

Vasárnapi eredmények: “
I. íoo méteres síkfutás. Bajnok: Raggambi Fittek 

István (BBTE) Jl.l mp. 2. Rózsahegyi (MAC) 11.3 mp. 
3. Ilnjdii (FTC) 11.5 mp. Magánmérések szerint Élnek 
10.8 inp: alatt ért a célba.

II. Sulydobás. Bajnok: Bcdő Pál (BEAC) 1.351 cm.
2. Egri (MAC) 1832 cm. 3. Nonn (BBTE) 1269 cm. Bcdő 
dobásai: 1208, v. J„ 1354. 1314, 1.321, 1339.

TIT. 110 méteres gátfutás. Bajnok: Piispöky Tibor (MAC) 
16 mp. 2. Muskát (MTK) 16.4 mp. 3. Ujfaluczky (FTC) 
17.5 mp. Biztosan nyerve. , . '

IV. Magasugrás. Bajnok: Gáspár .Tenő (MAC) 193 cm. 
Országos rcko.rd! (Régi rekord: 191 cm. Gáspár Jenő 1913.)
2. Orbán (SzAK) 178 cm. 3. Magyar (MTK) 178 cm. 
Gáspár n rekordmagasságot első kísérletre érintés nélkül 
vitte ót.

V. 400 méteres síkfutás. Bajnok: Barsy László (BBTE) 
49.1 mp. ’ Országos rekord! (Régi rekord: 49.7 mp. Ku- 
riínczy Lajos, 1923.) 2. Gerő II. (KAOE) 49.8 mp. 3. .Juhász 
(MAC) 50.1 mp. Kurunczy csak a negyedik helyet tudta 
elfoglalni. Barsy könnyen 6 méterrel győzött.

VI. ' Diszkoszvetés. Bajnok: Molnár Béía (MESE) 40 m. 
84 cm. 2. Egri (MAC) 40 m. 40 cm. 3. Csojthey dr. 
(BEAC) .39 m. 82 cm. Gyönge eredmény.

VII. 200 méteres gátfutás. Bajnok: Magyar Alajos 
(KAOE) 27.1 inp. 2. l’lavenszky (BBTE) 27.3 mp. .3. Braun 
(MTK) 27.4 mp. A favorit Piispöky az utolsóelőtti gátig 
vezetett, ott. fölbukott és föladta a versenyt.

Vili. 1500 méteres síkfutás. Bajnok: Fonyó Márton 
(MTK) 4 p. 10.2 mp. 2. Grosz (MTK) 4 p. 11.8 mp. .3. 
Csekey (Movo CsFO) 4 p. 14.2 mp. Bejczy föladta. Nagy 
meglepetés!

IX. Hármasugrás. Bajnok: Farkas Mátyás (MAC) 1361 
cm. 2. Kovács (BEAC) 13.39 cm. 3. Molnár (MAC) 1.319 
cm. Gyönge eredmény.

A lezajlott 16 bajnokság közül a griffinadaras MAC-ok 
hotet ragadtak magukhoz, a BBTE hármat, az MTK 
kettőt, az FTC, Eger, KAOE és a BEAC egyet-egyet.

Piispöky és Barsy két-kót bajnokságot szereztek.
Somfai Elemér inszakadást szenvedett szom

baton a 400 méteres gátfutásban, amelyben hő
sies küzdelem árán győzött. Emiatt a súlyos 
sérülés miatt a. legkiválóbb magyar atléta va
sárnap egyetlenegy számban sem startolhatott.

TJzenötesztendős fönnállását ünnepelte u MÁV. GSK 
szombaton ós vasárnap. Ez alkalommal József Ferenc dr. 
kir. herceget az egyesület disztagjává választották, a 
klubház falán pedig márvány emléktáblát helyeztek el.

KI a legjobb munkás birkózó? Ez a kérdés szerdán este 
7 órakor dől cl az. MTE klubbajnokságán, n Tavaszmező
utcai gimnázium tornatermében, Mattira Mihály és Szalay 
Imre között.

Főiskolai hallgutónők vlvúfta. A háború előtt már óvó
kén keresztül ronílezett; dr. (lerontsér László egyoteml 
vivómesler a főiskolai hallgatónők- részére vivókurzuso- 
kat. Ma, amikor a női vivósport az egész világon elter
jedt. dr. Gereiitsér mester elhatározót, liogv ismét nép
szerűsíti a női tőrvívást és egyetemi, valamint, főiskolai 
hallgatónőknek külön kurzusokat rendez. Jelentkezni le
het a IX. kerület, Lónyai utca 7. szám alatti vívóteremben 
egész nap.

Spanyol-magyar válogatott mérkőzésre jegyekről már 
most gondoskodjék a „Stop“-núl: Nádor-utca 24 (Telofon: 
57 -62.)

Lovaregyleti versenyed
Kettős ivadékverseny

T. Naplopó (Gutái) 
II. Lázadó (Szabó L. II.) 

J1I. Andords (Scliejbal)
Vasárnap fejoztc be a Lovarcgylot szeptemberi miting-. 

jét. A vecőfényes őszi nap rekordlálogatottsúgot hozott. 
A mitlngzúró nap főversenyében, a Kettős Ivadék
versenyben, négy )ó állt stnrthoz. Eleinte Andorás veze
tett, a távnál Naplopó állt az élre és könnyen beveze
tett.

A nap részletes eredménye:
I. futam: 1. Little pet (l'.ir) Szabó L. TI. 2. Pong (2)

Kovács L. .3. Pricl (2) Gutái, őíh. 11411. Tót. 10:14.
II. futam: 1. Mutatós (I) Scliejbal. 2. Alperes (8)
Gulyás B .3. Honfitárs (4) Gutái. Fin.: Oscar Autón,
noliCnn, Kérdője, Elopejncnt, Rival, Fruzsi. Nyh %h. 
Tol,: 10:78, 26. 33. 2.3. Hl. futam: 1. Naplopó (8:10r) Gutái.
2. Lázadó (10) Szabó L. II. .3. Andorás (l’/i) Schojbal. 
Fin.: Bidonine. ’-h. l'/ih. Tol.: 10:18. IV. futam: 
1. Musetto (16) Szenté. 2. Krikri Hasba (.3) Gutái.
3. Ecarté II. (1) Singer. Fin.: Bocska.v, Küzdő. Marika TI., 
Siessl, Katáiig. .Jenkő, Felperes, l'ih, fejh. Tót.: 10:17L 
40, 19, 27. V. Liláin: Donna Sol (4) Scliejbal. 2. Silver 
brcok (2) Gutái. 3. Muc.ni (3) Singer. Fm. Palermo. 
I’arlslennc. Mcmento, Sabaria. Szélkiáltó. 1!4h, ih. Tót • 
10:12. 13. 13. 17. VI. futam: 1. Felkelő (!) Gutái. :? Alii- 
drückon (5) Stenzl. .3. Kikcriki (1V4) Hofbaucr. Fin.: 
Planéta, Sílcnn, Útmutató, Tamara, Datnocles.

Ügetőversenyek részletes eredménye
I. futam: 1. Aranka. 2. 

10:40, 15, 12. 19. TI. futam:
Useftil. Tol.: 10:156, 17. 14,
2. Obsitos. .3. In fiat io. Tót.: 
2. Banya. 3. Zsandár. Tót.: 
1. Rendetlen. 2. .Juliban. ,3. 
VI. futam: 1. Fin. 2. Emié]

Alt Wien. 3.. Lavinia. Tót.:
1. Wernsdorf. 2. Samu. 3. 

60. III. futam: 1. Brokát.
1- Zora. 10:15 22, 16, 19. V. futam:

l’oczkás. Tol.: 10:20, 13, 13. 
í A. 3.. Amicc. Tót.: 10:19,

_____Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
„Világosság" könyvnyomda rt. Budapest, VITT, Conti-u. 4. 

Műszaki igazgató: Dcutsch dX

STEIN-* perzsa..,,,.
koronától es foljobb, minőség és nagyság szerint:

ti

▲laplttatott 1819 Blldopest IVg Vdcl^utcn 1 Telefon: 24 99 1,600.000 Keschnn, TElirls, Yornghan, Mlrman, Haris, 
Schlras, Bokhara, Mcsched, Afgán, Anatol, 

Turkbaf, Kablstan stb.


