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beszéde Schweinitzer kapitánnyal
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(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap, késő dél
utánig, egész nap csak Rákosi Mátyás népbiz
tost hallgatták ki a rendőrségen. Már kora dél
előtt két detektív vezeti Rákosit. Retényi fő
kapitányhelyettes és Schweinitzer rendőrkapi
tány elé. Az éjszakát a második emeleten levő 
különcellában töltötte, teljesen egyedül. Na
gyon nyugodtan viselkedett egé<sz éjozrika. 
Abban a pillanatban, amikor fölszólítják, hogy 
késziiljön a kihallgatásra, látszik rajta, hogy 
szívesen,

ötömmel megy vallani
a nyomozást vezető rendőriisztviselők elé, akik 
már kiismerték tulajdonságait. Azt mondják 
róla: . __ «

— Rákosi nagyon érdekes ember. Egy pilla- 
lyitig sem kellett vele szemben erélyesebb esz 
közöket igénybe venni.

Vasárnapi vallomásában a következő újabb 
dolgokat mondja:

— Csodálatos, most jut eszembe, hogy kedden 
reggel, amikor a Közraktár-utcába, a rande
vúra mentem, különös érzés fogott el,

megéreztem, hogy baj lesz.
Éppen ezért nem a kitűzött időpontban men
tem a randevú helyére, már egy órával előbb 
voltam ott és amikor láttam, hogy ürc-s az 
utca, csak akkor mertem másodszor újra 
visszatérni.

A lírai dolgok elmondása után kérdésekkel 
ostromolják. Folyamatosan mondja tollba val
lomását:

— A kommunista propagandával megbízott 
Vezérférfiak mind álnéven gyűltek össze Bécs
ben. A kommunista-cionisták egyesületében 
tartottuk meg az úgynevezett májusi kon
gresszust. A kongresszuson jelen voltak: 
Landler Jenő, Hirosik Károly, Alpár Gyula, 
Révai József, Weinberger Zoltán, Kun Béla 
és én magam. Már előre

meghívtuk Budapestről az úgynevezett 
Vági-párt tagjai közül

llámán Katót, Czciner Jánost, Juhász Pált., 
Németh Gyulát. Fiola Józsefet, Gőgös Ignácot, 
őri Károlyt, Weisz Józsefei, Szekér-Hérisz 
Lajost, Mittercr Károlyt tb Szabó Jánost. 
A kongresszus három napig tartott. Az érte
kezleten moszkvai utasítások alapján meg
beszéltük az újonnan megkezdendő magyar
országi kommunista szervezkedés lehető mód
jait.

llgy döntöttünk, hogy a legnagyobb titok
tartással ki kell képezni néhány agitátort, 
akik mint rendes párttagok, bejutnak a 
szakszervezetekbe és a szakszervezetek 
utján a szociáldemokrata párt szer- 

vezeteibe.
Itt kötelessége a megszervezett tagnak elége
detlenséget szítani és a kommunista tanok 
barátaivá, és híveivé (enni az arra alkalmas 
munkásokat. A bécsi értekezleten azután meg
választottuk, a bizottságokat. A központi bi
zottságba engem és Weinbergert választottak 
be. Utasít ást. kaptam, hogy men jek ilyen mi 
nőségben Budapestre, Arra a kérdésre, hogy 
népbiztost szereplése után, hogyan határozta

előbb hallgatott,cl magát a visszatérésre, 
aztán csak ennyit mondott:

— Két halál között kellett
Többé aztán az ezirányu 
felelt. Pesti működéséről 
beszélt: Közvetett 
jelentések s én 
mutatásokai az agitációs szervezkedés 
hajtásúra. Csak Weinberger Zoltánnal < 
köztem, ^'uhíjdonképen két fáfybrtban, 
irányban folyt az u.i bolseviki szervezkedés. 
Weinberger Zoltán utján az ifjúmunkások kö
zött kezdetiünk szervezkedni, a Vági-párt:né
hány megnyeri tagján keresztül pedig a föl
nőtt munkások körében, zl Vági-párt tulaj
donképen nem'kommunista párt, de

célravezetőnek tartottuk, hogy a Vági- 
párt leple alatt, férkőzzünk közelebb a 

* munkásokhoz.
Rákosi Mátyás budapesti tartózkodásának 

részleteiről még nem vetlek föl jegyzőkönyvet. 
Amikor kihallgatása befejeződött. Schweinitzar 
rendőrkapitány igy szólt Rákosihoz:

— Tudja-e, hogy az ön dereka cl van törve?
Rákosi moglcpődötten egyenesedett föl és a 

rendőrkapitány igy folytatta:
— Na igen. A bécsi „Abend“ cimü lap azt 

irja tegnapi számában, hogy véresre vertük az 
elfogott kommunistákat, hogy önnek eltörtük 
a derekát, égő cigarettával pörköltük a bőrét.

Rákosi mosolyogva igy válaszolt:
— Magam sem hittem volna, hogy egy ujjal 

sem nyúlnak hozzám!
Kérem, kapitány ur, ha parancsolja, én 
demenfálhatojn azt a hirt, hogy itt eltörték 

a derekamat.
Terméiszctescn, erre vonatkozólag semmiféle 

nyilatkozatot nem kívánt a volt népbiztostól a 
rendőrség. Rákosit kihallgatása után vissza
vitték cellájába. A rendőrség most (ízt fogja 
tisztázni, kiknek a közvetítésével szivárgott be 
a guruló dollár a Pesten bujkáló kommunista 
vezérekhez. Ennek kinyomozása most folyik. 
Ezek mellett, megállapították, hogy a Buda
pesten elfogott, megszervezett kommunistákon 
kiviil vidéken a földmunkásokra is kiterjesz
tették a kommunista szervezkedést. Szabó 
János kubikosról m(..-:t derült ki, hogy katona
korában 
lett és .
odakint, (rögös Ignác is földmunkás. Szombat 
éjszaka detektívek utallak le vidékre és 
Mezőtúr körmiekén 12 fölanunkássihedcrl fon
tak össze. Vasárnap délben hat csendőr 
födözcle melleit Budapest re hozták őket, ahol 
Seh’Acinbzer .rendőrkapitány fogja őket ki
hallgatni.

A rendőrségi nyomozás megállapításai sze
rint

az összeesküvés egyes szálai Székesfehér
várrá vezetnek.

Éppen ezért a főkapitányság vasárnap délután 
telefonon fölhívta a székesfehérvári rendőr
séget és arra kérte, hogy az ottani kommunis
ták kézrckcritésérc tegye meg a szükséges lé
giseket.

s

választanom ...
kérdésekre nem 

m á r részletesebben 
utón hozzám futottak be a 
adtam utasításokat és ut- 

vét; ve
nni érint 

, kél

megjártn. Oroszországot. hadi fogoly 
k ii I ön bűző a rri t á < o viskói á ka I végzett
detektívek utallak le vidékre

Örültek és ápolók
Kormányzatunk a szélsőjobb felé tolódik, 

ezt olvassuk most megriadt és aggodalmas
kodó újságcikkekben. A. politika perverz 
észjárása szerint ez a lehetőség egyszerre 
elképzelhető, annál is inkább, mert a 
rendőrség egy földalatti bolsi szervezkedést 
leplezett le. Józan polgári ésszel azt gon
dolná az ember, hogy bizonyára vannak 
okok, amelyek a bolsi agitáció szekerét segí
tik, tehát ezeket az okokat kell fölkutatni 
és lehetőleg megszüntetni; a politikai ész 
azonban úgy gondolkodik, hogy a szélső
balra a szélsőjobbal kell felelni, ami más 
szóval azt jelenti, hogy az elégedetlenség 
szélsőségét az elnyomás szélsőségével kell 
ellensúlyozni. Egy szép középkori tébolyda 
az a politika, ahol a beteg dühöngésével pár
huzamosan növekszik az ápolók dühöngése 
és ha a beteg harap, akkor az ápoló még 
veszottebben csapkod a korbácsával. Mennek 
hát a vak politikusok, ki jobbra, ki balra és 
elérvén a szélsőségekhez, riadtan horkan
nak föl, amidőn ott a szélsőjobb és a szélső
írni közvetlenül egymás szomszédságába 
^rül. Nem véletlen .ám, hogy a fajvédő 
réakcio oly szépen összetalálkozott a .Vágiék 

‘bolsevizmusával. Aki ugyanis a tömeg han
gulataival dolgozik, az lehet

/vörös, az akármelyik oldalról 
denképen ugyanerre az egy

fehér vagy 
érkezik, min- 
tömcglélokre 

bukkan, amelynek a lényege a keserűség és
az elégületleuség. A munkásnak osztály- 
érdekei vannak, de tömegérdekeik csak az 

Osztályokon kiviil lapulóknak, világosan 
^zólva, a munkanélküli rongyproletariátus- 
.nak. Ez a demagógia publikuma és minden 
-deinagógpolitika ehhez érkezik el, akár- 
merrofelől indul. A fajvédő hordóból ugyan
azok szopják a kielégülést, akik a Rákosi— 
Weinbergeréböl s a fehér anarchiának 
ugyanazok a martalócai, mint a vörösöknek. 
A forradalmi tömeg végső akarata egyetlen 
hörgés: Mindon a miénk és a többiek pusztul
janak! — és minden forradalmi megmozdu
lás önnek a jelszónak kerül utóbb a hatal
mába. Akár kunbélizmussal, 
fór vadai mi a n t i szem i t i zniussa l
meg a csőcseléket, az csak azért 
hogy betörjön társadalomba 
rabolja. A fajvédők öntudatlanul, 
tudatosan együtt érkeztek meg a 
proletariát odújának kapujához és 
polgároknak majdnem
hogy ezt az ajtót Zsirkay vagy Vági nyitja-e 
ki, mert a kitóduló marta lócsereg előbb- 
utóhb úgyis a. teljes anarchiához, a bolseviz- 
mushoz fordul. Nem tudni, mi lesz most az 
országos politikában, de bármerre is téve- 
lycgjen az arany középút, a magyar liberális 
demokráciának nincs más helye, mint szem
ben a forradalommal, annak az elvnek erős 
födözékébon, amely azt tanitja, hogy a jog
talanokat fokozatosan bele kell ékelni a 
jogokba és a parlagi erőkét fokozatosan belő 
kell nevelni a társadalomba.

akár ellen
in ózdi tjük 

mozdul, 
és ki- 
Vági ék 

lumpeu- 
nekünk

mindegy lett volna,
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afléSutára megkezdték Weinberger Zeitén kihallgatását is
Weinbergcr még non tudja, hogy Rákosi tel
jes beismerésben van és az ö szerepéről is 
részletes képet adott. Scliweinltzer kapitány 
és Weinbergcr között kétórás párbeszéd folyt 
le s bár Weinbergcr nagyon óvatos feleleteket 
adott, mégis több olyan kijelentést tett, nme-

Bethlen miniszterelnök
vasárnap hajnalban visszaérkezett Budapestre és még ma 

hozzáfog az őszi kormányprogram Kidolgozásához
E héten tőrténiK döntés az aranyKoronás valutareform, a drágaságot letörő 
adómérséKléseK, a státuszrendezés, a JátéKbanK engedélyezése és a Ház 

munkarendje ügyében
(A Reggel tudósítójától.) Bethlen István gróf 

miniszterelnök vasárnap hajnali ö órakor 
érkezett vissza Radványból Budapestre és né
hány órai pihenés után feleségével együtt a 
Svábhegyre hajtatott, ahol végignézte a 
Királyi Magyar Automobil Club hegyi autó
versenyét. Á Reggel munkatársának vasárnap 
délben alkalma volt arra, hogy teljesen be
avatott helyen érdeklődjék

a miniszterelnök legközelebbi programja 
iránt és a következő választ kapta:

— A 'miniszterelnök hát főn délelőtt átveszi 
hivatalát és mindenekelőtt Vass József nép
jóléti miniszterrel fogja megbeszélni az összes 
időszerű, aktuális politikai és gazdasági 
problémákat. A tanácskozás során

meg fognak állapodni a drágaság letöré- 
sőre irányuló akció folytatásában és azok
ban az árszabályozó intézkedésekben, ame
lyek az akció aktáinak lezárását fogjak a 

legrövidebb időn belül követni.
Tekintettel arra, hogy az árak lényegesebb 
csökkenése már az eddigi tapasztalatok alap
ján sem várható bizonyos adómérséklések 
nélkül, a drúgaságellenes ankétezés után be
vonják a tanácskozásokba Búd János pénz
ügyminisztert is, akivel

a közvetett adók mérséklésének föltételeit 
fogják megbeszélni. A kormány számítása 
szerint jótékony hatással lesz az árak alaku
lására a beruházási program végrehajtása is 
és éppen ezért a miniszterelnök föl fogja 
szólítani a resszortmínisztercket arra, hogy a 
tárcájuk keretébe tartozó közmunkák meg
indításáról, illetően folytatásáról sürgősen 
gondoskodjanak. Még e hét elején alkalmat 
fog találni a pénzügyminiszter arra is, hogy 
tájékoztassa a miniszterelnököt Popovics Sán
dor londoni tárgyalásainak eredményeiről. 
A Nemzeti Bank elnöko tudvalévőén a valuta
reform előkészítése érdekében utazott Lon
donija, ahol Normann-nel, az Angol Bank 
elnökével folytatott megbeszéléseket a ma
gyar valutareform ügyében. Popovics célja az 
volt, hogy

meggyőzze az angol pénzügyi köröket az 
aranykoronás reform helyességéről,

az angol, illetve az osztrák shillingen alapuló 
megoldással szemben, amelyek érdekében 
mr. Smith főbiztos, illetve Shipmann, a Nem
zeti Bankba kirendelt népszövetségi tanácsadó 
szállott síkra. Popovics tárgyalásai teljesen 
kielégítő eredménnyel jártak és igy a pénz
ügyminiszter joggal számit arra, hogy

a csütörtöki valutareform-ankéten az ősz- 
szes pénzügyi szakemberek és érdekeltsé
gek részvételével sikerülni fog az arany
koronáról szóló elvi döntés alapján hozzá

fogni a reform előkészítéséhez.
Erre annál is inkább szükség van, mivel 
valutareformról szóló törvényjavaslatot Búd 
pénzügyminiszter lehetőén a valorizációs ja
vaslattal egyidejűleg óhajtja október második 
felében a nemzetgyűlés elé terjeszteni. A köz
tisztviselői státuszrendezés problémájának 
megoldása után

legkésőbb a jövő hét végére elkészül a rész
letes költségvetés is,

ami azt jelenti, hogy a kormány nem is gon
dol arra, hogy újból indemnitási javaslattal 
álljon elő, mert hiszen december 31-ig éppen 
elég idő van arra, hogy a költségvetés törvény
erőre vmelkedhesaék. A i lénteki miniszter
tanácson az itt fölsorolt kérdéseken kívül 
na pl rendre kerül

a játékbank engedélyezésének ügye

a
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Teljes gyászfölszerelések speciális raktára! 

lyek fontos és újabb adatokkal bővitették a 
nyomozás munkáját. .Weinbergcr eddigi vallo
másai alapján máris detektívek mentek szét 
a fővárosban és több detektív leutazott vidékre 
is, hogy az újabb nyomokon keressék az el
ágazó összeesküvés további részeseit.

is, amelyben most már végleges döntés törté
nik és az engedélyezésről Fása népjóléti mi
niszter — amint A Reggel már a múlt, héten 
jelentette — törvényjavaslatot fog a Ház elé 
terjeszteni. Még ezen a héten akarja a mi
niszterelnök megállapitan i

Rákosi Mátyást felelősségre vonják 
régi bűnei, ütvén gyilkosság, lelségsértés, Sázatiás, számtalan 
zsaroBás, lopás, pénzhamisítás és ezer rendbeli személyes 

szabadság megsértése miatt is
(A Reggel tudósilójától.) Rákosi ellen, még 

1919-ben megindult a bűnvádi eljárás a többi 
külföldre menekült népbiztossal együtt, do fe- 
lelősségrevonása elmaradt, mert — mint isme
retes — Kun Bélával együtt külföldre mene
kült. A népbiztosok ügycsoportjában 23 vádlott 
szerepel és ezekkel egy ült akarták felclősségrc- 
vonvi Rákosi Mátyást is. Most, hogy Rákosi 
Mátyás kézrekérült, vele szemben

fölélednek ezek a vádak mind,
annál is inkább, mert a királyi ügyészség idő
közönként mindig intézkedett, olyirányban, 
hogy a népbiztosok bűncselekményeinek clévü- 

,,léséi.. m,egakgdályozza. Rákosi volt kereskede
lemügyi népbiztoshelyettes, majd a szociális 
termelés népbiztosa, végül pedig a vörösőrség 
főparancsnoka ellen, a többi népbiztossal egyiit 
a királyi ügyészség elsősorban a Btk. 127.’ §-ába 
ütköző felségsértés bűntettének a vádját emelte. 
A másik vád folytatólagosan elkövetett lázadás 
bűntettére vonatkozik, amelyben Rákosi Má
tyás mint fölbujtói bűnrészes szerepel. Vádat 
emelt elleno az ügyészség ezenkívül

17 rendbeli gyilkosság büntette miatt,
mint fölbujtói bűnrészes ellen. Külön vádcso
port az, amelyben 73 rendbeli gyilkosság bűn
tettére szól a vád Rákosi Mátyás ellen, amely 
gyilkosságokban mint fölbujtói bűnrészes sze
reitől. Van még eegy egész tömeg, körülbelül 
20 olyan gyilkossági bünpörc Rákosi Mátyás
nak. amelyeket szintén külön csoportokban 
emelt ellene az ügyészség, ahol a fölbujtói bűn
részesség mellett a gyilkosság vádja rablás bűn
tettével városul. N következő vádpontok szemé
lyes szabadság megsértésének büntet tere vonat
koznak, amelynek száma az ügyészi csoporto- 
sitás szerint körülbelül

ezerre tehető.
Rengeteg kisebb jelentőségű bűncselekmény ói
mén is vádat emelt az ügyészség Rákosi Má
tyás ellen, amelyek között sok zsarolás, üzlet
szerű lopás és folytatólagosan elkövetett pénz
hamisítás is szerepel. Ha a rendőrség befejezi 
a mostani bünpör nyomozását. á(k< rülnck az 
összes iratok a királyi ügyészségre és ott elő
ször azt döntik el, hogy milyen hatáskörű bí
róság tárgyalja Rákosi és társainak bünpörét. 
Annyi bizonyos, hogy gyorsított eljárás alá. 
nem tartozhat, az ügy, mert a Friedrich-féle 
gyorsított eljárást azóta hatályon kívül helyez
ték. Komplikációt csak az okozhat, hogy a. sta
táriális eljárás még mindig érvényben van, kél 
bűncselekményre, a gyújtogatás és a lázadás 
bűntettére. Tekintetted arra, hogy Rákosi Má
tyás régi bűnügyében az egyik vád lázadás
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"Ti wrjyrlIR 

a nemzetgyűlés napirendjére kerülő tör. 
vény javaslat ok sorrendjét

is és bár a kormánypárt egy részében megvan 
a hajlandóság arra, hogy a Rákosi Mátyás
féle kommunista szervezkedésre való tekintet
tel és az ehhez hasonló törekvések ellensúlyo
zására mielőbb letárgyalják a rend javaslatot 
és a sajtónovellát, mégsem valószínű, ho^y o 
javaslatok napirendre való tűzésére meg a 
költségvetési vita előtt sor korülhessen, tekin
tettel arra, hogy

a kormánynak sem áll érdekében siettetni 
e bólső politikai komplikációkkal fenyegető 

javaslatok parlamenti tárgyalását.
A rendjavaslatot és a sajtónovellát tehát a 
legrosszabb esetben is csak a költségvetés 
megszavazása után tűzik a Ház munkarend
jére, amelynek meg állapit ásóról még ezen a 
héten .^pjtppszky Béla házelnökkel fog a mi- 
nisztárlenöí&behaló tárgyalást folytatni. Ezen 
a tqn.úofdcozá^on döntik el azt is, vájjon mu- 
tatkozify-.e ' szüksége annak, hogy a nemzet
gyűlés*.ussz^iiléso előtt

pártközi értekezletet
hívjanak össze az őszi munkarend kidolgozá
sával kapcsolatos kérdések megbeszélésére.

bűntettére vonatkozik és a mostani uj bűnügy 
sokak véleménye szerint szintén lázadásnak mi
nősül, igy a fönnálló rendelet értelmében Rá
kosi Mátyás fölött a statáriális bíróságnak kel
lene Ítélkezni. Azonban előreláthatóan.

a statáriális eljárásnak technikai akadá
lyai lesznek.

A rögtön Ítélő bíráskodásról szóló rendelet 
ugyanié előírja, hogy ennek a bíróságnak a fő
tárgyalás megkezdésétől számított három, na
pon belül ki kell hirdetnie az ítéletet. Rákosiék 
bűnügye azonban olyan nagy halmazatit öleli 
föl a bűncselekményeknek, hogy ezt három nap 
alatt még akkor sem lehetne letárgyalni, hogy 
hu a rögtönitélő bíróság szünet nélkül három 
nap és három éjszaka dolgozna. Már pedig, ha 
záros határidő alatt nem tud a statáriális bí
róság ítéletet hirdetni, akkor hivatalból át kell 
tenni az egész ügyet a rendes eljárás szerint 
működő bűn tét őbirósághoz.

Százharminc millióval 
megszökött 

a Franco-Roumame repülő
társaság pénztárosa

(A Reggel tudósítójától.) A Gizella-téri 
Francia—román röpülőtársaság központi iro
dájában dolgozott Tibor Endre 35 éves buda- 
pesti hivatalnok. Hosszabb ideig állati a cég 
szolgálatában és nemrégiben a ndnzfdrosi 
teendők ellátásával bízták meg. Tibor naponta 
elszámolt a bevétellel, a múlt hét végén azon
ban egyszerre csak nem jelentkezett a hivata
lában. Rosszat sejtettek, rovancsolni kezdtek 
és kiderült, hogy Tibor Endre hónapok óta 
milliókat sikkasztott el ugy, hogy a napi el
számolásokat mindig m cgkorrigálta. A sik
kasztott pénzek végösszege

több mint 130,000.000 koronát tesz ki.
A megszökött pénzt úrnőket nyomban följelen
tették a rendőrségen. Nincs kizárva, hogy egy 
konkurrens röpülőtársaság gépén hagyta el 
az ország terűidét.

Pavfumenie

KOSZTELITZ
Francia parfömkülőnlei’ctsigek a legolcsóbban 

Dorottya-utca 12 Telefon 188-89
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Hegedűs György 
nemzetgyűlési képviselő SArvárott, Huszár 

Károly beszámolóján hirtelen meghalt
Szombathely, szeptember 27.

(A Renget tudósítójának telefonjelentése.) 
Huszár Károly, a nemzetgyűlés aleln őkének 
beszámolójára és Hass József népjóléti minisz
ter díszpolgári oklevelének ünnepélyes át
adásához több nemzetgyűlési képviselő érke
zett vasárnap Sárvárra, közöttük Nagykani
zsáról. dr. Hegedűs György, a letenyei kerület 
képviselője is. Hegedűs György már a délelőtt 
folyamán szédülésről panaszkodott, de azért 
megmaradt azon a szándéka mellett, hogy 
részt vesz Huszár Károly beszámolóján, 
amelyen ö is beszédet mondott. Utána Varga 
Gábor nemzetgyűlési képviselő kezdett beszélni, 
de már az első mondatoknál Hegedűs György

hirtelen rosszul réti, összeesett, eszméletét 
vesztette és rövid idő múlva meghalt.

Amikor Hegedűs hörögve összeesett, csak 
annyit mondott: „Jaj Istenem, de rosszul 
vagyok..." Nyomban a,z egyik közeli házba 
vittek, lefektették és orvost hívtak hozzá, aki 
a halál okául szivszélhüdést állapított meg. 
Közben Huszár Károly a. népgyülést berekesz
tette és fölszólította a népet, menjen a temp

KáKosi Mátyás letartóztatásának hírére 
Szentpéterváron állítólag elfogták Harmos Alfrédet és 
Molnár Viktort, a budapesti előkelő társaság két ismert 

tagját
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap, a késő 

esti órákban riasztó hír terjedt el a főváros 
előkelő klubjaiban és éttermeiben a pesti tár
saság két ismert és népszerű tagjáról, Harmos 
Alfréd dr.-ról, Harmos kúriai biró fiáról és 
Molnár Viktorról, Molnár zempléni volt fő
ispán fiáról, akik mintegy 14 nappal ezelőtt 
hosszabb kéjutazásra indultak Európában s 
útleveleiket többek között orosz vízummal is 
fölszereltették. A híresztelések szerint a két ur 
néhány nappal ezelőtt Szentpétervárra érke
zett, ahol

az orosz cseka pétervári szervezete, Rákosi 
Mátyás volt népbiztos elfogatásinak hírére 
a két urat szállodájában letartóztatta s a 

csóka központi börtönébe szállíttatta.

M szocialistád
befefezett ténynek tekintik, hogy a demo

kratikus kiok még e héten föloszlik
71 fővárosi diód egység® évmíetien mavad

(A Reggel tudósitójától.) A Demokratikus 
Biok fölbomlásáról már napok óta suttognak 
politikai körökben és bár kezdettől fogva 
kétségtelennek látszott, hogy a szociál
demokrata párt vezetőségét nagymértékben 
el keserít ette a biok egyes polgári, csoport jói
nak tehetetlensége, amely megmutatkozott a 
nemzetgyűlés összehívására irányúié) akció 
kudarcában is, a Demokratikus Biok feloszla
tása még sem következett be, mert ellenzéki 
körökben attól tartottak, hogy ez a lépés 
károsan fogja befolyásolni a fővárosi, törvény
hatósági bizottság baloldali párt jónak együtt
működését is. Éppen erre való tekintettel tár
gyalások indultak meg a biok föntartása 
érdekében, a szociáldemokrata párt vezető
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lomba és imádkozzon Hegedűs lelki üdvéért. 
Hegedűs 37 éves volt és úgy az első, mint a 
második nemzetgyűlésen a letenyei kerületet 
képviselte, amely 1922-ben antiszemita pro
grammal választotta . képviselővé. Hegedűs 
esak a kommunizmus után kezdett szerepelni 
a politikában, előbb mint a „Zalai Közlöny44 
felelős szerkesztője, azután mint az Ébredő 
Magyarok Egyesületének egyik elnöke. Az 
első nemzetgyűlésre kisgazdapárti program
mal, került be, de a kisgazdapártból nem
sokára. kilépett azzal az indokolással, hogy 
a párt lanyhán kezeli a „zsidókérdést" és libe
rális szempontok irányítják. Ettől kezdve

Hegedűs György a harcos antiszemitizmus 
egyik vezére lett

és a nemzetgyűlésen is ilyen irányú tevékeny
séget fejtett ki. Heves összetűzések voltak a 
baloldali ellenzékkel, de az utóbbi időben poli
tikailag keveset szerepelt és többnyire Nagy
kanizsán időzött, ahol ügyvédi gyakorlatot 
folytatott. A hirtelen elhunyt képviselő holt
testét Sárvárott. koporsóba tették, beszentelték 
és vasárnap éjszaka Nagykanizsára szállí
tót ták.

Harmos Alfréd dr. és Molnár Viktor letartóz
tatása állítólag a cseka moszkvai központjá
nak utasítására, történt volna, ahol informálva 
voltak Pétervárra való érkezésükről. Az el
fogatna után közölték a letartóztatásuk ellen 
tiltakozó magyar urakkal, hogy

Rákosi Mátyás sorsának clintéződéséig 
túszoknak tekintik őket.

A Reggel érdeklődött illetékes helyen a híresz
telések valódisága felől, ahol azonban a késő 
éjjeli órákra való tekintettel, a hirt sem meg
cáfolni, sem megerősíteni nem tudták s igy 
ennek hitelességét nem lévén módunkban tel
jes bizonyossággal megállapítani. azt csupán 
a legnagyobb föntartással közöljük.

tagjai azonban annyira megelégelték a mai 
helyzetet és annyira meg vannak győződve 
a Demokratikus Bioknak mai formájában 
való élet képtelenségéről, hogy a párt egyik 
legbefolyásosabb tagja a leghatározottabban 
kijelentette A Reggel munkatársának, hogy

a Demokratikus Biok, föloszlatása végleg 
befejezeti ténynek tekinthető.

— A blokk további föntartásának — mon
dotta A Reggel munkatársának a szociál
demokrata párt egyik vezére — semmi ér
telme, sincs, ha mindig csak mi állunk a 
polgári pártok rendelkezésére, amig az álta
lunk kezdeményezett akciókban sohasem szá
míthatunk a szövetség osztatlan támogatására. 
Most, már elmondhatjuk, hogy a szociál
demokrata párt tagjai közül többen kezdettől 
fogva kifogárolták a Demokratikus Biok meg
alakítását és működését és csak a pártvezető
ség energikus föllépésének volt tulajdonít
ható, hogy a. választmány hozzájárult a szö
vetség megkötéséhez.

Az a kudarc, amellyel a Ház összehívásá
nak általunk fölvetett terve járt, végleg 

megpecsételte a biok sorsát.
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A szociáldemokrata parlamenti frakció tagjai 
most ismét felelevenítik azt a régi panaszu
kat, hogy a nemzetgyűlési felszólalásaiknál a 
polgári blokképviselők soha nincsenek jelen, 
amig a szociáldemokratáktól mindig elvárják, 
hogy felszólalásaiknál staffázsul szolgáljanak. 
A kerületi és vidéki pártszervezetek vezetői 
is egymásután jelentik be, hogy nem hajlan
dók a munkástömegeket fölvonultatni a biok- 
gyűléseken szónokló polgári képviselők meg
hallgatására, ha a. szervezetien polgárság min
den egyes alkalommal távollétével tüntet. 
Ezek után egyáltalában nem lehet csodál
kozni azon, ha

a pártvezetőség három legnagyobb súlyú 
tagja immár tartózkodás nélkül helyezke
dik az életképtelen Demokratikus Biok 

sürgős feloszlatásának álláspontjára.
Ezt az elhatározásukat elsősorban azzal okol
jak meg, hogy a Demokratikus Riók gátolja a 
szociáldemokrata pártot a szabad cselekvés
ben, különösen pedig a munkáskérdések keze- 
Jeseben. Hozzájárul ehhez az is, hogy a párt 
elégedetlen elemei már régen kifogásolják a 
visszás állapotokat és arra készültek, hogy 
a decem béri pártkongresszuson elkeseredetten 
tiltakozzanak a polgári pártokkal való szövet
kezés hatványai ellen. A szociáldemokrata 
pa» „ vezetősége tehát nemcsak saját meg
győződése, hanem a pártszervezetek nyomása 
alapján is kénytelen állást foglalni a Demo
kratikus Biok föloszlatása mellett, ami még 
ezen a héten megtörténhetik, mert szabad kezet 
kell nyernünk az október 14-én összeülő nem- 
zetgyulesen követő taktikát illetően is. Ere
deti tervünk szerint

mindenekelőtt a Beniczky-ügyet akarjuk 
a parlamentben szóvátenni,

majd a sürgős munkáskérdések egész sorát, 
a munkahiány, a drágaság, a munkanélküliség 
eseteve, szóló biztosítás, valamint a közmunkáik 
kiírásának ügyét.

.A. szociáldemokrata párt vezetősége részéről 
közöltek még A Reggel munkatársával, hogy

a Demokratikus Biok föloszlatása a leg
távolabbról. sem fogja érinteni a községi 

politikában fönnálló blokot,
amely továbbra is egységesen fogja, teljesíteni 
hivatását. Ami pedig az országos politikai 
helyzetet illeti, a Demokratikus Biok föloszla- 
tasa semmiesetre sem jelenti azt, hogy 
amennyiben a liberális polgári ellenzék tagjai 
egymásra találnak és fegyelmezett egységben 
vonulnak föl a parlamentben, ne jöhessen 
létre a liberális ellenzék és a szociáldemokrata 
part között esetről-esetre olyan megvillapodás 
és szoros együttműködés, amely az eredmé
nyes parlamenti munka elengedhetetlen föl
tétele.

Vass József: „Senki ne áhí
tozzon sem Bethlen, sem a 

kormányzó helyére44
Mwsszár Károly sárvári beszámolója

Szombathely, szeptember 27.
(A Reggel tudósilójának telefonjelentése.) 

Sárvár képviselőtestülete vasárnap nyújtotta 
át nagy ünnepséggel’ Hass József dr. népjóléti 
es munkaügyi miniszternek, valamint Huszár 
karoly nemzetgyűlési képviselőneik a város 
díszpolgári, oklevelét. Az ünnepi díszközgyűlést 
délben nyitotta meg Kecskemély főjegyző és 
átadta a város díszoklevelét a város két dísz
polgárának. Utána Huszár Mihály apátplébá- 
nos üdvözölte dr. Vass József minisztert és 
Huszár Károlyt, akik meghat ottan köszönték 
meg a bizalmat, amellyel a város megtisztelte 
őket,. Huszár Károly, a nemzetgyűlés alelnöke, 
va/-árna.p délután .3 óráikor tartotta meg Sár
váron beszámolóját. amelyben. visszapillantást 
vetett 15 évi munkásságára. Amióta a sárvári 
kerület képviselőjévé választotta, mindig a 
keresztény nemzeti gondolatnak volt a törhe
tetlen harcosa. Így fog dolgozni a jövőben is, 
Huszár Károly után

Vass József
népjóléti és munkaügyi miniszter szólalt föl, 
aki a többi közölt azt mondotta, hogy az egy
séget, a megértést hirdeti a. történelmi, tradíciók 
alapján. Hirdeti a keresztény politikát, amit a 
hazafias érzésű zsidóság sem vehet rossz né
ven. Mi — mondotta —

meg akarjuk becsülni a hozzánk simuló, 
becsületes állampolgári életet folytató zsi- 

dóságot.
Nem lehel eltűrni, hogy egyesek folyton gán
csolják Bethlen István gróf miniszterelnököt, 
akit azért, adott nekünk a Gondviselés, hogv 
megmentse az országot. Ma nem engedhetjük 
meg magunknak azt a fényűzést, hogy vezé
reinket és politikai irányunkat folyton változ
tassuk. Az ország sorsával senki se játsszék és

senki ne áhítozzon sem Bethlen István gróf, 
sem a kormányzó helyére.
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Az 1921. évi amnesztiarendelet kegyelmet biztosit a gyilkosoknak
fj Reggel tudósító jótól.) A nemzetgyűlés őszi ülés

szakától még hetek válaszúinak ol, de az események kör
vonalai máris kibontakoznak azokból az előkészületekből, 
amelyeket az ellenzék egy része a megnyitás közeledtével 
tesz. Kétségtelennek látszik, hogy

n szociáldemokrata párt parlamenti frakciója beleviszi 
a parlamenti vitákba a Somogyi—Bacsó - rablógyilkos- 

ságot.
Rassay Károly szenzációs vezércikkben világított rá arra 
az eredményre, amely a szociáldemokraták magatartásá
tól várható és fejtegetéseiben annak a fölfogásnak ad 
kifejezést, hogy a Somogyi—Bacsó-ügy az 1921. évi am
nesztia-rendelettel elintézettnek tekintendő. E cikkel kap
csolatban A Reggel arra kérto Rassayt, fejtené ki rész
letesen álláspontját ebben a kérdésben.

Rassay Károly
nyilatkozata, amely bizonyára feltűnést fog kelteni min
denfelé, igy hangzik:

— A nemzetgyűlés pár hét múlva összeül és 
előreláthatóan újra a politika első vonalába 
kerül a Somogyi—Bacsó-gyilkosság Ugye. Nem 
kétséges, hogy a szociáldemokrata párt főleg 
emiatt akarta most is a nemzetgyűlés össze
hívását. Bizonyos tehát, hogy már az első ülé
sen szóvá fogják tenni a Somogyi—Bacsó-gyil
kosság nyomozásának ügyét. Én már hosszabb 
idő óta figyelem azt a nem őszinte játékot, 
amely ebben a kérdésiben folyik. Nem akartam 
beleszólni, mert joggal tarthattam tőle, hogy 
éppen a baloldalról fogják félremagyarázni 
azt a törekvésemet, hogy ezt a kérdést végre 
őszintén tárjuk föl a nemzet előtt. T)e most, a 
nemzetgyűlés ülése előtt, amikor mód lenne 
arra, hogy az ellenzék 'komoly parlamenti mun
kába kezdjen, aggódva gondolok arra, hogy 
egy programszerű komoly ellenzéki akció he
lyett megint olyan vágányon fog megindulni 
az ellenzék harca, amely magában hordja a 
sikertelenség csiráját. Éppen ezért vei ettem föl 
azt a kérdést, hogy mit lehet várni a Somogyi— 
Bacsó-gyilkosság ügyében beígért és állítólag 
folyamatban levő nyomozástól. A kormány 
ebben az ügyben állandóan megtorlásról, az 
elkövetett gonoszt  ott megbüntetéséről beszél. 
Ilyen értelmű nyilatkozatok hangzottak el a 
múltban, sőt hangzanak el most is, valahány
szor a nyomozás folyamatát politikai nyilatko
zatokban, vagy sajtóközleményben kritika tár
gyává teszik. Én ezt az eljárást nem tartom 
őszintének és komolynak. Csak arra jó, hogy a 
kérdést állandóan fölszinen tartsa, hogy uj és 
uj akciókat eredményezzen, hogy a Beniczky- 
esethez hasonlóan áldozatokat követeljen, anél
kül, hogy az igazságszolgáltatás szempontjából 
komoly eredményeket ígérne.

A Somogyi—Bacsó-gyilkosság ügye ugyanis

Nincs
a világon

elíepjedíebb 
könyv

a biblián kiviil

Wells
Afagy Világ~ 
történeténél

n. kiadás
Megjelenik decemberben 

az 1921. évi november hő 3-án kiadott Jeg- 
felsőbb elhatározás rendelkezései értelmé
ben már az igazságszolgáltatás szempont

jából elintézettnek tekintendő.
Ennek az amncsztiarcndeletnek harmadik 
pontja ugyanis

minden időbeli korlátozás nélkül köz
kegyelmet biztosit az úgynevezett hazafias 
fölháborodásban elkövetett büncselekme- 

nyék tetteseinek.
Az addig kiadott amnesztiarendeletek tartal
maztak időbeli megkötöttségeket

ez az utolsó amnesztiarendelet azonban a 
megjelenése napjáig elkövetett minden ily
nemű cselekményt föltétlenül közkegyelem 

alá vont.
Joggal vetettem föl tehat a kérdést, mi ér
telme van ilye.il körülmények között, hogy 
a kormány hallgat erről a tényről, megtorlás
ról, bünhődésről beszél,

holott épp a saját felelőssége mellett meg
jelent amnesztiarendclettel a bünhődést a 
Somogyi—Bacsó-ügyben lehetetlenné tette.

Ha az ellenzék ilyen körülmények között a 
nyomozás lefolytatását követeli s az akörül 
elkövetett visszásságokat támadja, akkor, úgy 
látszik, nyitott ajtót dönget, át. én vélemé
nyem szerint az ellenzéknek ezt a kérdést a kor
mánnyal szemben azonnal tisztáznia kell. A 
kormánynak nyilatkoznia kell abban a tekin
tetben, hogy fölfogása szerint a Somogyi— 
Bacsó-gyilkossági ügy közkegyelem alá tar
tozik-e vagy sem. Az azután má/5 kérdés, hogy 
a kormányt a kiadott közkegyelem tartalmáért 
politikailag felelőssé teszi-c az ellenzék. Ezt 
tettük a múltban is, azonban a. kormánynak 
csak kényelmes a helyzete, amikor éppen ez a 
felelőssége elhomályosul, minthogy az ellenzék 
nem vesz tudomást róla és arra a térre viszi 
át a Somogyi—Bacsó-gyilkosság megtartásá
nak ügyét, amely téren a kormány kényelme
sen hivatkozhat arra, hogy

a tetteseket rajta kiviil álló okokból nem 
tudja kinyomozni.

Ezért látom én szükségesnek, hogy ne hagy
juk a kérdést továbbra is ebben a mesterséges 
homályban, ne iníiciáljuk vele a parlament 
életét, ne tartsuk homályban a közvéleményt,

hanem egyszersmindenkorra tisztázzuk azt 
a kérdést, hogy van-e még Somogyi— 
Bacsó-gyilkossági ügy az igazságszolgál

tatás szempontjából.
Ebben a pillanatban a helyzet az, hogy a 
Somogyi—Bacsó-gyilkosságnak bármelyik. tet
tese nyugodtan jelentkezhetne a nyomozó
hatóságnál, nyugodtan vallhatja be, hogy 
ő követte cl a gyilkosságot, a haja szála sem 
görbülhet meg, mert egyszerűen hivatkozhatik 
a kiadott amncsztiarendeletre. Én azt hiszem, 
hogy itt a magyarázata annak, hogy a gyil
kossággal gyanúsított egyének nyugodtan jár
kálhatnak és még azt a fáradságot sem ve
szik maguknak, hogy az országból el
távozzanak.

Tekintse meg 

smtMiiiM 
melyek legszebbek, legjobbak, legolcsóbbak

Elkan és Gerö
Andrássy-ut 27

sióba Klítall"
3-5 millióért

tölgy, vitriné# kom
plett, 4-5 millióért 
külön külön is átndó 

Uriszoba klubgarniturával K.te, Podmnnicakv-Mtcp V4.

Túlzsúfolt raktár miatt Edfinyelífóti 
kiárusIftásB rendezünk és 

rendkívüli kedvezményként 
az összes raktáron levő gyermekruhá- K 
satl cikkek (1—16 éves korig) előirt áraiból

szeptember 30-ig

ngíj

*•
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engedményt adunk | 
Divatos 

átmeneti kabátok | 

420.000-ta S
Intézeti fehérneműik 

BskoSarahák 
Télikabátujdonságjaink 
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Óriási raktár

Fiuoltönyök óriási választókban 
Leány- és íiu felöl tök 

Fiú-, leányka- és bakfisruhák 
Játszóruhák 
Babyruhák 

Gyermekfehérnetnüek 
Bakfiskalapok 

Leány- és íiu kötények 
Leány- és fiukalapok 

Pyjamák óriási választékban
Áruink közismerten a legjobb minőségűek 
és a legelsőrangu kivitelben készülnek

ita IVTB»#U

665.&00 K
készpénzár

helyett most

csak
441.00® K

3 havi törlesztésre

Wells üíagy
Világtörténete

Megrendelhető 
bármely könyvesboltban
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# Mogul oroszlánja
Minden belépőjegy résztvesz a 9,000.000 koronás sorsolásban
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Dr. Verő Leó fővárosi tanár 
rejtelmes bűntény áldozata lett Párisban 

A Gare de l’Esten megtalálták egyik podgyászát útlevelével együtt 
Misztikus eltűnése, egy Loire-menti kirándulás után szeptember 7-én 

este 7 és *11 ára közt történt
(A Reggel tudósitójától.) A Tavaszmező

utcai főgimnázium igazgatója szeptember 9-én 
hiába vártu az intézet egyik legkitűnőbb ta
nárát, dr. Verő Leót, a nyolcadik osztály fő
nökét. Pedig Verő azt irta Párisból szeptember 
5-ikén kelt levelében, hogy 9-én pontosan meg
jelenik az iskolában. Budapesten lakó két nő
vérét is értesítette, hogy 9-én érkezik meg. 
Várták, várták Verő Leót, de hasztalan... 
Néhány nap múlva, amikor hozzátartozói már 
aggódni kezdtek, jelentették az eltűnést a rend
őrségnek. Parisba azonban jóval később ment 
az értesítés.

A párisi rendőrség tiz nappal a rejtelmes 
eset után fogott munkába,

mert addig nem volt tudomása a budapesti 
tanár sorsáról. Eleinte azt hitték, hogy Verő 
doktort a francia fővárosból való elutazása 
után érhette valami baleset. Ma már kétség
telen, hogy a tanár el sem hagyta Parist és az 
ottani rendőrség föltevése az, hogy

Verő bűnténynek esett áldozatul éspedig 
szeptember 7-én este 7 és 11 óra között.

A kétségbeesett család Decroix párisi gyá
rost kérte meg, hogy a rendőrségen interve
niáljon. A Service Secret igazgatója a. leg
nagyobb készséggel ajánlotta föl támogatását. 
Elsősorban az eltűntek közt keresték Verő Leó 
nevét, de ot.t nem találták. Abban a hotelben, 
ahol Verő lakott, megállapították, bog},' a ta
nár kiegyenlítette a számláját és szeptember 
5-én hagyta el Parist, nagyobb kirándulást, 
tett a Loire mentén és 7-én este visszatért Pa
risba. A kirándulás a Cook-féle utazási iroda 
motoros társaskocsiján indult el tizenketted- 
magával. Ez a járat háromnapos, a Loire- 
menti csodaszép régi kastélyokhoz viszi az 
utasokat. Kirándulás közben nem tűnhetett 
el Verő, mert ezt a Cook-iroda embere észre
vette volna. Szeptember 7-én este 7 órakor 
lutott be a Cook-autóbusz a Madeleine-temp- 
lom elé, ahol a kirándulótársaság tagjai lé
szállottak.

Ekkor még Verő Leó dr. is közöttük volt.
A család egyik tagja, aki Parisba utazott, 

hogy a rendőrség munkájában maga is részt- 
vegyen, a Gare de. J’Est-ro ment, ahonnét 
Verőnek szeptember 7-én az éjjel 11 órakor 
induló vonattal kellett volna elutaznia. Az 
egyik párisi rendőrnek eszébe jutott, hogy a 
pályaudvar ruhatárában utána kellene nézni, 
nem tette-e 1c a podgyászát Verő. A garderobe- 
ban a tanár rokona ráismert az eltűntnek 
egyik podgyászára. Fölnyitották és

megtalálták benne Verő iratait az útlevél
lel együtt.

Nagyon valószínű tehát, hogy a tanár a kirán
dulásról vissza lövet, maga vitte ki egyik bő
röndjét a pályaudvarra, ott letette, és a kiseb
bik podgyászát magánál tartva, még néhány 
gondtalan órát a párisi boulevardon akart el
tölteni. A balesetnek vagy a bűnténynek tehát 
azután kellett megtörténnie, hogy Verő a 
Madcleine-t, illetve a Gare de l’Estet elhagyta, 
vagyis szeptember 7-én este 7, esetleg 8 óra 
után. Annyi tény, hogy a szerencsétlen ember

| MAGYAR SZIHHAZ
i nagy sikere
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11 órakor nem utazott cl. Hiszen a podgyásza 
és az útlevele ott maradt a ruhatárban. Meg
állapították azt is, hogy Verő doktor

előre megváltotta Budapestig a vasúti 
jegyét.

Kirándulása közben néhány londoni barátjá
nak levelet irt s közölte velük, hogy a Loire- 
menti kastélyok megtekintése utáh hazauta
zik. Az angolok válasza azóta meg is érke
zett Verő budapesti lakására, a Lipót-körut 
13. szám alá. A professzornak, amint említet
tük, két nővére él Budapesten: az egyik a 
Magyar-Olasz Bank főtisztviselőjének, Hűvös
nek, a másik Láng József óra- és ékszernagy- 
koreskedőnek a felesége. Mindkettőjüknek 
megírta, hogy 7-én éjjel indul Parisból. Ugyan
ezt tudatta lakásadónőjével, özv. Jakobovi's 
Zsigmondnéval is, akinek 10 év óta volt az al
bérlője. Fölmerült az a kérdés is,

mennyi pénz
lehetett Verőnél eltűnése idején. Tekintettel

Az uj diktatúra arcképcsarnoka
(A Reggel munkatársától.) Vasárnap reggel. 

A folyosó végén egy rendőr fordul be Hetónyi 
fökapitányhojycttes szobája felé. Egyik kezé
vel a kardját fogja, a másikban barna szijjat 
tart, többszörösen az ökle köré csavarva- A szijj 
egy ember csuklóin végződik, aki hosszú ka
száló léptekkel botorkálva követi a rendőrt. 
Mögötte egy detektív halad, jobb keze az 
előtte haladó ember jobb lábának mozdulatait 
kié éri. Az ember jobb lábát és a detektiv jobb 
kezét szintén barna, széles szijj köti össze. A 
megkötözött ember kis kövér alak, szürke őszi 
ruhája hanyagul, gyűrötten lóg a testén, arca 
halálsá.padt. furcsa roziinárba.iusza majdnem 
egészen elfedi verteién ajkait. Ahogy a sarok
hoz érnek, a detektiv int:

— Erre...
Az’ elkárhozott. ember lehajtja fejét és alig 

hallhatóan mormolja a. fogai között:
— Igen...
Formátlan cipőiből hiányzik a zsinór, nya

káról a nyakkendő, sárga kopasz fejéről a ka
lap. A menet ogy pillanatra megáll Hetónyi 
szobája előtt. A megkötözött ember most hir
telen kiegyenesedik, fölveti a fejét, arcára dac 
ül ki. Mint egy páva, ugy lépi át a küszöböt. 
A neve Rákosi Mátyás, a magyar komnrün volt 
népbiztosa...

A több i eket m i n ilj ár t v.iiszik reggeli ra ppor tra. 
Ili őrzik őket egy szobában

az uj proletárdiktatúra letartóztatott ve
zéreit., 

hatvanegy züllött, gyűrött bérét valótlan csa
vargót s néhány lompos nőt. Ajtajuk előtt; két 
rendőrőrmoster áll, de porconként nyitnak be 
hozzájuk a deirk'tivok s amint az ajtó nyílik, 
riadtan futnak össze, mint égzengéskor a birka- 
nváj. Csupa nyomorral permetezett, kifejezés
leien arc. üres, vagy nemtelen tekintet, szájuk 
körül rejlett gúny, bujdosó mosoly, mint akik
nek nincs mi'ől tartaniok. Egyetlenegy félel
mei gerjesztő alak van közöttük, egy gnóm- 
szerüen zömök, katonazubbonyos alak, rövidre 
nyírott sorté-hajjal, apró pislogó diszn ószem ék
kel. lógó oráugiitáng karjaival, mélyen a tör
zsébe ásott rut fejével. Születeti terroríiu. Lom
pos szürke ruhában kenyeret majszol odébb egy 
nő. Az arca szögletes, vonásai durvák, kemé
nyek. Se szőke, se barna haja rövidre vágva, 
do nem bubi-rövidre, hanem valamivel hosz- 
szabbra: bolsevista módra. Ez Hámán Kató, 
a „trojka" női tagja. Olyan fáradt, elnyűtt az 
arca, mint egy öreg mindenes cselédé. Eszi a 
kenyeret s a világon semmivé! sem törődik, az 
arca szinte eszelősen közönyös marad, mint 
akinek sejtelme sincs arról, hogy körülötte mi 
történik... tös „Iliit c dich vor dem Gezcich- 
neten": majdnem valamennyiük nyakán, vagy 
válla alatt sebhelyek éktelenkednek.

a skrofulózis nyomai. 

párísikalitka 
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Katónkónt

BILLY ARNOLD
nagy sikert arain!' amerikai Jazzbandjo

Ma záróra raggal 5 órakor >
Telefon 83—74 

arra, hogy a tanár 35 napot töltött Párisban 
és csak annyi pénzt vitt magával, amennyi 
erre az időre kellett, néhány száz franknál több 
aligha lehetett nála, amikor el akarta hagyni 
Páris t.

A párisi nyomozó hatóságok már abban az 
irányban is kutatnak, hogy a tanár bán- 

diták kezébe került,
mert Verő föltűnően elegáns férfi. A család 
kiküldött tagja még nem érkezett vissza Pa
risból, de a nyomozás itt közölt részleteiről 
már értesítette Verő doktor kétségbeesett nő
véreit. A párisi rendőrség nagy apparátust 
mozgósított, hogy a misztikus eltűnés minden 
egyes mozzanatára világosságot derítsen. 
Budapesten izgalmas részvéttel kisérik dr. 
Verő Leó tragédiájának rejtelmeit. A fiatal 
professzort néni a szórakozás, hanem a tanu
lás, a továbbképzés vágya szólította el Parisba. 
A , Tavaszmező-utcai főgimnáziumot ugyanis 
reálgimnáziummá alaki tolták át és igy ren
des tantárggyá vált a francia nyelv és iroda
lom is. Párisban a Sorboniicon öthetes kurzust 
tartottak idegen^ tanárok részére és ezt hall
gatta végig Verő Leó. A Párisban szerencsét
lenül járt tanár kvalitásait annyira meg
becsülték, hogy még az ellen forradalmi kilen
gések idején sem mertek hozzányúlni a zsidó- 
vallásu professzorhoz, aki nemcsak hogy a 
helyén maradt, de az igazgató és a tanári kar 
bizalmából a nyolcadik osztály főnöke lett. 
Diákjai rajongással szerették a finom lelkületű, 
nagytudásu 38 éves professzort.
ti .........................

De van sánta, púpos, fél szemére vak és nya
valyatörés is közöttük. Hol éltek eddig ezek 
az emberek, akik most rendőrök sorfala között 
egyenként lépnek ki a szobából, gyűrötten, 
csapzottam mint egy alvilági film rémei...

♦
Hetényi ajtaja újból kinyílik. Elől a rendőr, 

középen szijjak között a fogoly néptribun. De 
mintha megváltozott volna valahogy. Arcáról 
lehervadtak a láz rózsái, szemeiből is eltűnt a 
dac. Görnyedtem fáradtan, megtörtén ván
szorog kísérői között végig a folyosón a cellája, 
felé. Amikor előttem elhaladnak, hátraszól a 
detektivnek, aki a lábán lógó szijjat épp most 
csavarja a keze köré:

— önök győztek, — én vesztettem...
A detektiv nem felel neki.

Egyed Zoltán

OKTÓBER 1-TÖL Á

NEW-YORK
ETTEREMBEN
KÓMLÓCS ÉS MÁNDICS 
ZENEKARA MUZSIKÁL!

♦

A MÜVÉSZSZOBÁBAN 
A KIS FRÖLICH 

JÁTSZIK

női, barna sevró, dlvatpánt, fasarok 320.000
női, fekete antilop, lakkdisz 340.000
női, lakk, divat....................  330.000
férfi, fekete, magas fűzős . . 298.000
férfi, barna. .  ....................  375.000

Iskolacipők erős tartós minőségben
Hé- és sárcipők legolcsóbban

GuliWer cipőház,
Budapest. Vili, kerület. Rákácl>ut I szám

Kötöttbabátok, pulóverek, 
szvetterek, vadászmellé-
JllZOk Sfb» llölsyek, urak 4a gyermekok réazóro

Gtkbov, V. kerülőt, Porottya-ntca !ö
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Negyvenezer néző, . 
hatszáz autó és jazz-band a svábhegyi 

automobilversenyen
(A Reggel tudósítójától.) Reggel 9, órakor 

már nem lehet autótaxit kapni a városban. 
Kileno órakor megindult az automobilok kara
vánja a Svábhegy felé, ahol a Királyi Magyar 
Automobil Club tartja ezévi hegyi versenyét. 
A startnál, a Kékgolyó-utcában, a Svábhegy 
tövében megakad nz automobilok áradata, 
egyenként, egymásután eresztik csak föl, olyan 
nagy a torlódás. Az automobilosok a verseny 
céljához igyekeznek, a gyalogos nézők a ver- 
sony útvonalát állják el jobbról-bakról. A 
Kékgolyó-utcától kezdve, föl a svábhegyi 
fogaskerekű vasút végállomásáig az tettest 
mindkét oldalát silrü tömeg lepi el. Minden 
száz lépésre rendőr vigyáz, hogy a kifeszitett 
kordonon senki se lépjen át. Mindenki igyek
szik magának jó helyet találni, lehetőleg ve
szedelmes kanyarodónál vagy fordulónál, mert 
ha történik valami — valami szenzációs karam
bol —, hát az biztosan itt történik. A magán
autókat is mintha megszállná a versenytéri 
láz, őrült iramban kergetik, hajszolják, kerül
getik egymást az utón fölfelé.

Egész Budapest fölvonult.
Miniszterek, arisztokraták, nagybirtokosok, 
bárók és uj 'kormányfőtanácsosok előkelő cso
portja. Itt van a művészvilág is, az összes 
autós színészek és az Összes színésznők, akik 
autót szeretnének. Egymásután jönnek: a dip
lomáciai testület kocsijai, az összes követségek 
automobiljai és a Kémet Automobil Club, a 
Cseh Automobil Club, az Angol Automobil 
Club képviselői. Háromnegyed 10-kor megér
kezik a kormányzó családjával. Pont 10 óra
kor lezárják a pályát. Fönt a célnál valóban 
szép és impozáns a látvány. A zöld gyepen, a 
ragyogó napsütésben sportruhás ladyk és 
sportruhás gentlcmanok vidám csoportjai. 
A legutolsó angol divat szerint. Budapesti pre
mierek szépasszonyai oZattal sportruhában és 
autókesztyüben. Föltűnően sok külföldi. Min
denki külföldi itt, mindenki angolul és fran
ciául beszél, még az is, aki nem tud. A hölgyek 
hosszuszáru szipkából szívják a cigarettát, az 
urak kis kurta pipát szívnak. A domb tetején 
díszsátor a kormányzó és családja részére. A 
kormányzó jelen pillanatban ifj. Wlassics 
Gyulával és Kállay Tamással beszélget. Meg
érkezik gróf Bethlen István miniszterelnök a 
feleségével. Bethlen megnövesztette a bajuszát, 
jókedvű és makkegészséges. A díszsátor 
mellett még két kis sátor: a büffé. Szmokingos 
pincérek. Húszezer korona egy szendvics. 
Tizenötezer egy cognac. A büffénél élctvesze- 
dclmes a tolongás. Mindenki itt van, aki számit 
valamit, vagy azt hiszi magáról, hogy számit.

----------------------------------- " II LU.

DAIMLE
ADM TYPÜS

2V2 1. túrakocsi-kategória
3 1. versenykocsi-kategória

s <
I

mindkétszer

rekordidőben
Austro-Daiinler, Mág, A. F. Pueli 
magyarországi eladási központja: 

VI, Liszt Ferenc-tér 9

Pár lépésnyire a zenekart í-
8 zik, Rengeteg ember. A Kékgolyó-utcától idáig 
lehet vágj7

negyvenezer ember.
Kissé odébb, a zöld hegyoldalban vagy 600 auto
mobil áll. Magánosok és taxik. Béreltek és 
kölcsönkértek. Fönt az égen ropidogépek száll
nak. Egy hölgy kis miniatürpipat vesz elő — 
és rágyújt. Mindenki körül állja. A hölgy való
ban amerikai. Mindenki Öt nézi. Riporterek es 
fotorlporterok. Filmgépek. Soma dl A Nusit kis 
háromszomélyos Ci’íroen-kocsijan, amikor a 
célhoz érkezik, megéljenzik. Sportruhában 
van, széles’karlmáju bőrkalapban, kockás 
eportszo’knyában, magasszáru cipőben. Mintha 
cow-boyt játszana valamelyik operettben. 
Amikor az utón az emberek fölismerik, hurrát 
kiáltanak. Valaki megjegyzi, hogy nagyon 
lassan jött a fordulónál. ,

— Ez érthető —- mondja a másik —, kiméit 
a hangját. ................. , ...

A versenynek wiőfj két liolfifl fcivoYU fa volt: 
Delmar Walterné és Keltbe Rantzau. t\
ketten bravúrosan szerepeltek — szinte fölül
múlták a férfiakat. Delmar Walterné n negye
dik fordulót oly iramban vette, hogy hatalmas 
Steyer- túrakocsi ja

félméterre le vágódott a pályáról. Az ut 
mentén állók egy másodpercre elképedtek, 

amikor azonban látták a hölgy vezető fölényét 
és biztonságát — megéljenezték. Tizenkét óra
kor beborult az ég ós esni kezdett az eső. 
A közönség lassan szállingózni kezdett. Külön
ben is a versenytől nőm lehetett a példátlanul 
előkelő, sokszínű publikum elragadtatva. A ver
seny menetét a pálya természete miatt sem 
követhették, a legérdekesebbet, a beérkezést 
pedig csak a kevés kiválasztottak láthatták. 
Félkettő táján szélvihar támadt, amely előbb 
néhány reklámtáblát sodort el, majd

összedőlt a kormányzói tribün, 
amelyen, szerencsére, már akkor senki sem tar
tózkodóit. Egy kisleány, aki a közelben állt, 
jolcntéktclenüí megsebesült, ijedtségen kiviil 
azonban nem esett baja. Délután 3 óráig tartott 
a verseny, amelynek majdnem 100 nevezője 
volt. R. L.

•♦♦♦•
A svábhegyi verseny eredményei:

A svábhegyi verseny győztese a vcrscnyaufomobilok 
között az Oestorreichischo Waffcnfabrik A.-G. Steyr által 
nevezett és gróf Kinsky Ulrich által vezetett Mtcyr- 
vorfsenyautó, hengerűrtartalma 448. ideje 3 perc 54.8 mp. 
A nap legjobb Ideje, pdlyarekord.

A svábhegyi verseny győztese a túraautók között a 
Delmdr Waltor által vezetett és nevezett Steyr-turaautó, 
ideje I p. 6.s mp.

A svábhegyi verseny győztese a mótor kerék párok között 
a dr. Feled// Pál által nevezett ós 
inótorkerékpár, hengerűrtartalma 493, 
Mótorkerékpdrpályarckord.

Az egyes kategóriák eredményei
A) Mólorkerékpdrok. I. kát. 0.175 liter hengerűrtarta

lomig. Győztes a 2. startszúinu llöhl Hugó által vezetett 
l’neh-inótorkerékpár. Kategóriarekord. 2. Méray-Horválh 
Lóránt. Nyerte a KMAC bronzplnkettjét 3. Kcdlész Zoltán. 
indultak öten. — II. kát. 0.250 ccm. hengerűrtartalomig. 
Győztes a Kart Gall által vezetett New Iinperial. Ideje 
4 p. 35 mp. Kategóriarekord. Nyerte a KMAC arany
plakettjét. 2. it Wein Levente állal vezetett Méray-inótor- 
plakottjét. . III. Itat. 0.350 ccm. hciigoriirltirl alomig. Győz
tes a llaldzs László által vezetett Zenith .lap, ideje 4 p. 
fit.5 inp. Kalegóriarckord. Nyerte a KMAC nrnnyplakett- 
jét. 2. az Urbach László által vezetett A. J. S.-inótor- 
kerékpár. Nyerte a KMAC bronzplnkettjét.. 3. a Franz 
Gall által vezetőit New Jmperlal. — IV. kai, 0.500 ccm. 
hengerűrtartalomig. Győztes n dr. Feled// Pál által ve
zetett Sunbcam-niótorkerékpár. Idejo 4 p. ott.4 mp. Kale-

vezetett Sunlicani- 
ideje l p, OA mp. 

a következük:

nórlarckord. Nyerte a KMAC arany plak ottlét. 2. a Ho- 
őcrí Jetiinek által vezetőit Sunboam-mótorkerékpár. 
Nyerte a KMAC bronzplnkettjét. — V. kát. O.oOO crnn. 
hongorUrt-nrtalinon fölül. Győztes a P<K>k István által 
nevezett. Kuszáin Károly által vezetett Scott-inó orkorék- 
pár. Idője 4 p. 16.8 mp. Nyerte a KMAO aranyplakettjét. 
_ U) .»/ ótor kerékpárok mellékkocsival. I. kát. 600 ccm. 
hon ff otür tartalomig. Győztes a dr. Hajas Imre nltal ve- 
zotett Scott-niótorkorékpúr. — II. kát. 000 ccin. hoiigernr- 
tartalmon fölül. Győztes n liczsü Karoly által vezetett 
Zonlth Jap-mótorkorókpár, Iclojo 5 p. 82 inp. Nyerte a 
KMAC aranyplakettjót. — C) Puraautomoliilok 1.1 liter 
hongorürtnrtaloinlg. Győztes az, A. C. Vonatáson ItawUtm 
által vezetett Tátra-turaautó. Idejo 6 p. 08.2 ttp. Nyerte 
a KMAO aranyplnkcttjét. Katcgóriarckord. 2. a Itdkosi 
Laios által vezetett Tátra-turaauto. Nyerte u KMAC 
bronzplnkettjét. 3. a Kauders Aurél által vezetett Tátra- 
túraautó. 4. a Somogyi Nusi urhblgy által vezetett 
Cytroen-turnautó. - II. kát. 1.5 liter hongerürLartnlomig. 
Győztes az Ungdr C. Ferencáltal vezetőit Fiatli. Ideje 
5 p. 31.8 mp. Nyerto u KMAC arany plakett RU 2. u (!. c. 
Fricsc által vezetett Magomobll. Nyerte a KMA(, hronz- 
plnke-ttjót. 3. nz Arsiencvits Pál által vezetőit < ytrocn.
III kát 2 lltor hongorürtartaloniig. Győztes a I erainando 
Minoia Által vezetett O. M. Ideje 4 p. 45.3 mp. Nyerte, 
n KMAC arnnyplakottjót. 2. n Ilcteés Sándor által veze
tett Bugntti. Nyerte a KMAC bronzplnkettjét. 3. a Katiié 
líantzau (Wien által vezetett Ansaldo. — IV. kai. 2.5 
liter hengerűrtartalomig. Győztes n Kammernrubcr Antim 
által vezetett Austro Dalmlcf. Idője 4 p. 42 mp. Nyert.-, 
a KMAC arniiyplnkottjót. Kalegóriarckord. — V. kát. 
3 liter hengerűrtartalomig. Győztes a Lnndy István ál 
tál vezetett Peugeot. Ideje 5 p. 14.2 mp. Nyerte, a KMAC 
aranyplakettjót. 2. a gróf Festetlek Sándor állal vezeteti. 
Austro Daimlor. — VI. kát. 3.5 liter hengerűrtartalomig. 
Győztes a Delmdr Walterné állal vezetett Steyr autó. 
Idolé 5 p. 15 mp. Nyerto a KMAC nrnnyplakeltjét. 2. a 
gróf Zichy Ede által vezetett Steyr-auté. 3. a Daráé:;/ 
József által vezetett Bteyr-autó. — VII. kai. 4.5 liter 
hengerűrtartalomig. Győztes a Delmdr Waltor által ve 
zotett Stcyr-autó. Ideje 4 p. 0(5.8 mp. Katogórlarckoril. 
Nyerte a’KMAC aranyplakettjót. 2. a Williilm Sándor 
állni vezetett Pciigeot-autó. 3. a Proskowctz Wllfrlml ál 
tál vezetett Vauxhal-autó. — D) VerscnyautoniohUol.. 
I. kát. 1.1 liter hcngorürtartalomig. Győztes a Színik 
Viktor által vozotott Salmson. Ideje 4 p. 41.2 mp. Kale- 
górlarelcord. Nyerte a KMAC aranyplnkcttjét. — II. kát. 
1.5 liter hengerűrtartalomig. Győztes irz, l'ngdr C. Ferenc 
által voactott Fiat, ideje 5 p. 40.5 mp. Nyerte, a KMAC 
nrnnyplakottjét. 2. a C. C. Fricsc által vezetett Magomo- 
bil. — III. kát. 2 liter hengerűrtartalomig. Győztes a 
Ilailpt Károly által vezetett Bugatti. liléje 4 p. 49.3 mp. 
Nvcrto a KMAC aranyplakettjót. 2. A Horváth Aladár 
által vezetett Simo-auló. — IV. kai. 3 liter hengeriirtar 
t,alomig. Győztes a Hűiden Fritz által vezetett Ausro 
Daimlor. Idejo 4 p. 0.1 mp. Kalegóriarckord. Nyerto a 
KMAO aranyplakettjót, — V. kát. 3 liter hon go riir tarta! 
mon fölül. Győztes a gróf Kinsky Ulrich által vezetett 
81 oy d - versen y a u f ó.

Hozzátartozik még a verseny statisztikájához, hogy 5(1 
startoló közül 27 Htcaua— „Kcx“-bonzinnel töltötte a 
inótorját, o-zek közül 9 első, 8 második és 2 harmadik 
díjnyertes került ki, hatan pedig megjavították a kate- 
górinrokordot.

Svábhegyi 
jubiláris verseny

STEYR
az abszolút leggyorsabb 
verseny- és túrakocsi 

*

A verseny győztese 
uj rekordidő alatt 3 p. 
54'8 mp. Gróf Kinsky 
Ulrich Ferdinand nyeri 

a nagy svábhegyi 
vándordíjai 

Túrakocsi-rekord 4 perc 
06’8 mp. Delmár Walter 
Steyr-kocsik három kate
góriában indulnak, három 
kategóriában győznek.

*

Steyr vezérképviselet: 

RÖCK ISTVÁN 
IV, Feranciek-tere 9. szám 

Telefoni IS—45
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Vasárnap délután fölboncolták a nagy
tétényi gyermekgyilkosság áldozatát

A törvényszéké orvosszakértök nem tudták a halál okát megálló 
pitanl és azt sem, hogy történt-e erkölcstelen merénylet — A nagy 

tétényi csendörség egy földmunkást gyanúsít a gyilkossággal
Nagytétény, szeptember 27.

(A Reggel kiküldött tudósítójától.) A vasár
nap reggeli lapok a nagytétényi kójgyilkos- 
ságról irt cikkeikben részben egy llolzinger 
Imre nevű nagytétényi napszámost neveznek 
meg. mint a gyilkosság gyanúsítottját, más
részt három fiatalkorúról tesznek említést, 
mint akiket a nagytétényi csendőrség a gyanú
okok alapján őrizetbe helyezett. A Reggel 
munkatársa mindenekelőtt megállapította, 
hogy Holzinger Imre nevű egyént Nagytétény
ben senki sem ismer, a csendőrség őrizetbe 
nem vette, annál kevésbé, mert a csendőrség 
sem tud ennek az állítólagos gyanúsítottnak 
létezéséről. Hasonlóképen nem tudnak sem
mit a három fiatalkorúval kapcsolatos kom
binációról sem.

A’ gyilkosságnak egyetlen gyanúsítottja 
van, akit a csendőrség szombat 
őrizetben tart: Kontra János 33 

munkás.
nincsen ellene,
a gyilkosság idejében, töb- 
földbérlö lakóháza mellett, 
történt. A csendőrség előtt

Egy-két perccel később kellett már 
a gyilkossal, aki tehát

fényes nappal, egy 
közelében, a kisleány 

alig 200 lépésnyire,

találkoznia

este óta 
éves föld.

gyanuok isPozitív bizonyíték 
csak annyi, hogy 
ben látták Erdős 
ahol a gyilkosság 
inkább zavaros viselkedésével került gyanúba 
és a nagytétényi csendőrség vasárnap főleg 
azon dolgozott, hogy

Kontra
háljon,

Vasárnap 
tétónybe 
vényszék 
egyetemi 
rich 
szakértői és 
kíséretében, 
halottasházát keresték föl, ahová a szerencsét
len Hajmási Ilonka holttestét még szombaton 
délután beszállították. Amikor belépünk,

a temetői boncasztalon még ruhában fek
szik a holttest, abban a helyzetben, ahogy 

megmerevedve találták.
Az orvosok intézkedésére lefejtik róla a 

ruhát. A kis leány arca, különösen a szemek 
tájéka, szederjes, lila foltokkal van tele, ez 
azonban nem külső sérülés következménye, 
hanem az oszlás kezdődő folyamatának 
Külső sérülés a testen sehol sincsen. A 
colás, amelyet Gyulay Elemér egyetemi 
végzett, nem hozott pozitív eredményt,

a halál

.János ellen bizonyítékokat produ- 
aini azonban eddig nem sikerült.
délután 2 órakor szállott ki Nagy- 

Felszegi Bábért, a pestvidéki tör- 
vizsgálóbirója dr. Kenyeres Balázs 

tanár, dr. Gyulay Elemér és ár. W itt- 
Antal. a pest vidéki törvényszék orvos- 

Rupp Jenő jegyzőkönyvvezető 
Először a nagytétényi temető

a

jele. 
bon

tanár

okát egyelőre nem tudták meg
állapítani.

Balázs professzor a törvényszéki 
intézetbe szállíttatta a

; a 
majd meg a

Kenyeres 
orvostani _____
egyes szerveit, amelyekből esetleg 
tóriumi vizsgálat állapíthatja i 
halál okát, valamint azt, hogy

követett-e el merényletet a kisleány ellen 
a gyilkos?

A boncolás befejezte után a helyszíni szem
lét tartotta meg Felszedi Ilóbert vizsgálóbíró. 
A gyilkosság tudvalévőén a Nagytétény ha
tárában levő Baross Gábor-telepen történt, 
Erdős földbérlő háza mellett, még pedig — 
amint az most már pontosan megállapított
nak tekinthető — csütörtökön reggel 8 óra 
tájban. Csütörtökön reggel 7 órakor indult el 
hazulról a kis Hajmási Ilonka, szokásos reg
geli útjára: hogy a nem messze levő vasúti 
őrházból 2 liter tejet vigyen haza. Fél 8 után 
még többen látták, amint visszatérőben a tele 
íejeskannával Erdős-ház mellett haladt.

holttest 
labora-

lakóház 
szüleinek 
követte el

közvetlen 
lakásától 
tettét,

jóllehet, köröskörül, nem is nagy távolságban, 
számos földmunkás dolgozott. Hogy ez hogyan 
lehetséges, némileg megmagyarázza a gyil
kosság színhelye. Sűrű, magas bokrok vannak 
itt, amelyek között a holttestet megtalálták 
ós amelyek minden oldalról láthatatlanná tet
ték a gyilkosságot, A helyszínen egyébként

semminemű nyom vagy bűnjel nem maradt,
a helyszíni szemle semmivel sem vitte 

előbbre a nyomozást.
A Reggel munkatársa fölkereste a tragikus 

véget ért leányka szüleit is. A Baross Gábor- 
telepen az utcák számozva, vannak, nevük 
nincs. A IV. utca szelén, saját házában, amely 
azonban mindössze egy szoba-konyhából áll, 
lakik Hajmási Géza cukrász és felesége. Egyi
kük sem fiatal már, 5(1 év körüliek mind a ket
tőn. Az asszony beszél:

— Nagyon kedves kisleány volt Ilonka, csi
nos, barna kisleány, különösen a szemei vollak 
szép barnák. Tessék megnézni, itt a képr, isko
lai csoportkép tavalyról, a negyedik elemiből, 
csak ez az egy kép maradt utána. Más nem is 
lesz, ami rá emlékeztessen. Legföljebb még ez 
a pár kis ruha — teszi hozzá és kinyitja a szek
rényt, megmutatja a kis perkálruhákat.

— Meg még valami maradt — szól most a 
férfi. — Ez a tejeskanna.

A sarokba mutat, ott áll a kanna, amelyben 
a kisleány a végzetes reggelen a tejet hozta. 
Ott találták meg a gyilkosság helyén és a két 
liter tej még most is benne van... (h. i.)

Szabadlábra helyezték a Kommunistákkal 
együtt őrizetbe vett Frjss Istvánt, 

egy dúsgazdag szemfödélgyáros fiát 
A fiatalember atyját a proletárdiktatúra idején a Kommunisták tartóztatták le

(A Heggel tudósitójától.) A kommunista 
üggyel kapcsolatban a főkapitányságon elő
állították és őrizetbe, vették Friss István mű
egyetemi hallgatót is. A nyomozás során meg
állapították azt, hogy Friss mennyiben részese 
a mostani mozgalomnak és ennek eredménye- 
képen a vizsgálat során többedmagával 
szabadlábra helyezték. Friss István 
legfőbb vádpont az volt, hogy

Rákosi Budapestre 
elsőizben

ellen

után 
érint.

a

való érkezése
őnála fordult meg, vele 

kezett.
fiatalember a most lefogott társa- 
egycdüli, ami kommunisták közt

A 21 éves 
ságban az __ __
nemigen gyakori: dúsgazdag gyárosnak a fia. 
Kommunista értelemben: „burzsuj“. Atyja, 
Friss Zsigmond, Budapest egyik legelső és leg
nagyobb koporsódisz- 
akinek f élszá za d ó t a 
foglalkoztató gyára 
gyárigazgatóval együtt lakott a. hatszobás, ele
gánsan berendezett lakásban Friss Zsigmond 
fia. a most őrizetben volt Friss István is, aki 
a kommün idején még kis diák volt. A kom
munizmus eszméi nem hathattak a jó módban 
élő, clkényesztett serdülő fiatalemberre 
termékenyen, mert, hiszen

apjának lakásán a kommunisták a 
letárdiktatura idejében házkutatást 
♦ottak, lefoglalták az ott talált aranyakat, 
Friss Zsig’mondot pedig elhurcolták és le

tartóztatták.

Csak nehezen szabadult ki kétheti fogság 
után. Friss István két évvel ezelőtt Német
országban kezdte meg mérnöki tanulmányait, 
azóta csak vakációra jött haza. Az idén jú
niusban jött vissza Budapestre. Szülei a leg
kevesebbet sem vetlek rajta észre, amiből 
arra, lehetett volna következtetni, hogy a fiuk 
fejéi, kommunista tanokkal töltötték volna meg 
a külföldön, vagy összeköttetést tartott volna 
fönn kommunistákkal. Merő tévedésnek tar
totta a gazdag gyárosfamilia, amikor detek
tívek jelentek meg, hogy a főkapitányságra 
kísérjék be Friss Istvánt, akit Rákosi Mátyás 
bűnügyével kapcsolatban állítottak elő.

és szem födélgyárosa, 
fönnálló, 200 munkást 

a Lehel-utcában van. A

valami

pro. 
tar-

Dr. Nánássy Adolf fogorvos 
agyonlőtte magát

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 
értesítették a főkapitányságot, hogy Nánássy 
Adolf dr. 58 éves fogorvos szombaton éjjel 
Dessewffy-utca 4. szám alatti lakásán főbelötte 
magát. Szobájában búcsúlevelet találtak, 
amelyben bejelenti, hogy anyagi gondjai miatt 
válik meg az élettől. Nánássyt kétizben zárt 
intézetben kezelték, de mindig egészségesen 
bocsátották el. Az öngyilkos orvos holttestét 
a bonctani intézetbe szállították.

Ké$

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

78,000 S9.000
3 3 . 000 29.000
42.000 37.000
23 . 000 19.000

127 . 000 98.000
34.000 29.000

204.000 140.000
1 75.000 140.000
3 30, ooo250.000
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Budapesti napló
Irta Szép Ernő

— szept. 25.
Kagy egy hete somolyog rám, ha gyalog 

vagyok, vagy ha villamosról vagy kocsiról 
szemrevételezem az utcát. Ismerem már. Fair- 
banks. Láttam egy mozit egyszer, akin produ
kálta magát. Lovagol, autót vezet, vízesést 
úszik, háztetőt mászik és mindenkit lebokszol 
akivel differenciái vannak. Puha gallér a 
nyakán és rettentő vastag cipőt tart a lábán. 
Szerintem ez is kunszt, ilyen súlyos patákkal 
mozogni. Semmi néki, úgy szalad mint az egér. 
S mosolyog. Fürt und fúrt mosolyog. Harminc
két remek foggal rendelkezik. Minden foto
gráfián, aki kint tapad a mozik előcsarnoká
ban, mind mosolyognak a mozisták. Általában 
egypár éve, mióta tönkrement a világ, nagy 
divat a mosoly. Fitt ballcsapatok atléták, isko
lák, kongresszusok, missziók, Afrikába be
hajszolt katonák, sarkutazók, külügyminisz
terek maradék nélkül mosolyognak a foto
gráfus gép előtt. Nem leszek meglepve, ha a 
halálraítéltek is a fogukat mutatják, ha le
kapja a riporter őket.

Szóval Douglas Fairbanks az utca fejedelme 
máma. Ö a plakátok hőse. A csábkép. Nincs 
hipnotikus szeme. Nem szenvedő. Nem ábrán
dos arc. Nem valami művész. Nem is 
opiumista, dehogy! Nem haramia s nem detek
tív. Nem is katona. A lég normálisabb polgári 
fiatalember. Építész, kereskedő. El akar venni 
egy rendes kisasszonyt, családot és vagyont 
akar alapítani. Tisztességes, becsületes gyerek. 
Hanem erős mint a motor és nevet mint a. víz. 
Csupa test. Csupa sport. Semmi szépség. Isten 
őrizz. Az már levinné az értékét.

Egészséges állat, aki beleragad a fogával a 
pénzbe.

Ez az ideál.
— szept. 26.

A szilvára nincs panasz, hála istennek. A 
szilva jó édes lett. A barackra, a szőlőre, a 
körtére, a dinnyére megjegyzést telt az idén 
mindenki. Csalódtak a gyümölcsökben. Nem 
kaptak elég napot a gyümölcsök. Nohát a 
csendes szapora szilva hitt, kitartott, meg is 
szíttá magát áldott napsugárral. Csuda édes 
lett. A színe is szinméz. És az a kis hegyes 
magja mint a tűz olyan piros. Nagyszerű, 
hogy okvetlen kicsúszik minden szilvából az a 
csacsi szilvamag; hogy egyből se felejtette ki 
az öreg isten! Tudom áldás ez a jó édes olcsó 
szilva, tudom nagy szerencse. A szegény szegé
nyek gyümölcse a szilva. Elütik a vacsorát 
kenyérrel, szilvával. Jó ízűvé teszi a szájai, 
a szívet. Jól megnyomja, a hasat. A szilva 
emberszerető. Rokonsága lehet az akáccal meg 
a gyermekek eredeti jóindulatával.

— szept. 27.
Meglepő, szorongató meleg szeptemberi al

konyat. Amulat, ájulat. Oh, mélységesen le
kötelező melegsége a levegőnek. Szerencsés 
óra, szív szedd össze magad, légy boldogtalan. 
Ünnep van most, a sötét rigó moccanat nélkül 
áll az ágon, a füstölt arany lombba mered, 
elfelejt füttyenteni... a szigeti allééban egy 
úr vontatottan jön egy növel.

Elmentem mellettük. Hát az úr azt magya
rázta, hogy neki hányféle adót kell fizetni.

— Orska Mária túl van a veszélyen és a 
Riviérára utazik. Récsből jelenti A Reggel tu- 
dósitója: A tüdőgyulladásban súlyosan meg
betegedett Orsim Mária állapotában örvende
tes javulás állott be. Vasárnap érte cl a beteg
ség krízisét, utána a láz lényegesen alábbszállt 
és a gyönge szívműködés megjavult. Amikor 
Orska erejet kissé már visszanyerte, nővérével 
együtt az olasz Riviérára fog utazni.

— Lemondott a saopaoloi magyar konzul. Fillingcr
Vilmos, saopaoloi tiszteletbeli magyar királyi konzul be
jelentette a magyar külügyi kormánynál, hogy tisztségéről 
lemond. Amint a hivatalos lan vasárnapi 'száma közli, n 
kormányzó a lemondást elfogadta. . ...

— Szabados Sándor volt népbiztos nővére 
visszavonta a Terramaro igazgatója ellen tett 
följelentését. Dr. Szabados Sándor volt nép
biztos műkincseinek tolvaját. Elchenbaum 
Albertét, a Terramaro beraktározíisi vállalat 
igazgatóját, amint ismeretes, letartóztatása 
után a rendőrség át kísértette az ügyészség 
Markó-utcai fogházába. Szombaton délután 
dr. Fábián Béla és dr. Fábián Sándor, a letar
tóztatott igazgató védői, egyezséget kötöttek 
Szabados Sándor népbiztos nővérével, aki erre 
visszavonta Elchenbaum Albert ellen tett föl
jelentését. Ezek után Elchenbaum kérte sza
badlábra helyezését. Közben azonban az 
Atlantica tröszt égisze alá tartozó Terramare 
beraktározási vállalat külön följelentést tett 
volt igazgatója ellen s igy az ügyészség a 
szabadlábralielyezési kérelem dolgában nem 
döntött, hanem olyan inditványt terjesztett a 
vizsgálóbíró elé, hogy Eichenbaum Albert 
további fogvatartását rendelje el. A vizsgáló
bíró ma hallgatja ki a letartóztatott igazgatót 
és ennek megtörténte után dönt a szabadíábra- 
helyezéis vagy a további fogvatartás kérdésé
ben. Szabados családja, függetlenül Eichen
baum sorsától, külön eljárást indít a Terra
mare-vállalat ellen, mert ezt teszi felelőssé az 
anyagi károk miatt.

— A „Fekete ndse“ a tábla előtt. Emlékezetes még, 
hogy a biintetőtörvónyszók Törcky-tandcaa Karinthy Fri
gyest sajtó utján elkövetett szemérem elleni kihágás ói
mén nyolc napi elzárásra ítélte cl. Egyik napilapban 
,,Fekete mise" címen jelent meg az a Karinthy-novelia, 
amelyben a bíróság Ucrczcg Ferenc, szakértői véleménye 
ellenére megállapította a szemérem elleni kihágást és ugy 
találta, hogy nyolc napi elzár,•ísbiintotés áll arányban az 
elkövetett bűncselekménnyel. Karinthy Frigyes föllebbs. 
zése folytán ez az irodalmi biinpör a kir. Ítélőtáblára ke
rült, amelynek Dagré-tandcsa kedden délelőtt, tárgyalja le 
ezt az ügyet. Az ügy előadója dr. Aucr Károly, kúriai 
bíró Jesz.

— Mezei Mór állapotában javulás állott be. 
Mezei Mór volt országgyűlési képviselő, az 
országosan ismert jogász, már 90-ik évében jár, 
do egészen a legutóbbi időkig ti legteljesebb 
egészségnek örvendett. Néhány héttel ezelőtt 
azonban betegeskedni kezdett, legújabban pe
dig aggasztó hirek terjedtek cl állapotáról. A 
hírek ellenőrzése céljából A Reggel munka
társa ellátogató!' a beteg lakására, ahol Mezei 
Mór leányától az alábbi fölvilágositást kapta:

— Atyám állapo'a az elmúlt héten valóban sok aggoda
lomra adott okot. Pár nap óta azonban jelentékenyen job
ban érzi magát. Fó7 is kell az ágyból és időnként nz erké
lyen üldögélve élvezi az őrzi napsütést.

Az orvosok szerint valóságos csoda az a szí
vósság és élclónergia, amellyel a 90 éves aggas
tyán szervezete visszaveri betegségének időn
ként mog-megujuló rohamait.

— Halálos szeröncnétlensóg a dorogi bányatelepen. 
Szombaton este a dorogi bányatelepen egy toronyépitósi 
munkálatainál halálos szerencsétlenség tör.ént. A fölvonó- 
lcészüléknok, amelyen a téglát az építkezés állványaira 
föl vontatják, elszakadt a kötele. A lezuhanó, mintegy két
száz darab tégla Itajma András kőműves fejére cselt és 
a szerencséién embert azonnal megölte.

Holtpontra jutottak Cailhtux washingtoni 
tárgyalásai. Parisból távirat ózza A Reggel tu
dósitója: Nagy megdöbbenést váltott ki az a 
washingtoni hir, hogy az amerikai kormány 
elvetette a francia javaslatot és cllenjavasla- 
tot nyújtott át, amely szerint Franciaország
nak évi 175,000.000 dollárt kellene fizetnie. A 
lapok egyhangúlag azt írják, hogy Francia
ország ekkora terheket, nem bír cl és nem 
fizethet évente többel /Amerikának és Angliá
nak, mint amennyit a Dawes-terv szerint 
Németországtól kap. Egyes magán jelentések 
szerint a washingtoni francia delegáció 
Mollon ajánlatát visszautasította, más hirek 
szerint a francia szakértők még nem készültek 
cl véleményükkel. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a washingtoni tárgyalásokban rövid szü
net. állott be.

— Lipcsei .Jenő eljegyezte Jóntip Erzsiké kisasszonyt 
Mczöpcicrdről.

— Luxi csőt ma délelőtt kisérik át a siralom
házba. Luxics József napszámost, aki egy esz
tendővel ezelőtt kegyetlenül meggyilkolta dr. 
Simán Endre újságírót és annak édesanyját, 
ma délelőtt beültetik, a siralomházba. A pest
vidéki törvényszék annakidején életfogytig 
tartó fegyiiázra ítélte, de a tábla kötél általi 
haláibiimtetésro súlyosbította az Ítéletet és 
mert a bejelentett semmiségi panaszokat a 
Kúria elutasította, a. halálos Ítélet jogerőre 
emelkedett. Luxics József kegyelemért folya
modott, de ennek az elintézése e pillanatban 
még hivatalos titok. Bizonyos külső jelek azon
ban azt mutatják, hogy Luxics József kegyelmi 
kérvényét a legfelsőbb helyen elutasították és 
szabad folyást engedtek a földi igazságszolgál
tatásnak. A budapesti királyi ügyészség már 
szombaton délelőtt berendelte Gold Károly ál
lami hóhért. — vagy amint uj titulusa hang
zik: az állami bakót — és utasifotta, hogy a 
kivégzéshez szükséges előkészületi munkálato
kat tegye meg. Gold az uiasi társnak megfele
lően vasárnap fönt járt a törvényszék TII. eme
letén é« az ügyészség biinjelkam rá jóiból elis
mervény ellenében átvette lepecsételt csomag
ban az akasztáshoz szükséges kötelet. Gold, 
ugyancisak vasárnap, jelentkezett már a pest
vidéki királyi ügyészség elnökénél, dr. Sáros- 
pataky József királyi főügyésznél is, aki to
vábbi utasításokat adott a hóhérnak. A pest
vidéki törvényszék ma délelőtt föl vezeti éti a 
fogházból a. halálraitélt Luxics Józsefet és ki
hirdeti elölte, hogy a kormányzó mi.képpn dön
tött kegyelmi folyamodványa, fölött. Ezt kö- 
vetőleg celláját siralomházzá alakítják át és 
kedden reggel végrehajtják rajta a halálos 
ítéletet.

— Szőnyeget javítok, hívásra (16—95) jövök. Biírgcrné, 
Lovag-utca 3. Tűz, betörés ellen biztosítva.

Vegyetek
Rokkant-Sorsjegye®

5000 K
egy HadírokkaFift-öxvegy-árva-

sorsjegy!
Össsny események

aegymilliárd korona
érftékben

Nagyobb nyeremények:
1 nagy, hatszemélyes túraautó

1 legújabb tipusu szántótraktor
1 négyüléses városi autó

1 teljesei) fölszerelt motor
kerékpár,

1 kercszthnros zongora,
1 160 ciarsi bl>< 1 álló 12 szem, 

ezüst cvőkészlol, 
hátasló, 
teljes ebédlőbe rendezés, 
nemcsszőrinébő) készült.

női bunda, 
12-soros vetőgép. 
férfi városi bunda, 
fejőstehén, 
teljes konyha fölszerelés,

1 ii szem, ezüst evőkésztet, 
I teljes hálószoba beren

dezés,

1 rádiófölszerelés,
1 Manulichor vadnszkara- 

liólyfegyver, 5 lövetű
1 duplacsövű Sauer Ki-os 

sörétes fegyver,
1 12-os Browning, sörétes, 

5 lövetű fegyver,
1 ezüsttálca,
10 eke,
10 női selycinriihára való 

anyag,
10 férflruhára való anyag,
10 női szővotruhára való 

anyag,
50 pár női cipő, mért. szer.
50 pár fórlicipő, mert. szer.

4 mimó 
Részletfizetésre is! 

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

Képes árjegyzék fizetési
föltételekkel 3000 kor., b-Iyog beküldése üllőijében

MICHELIN PNEU
(GYÁRI RAKTÁR) AUTÓ FÖLSZERELÉSEK 

NAGY JÓZSEF
TELEFON 21—97 ANDRASSY-UT 84

•/Mindenütt kapható!
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í
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i 
i 
i

Sorsjegyintézőség, Budapest VI, Andrássy-ut8
Telefon: hí—34, 114-47, 114-48

és még 150!) darab különféle nyeremény

issíx végelatiás!
i férfiing, i !( pyjuMD,nya hondü, ffőHiharisnyu, kextyil. gallér, hO! fchérnnmUek, harlsnyAk rtb.
olcsú eladása, míg a készlet tart! 
SCHLEIFER és KLEIN 

i Burfnpcjst V, Gv&i Tís«a Bstvfin-utca 10 
P (volt l<'iirdő-utca)
r/ rg.w-zejTOUju ax j— -w-jm—sw—— ——lll_■■kksdbwh

Székolv (Tcréz-tcníp'.sTe:; lóaxCrtlSIiy üC.tnflPÜ „teA Tc|cfon. j.1Oa Jb

Szép Őszi napokat
tölthet n ningynr tengeren,

BalatoníiMeii
A’npí teljen átlátás:

a szállodában. 120.000 koronától
a penziókban. 100.000 koronától
a szanatóriumban ... 170.000 koronától
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_  A tantestületi atrocitások a főváros köz

oktatásügyi bizottságában. A közoktatásügyi 
bizottság egyhangúlag elfogadta a demokra
tikus blo'k indítványát, amelynek értelmében 
a kenyerüktől, állásuktól, élethivatásuktól igaz
ságtalanul megfosztott tanerők ügyét egyik 
legközelebbi illésének napirendjére tűzi. Amig 
a tényleg beigazolt igazságtalanságok,' tör
vénytelenségek és erkölcsi orgyilkosságok jóvá 
nem tétetnek, addig hiába beszél Ripka főpol
gármester a ldengesztelődés szélieméről a vá
rosházán. Előbb távolítsák el a mérges fullán
kokat, előbb reviziót a lelkekben, az erkölcsök
ben és az értékekben, csuk azután lássunk be
csülettel. őszintén, egész szívvel a közös mun
kához. Homokra nem lehel építeni! Nem meg
torlást akarunk és nem büntetést. Sajnos, ezt 
a luxust nem hirja el a főváros. Nekünk csak 
emberi jóvátétel kell, a megbélyegzett ártatla
nok erkölcsi és anyagi restituciója. Ebből 
azonban nem engedünk, ezt a minimális elég
tétéit bármily harc árán kiharcoljuk. Lát
szatmegoldásokkal, taktikázással, kicsinyes, 
éretlen triikökkel hiába is próbálkoznak! Ért
sék meg végre a városházán: a tantestületi 
atrocitások jóvátétele a demokratikus biok 
128 bizottsági tagjának erkölcsi és becsületbeli 
kötelessége és kötelezettsége.

— Vasárnapi öngyilkosságok. Gcrpeij/ Pál 17 évos gim
náziumi tanuló vasárnap csto a Margithld budai hifőjénél 
a Dunába ugrott. A közelben tartózkodó hajósok kimen
tették és a Rókus-kórházba vittók. Tettét azért követte el, 
mert szülei megdorgálták. — A Váci-ut 28. számú ház 
ötödik emeletéről az udvarra ugrott egy 50 óv körüli 
munkáskiilsejii térít és azonnal meghalt. Zsebében levelet 
találtak, a következő szöveggel: „Nincs senkim, mint el
tüntet, nem fognak kerestetni. Elég volt az életből." A 
holttestet a törvényszéki orvostani intézetbe szállították; 
az öngyilkos személyazonosságának megállapítására meg
indították a nyomozást.

— Az. igazságügyminiszter egyházföliigyelői 
beiktatása. Szarvasról jelenti A Reggel ttldó- 

.‘-ifója: Vasárnap délelőtt előkelő közönség 
előtt iktatta be t. szarvasi ág. ev. egyházközség 
uj fölügyelőjét, Pcrthy Pál igazságü(gyiininisz- 
tert. A beiktatási ünnepségen megjelent a 
bányai egyházkerület püspöke, Raffay Sándor 
is. Pesthy Pál hosszabb székfoglalóban fejtette 
ki. hogy legfontosabb föladatát a- hitélet mélyí
tésében látja. Emellett szükség van a sajtó
szervezésre és az ifjúság gondozására. Szék
foglalója után az uj fölügyelő az üdvözlésére 
megjelent küldöttségek tisztelgését fogadta. Az 
elhangzott üdvözlésekre adott válaszában han
goztatta, hogy az ország politikai talpraállitá- 
•á iák is előfeltétele a valláserkölcs reneszán
szának megteremtése. Délben az egyházközség 
300-teritékes ebédet adott a miniszter tisztele
tére.

— Rejtélyes ékszerszállftmány a vonrt tetején. A 
bruckneudoríl rendőrség táviratban értesítette u buda 
pesti főkapitámysúgot, hogy vasárnap a Budapest fölé 
haladó gyorsvonat tetején egy férfit találtak, akit le
szállítottak a tetőr/Jl és igazoltak. Azt mondotta, hogy 
A7ri7.7 Józsefnek hívják és Budapesten lakik. Amikor a 
vonat már elindult, sikkor hozzátette, hogy a vonat 
tetején maradt a bőröndje, amelyben ruhanemüek van
nak. A távirat érkezése titán a kelleti pályaudvar rendőri 
kirendeltsége jelentette a főkapitányságnak, hogy a vo
nat tetején bőröndöt találtak, amely tele volt ékszerekkel 
és ezüst nem ilekkel. A talált ékszerek leírását közölték 
a brucki rendőrséggel s most ettől várják, hogy milyen 
fölvilágosítóét ad Nagy József a bőröndben levő éksze
rekről.

— Olcsó utazás a Frankfurti Vásárra. A Frankfurti 
''■zi Vasáron október 2—7-ig a textil-, divat-, luxus
kor-, divatcipők-, iparművészeti és technikai kiállításokon 
frappáns ötletosséggcl tárják a látogató elé a legszebb új
donságokat. A vásárra utazók részére külön 75°/u-os vi- 
z'imkcdvezmónvt és tttP/o-os utazási kedvezményt léptettek 
életbe. A vásár tb. megbízottja Aczél Gyula, Budapest, 
Rákóczi-ut 32. Telefon: József 118—10.

t

..Chamberlain*' 
a dtvatlcabát 

kor. 950 e«er

olcsón
vehót II

Most készültek el őszi új
donságaink nagyobb vétel
ben előnyösen beszerzett 
angol és skót szövetekből

Átmeneti kábít 
Télikabát .
Ilárcsi bunda. 
Bundabekecs . 
Bőrkabát .

Ezor K

950 
1200 
2300 
1600 
1200■

Wft tf*M TECTVftM!* <)£
SiOsftO oif9aöd*.iárublia #g| 
■BV Wl Károly-könií Mf V

„A kormánypárt óriási többségét fanatikus 
ellenszenv tölti el a legitimista gondolattal 
szemben" — mondja Barla-Szabó József 
„Mi meg vagyunk elégedve Horthy Miklóssal és amig ö él, másról 

még csak beszélni sem lehet,"
(A Reggel tudósítójától.) A Népszövetség 

genfi közgyűlésének befejezése és Apponyi 
Albert grófnak a közeli napokra várható haza
érkezése után a legitimista politikusok minden 
előkészületet meg fognak tenni Körmenden 
megkezdett és a nemzetgyűlés nyári vakációjá
nak tartamára pihentetett propagandájuk 
folytatására. A fokozott élénkséggel meginduló 
legitimista propaganda első nagy állomása 
Jászberény lesz, ahol

Apponyi gróf október 18-án tartja meg 
beszámolóbeszédét és újból hitvallást tesz 
a mindenféle puccskísérletekkel szembe
helyezkedő, úgynevezett alkotmányos legi

timista gondolat mellett.
Az egységes párt legitimista szárnya ezzel 

kapcsolatban arra törekszik, hogy
az Apponyi-féle legitimista plattformot 
fogadtassa el a kormányzás alapjául is 

és bár Széchenyi Viktor grófnak legutóbbi 
ilyen irányú fölszólalása nem jórt az egységes 
pártban sikerrel, mégis arra számítanak, hogy 
az akció megfelelőbb előkészítése után sike
rülni fog a pártnak kimondottan Habsburg- 
ellenes szárnyát is engedékenységre bírni. 
A Reggel munkatársa beszélt ebben a,z ügyben

Barla-Szabó József 
kormánypárti képviselővel, aki már a leg
utóbb is a legélesebben helyezkedett szembe 
Széchenyi gróf álláspontjával ós a legitimisták 
készülő akciójáról a következőket mondotta:

— Én csak annyit mondhatok, hogy nagyon 
jól ismerem a kormánypárt hangulatát és ha 
újból előhoznák ezt az ügyet..., de nem, nem, 
erre nem is kerülhet sor, mert hiszen

a királykérdésnek már csak a napirendre 
tűzése vagy fcszegetése is szétrobbantana 

a pártot,

— Vasárnap este lefoglalták a vigalmi adó 
fejében a Kisfaludy-Szinház bevételét. .,A vén 
bakancsos és fia, a huszár" előadásának meg
kezdése előtt végrehajtó jelent me'g vasárnap 
este a Kisfaludy-Szinház pénztáránál ee le
foglalta az est egész bevételét. Kaposy Ernő, 
a színház igazgatója, tiltakozott a lefoglalás 
ellen és fölmutatta a kultuszminiszter végzé
sét. amely szerint a színházat fölmentik a 
vigalmi adó alól. A végrehajtó nem respek
tálta a fölmutatott aktát, hanem olvasatiamul 
zsebrevágta a pénztárban talált összeget, 
amelyről később, a rendőrség beavatkozása 
után kiderült, hogy mindössze is csak ötmillió 
korona. Az igazgató kérésére a végrehajtó 
egymilliót visszaadott az ötből, hogy az igaz
gató kifizethesse a színészeket. A kínos inci
dens után fölhúzták a függönyt es az előadást 
zavartalanul megtartották.

_  A Jászknrujcnől bomba az ítélőtábla előtt. Keö- 
Kucscra István, Jászkurajcnől vendéglős — amint cmléko- 
aotes — esztendőkkel ezelőtt nz Ébredő Magyarok Sövház- 
utcai székházéban járt ós ott egy bombamerényletet be
szélt meg bajtársaival, ami miatt gyilkosságra való szö
vetkezés büntette óimén indult meg ellcno nz eljárás. A 
büntetőtörvényszék már régebben letárgyalta ezt az 
ügyet, ahol Keő-Kucsera Istvánt rövidebb tartamú fog
házbüntetésre Ítélték, vádlott társai közül pedig többeket 
fölmentett a biróság. Az ügyészség föllebbezése folytán nz 
ügy iratait a budapesti királyi Ítélőtáblához terjesztették 
föl. ahol a föllobbczésl főtárgyalást október hó Ibérc tűz
ték ki.

— Elkészült a Matteotti-pör vádirata, Rómá
ból táviratozza A Reggel tud ósi tója: Az ügyész
ség befejeate a nyomozást a Matteotti-ügyben 
és elkészítette a terjedelmes vádiratot, amelyet 
a jövő héten hoznak nyilván osságra.

— Szőnycgvásárlók figyelmébe ajánljuk a 21 év óta köz
ismert Polgár Hugó és Emil szőnyogkeroskedő céget, V, 
Gróf Tisza István-utca 18 (Sas-utca sarkán), ahol uz újon
nan megérkezett kiváló minőségű, valódi perzsaszőnyege
ken kívül a legszebb magyar perzsákat, mokett dívány- és 
nsztalteritőkct és kiváló magyar festőművészek olajfest
ményeit mórsókolt úron beszerezheti.

KIS KOMÉDIA
A szeptemberi műsor három utolsó előadása!

Csütörtökén premier!

„Örömkönnyek** 
magyar-német-zsidó revü 

Rótt és Steinhardt felléptével
Kezdete 8 órakor Telefon 14-22 

amelynek ilyen körülmények között csakis 
rosszakarója, ellensége lehet az, aki a király
kérdéssel előhozakodik. Meg vagyok győződve 
arról, hogy igy látja a helyzetet Bethlen 
miniszterelnök is, akinek sokkal több esze van, 
mint hogy belemenjen e kérdés feszegetésébe. 
A Hötzendorfl-koszoru óta...

Munkatársunk itt közbevetette, hogy a 
Hötzendorfi-koszoru históriáját legilletékesebb 
helyről már megcáfolták, de Barla-Szabó nem 
zavartatta magát és temperamentumosán foly
tatta:

— ... és ha meg is cáfolták, ez már nem so
kat változtat a dolgon, mert kétségtelen tény 
az, hogy

a kormánypárt óriási többségét, fanatikus 
ellenszenv tölti el azzal a gondolattal szem
ben, hogy bármiféle formában inég csak 

tárgyalásokba is bocsátkozzék.
Erről ma szó sem lehet.

Mi megvagyunk elégedve Horthy Miklóssal 
ós amig ő él, másról még csak beszélni sem 

lehet.
Csak a napokban érkeztem haza külföldi utáni
ról, amelyen alkalmam volt meggyőződni a 
külföldi befolyásos tényezők fölfogásáról és 
eszerint a nagyántánt belátható időn belül még 
csak tárgyalni sem enged a Habsburg-restau
ráció kérdéséről. Bármennyire fáj is nekünk, 
hogy a nagyántánt hatalmi szóval beavatkozik 
ügyeinkbe,

állásfoglalása ebben a kérdésben határozot
tan megnyugtat bennünket,

mert ezek után semmiféle aggodalmunk sincs 
aziránt, hogy a legitimisták bármiféle eltoló
dást idézhessenek elő a hosszú pihenőre ítélt 
k irálykérd ésben.

— Nagy tüntetés Becsben a saintgermaini 
béke ellen. Bécsből jelenti telefonon A Reggel 
tudósítója: Nagyszámú közönség részvételével 
vasárnap délelőtt valamennyi német egyesület 
tüntető fölvonulást rendezett a saintgermaini 
béke ellen. A Babenberg-utcában történt kisebb 
incidenstől eltekintve, a fölvonulás nyugodtan, 
rendben folyt le.

(Loyalties — Gesellschaft) 
Galoworthy 

világhírű színmüve

Fővárosi
Operett-Színház
ini l ji ÉiiLl iii i
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Két úriember véres átférje egy menyasszony 
miatt, akit a megtámadott sohasem látott

(A Re g gél tudósító jótól.) Pórotokén délelőtt 
nagy utcai csődületet Idézett elő a Csáky-utcá
ban két jól öltözött úri ember összeikülönbözése 
ós tettlcg'esség'o. Mohácsi László műépítész egy 
tengerész tiszt barátjával ment az utcán, ami
kor hirtelen feléjo ugrott egy szélesvállu, ele
gáns fiatalember és rákiáltott:

— Megsértette a menyasszonyomat, ezért 
meglakol!

És már öklével hatalmasat ütött Mohácsi 
László arcába, aki az ütés első pillanata utam 
fölemelte botját, de már sújtani nem tudott, 
(mert a második ütés következtében

elvesztette az eszméletét,
A verekedőiket igazoltatta a rendőr. Kiderült, 
hogy a támadó Schwartz Kádmán részvénytár
sasági igazgató, egy textil- és divatkeresíke- 
delmi cég főnöke. A műépítész szombaton or
vosi bi7x>nyitvájinyal jelent meg a főkapitány
ságon és elmondotta, hogy Tüzér-utca 2. számú

Somló István

— Révész Béla prózáját zenekisérettel fog
ják énekelni. Révész Béla, a. különösen finom- 
fizavu magyar próza költője, szerzői estét ren
dez október 18-án a Zeneakadémián. A kitűnő 
irót, aki eddig személyesen sohasem szerepelt 
a közönség előtt, megkérdeztük, milyen érzés
sel lép a nyilvánosság elé:

— Ez az első ilyfajta megindulás — mondotta —, hogy 
kimegyek az emberek elé. Belekerültem, most már állom 
a bált. Én magam is szerepelni fogok, fölolvasok, bár
mennyire retiráló hajlandóság vagyok is. Ami azonban 
a legjobban érdekel, az a kiváló színészek egész sorúnak 
érdekes vállalkozása. Somlay Artúr, Baló Elemér, Pécsi 
Blanka, Fehér Artúr, Szabados Piroska,
miniatűrjeimet nemcsak előadják, hanem mey is akar
ják játszani. Somló a Beethoven legbonyolultabb részót 
fogja eljátszani. Szokatlan vállalkozás, engem is kiván
csivá teez. Az est másik különössége, hpgy Zádor Jenő, 
n bécsi zeneakadémia tanára, menzcnesitctte a Beethoven 
több részletét s ezeket Budanovics Mária operaénekesnő 
fogja énekelni. Ez lesz az első kísérlet, amellyel a meg
zenésített próza énekhanggal kerül a közönség elé. Végül 
az est érdekessége, ami engem különösen érdekel, hogy 
eljön öreg barátom, Krúdy Gyula is, aki rólam fog 
előadni egyetmúst. Sejtem, hogy mit... Persze, hálás 
vagyok mind a szereplőknek. Még meg is zenésitenek, 
énekelni fognak — mondja tréfás mosollyal —, majd 
meglátom,^mi lesz, ohpöl! .

fi fi fi miivétrr.ii szalonját uj helyiségében
H IBM íflw ín az eddiginél is választékosabb és orc- fH S H iü jO ja dotibb modellekkel áll régi kedves 
fn közönségének rendelkezésére. (Jjdon-
I 1 RJl ESÍbI a ságaink bemutatása céljából kérjük 

“ szives támogatását.
Kalapok • Iparművészet

Fohérnamü Teréz-körut 5. sz. (Oktogon)

'házában lakást adott ogy házaspárnak, amely- 
lyel összcikülönfbözött; e család leánya a meny
asszony, akit különben soha életében nem lá
tott. Schwartz Kálmán olyat ütött az orrcsont
jára, hogy súlyos belső fejsérüléseket szenve
dett, amit orvosi látlelettel is igazolt. Egyúttal 
megmutatta azokat az ujjnyi vastag vérala- 
futásokat, amelyek vastag, kék sávval borítot
ták a két szeme alját.

Súlyos festi sértés címén tett följelentést a 
támadó részvénytársasági igazgató ellen, 

akit Radocsay Jenő rendőr kapitány beidézett 
a főkapitányságra és nyomban őrizetbe vett, 
mert a becsatolt, orvosi bizonyítvány szerint 
oly súlyos sérüléseket okozott, amelyek húsz 
napon túl gyógyulnak. Vasárnap délelőtt hall
gatta ki az őrizetbevett igazgatót és a tanukat 
Badoosay rendőrkapitány s a tanúkihallgatá
sok után elbocsátották az őrizetből Schwartz 
Kálmánt, de az eljárást folytatják ellene.

az alkalomból, 
dala, a „Gyere 
délelőtt előkelő 
Árpád ezékfog-

— Csicserin Varsóból Berlinbe ós Bécsbe 
utazik. Varsóból táviratozza A Reggel tudósí
tója: Csicserin orosz külügyi népbiztos, vasár
nap ideérkezett. Kétnapos itt tartózkodás után 
Berlinbe és Bécsbe fog ellátogatni és több
hetes szabadságát egy osztrák fürdőben tölti. 
Csicserin Varsóban — hir szerint — fontos po
litikai tárgyalásokat fog folytatni a lengyel 
kormánnyal.

— Balázs Árpád székfoglalója a Potőfl-társaa&gban. A 
Pctőfl-társasúg tagjává választotta Balázs Árpád főkapi
tányhelyet test, az ismert dalköltőt, abból 
hogy éppen most 25 éve jelent meg első 
■velem akáolombos falumba...". Vasárnap 
közönség jelenlétében tartotta meg Balázs
lalóját a Petőfi-társaság ülésén; bemutatta néhány Petőfi- 
dalát, majd az „Édes anyám sírján" kezdetű, finom tó
nusú irredenta dalával olyan tomboló sikert aratott, hogy 
hosszú ideig nem tudott avatóbeszédébe fogni az elnöklő 
Pékár Gyula, aki súlyos szavakkal bélyeyezte mey ,,a di
vatos fővárosi mulatók nemzetietlen és torz dalszülemé- 
nycit", Érdekes, hogy zilahi megyei aljegyző korában 
Balázs gyakorolta az első inspirációkat az ott diákoskodó 
Adyra, aki később neki ajánlva irta a „Zilahi ember nő
tája" cimü költeményét.

— Eltűnt ápolónő. Ocskay Hedvig ápolónő, 
inki az Amerikai-uti szere te bházhan volt alkal
mazva, o hó 24-n a kórházból eltávozott ős azóta 
atom tért viasza. A 38 éves nő többizben emlii- 
tette, hogy öngyilkos lesz és valószínűnek tart
ják, hogy tervét végrehajtotta. A rendőrség 
keresi.

— A második tízezer fölé kezdi meg diadalutját Pethő 
Sándor: „Világostól Trianonig" cimü miivé, most sajtó 
alatt lévő harmadik kiadásával, miután az első és máso
dik kiadás tízezer példánya egy hónap alatt elfogyott. 
Pethő Sándor könyve elsősorban a yyakorlati ember szá
mára készüli. Sok olyan müveit ember van, akinek nincs 
ideje arra, hogy elolvassa a nyolc-tízkötetes magyar tör
ténelmi munkákat. De ami ebből lényeges, amit az álta
lános műveltségű, modern embernek tudnia kell, azt mind 
megtalálja Pethő könyvében.

— Magyar diplomácia 1925-ben. (Levél a szer
kesztőhöz.) Az a pár éles kzó, amellyel Jouve- 
nel szenátor, a Népszövetség plénuma előtt rá- 
piritott a magyar diplomatákra, éles visszhan
got váltott ki a magyar sajtó berkeiben. Elég 
csodálatos módon, mert hiszen éveken keresz
tül a Vörös Kereszt egykori budai palotájában 
székelő zártkörű társaság idáig a nyilvános
ság teljes kizárásával, anélkül, hogy a magyar 
sajtó a diplomata urak (kisded játékairól tudo
mást szerzett volna, szőtte és bogozta a saját 
szuverén belátása szerint a magyar külpolitika 
szálaik Most hirtelen és fájdalmasan ráeszmél- 
tünk arra, hogy tizenkét úri ember képviselte 
Genfiben a magyar államot, az ősz Apponyi 
gróf dísszel, méltósággal és nagy erkölcsi si
kerrel. Tánczos generális derék akarattal, de a 
modern diplomácia legfontosabb föladata, a 
propaganda, a hírszerzés, az emberekkel való 
silrü érintkezés, az ifjabb urak e munkája, a 
delegáció sok tagjának a kezén bizony elsik
kadt. A fiatal magyar diplomaták rangjukon 
alulinak tartják a közrendii emberekkel való 
érintkezést, újságíróval soha szóba nem álla
nak s aki ezt közülük megteszi, azt lenézik és 
leszólják, a bizottsági tárgyalásokra, ahol 
éppen eleget tanulhatnának, soha be se pillan
tottak s legnagyobb megtisztel tetősnek még 
ma is azt tartják, ha egy levitézlett, idegen, 
fi'rófl diplomata, akinek se befolyása, se tekin
télye nincsen, szóba ereszkedik velük. Dicső
séggel képviselik a Ballhausplatz császári ha
gyományait, nem tanulnak és nem felejtenek 
s igy lassanként a közöny és a fölény jéghideg 
bástyái választják el őket az egész világtól, fgy 
sodródtunk abba a veszedelembe, hogy egy 
zártkörű kis társaság kedvéért, amely állhata
tos kitartással zárja ki maga közül a modern, 
bátor és friss gondolkodású embereket, a ma
gyar külpolitika gyönge és sarjadzó palántája 
teljesen elsorvadt és a drága pénzen főn tartott 
diplomáciai szervezel nem szolgál egyéb célt, 
mint azt, hogy egynéhány úri ember előkelő és 
finom életet élhessen.

— A Szabó—Waldniann sziinfónikus kvartett külföldi 
útjáról a napokban Budapcstro érkezik és az Erdélyi
borozóban fog játszani.

bundáim,
modclljeim, 
áraim 

szenzációsak
Elkán Gyula

Károly-körut 19

BUDAPEST, VII,Rákfczi-ut 24, Vil, ErzsébeHúirut 2$, V, LlpöMíttrut 24, IX, Ferenc-könst 
DEBRECEN GYŐR

1 Vatóds ImoSeMm 
K Futószönyeg bordűrrel, 45 cm széles .. 45 K

Futószffnyeg bordűrrel, 58 cm széles . . 35 K 
Futószöuyeg bordűrrel, 68 cm széles .. 70 K 

| Futószőnyeg bordűrrel, 91 cm széles .. 91 K
& Egyszínű, barna, m’-ként . . 05 K-tól följebb 

Mintázott, m’-ként.............100 K-tól följebb

Viaszosvászon
Barchent bállal, 50 cm széles .,,,. 40 K 
Barchent háttal, 58 cm széles . . . ■ » 45 K 
Barchent háttal, 78 cin széles .......... 65 K
Barchent bállal, íoo cm széles ,.,,. 80 K 
Barchent háttal, 105 cm széles .,,, , 90 K

Padlókárpit |
Linóleum mellett a legjobb padlóburkolat 

különféle gyönyörű mintákban £
67 cm széles ... t . 60 K M
87 cm Bzéles ( ((( ( n . 60 K g

100 cm széles . 85 K $

í Szőnyegek
£ Velour plüss ebédlOszőnyeg 200/300 1.405 K

Velour plüss ágyelö 56/116 mo K
| FutószOnyeg, primo.............65 cm 35 K

Futószönyeg, príma..............85 cm 45 K
Príma mohéit sezlonátveíó ........... 1.000 K

Függönyök
Etamin, művészi kivitelben, teljes ab

lak, 2 szárny, 1 drapéria................... 165 K
FölVédök,gyönyörű gobelin mintákkal 95 K

Roleltavászon, malrachuz&t (grádli) 
nagy választékban

N0Í és fférffi 
gnmákabátok i 

nagy választékban, rendkívüli olcsó árban 
Dnw és zöld szinben.. 300 k I 
Doiibie-kabát, a két szövegrész között 

gumizva................ ,...............................050 & g
SzOvetszerU kabát ................................ 650 K Ö

| Garnitúrák, fitvetGk, asztalteritGk, bútorszövet Arak ezer I
tek és kékuszszGnyegek nagy vMautékban ® OS SdfCipÖn ® koronákban |



/

1925 szeptember 28. aReggel
— A tájvédelemtől az ország védelemiír. Hogy 

mi a faj védelem, azt tudjuk Gömbös Gyulától. 
Hogy mi az orszúgvédclem, azt megtudtuk ina 
Vázsonyi Vilmostól. Tegyük mindjárt hozzá: 
a Vázsonyl Vilmos országvédclmébcn benne 
van a fajvédelcm, de a Gömbös fajvédelmében 
nincs benne az országvédelem. A fajvédelem 
igen kiesi gondolat, kicsi, színtelen és önző 
abban a veretben, amelyet Gömböséktől kapott 
és ha a csábítóan csengő szavakba komoly 
tartalmat akarnának önteni a jobboldali urak, 
az igazi fajvédelcm egy értékű lenne azzal a 
hatalmas, mindent átfogó eszmével, amelyben 
Vázsonyi az országvédelcm fogalmát össze- 
sűrítette. Vázsonyitól igazán nagy áldozat 
lenne az ország ügyét szolgálni, ha Gömbös 
Gyula képviselné az ország politikai irányát. 
És Vázsonyi mégis meghozná az áldozatot, 
mert a reakcióért nem teszi meg bűnbakul az 
országot. Gömbös Gyula azt mondta a törvény
hatósági választások küszöbén, hogy furkós 
botokkal fogják megakadályozni Vázsonytók 
bevonulását a városházára. A furkósbotok föl
vonulása elmaradt és azóta talán Gömbös 
Gyula megbarátkozott városi vonatkozásban 
Vázsonyi gondolatával: kelletlenül bár, de 
szolgálja a főváros ügyét, még ha Vázsonyi is 
a városi 'politika vezére. Gömbös Gyula részé
ről ez kétségkívül fájdalmas megalkuvás, de 
a fájdalmat lényegesen enyhíti, hogy Vázsonyi 
ugyanolyan hü marad majd az országhoz, 
mint Gömbös Gyula a fővároshoz. Egyelőre 
azonban csak Gömbösnek adatott meg, hogy 
Vázsonyi alatt a város érdekeit szolgálja, de 
reméljük, Gömbösnek nem esik nehezére ki
várni a maga idejét, miután már tudja, hogy 
Vázsonyi is ott lesz, ahol az integritást a faj
védők irányitásával fogják helyreállítani.

— Megalakult a Magyar Nemzeti Fllniszlivetség. Va
sárnap délelőtt tartotta alakuló gyűlését a Magyar Nem
zeti Filmszövetség Pcstvármogye székházában. A szövet
ség a magyar filmgyártást akarja élet retámasztani. A 
szövetség alapszabálytervezetének elfogadása után meg- 
ejtették a választást, amelynek eredménye a következő: 
Diszclnökök: Józsccf főherceg és Pékár Gyula; elnök: 
fíerczeg Ferenc; tiszteletből! alelnökök: Lengyel Meny
hárt, Pakots József, Porzsolt Kálmán, Rózsahegyi Kál
mán, Szilágyi Vilmos, Vajda László; ügyvezető elnök: 
Balogh Róla; alelnökök: Bitrői Mór, Porosz Mihály, Csór
ta* Gyula, Gál Róla, Gál Gyula, dr. Lázár Lajos; főtitkár: 
dr. Forró Pál. Ralogh Róla köszönő szavai, valamint Pa- 
nots József, Szilágyi Vilmos és Pintér Imre fölszólalása 
után az alakuló közgyűlés véget ért. Közgyűlés utón nz 
a,i választmány megtartotta első ülését.

— öt gyanúsítottja van a Bristol-szállóbeli 
ékszerlopásnak. A Bristol-szállodában szomba
ton délután történt ékszeriopáasal kapcsolat
ban, amely báró Podmaniczky Endrét két
milliárd koronával károsította meg, a szálloda 
személyzetének vallomásai alapján négy rég
óta ismert besurranó tolvajt vettek őrizetbe. 
Ezeken kívül még egy embert fogott el a rend
őrség nagyon érdekes körülmények között. 
Két nappal ezelőtt a Vadászkürt-saálló első 
emeletén egy férfi ődöngött és amikor kérdez
tek, hogy mit akar ott, kijelentette, hogy a 
28-as számú szobát keresi. Amikor közölték 
vele, hogy ilyen számú szoba a szállodában 
egyáltalában nincs, azt mondta, hogy tévedett, 
mert a fíristol-szállóban keresi ezt a szobát, 
Akkor elengedték, de a róla adott személy
leírás alapján a rendőrség kezrekeritette és 
megállapította, hogy rovottmultu tolvaj és 
csakugyan megfordult a Eristol-szállodában.

— Lakos Alfréd Newyorkban kiálltáét rendez. Lakos 
Alfréd, akinek művészetét nz ország határain túl is 
sokfelé ismerik és becsülik, kiszállíttatta 117 festményből 
álló kollekcióját Nowyorkba. A művész mnnagcrévcl', 
Mr. Ilarry Rosenbergh-el rövidesen hajóra száll, hogy 
megrendezze newyorki kiállítását. Lakos nevét itthon 
karikatúráiról Is jól ismerik. Tavaly a Nemzoti Szalon
ban kiállított zsidó zsánerképeivel keltett föltünést.

— Erdélyi Borozó. Huszonöt esztendős; szinte elhinni 
Js alig tudjuk, hogy már ennyire megöregedett az Opera
ház melletti vidám csarnok, amely hajdanában éppen 
úgy hozzátartozott a világvárossá növekedett Pest ifjú
ságához, mint mindazok a mulatóhelyek, amelyek a „Kis- 
Pdrist", nr. egykori Pest igényességét, élnivágyását, vi
dámságát és szórakozását szolgálták. Pest boldog ifjú
ságának végétvette a világháborúval következő gyász, a 
nagyszabású, európai mulatóhelyeket egymásután bozár- 
ták, a régi gyönyörű Pestből csak az Erdélyi Borozó 
maradt meg, amely most szinte ijedten állitjn meg az 
óramutatót élete nappalai és gondtalan éjszakái fölött, 
mórt huszonötödik esztendejét jelenti a soha meg nőm 
álló óramutató. Ha vannak koroknak, emberoknek, el
múlt dolgoknak Jubileumaik; az Erdélyi Borozó jubi
leuma most egy olyan huszonöt esztendős perspektívára 
mutat vissza, amikor mindnyájunknak, akik a korszakot 
átéltük, fájó éa bús gondolataink támadhatnak. Mozgal
mas, élett.cljes, bő táplálkozásra és kellő szórakozásra 
volt berendezve akkoriban a pesti ember élete, A Bo
rozóban ütötte föl tanyáját a pesti Montmartre 
is, a jókedvű művészek, irók, színészek, bohémek el
árasztották éjszakánként „Náci" fogadóját. — Amikor 
óvről-óvre azt kell megszoknunk, hogy nekrológokat olvas
sunk a régi, boldog Pestről, szinte jólesik egy másod
percig megállóul az Erdélyi Borozónál, amely huszonöt 
esztendő alatt mitsem változott, mit sem öregedett, mit 
sem szomorodott el; ő maradt meg ifjúnak abból a gyö
nyörű Pestből, amelyről nzt hisszük, hogy többó viszont 
nem láthatjuk.

T. 3 nnP múlva! A Fonyves Dozső Rt. által kibo-
l'enyves-sorsjegyek húzása szerdán, o hó 30-án 

dóintán lesz megtartva. A cég áruházainak minden láto
gatója vételköteíozoftség nélkül Ingyen kap egy Fenyves- 
Borsjegyct.

Mi az összefüggés
Haller István kormánytámogatása 

és súlyos összeférhetetlenségi ügye között 
Kormánypárt! képviselek tan^cskosása Vass miniszterrel

a jobboldali
(A Reggel tudósítójától.) Az egységes párt, 

jelentékeny része alig titkolt nyugtalanság
gal nézi, hogy bizonyos jobboldali csoportok 
milyen nagy erőfeszítéseket fejtenek ki gróf 
Klebélsbero Kuné vallás- és közoktatásügyi 
miniszter pozíciójának megerősítése érdeké
ben. Minden jel arra vall, hogy

ezt a célt szolgálja a keresztény gazdasági 
pártnak Hallerékkal való fúziója is, 

amely a kormányt támogató pártok szélső
jobboldali csoportjainak gyarapodását vonná 
maga után. Az egységes párt mérsékelt gon
dolkozása tagjai éppen erre való tekintettel 
nem is tudják bevárni a miniszterelnök haza
érkezését és már az elmúlt hét végén érint
kezésbe leptek Vass helyettes miniszterelnök
kel, akit imtgkérdeztek,

minő lépéseket óhajt tenni a szélsőjobb, 
oldali törekvések ellensúlyozására.

E tanácskozások résztvevői a leghatározot
tabban kijelentették A Reggel munkatársá
nak, hogy Haller Istvánnak még a keresztény 
gazdasági párttal való fúziója esetén sem lehet

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

oaien&őcióről

semmiféle szerepe a kormánypártban-, még 
kevésbé a kormányzásban és a kormány 
ügyeire még közvetve sem gyakorolhat be
folyást Ennek leszögezése azonban nem nyug
tatta meg az egységes párt mérsékelt gondol
kozása tagjait, akik A Reggel munkatársa 
előtt rámutattak

arra az összefüggésre, amely kétségtelenül 
fönnáll Haller István kormánytámogató 
hajlandósága és a nemzetgyűlés össze
férhetetlenségi bizottságát is foglalkoztató 

faüzletei között.
Kétségtelennek látszik ugyanis, hogy a ke- 
resztényszocialista párt vezére a kormány 
támogatása fejében összeférhetetlenségi ügyé
nek sima elintézésére számit, amit öppen a 
kultuszminisztérium könnyíthetne meg a szá
mára. Ez ellen a megoldás ellen azonban nem
csak az egész ellenzék, hanem az egységes 
párt többsége is fölemelte már tiltakozó sza
vát és igy politikai körökben arra számíta
nak, hogy

a Wolff—Haller-fuzió terve az utolsó 
pillanatban csődöt fog mondani.
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A Oréva-ytóbaaí vasárnap este elfogták 
egv négy év előtti rablőgyilkosság tettesét

(A Heggel tudósítójától,) A budapesti rendőr
ség vasárnap este táviratot kapott a nagy
kanizsai csendőrségtől, hogy' tartóztassa le 
Német Mátyás ottani molnárt, aki

rablógyikosságot követett el és Budapestre 
szökött.

A csendőrség szerint valószínű, hogy Német 
Budapesten egy Dráva-utcai rokonánál tar
tózkodik. A detektívek kimentek a Dráva- 
utcába, ahol megtudták, hogy Német egy 
Dráva-utcai kocsmában iszik. A keresett rabló
gyilkost

— Részeg olaszok összeszurkálták a bécsi 
mentőket. Becsből táviratozzék: A Lipótváros 
egyik kávéházában egy’ Gatti nevű olasz alko- 
liolmérgezést kapott és dühöngeni kezdett. A 
mentőket hívták segítségül, akik Gattit a hord
ágyra akarták leszijjazni, Ez ellen azonban 
nemcsak ő maga, hanem mintegy húsz társa 
is minden erejével szembeszállóit. Kések ke
rültek elő, ugy, hogy’ Gatti szijjait le kellett ol
dani és itjból a kávéházba vitték. A mentő
orvos rendőröket hivott, akik azután nagy- 
nehezen lehetővé tették Gatti elszállítását. Az 
orvos és két segédje rúgásoktól és késszurá- 
soktól eredő jelentékeny sérüléseket szenvedett,

— Rákosi Jenő megmutatja a Boldog Magyarország út
ját, Csodálatos ember, Apponyi Albert nevezte igy Rákosi 
Jenőt, aki olyan korban, amikor már mások elagganak, 
lett az uj világ legtökéletesebb mogismerőjo, legjobb- 
szemű s legelfogulatlanabb bátor birája, aki ma túl 
hetvenen, vatese lett nemzetének. Az utolsó idők leg
izgalmasabb olvasmánya lesz hát a Rákosi Jenő most 
megjelenő könyve, amit „Boldog Magyarország" elmen 
ad ki busz iv terjedelemben, a nagy Íróhoz móltó kön
tösben a Genius. Ebben a munkában foglalkozni fog Rá
kosi a mai idők minden kérdésével, hitével és tévhité
vel, fejlődésével és bűnével, hogy végűi megmutassa a 
jövőbo látó próféta erejével azokat az utakat, amelyek 
az eljövendő Boldog Magyarországhoz vezetnek.

— Európai látványosság az Ostonde-kávéház. Budapest 
párját ritkító látványossággal gazdagodott: a Rákóczi
idon megnyitották az újonnan átalakított Osíende-ktíttd- 
hittat, amelynek pazar berendezését talán azzal jellemez
zük legjobban, ha fölemlítjük, hogy a berendezés és 
átalakítás költségei f tilhaltidjdk a kétmilliárdot. A kávé
háznak máris csodájára járnak :i fővárosba érkező ide
genek, akik elragadtatással nyilatkoznak a helyiségek 
kényelméről, káprázatos világításáról, pompás konyhájá
ról és kifogástalan kiszolgálásáról. Kellemes újítás, hogy 
minden feketekávé mellé ingyen adnak egy üveg Margit- 
vizet.

| a kocsmában meg is találták és letartóz
tatták.

Hétfőn detektívek viszik ' Nagykanizsára. 
Nagykanizsáról jelenti A Heggel tudósítója, 
hogy’ Német egy társával, Kapornyak Józseffel 

még 1921 szeptember 16-án megölte és ki
rabolta Stanzel Antal muraszegi gazdat.

A holttestet akkor a Murába dobták és a folyó 
csak hat nap múlva vetette ki a hullat, A tet
teseket akkor nem sikerült kinyomozni. Most 
azonban elfogták Kapornyák Józsefet, aki be
vallotta, hogy a rablógyilkosságot Némettel 
együtt követte el.

— A nézők és rendőrtisztek is megsebesül, 
tek Becsben a vasárnapi futballmérkőzéseken. 
A Heggel bécsi tudósítója jelenti telefonon, 
hogy a vasárnapi futballmérkőzésekre a 
bécsi mentőegyesület mozgó rendelővel vonult 
ki, hogy a nagy tolongásban előrelátható 
esetekben közbeléphessen. A mentőknek több 
esetben kellett segélyt nyújtani ok. A játéko
sok közül kettő, egy spanyol és egy lengyel 
sebesült meg, sokkal több volt azonban a se
gélyre szoruló néző. Ezek közül legtöbben 
a bejáratnál sebesültek meg, ahol valósággal 
megostromoltak egy rácsos kaput, amelyet 
végül bo is törtek. Ez alkalommal öten szen
vedtek olyan sérüléseket, hogy mentőknek 
kellett segítségül jönni. Erős sérüléseket szen
vedett két rendőrfölilgyelő is, akik a tolongást 
elhárítani igyekekeztek.

— Halálos elgázolás. Pesterzsébeten a helyi
érdekű vasul; vasárnap levágta Kancsár 
András 26 éves gyári munkás jobblábát. 
A sebesültet a Szent; István-kórházba szállí
tották, ahol rövid idő múlva kiszenvedett. — 
Súlyos baleset érte vasárnap Puha Vilmos 
11 éves tanulói;, akit az Üllői-utón a Bp.—20.169. 
számú bérautó elgázolt. Bcncze Mihály soffőrt 
előállították a rendőrségre, ahol őrizetbe vet
ték, a sebesült fiút, aki lábán szenvedett sérü
léseket, a mentők a Szent István-kórházba 
szállították.

— A világháború szerencsétlen áldoznia! javára a Hadi
rokkantak, Hadiözvegyek és Iiadiárvák Nemzeti Szövet
sége egy nagyarányú nyercménysorsjáték-akciót indí
tott meg, mely széles körben mindenütt nagy rokon- 
szenvvid találkozott. A sorsjegy vásárlók 5000 K-órt olyan 
nyereményekbe:', jutnak, melyek egyetlen sorsjátéknál 
sem voltak tapasztalhatók.

1 — „A bolsevizmus csak ott kap erőre, ahol
elnyomás és nyomornság szítja az clégületlen- 
séget.“ A szociáldemokrata párt vasárnap a 
fővárosban és a vidéken boszámológy üléseket 
tartott, amelyeken a párt parlamenti kép
viselői ismertették a legújabb politikai esemé
nyeket és a pártnak a kommunista összeeskü
véssel szemben elfoglalt álláspontját. \z 
angyalföldi gyűlésen Propper Sándor beszélt: 
— Háromévi parlamenti munka után — mon
dotta — meg kell állapitanunk, hogy a szociál
demokrata képviselők f munkája nem járt 
eredménnyel. A gazdasági és politikai hely
zet, ha lehet, még rosszabb, mint a választások 
előtt; volt. Ha a jelenlegi nemzetgyűlés 
élettartamát .jogtalanul meghosszabbít a nák, 
akkor a szociáldemokrata parlamenti frakció 
a képviselői mandátumok letevésével hozná 
erkölcsi kényszerhelyzetbe a kormánypártot. 
A forradalomnak és a forradalmi mozgalmak
nak csak egy ellenszere van: a demokrácia. 
A háború után minden országban fölütölto 
fejét a bolsevizmus, de csak, ott tudott erőre 
kapni, ahol a népben politikai elnyomással és 
gazdasági nyomorúsággal szították az clégü- 
letlenséget. Németországban, Ausztriában, 
Csehországban a bolsevisták minden kísérlete 
már csirájában kudarcot vallott, mivel ezek
ben az országokban nem pusztán közigazga
tási utón, hanem megfelelő szociális gondos
kodással tették ártalmatlanná az elégületlene- 
ket.

— Férje elől az öngyilkosságba menekült. Hirsch 
Henrikné már hosszabb idő óta rossz viszonyban élt férjé
vel, Hirsch Henrik házföliigyelővel. Az asszonyt végül is 
annyira elkeserítette az állandó veszekedés, hogy vasárnap 
délelőtt az Alsó erdősor 30. szám alatti lakásán ismeret
len méreggel megmér gézt c magát. A mentők a Rókus- 
kórházba szállították.

— Újabb francia! sikerek Marokkóban, fez
ből jelentik: A franciák küiszübön álló offenzi- 
vájára való tokintblel csapatukat összevonják. 
A franciák erős nehéz és könnyű tüzérséggel, 
lovassággal és rop időgépekkel rendelkeznek. Az 
ellenség erős ellenállása ellenére a franciák 
hatalmukba kerítették Hammar és lfurrara 
falukat.

— Külföldi cigaretták, szivarok behozatala. A világiul <i 
Abdnlla-cigarettak, ezek között a hites rózsalevél végű, 
valamint másfajta kiváló külföldi cigaretták, ezenkívül 
Henry Clay, Bock, Coronas, Cabanos importált Havanna
szivarok és mindenféle fajta angol pipadohány megren
delhető madár! Kroybig Rudolf külföldi dohányárul- 
behozatali irodájában: V. Nagykorona-utca 31, J. em. 61. 
Telefon: 163—83. Minták és szivási próbák az irodában 
kaphatók. (Szk. föv. pénzügyigazg. 23.967/IV. sz. rend. 
Magyarország területére.)
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vesz. - fctjyéfj nyeremény tót wak: 
Egy hathengeres csákót u j Fiat-autó, 
egy négy üléses ujj Fiat-sportautó, 
3 uífí buueSa nemes szőrméből (állandóan 
megtekinthető Morvái szűcsnél, IV, Kigyó- 
utca 4 6), g uj zongora, 5 teJtes uííi 
kelengye, S uj motorkerékpár, 
5 komplett rádiófölszerelés, 10 komplett 
férfiöltözet (kalap, télikabát, egy öltöny 
és cipő mérték szerint), 10 uj kerékpár, 

ezer különféle kisebb nyeremény.
Biuzás ©ka&heB* 31-én

Sorsjegyek mindenütt kaphatók, 
Viszon telárusi toknak:V? Zrínyi-ii. 14, félemelet
Telelőn s 132-5S, 1S5-P1
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FŰTÉSI ÉS VASEPAIKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

SUSAPm V, MÁR2A VAIÉRIA-UTCA 10

<<

',!* koksz-és barnaszéntilzolésro 
egyaránt kiválóan alkalmas 
tűzálló öntöttvas alkatré
szekkel bíró folytonógő le- 
mozköpeny kályha. — Föliíl- 
mulhutatlan fűtő képességű 
lolytouégő kályha a legmo
dernebb technika) újítások
kal, alcglzlésesebb kandalló
szőrű formában éskivitelben 
frp.íi'ítí Fiaim - Koiíünper-

ha gyöngye:
kis gyermeke vézna, gyönge.
S azon töpreng, mit is tegyen, 
hogy a gyermek erős legyen? 
Nem kell a szomszédba menni, 
jő tanácsot kéregetni: 

zentlstvánmalátakávéntartsa!
S piros-pozsgás lesz a gyermek arca.
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Étterem, VB3 Andrássy-ut 25

i a nápolyi művészek
j együttese énekel és muzsikál
’ Belépődíj nincs!
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Függönyben
180darab Bonnesfümmes.............

ablak függöny (2 szárny, 1 dra
péria) ........................................
dupla ágyteritö .......................

270
450

Fehérneműben
1 darab ingnadrág.................... 39
1 garnitúra (1 ing, 1 nadrág) . . 55
1 darab hálóing..............  63

ezer
ezer 
ezer

ezer 
ezer 
ezer

Méteráruban
39.900Velúr flanel, divatos mintákkal 

Sötétkék, tiszta gyapjúszövet, 
186 cm........................................

Fekete vagy sötétkék kazán, 
tiszta gyapjú...........................

11 9 ezer
84.500

$

r

1
1
1
1
1

Damasztáruban
22.500

114
darab damasztszalvéta..........
darab damasztabrosz.............
garnitúra kávésabrosz 6 szal
vétával .....................................
darab damaszttöriilköző . . . . 
darab frottírtörölköző..........

135
36
45

ezer
ozer 
ezer 
ezer

Voilek, batísztok, delének 
rendkívüli olcsó úrban 

árusíttatnak
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közclazdasag
Miért keserű szémkkíin a íalat?

Gejif, szeptember 25.
(A Reggel kiküldött munkatársától.) Svájc 

sem az a boldog ország ma már, mint volt a 
háború alatt. A hosszú vasútvonal mentén, a 
kis ország egyik végétől a másikig, Buchstól 
Géniig húzódik, nem látni ugyan egyetlen 
régi házat sem, mert a bőség esztendei alatt 
a svájci paraszt és a svájci iparos uj házat, 
csűrt és istállót 
külső alatt sötét 
nak. Svájc ipari 
tette az európai 
elszegényedés a 
számát tizedelte 
ez a kis ország, amely élelmiszer szükségle Ili
nek majd háromnegyed részét idegenből kény
telen behozni.

És mégis, akármilyen magasaknak tűn. 
nek is föl a. svájci árak az idegennek, 

Svájc még ma is olcsó.
A drágaság — s erről különösen nálunk s kü- 

alatt fcled- 
tünemény. 

hogy ala- 
hasonlitjuk 
fizetések és

ópatott, de a kényes és tiszta 
és kínzó gondok lappanga- 
kivitclct szörnyen lecsökkcn- 
vámháboru, a nagy európai 
turisták és fürdővendégek 

meg, már pedig miből éljen 
élelmiszerszükségleló-

lönösen a híres drágasági ankét 
keztek meg, igen viszonylagos 
A magyar élelmiszeré vak persze, 
csonyak, ha a világpiaci árakkal 
őket össze, de ha melléjük Írjuk a 
a munkabérek, valamint az iparcikkek árait, 
bizony még mindig elég magasak. Két arany
koronáért elég jól meg lehet ma már Buda
pesten ebédelni,

de három koronáért már Svájcban is kap 
az ember ebédet s bizony jóval különbet, 

Pesten,
fizetése számban és vá- 
nagyobb, miint a pestié. 
vagy takarékosan akar 

amely

tűséből vagy keresetéből majdnem kétszer 
annyi sonkát, vajat, sajtot, szalámit, sza
lonnát, cukrot vásárolhat, mint a magyar.

A genfi kis kávéház terraszán békés szomszéd
ságban fogyasztja el esti kávéját az orvos, a 
bank igazgató, a kőműves- és a vasúti munkás, 
mint ezt saját szememmel láttam. A kávéja 
valamivel többe kerül, mint a pesti uzsonna
kávé, 60—80 szantimba, aszerint, hogy hol 
fogyasztja el. De ezért a pénzért — 8—10.000 
magyar koronáért — nem három darab cukrot 
tesznek elébe egy szurtos pl éh táblán, meg egy 
csésze kávét, hanem 8—10 kocka cukrot, nagy 
kancsó párolgó illatos kávét és egy nagy 
kancsó pompás tejet s ha jólesik, akár három 
csészével is megihatik ugyanazért a pénzért. 
Kár ezért annyit emlegetni az élelmiszerek 
magyar olcsóságát! Az élelmiszerek Magyar
országon olcsók és mégis elviselhetetlenül drá
gák néha. Drágává teszi őket az iparcikkek 
indokolatlan drágasága, az alacsony jövede
lem, a kínzó gond, amely a legtöbb ember éle
tút gyötri s amelytől olyan gyakran válik ke
serűvé szánkban az olcsó falat!

rosta
K. D.

Renaissance Színház
Szeptember 30-án, szerdán

ÉS A FŐNYEREMÉNY
Juskevics tragikomédiája

(Kabos8 Maklátry.. Harsányt, 
Vaszary Piroska, VágénéJ

Premieren rendes helyárak!

mint
pedig a svájci pincér 
sárló erőben is jóval 
De ha az ember siet 
élni, akkor egy finom kis sorházban, < ....
van olyan tiszta és rendes, mint akármelyik

.................... • dezsönétpesti dumaparti szálló, sokkal olcsóbb 
is kaphat.

Szép szelet sonkáért, hatalmas 
ementáliért s egy pohár kitűnő

darab 
. _____ sörért,

kenyérrel, borravalóval együtt l’/s frankot 
fizettem,

ami még magyar árakhoz viszonyítva is 
olcsónak mondható. Hogy a svájci iparcikkek, 
de az importált selyemáruk is jóval olcsóbbak, 
mint nálunk, azt tán fölösleges külön kiemel
nünk. Az árkülönbség 20—lOOVn-ig terjed. 
S nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen 
megnyugtató és öntudatos őrzés, ha a munkás 
a kishivatalnok, a segéd, az Írnok a 
érzi és tudja,

hogy a munkájából neipcsak hogy 
élhet, de rendesen, úri módon föl is 

hetik.
A svájci kispolgárnak és munkásnak nem 
probléma ma a rendes, tisztes öltözködés, mert 
hiszen az átlagos fizetések 400—800 frank kö
zött mozognak, 6—12,000.000 
a ruházati cikkek árai pedig e 
szonyitva olyanok,

hogy fizetéséből mindenki

szerelő

meg- 
öltöz-

korona között, 
fizetésekhez vi-

kéthavonként 
tetőtől-talpig föl tud öltözködni.

Ami pedig a tömegek táplálkozását illeti, kár 
olyan nagyon dicsekedni a magyar élelmiszer
árak alacsony voltával. Jgaz, a húsárak Pesten 
.'10%-kal alacsonyabbak, mint Svájcban, de mit 
ér az, ha az emberek keresete olyan alacsony, 
hogy még ez alacsony árakat sem tudják meg
fizetni. Viszont hamarjában föl tudok itt so
rolni tucatszám olyan élelmiszert, ami a törné
nek táplálkozására szolgál s vagy alacsonyabb, 
mint nálunk, vagy ugyanannyiba kerül, ami 
más szóval annyit jelent, hogy

a svájci munkás ós a svájci kispolgár flze-

X Tesped a tőzsde. A nyári föllendülés rövid 
napjai után keserves leszedésben vergődik a 
pesti tőzsde, osztja az európai tőzsdék legtöbb
jének a sorsát. Áz aranymérlegek is sok kelle
metlen meglepetéssel fognak szolgálni, mert 
még azok a nagy vállalataink is, amelyek óva
tos és iigycis üzleti politikával vagyonuk álla
gát nemcsak hogy átmentették a papirosgaz
dálkodás kockázatain, hanem még meg is gya
rapították, szigorú előrelátással igyekeznek 
minél alacsonyabbra szorítani a kamatozandó 
lökő arany számait, hogy, mint ezt egy igen ki
váló vezérigazgató ravasz hunyorgatásisal meg
jegyezte, néhány esztendeig gondjuk ne legyen, 
magyarán mondva: igyekezni fognak, hogy 
még kevés üzleti nyereségből is tisztes osztalé
kot tudjanak fizetni. Vagyis leszorítják a lőhető 
legkisebbre a részvények aranykoronákban ki
fejezett névértékűt. S igy azok a részvénytulaj
don csok — s ezeknek a száma még mindig igen 
nagy —, akik arra számítanak, hogy rövid időn 
belül mégis csak átértékelődik a nagy össze
omlásból ki mentett részvényeik értéke, hirte
len áremelkedéseket s magas osztalékokat nem
igen romélhetnek. Nem mintha nagy és vezető 
vállalataink üzleti jövője olyan sötétnek mu
tatkoznék! A nagy vállalatok, amelyeknek 
pénzügyi megalapozottsága szilárd ós inog- 
ingathatatlan s amelyek évtizedes relációkra 
támaszkodva vezetik üzletüket, ezután sem fog
nak tétlenül maradni és bizonyára időnként 
hatalmas nyereségeket fognak elkönyvelni, 
de ezekből a nyereségekből a részvényesnek, 
már a kis részvényesnek, nemigen fog jutni. 
A magyar részvónyjog sivár egyoldalúsága a 
rideg többségi elv, amelyet a bírói gyakorlat 
sem tört át idáig, a nagy szindikátusoknak 
kényre-kedvre szolgáltatja ki a vállalatok 
egész jövedelmét. Külföldön is ma már csak 
akkor vesznek magyar részvényeket, ha a pa
kettel együtt jár a szindikátusi tagság. Egé
szen bizonyos azonban, hogy elkövetkezik az az 
idő, amikor a nagytőke feudális urai is rá
fanyalodnak a kislakás pénzére s csak akkor 
remélhetjük, hogy a magyar részvényjog szi
gorúsága a kisrészvényes javára enyhülni fog 
s csak akkor fog igazán a kist ők és, a takarék
betevő, minden nyugati ország pénz- és rész
vény gazdaságának ez az alapja, újból a tőzsde 
fele fordulni!

x Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. Az okióbor 
2-iki közgyűlésen az igazgatóság Javasolni fogja nlap- 
tőkéjének 82!a millióra való fölemelését 150.000 uj rész
vény kibocsátása állal. 151.250 uj a régi részvényeseknek 
fog 2:1 
10.000 K 
bokát a 
Ocnernl 
zettségek

HunyadiJáuus
természetes kcseriiviz 

székrekedésnél, emésztési zavaroknál 
gyors, biztos, enyhe hatású

Barbara La Marr va’'x
Mussolini és az olasz király szereplésével

nránybnn átvételre felajánltntni 500.000 K-ért 
költség liGz7.1iszn.1nit:'; Ívni. A fönmaratló dara
társaság a Western Electrk4* Compnnyval ós a 
Elrctric Con'panyvnl .szemben fönnálló kötele* 
rendezésére kívánja fölhasználni.

JOGÁSZOK! 1ZOHVNO1VY -0
Budapest IX, KAdny-utcn 41 — Szeged, Pallavtclnl-utca 3

JOrnrFH n □ £ nrnnyat, easllstttt, gyüngyöt és
h g kinól drágábban veszek

Singer Ji.5 ÍV, Eiiyetem-u. 11. rJűSSuKSi)

Örök város

Belvárosi Szjnház
Október 3-án, szombaton

először

SS Ll
Davis vigjátéka

(i’cwsiy Rózsi, Táray, Bérczy,
Ar»ía Emmij Ábe J 

Premieren rendes helyárak!

OLCSÓ"dacára
legjobb kivitelű ÜTOR

Elirentreu és Fuchs Alapítva lSlí^évben

■S'.'r.

Ez a 2 hely van 
Budapesten, ahol 
zene nélküli ölesén vásárolhat
Erdtfs-áruház, Vámház-körut 11. sz. és 
Feled-áruhói, Andrássy - ut 31. szám
Sikerült külföldi utamon olcsón bevásárolni 

és ugyancsak rendkívül olcsón bocsátom 
a m. t. vásárlóközönség rendelkezésére 

a következő cikkeket:
85 széles ruhaselyem minden sziliben K 48.000 
Crepc de Chine hallhatlan olcsón . K 92.700 
Gyapjú Eolin-szövet dívatszinekben K 97.500 
Kockás ruhakclme legjobb minták

ban ......................  K 35.506
Raglánszövet 150 széles, csak egy 

kabátra adunk..............................K 115.800
Férfiöltönykelmék gyönyörű min

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

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

és bélésáruk hallhatlan olcsón 
KérJUk a tömre Ügyelni!

MAGA SZERENCSÉTLEN!

NEM HASZNÁL 
FODORMENTA LYSOFORN 

Az fertőtlenít ds illatos.

Rendezte: Fitzmaurice. — 20.000 szereplő

Capltol Uránia
Mozgókép-Otthon
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London legnagyobb operettsikerének, 
a „No No Nanette"-nek librettóját amerikai magyar irta 

nyitrai Emil „His Ladies Friends" cimü vigjátékából készült 
az angol sláger-operett

London, szeptember 25.
(A Reggel munkatársától.) Amerre jársz, 

mindenfelé a „No, No, Nanettc" muzsikája 
csendül füledbe. Évek óta nem volt hasonló 
sikere operettnek angol színpadon, mint ennek 
a kedves, könnyűzenéé fürdővigjátéknak. Már 
közel egy év óta játssza a Palace Theatre 
és még most is hetekkel előre elkapkodnak 
minden jegyet. Ha idegen érkezik az angol fő
városba és szinház iránt érdeklődik, a hotel
portás elsőnek a „No, No, Nanette“-et említi, 
amelynek slágereit, a Tea fór two-t, az / want. 
to be happy-i, már a kis albániai falvakban is 
fütyülik. Az operett nemcsak a nagyszerű 
muzsikának és a pompás rendezésnek köszön
heti sikerét, hanem a nagyszerű szövegkönyv
nek is. Angliában teljesen szokatlan módon a 
„No, No, Nanctte" plakátjain és a szinlapokon 
elhallgatják, hogy az operett librettóját min
den változtatás nélkül

az amerikai-magyar Nyitrai Emil: „His 
ladies Friends** cimü vigjátékából irták, 

amelyet 1920-ban mutatott be a londoni St. 
James Theatre. A magyar szerző darabjának

óriási sikere volt. Egy évig játszotta a nagyon 
finom westendi szinház. Annál meglepőbb, 
hogy a Palace Theatre elhallgatja az operett- 
libretto eredeti szerzőjét, mert az angol szín
házak nagyon vigyáznak, hogy pontosan be
tartsák a copyright szabályait. A mozgókép
színházak most játsszák a „Cárnő" filmváltoza
tát és már az első fölirat hirdeti, hogy „Lajos 
Biró és Mclchior Lengyel** magyar szerzők 
„Cárnő“ cimü darabjának alapötletéből készült 
a film. A Reggel munkatársa kérdést intézett, 
a nagy londoni színházi cég, a Clayton és 
Walker generál manegeréhez, a „No, No, 
Nanctte** angliai előadási jogának tulajdonosá
hoz, hogy miért nem tüntetik föl a magyar 
szerző nevét a szinlapon, amire ő igy válaszolt:

— Igaz, bőgj' a „No, No, Nanctte** a „llis 
ladies Friends** cimü vígjáték zenés változata 
és hogy az eredeti darabnak Nyitrai Emil a 
szerzője. Az amerikai-magyar szerző azonban 
May Edington híres newyorki író regényéből 
készítette vigjátékát. Mi tehát May Edington 
nevét hirdetjük, mert a,z alapötlet az övé és az 
ő nevét mindenki • ismeri Angliában.

Korda Tibor

Böhm apó volt külföldön 
Vágiék protektora

(A Reggel tudósilójától.) Szociáldemokrata 
körökben tudták, amit a rendőrségi kihallga
tások most minden kétséget kizáró módon 
beigazoltak: Böhm Vilmos, az egykori hadügyi 
népbiztos volt az, aki Vágiékat
külföldön és részben Moszkva felé protezsálta. 
Vágiék ugyanis, főleg Böhm, de dr. Kunit 
Zsigmond utján is, a magyar szocialistákat 
elsősorban külföldön akarták lejáratni és min
den gyűlést, kongresszust fölhasználtak arra, 
hogy a mai pártvezetőséget diszkreditálják 
Egy év óta a helyzet Kunflék és Pcidlék közöli 
annyira kiélesedett, hogy a pesti kiküldöttek 
a marseillei kongresszuson, ahol Kunfi a bécsi 
„Világosság** csoport képviseletében jeleni 
meg, még a köszöntést viszonyt is megszüntet
ték vele. Most újabban

Böhmről jutottak a szociáldemokrata párt 
vezetőségének a kezébe olyan adatok, 

amelyek, illetékes párttényezők kijelentése sze
rint, cgysszer és mindenkorra lehetetlenné te
szik őt a magyar szociáldemokrácia előtt.

„Százával szaladgálnak
Budapest utcáin az elmebajosok"

Hudovernig Károly egyetemi tanár nyilatkozata az örültségi és hisz
téria járványról, a miszticizmus és spiritizmus rohamos terjedéséről

(A Reggel tudósítójától.) Nz újságolvasó az 
utóbbi időben, olvasás közben, gyakran meg
csóválja a fejét: nem múlik el nap, hogy a 
lapok be ne számolnának arról, hogy egész 
csomó ember megörül az utcán. Egy napon 
négy-öt egyénen is kitör az elmebaj. Mi ennek 
az oka? Mivel magyarázzák ezt az idegorvo
sok? Fölkerestük Hudovernig Károly dr. egye
temi tanárt, aki a következőkben válaszolt 
A Reggel kérdésére:

— Az, hogy mostanában nap-nap után őrül
teket fognak el az utcán, valóban uj jelenség. 
Régebben ez ritkábban fordult elő. Most abban 
a mértékben, ahogy általában megszaporodott 
az ideg- és elmebetegek száma, megszaporodott 
azoknak a száma is, akiket az utcán cr a téboly 
kitörése.

Az elmebajok mai ijesztő nagy számának 
oka a nyomorúságos gazdasági és leromlott 
társadalmi helyzet, a sok nélkülözés és a 

hiányos táplálkozás.
Ma jelentékenyen több az elmebetegek száma 

Magyar országon, mint amennyi a békében 
volt. Nt. intézeti elhelyezésre szorult betegek
nek csak egy hetedét tudtuk elhelyezni a bé
kében. Tessék elképzelni mi a helyzet ma, 
amikor főként

a morfinizmus, a kokainizmus, az alkoholiz
mus és a hisztériás elmezavarok száma 

ijesztően megnőtt.

Százával szaladgálnak az elmebajosok az ut
cán! Társadalmi különbség nélkül, nők es 
férfiak vegyesen, nagymértékben hajlanak a 
miszticizmus leié, túlzott mértékben foglalkoz
nak transcendentális dolgokkal, a lulvilági 
élettel, spirilizmussal. Számosán válnak ezek 
közül az egyének közül vallási tébolyultakká. 
Minden háború után igy van ez. A vesztett 
háború után, a nagy anyagi leromlás idején

az emberek menedéket keresnek a földön
túli hitben.

PSTÖFí TÁRSASÁG tRÜOMMI ALAPJA JAVÁRA RENDEZETI
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! BROKÁT, LAKK ÉS SZÍNES 
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SZENZÁCIÓS
BRIIXIÁNSÉKSZEREK,

ARANY- ÉS EZÜST
TÁRGYAK 

Összesen:

,1 ’

ffMINDEZ ECY 80RSJECYEL NYERHETŐ!
róvieei MViRSMÍNvtK:

----------

Urilliáns kétkarátos Pompadourgyllrü,brliliáns platlnu- 
karkötö, brliliáns cgykarátos sollter inolitU, arany ci
garettatárna, brill ián* gyürtl, lcétkarátoB brliliáns cso

kor, stb., stb. Öusaoson 1OOO nyeremény

Húzás már oMbes* 7-én
Sorsjegyek cnlndenUcl kaphatók. Ao-a 20.000 K 
A főnyeremény Elsleo* és Kardos kiraka
tában, S2. szám alatt látható

Ontéx&ség s Teréz-körut 2T. Telefoni 189-50

Kettőszobás utcai lakást
kfircaok. Közvetítőt díjazok. Kuufinnnii,
Tisza Kálmán-tór 21. Telefon; József 11-27

l>;h kübli tok hoz, városi bundákhoz gombok, ráznák, vltóz- 
Kolcsok, gálámbkosnrak mlndonncmii magyar ZBinórozással 
állandó nagy raktára. Budapest VI, Nngymcző-»tca «. ss.

■
mely -

cikória
Szent Istvái

■I

<

r

Eredeti angol szövetből kéBzUlt és n 
legkényesebb ízlést kielégítő 
árukból nagy raktár. Győződjön meg

Mátyás László 
férfiruhaáruháza,R6kóczi-ut 30

■

Ha megbecsüli 
félje keresetét

kávét vásároljon,
nek első koronás királyunk 
Szent István képe a véd
jegye —- mert minden fél- 
kilogramos doboz sarkában 
kb. 8000 korona értékű sze

meskávé van

ipartermék
és BciftUnif minőséül

Teljesen 
megszűnik 
a fölösleges alkuvás, ha nálam vásárol, mert

Araim 
hihetetlen 

olcsók

II
a
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Színház
Ami az Intim Pistából kimaradt

Mondja, kedves Intim Pista,
maga állítólag szokott úriemberek társaságába 
járni, hát milyennek találta az „Űriembe- 
rek"-ct?

— Őszintén szólva, valahogy nem tudtam 
magam beletalálni a szWlésn-bc, Nem értek 
ugyanis angolul.

— Van benne valami. A darab témája, mi
liője, etikája ugyanis annyira angol, mint egy 
véres roast-beaf, a serpenyős rostélyoshoz szo
kott magyar gyomroknak kissé idegen tehát. 
De mint ahogy egy remek angol szakács roast- 
bcaf-jének elkészítést módjában is lehet művé
szet, annyira művészet a Galsworthyé is, — ha 
kissé roast-beaf ízű is. Amit főleg arra értek, 
hogy Dancy kapitányt, amikor már kisül róla, 
hogy ellopta az ezer fontot — faute de mieux 
— megöli. Ez valahogy ponyvaszagot terjeszt 
a darab utolsó akkordjai felé, ami rovására 
megy az előző fölvonások babonás biztonság
gal, hűvös elcgdnciával megrajzolt jeleneteinek, 
mesteri fölépítésének. Egyébként azonban ez a 
darab végre élő és vérző valóság a sok szín
padi papírmasé után és a darab szervezetét 
vérként fűtő és végeredményben a zsidókérdés 
problémáját boncolgató téma, a darab irodalmi 
értekeitől függetlenül is számot tarthat külö
nösen a magyar közönség érdeklődésére. Az 
előadás büszke emléke marad a Vigszínháznak. 
A vezetést az újonnan szerződtetett Törzs Jenő 
ragadta magához, akt uj formájában, hangjai
ban, színeiben, valósággal bámulatba ejtette 
társait is, akik között pedig a Vigszínház egész 
nagynevű gárdája szerepelt. Hegedűs, Góth, 
Kiirlhy és Szerémy mellett a fiatalok tettek ki 
magukért különösen: ezúttal Maltay Margit, 
akinek utolsó fölvonásbcli hangjaiban egy seb
zett galamb fájdalma búgott, Lukács, aki su
gárzóan intelligens, nyugodt és biztos vonalve
zetéssel játszotta végig szerepét és Kertész 
Dezső, aki nem olvadt el az operettszirupban, 
sőt robbanóan érdekes, férfias gesztusaival 
nyiltszinl tapsra is ragadtatta a közönséget. 
Mályt mintha egy Dickcns-regényből vágták 
volna ki, de olyan Dickcns-regényből, amely 
egy szamosujvári örmény postamesterről szól. 
Meghatott elismerésem Bárdy Ödöné is, aki 
egy öreg, pergamenareu lakáj szerepében, év
százados, repkényfutotta kastélyok patinás fa
lait idézi. Jól) Dániel meg lehet elégedve: a 
Vig a régi békebeli formáját futja.

— Ilömök. No és a testvérvállalat százmillió
ka rá t o s gyám dn t da ra bja ?

— Strasz és snassz. Egy-két jó számon kívül 
színtelen muzsika, terjengős librettó. S mintha 
a szervirozás a darab lelki szegénységéhez 
simulna: a „Halló, Amerika!" ezeregyéjszakái 
pompája után bizony szegényes. A talmi 
Hoffmann-görlök bukdácsolása, a Dunaünnc- 
pélybc fulladó szín padi tűzijáték a régi gaz
dagság árnyéka csupán. Lábass Juci saxophon- 
száma a legszebb produkciója az egész darab
nak, ő és a harmadik fölvonásban, az utólérhe- 
tetlcnül kedves Sarkadi lobogtatják meg néha 
percekre diadalmasan a darab zászlaját, a töb
biek, tisztek és legénység, erre még csak módot 
sem találnak sivár szerepeikben. A szőke 

MEGHÍVÓ
A Király-Színház igazgatósága tisztelettel meghívja 
Nagyságodat (Méltóságodat) és becses családját a 
Király-Színház összes helyiségeiben f. hó 30-án, szer
dán este félnyolc órakor tartandó nagy látványos 

ANNA-BÁLRA
A bált szerdától kezdve minden este megismételjük. A bálon reszt
vesznek: Péchy Erzsi, Somogyi Nusi, Gazsi Mariska, Hállcai, Lalabár, 

* Kompóthy, Szirmai, Pártos, Ihász, Gallai, Várnai. (Okvetlenül jöjjön 
el, kevés finzért nagyszerűen fog mulatni)
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Szokolay s az önmaga pompás karrlkaturdjdt 
nyújtó ördöngősen ügyes Halmay Tibor erő
szakoskodnak még több-kevesebb eredménnyel 
a sikerért, de Nádor Jenő fárasztó fonetikai 
modorosságát például, amellyel orosz mivoltára 
céloz, alig-alig tudja csengő hangjával feled
tetni. Egészben véve, a mulatságos harmadik 
fölvonást kivéve, lapos, unalmas produkció ez 
a jó orlov...

— Bécsben...
— Hja, Bécsben, az más. Ott az „Antónia" is 

többször ment mint Pesten, tudja-e...
— De „Az üvegcipő" nem.
— Hát az nem. De nem azért, mintha a publi

kumnak nem kellett volna a darab, hanem 
azért, mert ott a színházak már rájöttek, hogy 
kicsi a színházlátogató kontingens s hogy esek 
az a színház fog jól menni, amelyik állandó 
munkával, egymásután következő premierek
kel állandó látogatottságot is tud magának 
biztosítani. Ezért tűzték ki a „Si je voulais" 
után egy hétre már „Az üvegcipö“-t s „Az 
üvegcipő" után egy másik hétre egy másik 
darabot. Nem lehet ugyanis sikerekre, csak 
munkára berendezkedni...

— Erről jut eszembe: mi van „Az ilvcgcipö" 
magyar Hamupipőkéjével?

— Nem igaz, hogy német színésznő lesz be
lőle. Szó van róla, hogy eljátszik majd egy 
vagy két német darabot, ezért is marad egye
lőre kunt, ahol Hock, a Reinhardt bécsi szín
házának igazgatója tanítja németül játszani, 
de aztán újból visszajön Pestre, természetesen...

— Az uj Molnár-darab?
— A „Riviéra" először Bécsben fog színre- 

kerülni, mégpedig Reinhardtnál, az illusztris 
szerző rendezésében. Molnár egyébként még 
nem fejezte be egészen a darabot, mert most 
három egyfölvonásosnak, a „Színház"-nak ren
dezésével van elfoglalva Berlinben, a Kammer- 
spiclc-ben. Csak a „Színház" berlini premierje 
után szándékszik visszatérni íróasztalához.

— Na és a Vtgben színre se kerülne az uj-
Molnár? '

— Nem kapott még értesítést tőle. Egyelőre 
Heltai Jenő ír három egyfölvonásost nekik, 
amely a szezon derekán közös cím alatt kerül 
majd színre. Az első közülük: „Az orvos és a 
halál" már készen is van, a többi most készül, 
legközelebbi újdonságuk nekik a, 
d lenne" c...... 
kívül Bécsben 
szál is siker 
színésznőt, 
játszani.

— Végre 
No de mit 
színháza?

— Rcperloirt édesem, repertoirt, a la Becs. 
A Renaissanceban a Juskievics-darab jön, a 
„Sonkin", amely orosz kispolgári milliót, hoz, 
kisemberek lelkivilágát, amolyan „Klein- 
malcrei"-t, a Belvárosiban pedig a „Miss 
Uptodate" kerül bemutatóra, amelyben llosvay 
Rózsi olyanszerÜ szerepel játszik, mint Szép 
Ernő emlékezetes „Májusodban. „Herz was 

„Comoc-
cimil francia darab, < 

„Mama Nicóle" 
volt s amelynek 

nálunk Varsányi

amely Pórison 
címen

; címszerepet, a 
Irén fogja

kolosz-

a Legdrágábbat is_ ' '? üdvözölhetjük, 
csinál ezalatt doktor Bárdos kel

I

willst Du noch mehr?"
— Eine pletyka!
— Hol volt, hol nem volt, veit egyszer egy pesti 

pár, édes kis csicsergő operetteszinésznő a 
hölgy, komoly, volt országgyűlési képviselő az 
ur. A napokban együtt mentek este moziba 
8 mozi után mind a ketten érzékeny búcsút 
vettek egymástól, mondván, hogy részint a 
másnapi próbák, részint fontos üzleti ügyek 
miatt korán lefeküsznek. S elindultak az egyik 
északnak, a másik — délnek. De ó, gömbölyű 
lévén a föld, egy óra múlva egy diszkrét 
budai kis korcsma elé egyazon szent minu- 
tumban érkezett két autó. Az egyik északról, 
a másik délről. S kiszállott az északiból az ur, 
a déliből a hölgy. Az ur egy hölggyel, a hölgy 
egy úrral, mindegyik egy másikkal termé
szetesen.

— Te jó Isten az égben, mely tragédia...
— Dehogy is, maga bikfte. A hölgy ugyanis 

egyáltalán nem jött zavarba, egyenesen oda
ment barátjához, akitől nemrégen búcsúzott el 
a mozi előtt és emigyen szólott: Kedvesem, ha 
már ilyen szépen együtt vagyunk, ne rontsuk 
el az estét... Leszel szives a hölgynek be
mutatni...

• Dolina? Ilona az Andrássy-uti Színházban. EmSd 
Tamás, az Andrássy-uti Színház igazgatója szerződtette 
Dolinay Ilonát, aki legutóbb a Magyar Színháznak volt 
tehetséges tagja.

,* A Vígszínház hetét a színház legújabb szenzációja, az 
„Úriemberek" dominálja. Hétfőn ós csütörtökön a „Húr- 
macskán! szerepel a műsoron.

• ,Az orlov" nagy sikeréről beszél mindenki. A hét 
minden ostéjén „Az orlov" kerül szinro a Főváros 
Opcrottszinházban.

• .A mindig zsúfolt házat vonzó ,,A nótn vége" előadása 
a Városi Színházban ma, hétfőn este kivételesen Bórakor 
kezdődik. Helyárak G-tól 58 ezerig.

A frenetikus sikerű Bnklanoft-estéknek móltó foly 
tatása lesz a kedd esti „Carmen" a Városi Színházban. 
Escamillo a nagyszerű énekesnek egyik legbrnvurosabb 
szerepe, Carment pedig u wieni operaház magyar szüle
tésű, ünnepelt primadonnája, Anday Piroska fogja 
énekelni.

• Baklanoff nagyszerű „Rigoletto“-jút megismétik csü
törtökön, október 1-én a Városi Színházban. Gildát 
Operaházunk világhírű művésznője, Alpár Gitta énekli.

• Ufcrlnl csodálására esténként megtelik a Budai Szín
kör. Minden mutatványa megfejthetetlen rejtély.

VÁROSI SZÍNHÁZ
heti műsora szepí. 28-tól oKt. 4-lg

HelyáraK 6-tól 58 ezer K-lg

Briliánsokat, gyöngyöket
és régi ezüsttárgyakat Qphmnlpinr Bení Károly-kCrut 28. «z. (Köz- 
toljcs érték bon vásárol UblllllDIulul ponti városház főkapunál)

B Hétfő, szept.

28 A nóta vége Honthy Hanna, Vigh |u 
Manci, Sziklay .Jó-Es 
zsef, Simon Marcsa B

1 Kedd. Szept.

29
Carmen

mérs. főiem, helyár
BAKLANOFF^

<5 anday Piroska, Ej
it bécsi ál). ()p. tagja

’ Szerda, szept.

30 A nóta vége Ilonthy Hanna, Vigh Hn 
Manci. Sziklay ,J >-M 
zsef, Simon Marc. a|§

] Csülörí., okt.
1

Rlgoietto
mérs. főiem, helyár

BAKLAWF |

ALPAR GITTA &
| Péntek, okt.

2V ***
A nóta vége Hol thy Hanna,Vigh ■ 

Manci, Sziklay ,ló-H 
zsef, Símen Marcsa [$•

9 Szombat,okt. Hófehérke és 
a hét törpe ,

Gyormekelőadás 
rendkívül mérsékelt 

helyárakkal

1 yjp' este Tosca
mérs. főiem, holyár

BAKLANOFF
J»ALLAY MAT1LD

| Vastirn., okt, 

AT’-
Éva Harmatit Hilda, 

Vigh Manci, Sziklay, 
Galetta, Frckövy í

A nóta vége Honthy Hanna, Vigh 
Manci, Sziklay Jó
zsef, Simon Marcsa

Magas íelépést 
fizeíeft

4—5 hét múlva beköltözhető négy
szobás villatakásért. — Azonnal 
fizetek. — Keddtől Pesten vagyok. 
Lichter, 95-02

Legmagasabb előleget folyósittatunk, 
zongora, porzsaszönyeg, szőrme, ékszer, bútor, festmény, 
kereskedelmi árura, ha nzokat bizományba beraktározza

TAUSZIK szállító
VI, Gyár-utca 1. szám Telefon: M— 97

Amatőr fényképezek
előnyösen vásárolhatunk. — Képes árjegyzék 
bértnentve. MAGYAR FOTÓIPAR Kirnly-n. 6»
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A visszatáncoló kurzus
— Irta Szász Zoltán —

Pethő Sándor könyve: „Világostól Trianonig", 
egyike a kurzusirodalom legérdekesebb ter
mékeinek éspedig főleg azért, mert 
kurzuspublicistától származik, már 
kurzusirodalom. Három komolyan szamba
vehető, programot adó s kritikát gyakorló 
könyvet termelt az úgynevezett keresztény és 
nemzeti irányzat irodalma: Bangha páter 
„A kereszténység ás Magyarország fölépítése” 
cimü, Szekfil „Három nemzedék” cimü s most 
végül Pethő: „Világostól Trianonig” cimü 
munkáit. A két első a kurzus kezdő korszaká
ban jelent meg s igy féktelen jóakarattal föl 
lehet a szerzőkről tenni, hogy hittek a kurzus 
élet képességében, nevezetesen abban, hogy a 
reakció, azaz az európai civilizáció évszázados 
fejlődése tendenciáitól való elfordulás boldo
gíthatja Magyarországot. Bangha könyve köz
vetlen a bolsevizmus után, 1920-ban jelent meg 
s tulajdonképen tiszta fehér bolsevizmust pré
dikált. Ami különben egy jezsuitától nem is 
meglepő, hisz ennek a fanatikus rendnek a 
tagjai mindenha hajlottak az állam problémá
jának teljesen antidemokratikus fölfogására, 
sőt ahol, mint például a 
sz á za d b an Dél am éri kában 
lak, ott kommunizmust is 
már szelidebb és inkább 
politikus, de persze szintén 
árad belőle a reakciós gondolkozásmód: köny
vét azonban igen, érdekessé teszi az, hogy a benne 
megnyilatkozó érzület nem magyar légkör ter
méke, hanem a háború előtti, Ferenc Ferdinánd 
körül kialakult bécsi politika ihletében fogant. 
Persze, ezt a szellemi származást Szőkíti lep
lezni igyekszik, de azért könyvének gondolat
menete elárulja. Ma már különben ez a néhány 
év előtt megjelent könyv teljesen hamisnak, el
avultnak, az események által megcáfolt, nehéz
kes plamflének tűnik föl.

Pethő igen bölcsen megvárta a kurzus

bár 
nem

XVI. és XVII. 
uralomra jutot- 

csináltak. Szék fii 
történetíró, mint 

csak úgy

l:
CUKORBETEGEK
részére kitűnő gyógyhatású külföldi áruink érkeztek 

Kiárusítás

GLÁSNER MIKSA RT.
Budapest, Király-utca 56 Telefon: 29—15
Nuseum-kile’ut 2 Fürdő-utca 7

Vidékre postai szállítás

Minden szénné! vetélkedik

próbatevéseit s csak most, az úgynevezett ke
resztény és nemzeti irányzat hatevnyi uralma 
után irt róla könyvet, illetve emlékszik meg róla 
könyve keretében, amely az egész ezer
éves magyar történelmet ismertető be
vezető fejezet után részletesen foglalkozván az 
1848—49-iki szabadságharc utáni eseményekkel, 
a végső s legérdekesebb lapokon végül a kur
zus rövid, nem is kimerítő, sőt nem is rend
szeres, viszont azonban igen találó és velós 
bírálatát is nyújtja. Kicsit meglepő ugyan, 
hogy egy kurzuslap vezér-publicistája ir igy 
a háború előtti és utáni magyar állapotokról. 
Mert hisz eltekintve néhány halvány szólamtól, 
amelyben Pethő légi isteneinek áldoz, az egész 
könyv s a kurzusról adó rész is a ma elátko
zott és napról-napra lehazaárulózott progresz- 
sziv világnézet előtt való meghódolás. Végig 
a könyvön többé-kevésbé nyíltan megnyilatko
zik ez. Ttt-ott fölbukkan még egy-cgy akkord, 
fölrezg holmi történelmi osztályokat dicsérő 
belcanto-töredék, de ezek is azt a benyo; 
mást teszik, hogy Pothő az elhagyott és uj 
álláspont közt támadt, szakadékot akarja csak 
valahogy leplezni velük: különben a könyv
ben a politikai nacionalizmusnak a neve 
lapról-lapra nagyon helyesen: sovinizmus 
s a Világostól Trianonig terjedő időnek meg
világítása nemcsak ment a nacionalista- és a 
kurzusideológiától, de egyenesen azoknak az 
igazolásává bontakozik ki, akiket a hon árulói
nak bélyegeztek. Mert mi más az a megállapí
tás, hogy Magyarország föl darabolásának oka 
a rossz, sőt Pethő szerint erőszakosan magya
rosító nemzetiségi politika és a vesztett háború, 
mint ez? De nemcsak a kurzussal legellentéte
sebb politika, talán szándékos, talán akaratlan, 
de mindenesetre a becsületes igazságkeresés 
nyomán támadt igazolása ez a könyv, hanem 
egyben a kurzus erkölcsi kivégzése is. Kezdve 
azon a megállapításon, hogy a keresztény 
risorgimento (Pethő szavai!) eltörölhctetlen 
defektusának nevezi azt a tényt, hogy román 
fegyverek árnyékában ragadta magához a ha
talmat. egészen a kurzus antiszemitizmusának 
— tehát lelkének — többszöri megbélyegzéséig, 
egy csomó kíméletlen taglócsapásban részesíti 
ezt a mai rendszert. Valójában arra mutat reá 
Pethő, amit a haladó szellemű publicisztika rég 
hirdet, hogy c kurzus teljésen csődöt mondott 
s ma tulajdonképen egy nemzetre nehezedő 
hulla. Ennél többet pedig a „Magyarság” vezér- j 
cikkírójától sem szabad várni!

Szeretném, ha minél többen olvasnák ezt a 
könyvet. Elsősorban azért, mert igen élvezetes, 
ízléses előadási móflu s magas színvonalú mii, 
másodszor s bevallom, főleg azért, mert ez egy 
újabb bizonysága annak, hogy az igazságot 
kereső kulturember, aki emellett tehetséges is, 
nem bírja ki huzamos ideig a kurzus kiszol
gálását.

ÉS DIVATTEJTŐL
LUXUSDÖR ES DIVATCIPÖK

NEMZETKÖZI IPARMŰVÉSZET^
ÉS TECHNIKAI KIÁLLÍTÁS A

FRfiHKFURTI ŐSZI ÍJlSÁRCIt
1925 OKTÓBER 2—7-OG

Fölvilágositást nyújt a tiszteletbeli képviselő: 
ACZÉL GYULA 

Budapest, RAkóczi-ut 32. Telefon JózsaC 118-10
Nagy utazási kedvezmény az összes vonalakon 
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és mégis olcsó a Kattowitz melletti

$8
bánya szalon-kőszene

| Nincs kő * Nincs pala

SzavatoBamks
7300 kalóriáért és 3'7% hamuért

Főelárusitó:
r ■b JFutó Gyula Rt.

Budapest, V. kér., Sas-utca 29 szám 
Telefonok: 80-02 és 185-46

Telepi Lipótvárosi pályaudvar 
Telefon: 174-16

Berlin Garage
V, Csáky-utca 19. sz. Telefon: 88—51
Legmodernebb autógondozó. ITj és használt kocsik, föl
szerelési cikkek es Contincntul-pncuk állandóan raktáron

Bizományi Aruk 
tőrolása díjmentes I

Bizományi eladások! Javítóműhely!

Nyilvános benzintöltó'áilomás!
KtfnnyU autóbenzin literje 7000 K

r.
8

Női szőrmebundát 
Gyermekbundát

Perzsabundát
elsőrendűt, felelősséggel, IS milliótól készen 
és megrendelésre legolcsóbban beszerezhet

s^ücs-nél

Nagy mese-utca 42. szám
Fióküzlet i Vilmos császár-ui 5. sz.

Kedvező fizetési föltételek!
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liondolés egész nap. Rákóczí-ut 32.1. cin. 1, llókussnl szemben
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Svéd Tretorn 

hő- és sárcipők 
esőköpenyek : 
legplcsöbbak ♦ 

Kertész Ol-nél, Andrássy-ut 36 ♦

Szőnyegvevők ffigyeEmébe!
VALÓDI

jjr

I LIILUll ULUIIILULII
minden méretben, olcsó árakon!

Príma magyar perzsaszőnyegek
Géppel szőtt gyapjú ebédlőszőnyeg

1,250.000
. Argaman-szőnyegek 

Gyapjú nyírott szőnyegek 
Nyírott és bukléfutőszőnyegek 

Kylim-szőnyegek (torontáli) 
Mocket-dlványátvetők 

ős asztalterítők
Évi lakással rendelkező úri családoknak kedvező 

fizetési föltételek
Mérsékelt árak Alapítva 1904

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

(Fürdő-utca), Sas-utca sarok
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KAPHATÓK!

SZEREZZE BE
ŐSZI SZÜKSÉGLETÉT!

Egyesüli Izzólámpa és 
Villamossági Rt. ugpesl
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Hollandiában nincsenek betörők, koldusok és öngyilko
sok, mert mindenki mindent a tisztességre alapit 

A fíjc pri^ a hering és a bicikli Eldorádőja

Ilága, szeptember végén.
(A Reggel tudósítójától,) Hollandiáról csak 

akkor írnak az újságok, amikor a „Gyermek
vonat" jön vagy megy. Egy pár kötelező lova
giam mondatban hálásak vagyunk a hollandu
soknak, legföljebb egy-cgy sportesemény for- 
d’tja még a magyar nagyközönség érdeklődé
sét Hollandia felé, de aztán nem sokat törőd
nek többé vele. Pedig Hollandiának van egy 
nagy ér<lekessége:

a legtisztességesebb ország Európában.
Hollandiában még meg sem születnek az 

emberek, máris tisztességes állampolgárok. Az 
egész életüket, a moráljukat, a politikájukat, 
a kereskedelmüket és iparukat a tisztességre 
alapozzák. A mozgósítás emlékére szobrot 
emeltek. Márványból. Ott, ahol ez a szobor 
diadalmasan hirdeti a polgárságnak, hogy 
nem volt háború, ott nem lehet semmi baj. 
Áhítattal néznek föl a szobor aranyozott 
.szövegére az emberek. Béke ország! Nálunk a 
mohácsi vész pusztított, amikor Hollandiába^ 
megalakult a legnagyobb likőrgyár. Most 
masirozás közben

párisi Gtssenhauereket fütyül a katonaság.
A pikáns szöveg helyett a. fülbemászó meló
diára drága naiv hollandi refrént dúdolnak. 
Náluk minden kétértelműség megbukott. Pár 
évvel ezelőtt egy operettet játszottak Pesten. 
Ilolimdi milijőben, komikus szerepekkel. 
Mondhatom, ez az ország annyira komoly, 
hogy < ak mérges lehet az ember ilyen 
operetílibr itistára, aki képes clviccchii egy 
ilyen imponáló államot. Hollandia nem operett- 
témának való! Hollandia az az ország, ahol 

jfc/j öngyilkosok, nincsenek ön-gyilkos- 
■jelöllek, nincsenek betörök, koldusok, ahol 
egész évben nincs annyi viUamosszcrencsét- 
lenség, mint Pesten egy nap alatt. Az emberek 
idegei is rendben vannak. Nekem már abban 
a percben imponálni kezdtek és egész szívvel 
megszerettem őket, amikor nem láttam azt a 
szadisztikus számvizsgálatot, amit az itthoni 
határátlépésnél még minden esetben volt sze
rencsén élvezni. Hollandia a gyermekek or
szága. hírre kell gondolnom, ha látom azt a 
sok aranyos pirospozsgás, kopogó facipős száz
ezer gyereket, akiknek kacagásától hangos

IV, Városház-utca 20. sz. Telefon 95—76

mérsékelt áron készon kaphatók. I) 1 o g á n s férfi ruhát 
mérték után készítek. Köz tisztviselőknek kedvez
ményes arak!

iWFtllI-SZÖVETEK 
JéteTö divatkiifönlegességek 
gíF rendkívül olcsó áron "W® 

NFM7FTIRIIHAHÁ7Budapest’ Rá“-Ut 7
IlLmfcL I I IIU fíHüHt (Pannonia-szálló mellett)

egész Hollandia. Csattannak az egészségtől. 
Ezek a biztos exisztenciáju hollandi papák és 
mamák egészséges, józan gondolkodásai ifjúsá
got nevelnek az országnak.

Jtt maguktól leven tésednek meg az ifjak.
Sehol annyira nem spórolnak az emberek, 
mint Hollandiában. Nincs flanc, nincs ele
gancia, könnyelmű ember. 150.000 magyar koro
náért. láttam kirakatokban női kosztümöt, leg
utolsó szabás, spangnival, de még ezt is drá- 
gálják. Sok pénz az Hollandiáiban! Az a 10 
cent (2850 korona magyar pénzben), amibe a 
villámosjegy kerül, jelentékeny összegnek szá
mit. Igaz viszont, hogy mindenki biciklin jár 
és ezért a villamoskalauz személyes megtisz
teltetésnek veszi az utas könnyelmű pénz- 
pocsékolását. Csupa alázatosság, szeretet re
méltóság egy ilyen kalauz. Láttam egyházi 
méltóságokat, mindenrendü és rangú embere
ket biciklin. Komoly államférfiak, politikusok, 
mint példáiul a tengerészeti miniszter is, 
biciklin jár be a hivatalába. Autón csak a ki
vételes gazdagok járnak. Az a 6 cilinder, 
ami egy ilyen gazdagnak a mótorjában zaka
tol, nem izgatja a biciklistákat. A gazdagok
nak a 6 cilindere nem imponál senkinek. 
Az emberek nem vásárolnak újságot. Nem ad
nak ki pénzt újságra. Azzal is spórolnak. Alig 
van egy pár napilap. Üzletekben nem lehet al
kudni. 11a megpróbálja az ember, a kereskedő 
személyes sértésnek veszi, félreteszi az árut 
— már nem is akar eladni —, nem érdekli az 
olyan vásárló, aki nem respektálja az üzlet 
szolidságát. Itt

a fix prix szenti rá«.
Egy ilyen üzlet minimális haszonnal dolgo

zik, mégis minden legkisebb bevásárlást haza
küldőnek. Ha az ember bélyeget vásárol másutt, 
mint a postán, pár centtel többet fizethet érte. 
Ingyen, haszon nélkül senki semmit senkinek 
nem köteles eladni. Minden színházban, mozi
ban szabóid dohányozni. Azt a. színházat, ame
lyet a rendőrség vagy tnzrendészeti tanács el
tiltana a dohányzástól, — rögtön be is lehetne 
zárni. Oda publikum nem járna. Ilyen intézke
déseiket nem hagynak maguknak előírni. A 
szórakozás csak úgy teljes, ha a jó.. rendes, 
olcsó hollandi szivar vagy remek cigaretta .ott 
füstölög a mosolygó szájban. Szombaton éjfélig 
vámnak nyitva az üzletek. Szombaton a gyere
keiknek és kutyáknak is éjfélkor van a záró
árújuk. Kapupénzről szó sem lehet. Mindenki
nek ott a asebólíen a kis raffinált nikkel kapu
kulcs. Nem kell várni a házmesterre. Nincs 
nézeteltérés lakó és házmester között. Igaz, 
hogy majdnem mindenki saját egyemeletes há
zában lakik.

Nincs nézeteltérés politikai pártok és fele- 
kezetek között.

Ha valami nem tetszik valakinek, — előbb nyel 
egy nagyot. Türelmesen. Nem kiabál mindjárt.

A mondain élet Hollandiáiban egy külön, egé
szen kis társadalomnak az élete. Ez a táncban 
tombolja ki a napi fáradalmakat. A főmondain

Angliából behozott
sző vo tóim bői olsőosztályu munkásaim által készitott

raglánob, felöltők és 
átmeneti kabátok 

angyalok a bubi frizurát ct»ak most kezdik vi
selni. Vannak, akik Hágából direkl Párisba 
utaznak levágatni a kontyukat.

Ékszert nem viselnek, — csak a népviselet 
aranygombjai, függői — egy pár óralánc az 
egész, ami a gazdagságot eszébe juttatja az 
embernek. Azt hittem, hogy Hollandiában, ahol 
a legnagyobb gyómáirtosi szol dák vannak, — 
mindenki rofilcad a brill ián soktól. Nőm szere
tik az ékiszert, nincs érzékük hozzá. Egy jó 
beringnék jobban örülnek, mint a csillogó kö
veknek: ami Velencében a gondola, az Hágá
ban a hering. Sokezer emlber él boringből.

Nagyon szépek a hollandi nők. Klasszikus 
arcuk van, mint a régi holland festményeken. 
Nem tudok beletörődni, hogy egy ilyen szép 
nőre azt mondják hollandusul: „moje maisé"

. _________  _________ Angelo

Megtisztítják a szakszerve
zeteket a Kommunistáktól

(A Reggel tudósitójától.) A kommunisták le
leplezésével kapcsolatban a Szakszervezeti Ta
nács fölszólította az egyes szakszervezetek veze
tőségeit, hogy soraikat tisztítsák meg a befura
kodott kommunista elemektől. A szakszerveze
tek a legnagyobb eréllyel fogtak hozzá a ki
selejtezés munkájához. Ezt rövid néhány nap 
alatt már csaknem teljesen be is fejezték. A 
kommunista izgatás leghálásabb talajra a 
cipészmun kásák szakszervezetében talált, 
amelynek tagjaiból került ki az 1924-ben meg
tartott szociáldemokrata •kongresszus legéle
sebb ellenzéke. A többi munkásszakszeövezet
ben számottevő kizárás nem is történt. Ennek 
oka főleg az, hogy a szak- és pártszervezetek 
legnagyobb része még a V ági-féle ellenzéki 
mozgalom leleplezésekor kizárta tagjai sorából 
a rendbontókat.

Női silk
tartós, jó minőség, reklámár............

NOS siifc
divatnyclii, 12 ágú ..............................

78.00©
125.000

Női ffélselyememyffk,
legnagyobb választókban 8,10,12 ágit, dlvatnyó!, legolcsóbban

150,160,185,105 ezer

7j“tase,yem.......420.000
Árainkhoz adót nem számítunk

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközlünk 
Meg nem felelő árut becserélünk 

vagy a pénzt visszaadjuk
Kereskedőknek külön nagybani osxtAly

Rákóczi-ut 74

Szöpmebundáb Evetovlcs
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LÓN CHANEY, AKI A POFONOKAT KAPJA
Egy színész, aki rendszerint nem a saját arcával játszik

Az amerikai filmszínészek nagy tömegében 
minden rendű és rangú ember akad, de egyike 
a legérdekesebb egyéniségeknek kétségkívül 
Lón Chaney. A színészek általában azt szere
tik, ha a közönség nemcsak a szerepeiket is
meri, hanem őket magukat is. Nincs olyan 
színész, aki ne szívesen állna a színház foto
gráfusa elé kímaszkirozás nélkül, hogy a maga 
emberi mivoltában is szembenézhessen leg
alább fényképről a közönségnek.

Lón Chaney azok közé n kivételek közé tartozik, akik 
valósággal elrejtik az arcukat a közönség szeme elöl. 
. A notredamei toronyör" Quasimodojában valóban nem 
lehetett fölismerni Lón Chaneyt. aki a toronyör után 
„Az opera fantoinjá"-nak a főszeropót játszotta cl, ter
mészetesen szintén fölismerhetetlennó maszkírozva magét 
és legújabb szerepe Andrcjev Lconidnak „Aki a pofono
kat kapja" cimii tragikomédiája, amelyben egy fehérre 
meszelt olown szerepét vállalja.

Erre az Andrcjev Lconid tragikomédiára kétségkívül 
emlékszik még a magyar közönség, A Hcnaissnncc- 
Szinházban játszották az elmúlt évben és Csortos Gyula 
játszotta a címszerepet. Ha más is-a film, mint a színpad, 
a közönségnek mégis alkalma lesz o film bemutatása után 
érdekos összehnsonlitásokat tenni a két kiváló művész 
játéka, fölfogása, művészi elgondolása között.

Lón Chaney igen nagy művészi föladatot teljesít ebben 
a szerepben, ahol megmutatja, hogy valóban nagy 
színész. „A notredamoi toron yőr"-ben a maszk már félig, 
sőt egészen megnyerte a közönséget Lón Chaney számúra, 
de az „Aki a pofonokat kapja" szerepében a maszk kevés, 
a bohóc maszkja ismert, itt játszani is kell tudni és

a mosolygó álarc alatt pergő könnyeket, a nevetés 
mögött zajló fájdalmas szenvedéseket kell a publikum

mal mogértetni.
Lón Chaney ebben a szerepében mutatja be a közönség
nek és bizonyítja be mindenkinek, hogy valóban nagy és

MVUIU nülUVDf, . ,,, , , ,
A Metro-Goldwyn ezzel a filmjével valóban az irodalom 

és a művészet szolgálatába állott és a nemzetközi kine
matográfia történetében nem mellőzhető művészi eseményt 
idézett elő, amikor Lón Chaneynek lehetővé tette annak 
bebizonyítását, hogy nemcsak a maszkoknak a művésze, 
hanem lélekben is, gondolatban is igen nagy’ színész.

Tóm MIxneK konkurense támadt
Tóm Mix eddig1 egyeduralkodó volt a cow- 

boy-drámák ierén. Olyan népszerűség, olyan 
szeretet még soha cowboy-szinészt nem vett 
körül, mint Tóin Mixet. Legutóbbi európai 
kőrútján ugy ünnepelték, mint valami feje
delmet.

Tóm Mix ezen nz európai kőrútján kapta azt a hirt 
Amerikából, amely arra késztette, hogy sietve félbe
szakítsa az útját és hazatérjen. A hir azt jelentette, hogy 
konkurense, versenytársa támadt Tóm Misnek.

Frcd Thomsonnnk hívják ezt a fiatal színészt, aki 
anélkül, hogy a közönségnek bemutatkozott volna, 

egyszerre négy filmet készített cl.
Egyik film jobb, mint a másik. Frcd Thomson vakmerő
ségben, produkciókban méltó versenytársa Tóm Misnek, 
épp olyan férfias és daliás, ugy, hogy a világ érdekes és 
izgalmas művészi versenyre lehet elkészülve.

Éhben a miivészi versenyben a magyar közönségnek is 
része lesz, mert. Frcd Thomsonnnk, a daliás, hóditó kül
sejű és meglepően vakmorő cowboy színésznek Hímjei még 
az idén megjelennek a nagy budapesti mozik vásznán. 
Frcd Thomson első filmje, a „Silver King", már c héten 
bemutatásra kerül a Kamarában és a Corvinban.

A két kedvelt színház Frcd Thomson bemutatkozásán 
kívül a

„Bölcsödal"
cimii, szivhezszólóan romantikus és minden tekintetben 
művészi drámát is bemutatja legközelebbi műsorán.

A legszebb amerikai színésznő
A közönség az a kiszámíthatatlan tömeg, 

amely szeretőiében fölemel és unalmában el
dob írókat, színészeket és mindenfajta művé
szeket. A női divat nem változik gyakrabban 
és szeszélyesebben, mint a művészek divatja. 
Sohasem lehet kiszámítani, hogy a közönség 
szeretető merre fordul és miért fordul valaki 
felé.

Az amerikai sajtó, amely sokkal szorosabb kontaktust 
tart a közönséggel, mint az európai sajtó, nagyon gyakran 
igyekszik kikutatni a közönség titkos érzéseit és néha 
ogészon meglepő eredmények állnak elő. Legutóbb egy 
newyorki boulevardlap szépségversenyt rendezett a flhn. 
színésznők között és ennek a szépségversenynek az ered
ménye egy outsider győzelmét hozta. Nem azok kerültek 
nz élre a nagy mezőnyben, akit vártak, hanem

ogy egészen fiatal, rendkívül bájos, de alig Ismert 
inoziszlnésznő: Dorris Kenyon.

Dorris Kenyon, a szépség addig outsider királynője 
befutott a moziközönség népszerűségébe és egy boulcvard* 
lnp nópszavaztatása révén a moziprimadonnák legelső 
karába került. A legszebb amerikai színésznő nevet kapta 
annak a filmnek a révén, amelyet „Meghódítom az. 
uramat!" címmel o héten mutat be a Corvin-Szinház.

Budapest a transparensek városa lett
Ezelőtt néhány esztendővel, amikor a szén

fogyasztás háborús korlátozásai még érvény
ben voltak, de a határok már felnyíltak a kül
föld felé, azokban az emberekben, akik meg
járták ti háború utáni külföldet, hazaérkezve 
valami szomorú melanchólia lett úrrá, hogy 
Budapest utcáin nem ragyognak azok a trans-, 
parensek, amelyek nagyvárossá teszik Bécset, 
Berlint, hogy a Nyugat fővárosairól ne is be
széljünk. A konszolidáció és a gazdasági nyo
más enyhülése természetesen magával hozta 
azt, hogy ma már Budapest éjszakája is ra
gyog, a házak falai telve vannak brllliáns kö
vekkel, amelyek messzo villognak az égen.

és szövöttoszftálys
(Csuk Cr>!vlr-t éri Arnházunkban)

KonfQkcióosztálys
(Csak Cn!vin-tári Áruházunkban)

Syafpjuszövetosztálys
Divatkockás alj- és ruhakelme------
Gabarden ruhakelme, duplaszéles —
Kosztüm kelme, angol zsanér, 130 cm

Kitűnő használati öltönykelme------
Gyapjú kásán, dupla széles----------
Kabátvelour, tiszta, gyapjú, minden 

színben----------------------------— —
Divat öltönykelme, angol zsanér —
Double ragián- és átmenetikabát-

Kombinált öltönykellékcsomag------

29.600
35.000

55.000
70.500
78.000

183.000
145.000

222.000
160.000

Női harsinya, minden színben — — 9.000
Muslin-harisnya, dupla talp-sarok — 28.000
Férfi-zoknik, tartós minőség------ 7.000
Divatmi;itás férfi-zokni------------------- 14.800
Gyermek patent-harisnya 1. sz. — 12.500
Kötött selyemnyakkendő--------------------14.800
Női svédkeztyü-------------------------------- 31.500
Selyem nyaksálkülönlegesség------- 68.000
Diyatmintás női gynpjumellény — 146.000 
Színes női gyapjú kabát----------- 290.000
Sottis vállkendő------------------------ 98.000
Berliner gyapjukendő-------------------  192.400

Menyasszonyi fAtyoSfoon án koszorúban

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagot)

Női télikabát legszebb kivitelben — 580.000
Női télikabát szőrmézve--------------- 825.000
Gyapjú kasanruha, legújabb fazon 359.000
Gyapjú kasanbluz minden színben— 205.000
Eolin-ruhák, divatfazon —----------- 500.000
Ruhák ülönlcgesség gyapjutrikóból - 360.000
Velour-flanellruhák, a legújabb fa

zonban —-----------------   188.600
Trikóruha miiselyemböl, minden szin-

ben------ ----------------------------------- 250.000
I rikozsemper müsolyemből, hosszú
ujjal------------------------------------ 166.000

Divatesikos és kockás aljak------------- 88.000

Mosőoosztáilys
A fosó grenadin, minden színben —
Mosó delén--------------------------------
Sport-flanel), kitűnő minőség — —
Divatflanel], legújabb esik- és kocka

mintákban — ■---------------------------
Selyemfényű kabátbélés, legszebb 

mintákban--------------------------------

8.500
12.800
14.800

21.500

32.000

Selyenwszftálys
Trikóselyem miiselyemböl, dupla

széles ------------------------------------ 49.000
Nyersselyem, minden színben, 85 cm

széles ------------------------------------ 59.000
.Tapone-selyem divatszinekben-----  55.000
Lyberty-sclyem ruhákra, minden

színben, duplaszéles------------------- 95.000
Ruhabársony, minden színben, 70 cm

széles------------------------------------ 85.000
Schantung ruhaselyem------------------- 95.000
Crépe de Chine, divatszinekben------- 95.000

Mosott sifón és vászon------------
Bőrerős angin----------------------- -
Kitűnő alsónadrág-köpper------ -
Batisztsifón, 83 cm széles------------
Batisztsifón, 130 cm . széles--------
Pamut lepedővászon, 150 cm széles 
Pamut paplanlepedővás7*on, 180 c

Kitűnő törülközők------------------- -
Pohár töri ők----------------------------
Damaszt kávéskészlet, 6 személyes
Agy- ős nsBtalCcriCUk, llonelltnkarölt, vu 

én pokrócokban nagy vAtasxték

— 12.500
— 16.500
— 25.000
— 21.300
— 38.850

•m
45.000

— 56.000
18.500

— 14.000
— 140.000
vAllkendtik

2S 2ya, 3 és 4 méteres szövet-, 
selyem- és mosőmaradékok

míndon vevőnknek 
eatf FEMVVES*sorsjegyet. 

Nyeremények 85,000.000 kor. értékben
Legújabb salycmkUlönlegessőgekben 

óriási választék Mintáikat kívánságra kész
séggel kUldünk

Női ffehérnemi|osztáEyi
(Csak Cajvln-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 hí

mezve ------------------------------------ 52.000
Női kombiné szegett azsurral------- 49.000
Zseni per-fűző védő — — — — _ __ rj? GJHI
Pamutvászonpárnahuzat----------- 65.006
Paplan, kitűnő minőség----------------  198.000

Menyasszonyi és béblhelenvéHben őrlés! választók

(Csak Colvln-ttirl Áruházunkban)

Fehér azsurozott sifónzsebkendö —- 
Galléros színes munkaing_______
Színes nappali ing, 2 külön gallérral 
Rayéinellü ing, fehér--------------- —
Kitűnő hosszú hálóing__________
Hosszú alsónadrág, köpporből____
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség 
I yjama-öltönyök nagy választékban 
Intézeti kelengyék fiú- ős leAnygynrmekok 

nagy választékban

10.000
59.000
69.000
92.500
95.000
64.750
29.500

214.600
részére

‘5*
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Néhány nap óta a sétáló budapestioknok uj örömük van. 
A Nagykörút ós Rákóczl-ut sarkún, tehát a város leg
forgalmasabb helyén, n József-körut 2. szánni ház totején 
újra fölragyogott egy nj transparons. Az Orion-Szlnház 
megnyitását hirdeti ez a trunsparcns, tűzhetükkel, amo- 
lyek egész uj technika alapján készültek és amolyek 
szi’ito belcógetik a köztudatba azt, hogy október 3-án 
Budapest egy világvárosi mozgószinházzal lesz gazdagabb. 
Amilyen világvárosi a trunsparcns, olyan világvárosién 
modern és előkelő lesz a színház és ugyanilyenek lesznek 
a műsorai, amelyek a világ íllmpiacának lcgválogatottabb 
műsorából kerülnek ki,

A színház megnyltófilinje
„Z, a fekete lovag"

lesz, Douglas Fairbanks mesteri sorozatának 
első darabja. A filmről dicshimnuszokat nem 
szabad zengeni; mert csak egy szó felel meg az 
értékének: tökéletes.

Párisi látni és meghalni...
Valamikor Nápoly volt az a város, amely

nek csodálatos szépségeiről ez a mondat szerte- 
szállt a világon... Azóta végigvonult fölöt
tünk a világháború vihara és a természeti 
szépségek háttérbe szorultak a kultúra és a 
technika értékei mögött. Ma már a közönség 
érdeklődését Amerikában, Európában, de h 
világ többi részein is Páris, a világ fővárosa 
vonzza magához. Ami érthető is. Hiszen annyi 
szépség, annyi modernség, annyi finom es 
stílusos erotika sehol nincs egy halomba 
gyűjtve, mint Páriában, Már podig a mai ener- 
vált idegzetű emberek a szépséget, a modern
séget és a finom erotikát keresik. Ezt pedig 
csak Párásban találhatják meg.

És miután ez Páris lolke, érthető, hogy n világ kinc- 
matográílája most Párisra vetotte rá magát. Soha olyan 
gyakran Páris nőin volt fllrntóma ós színhely, mint a 
legutóbbi időkben. De Párlat amerikai színészekkel meg- 
eleveníteni, Páris lelkét aancr.ikai szín ászok mimikáján 
keresztül visszaadni lob etet.tonsóggcl határos fölndat. Pá
risi csak párisi színész, sőt csalt párisi színésznő tudja 
érzékeltetni és elhitetni velünk.

Ezért volt, zseniális Kertész Mihály, a SascJin-filmgyár 
kiváló magyar rendezője, aki Párisi, annak titkait és 
szépségeit vette fllrntómának, do egy vérbeli párisi nőn 
keresztül érheti meg velünk, hogy ól, hogy szomorkodik, 
hogy szeret Pút is.

J,lly Damlta, a párisi Felles Bergórc rajongott prima
donnája, Így került a revü rivaldájáról a fllmmüte- 

rcm lámpái elé.
A választás jó volt, elsőrangú volt és „A pá

risi baba", amelyet most az Omnia és a Corso 
mutatnak be, az első film, amelyben nemcsak 
Páris látképe, hanem Páris lelke és élete is 
benne van, minden szépségével, minden mo
dernségével és — mondjuk meg őszintén — 
minden franciás pikantériájával.

ülorla Swanson legújabb hlmtémáját 
Európában szerezte

Glória Swanson azok közé a filmprlmadon- 
nák közé tartozik már Amerikában, akiknek 
joguk van a film megkezdése előtt elbírálni, 
hogy vállalják-e a szerepet. Nagy szó ez az 
amerikai rendszerben, ahol mindenkinek azt 
kell csinálnia, amit a gyárigazgatóság előír. 
Olyan primadonna, akinek szerep választási 
joga van, nagyon kevés akad Amerikában.

Legutóbb — mint ismorotcs — Glória Swanson Európá
ban volt körúton. Páriában, ahol minden világtáj emi
gránsai és kivándoroltjai összegyűlnek, Glória Swanson 
sok í'.xof'kunimal ismerkedett meg. Ezek közó tartozott 
egy balkáni hercegnő is, aki szomorú ós megható történe
tet' mondott, el, egy történetet, nanely valahol a királyi 
írón ko/.eióben kezdődött és egy párisi hotel szobájában 
végződött.

Glória Swansonnak nagyon megtetszett a történet, 
amelynek szereplői ma is még ólő, sőt a magyar újságok 
külpolitikai rovatában gyakran előforduló egyének, és 
a mesét magával vitte Hollywoodba. Ott, a hollywoodi 
irodában azután némi átalakításon ment át. a történet, 
legalább is, inni a színhelyet és a neveket illeti, mert 
hiszen egy filmért külpolitikai bonyodalmakat mégsem 
akart okozni a Paramount-gyár és elkészült.

„A pünkösdi királynő" 
cimü nagy Glória SwaiMton-fllin.

Egy szomorú, változatokban és mozgalomban gazdag 
élet pereg le majd előttünk ezen a filmen, amelyet az 
Omnia, Corso ós Tivoli mutatnak bo csütörtöktől kezdve.

Botrányos tüntetést rendeztek 
Magyarország ellen az orosz bolsevisták 

Kopenhágában
(A Reggel tudósitőidtől.) Pénteken este ért 

véget Kopenhúgában az élelmezési munkások 
világkongresszusa, amelyen magyar részről, 
amint annakidején előre jeleztük, llcisz Mór 
vett részt, aki azt indítványozta, hogy a követ
kező kongresszust Budapesten tartsák. Amikor 
ez az indítvány elhangzott, fölpattant Kroll 
orosz delegátus és hat társának zajos helyes
lése közben durva, támadó hangon a magyar 
indítvány elvetését kérte és

Budapest helyett Moszkvát ajánlotta.
A kongresszus résztvevői erre óriási fölháboro- 
dásban törtek ki, mert az oroszoknak, akiket 
az 1922-iki zürichi kongresszus mindössze két 
szótöbbséggel vett föl az amsterdami szakszer- 
vezetj Internacionále kötelékébe, csupán meg-

Nem lehet művelt 
ember az, aki saját 
kora történetét 
nem ismeri.

Magyarország 
kialakulásának története

ÍRTA: PETHÖ SÁNDOR 
Földrajzi részt irta : 

dr. FODOR FERENC egyetemi m. tanár 
45 arczképpel, számot térképpel és ábrával

Az első és második kiadásnak tízezer példányit alig egy hónap alatt kapdosta 
el a közönség, a második tízezer most hagyja el a Rajtot. Az egész magyar sajtó 
foglalkozott e könyvvel és bár pártállásuk szerint birMták azt, egyetlenegy napilap 
sem akadt, amely a szerző írói képességét és a mű érdekességét ki ne emelte volna.

Néhány kivonat az
A szépen kiállított könyvnek, minél nagyobb elter

jedése hozzá fog járulni az önismeret gyarapításéhoz 
és a magyar jövőbe vetett hit megerősödéséhez. 

(A NÉP)
Bizalmatlansággal kezdtünk lapozni Pethö Sándor 

müvében. Pethö Sándor e terjedelmes, becsvágyó és 
céltudatos tanulmány szerzője, a magyar legitimisták 
publicistája, éleseszii, alaposan képzett újságíró, az 
újabb történetírói nemzedék legelegánsabb egyénisége. 
Eddig megjelent, munkái, továbbá határozott és állha
tatos publicisztikai iránya n roformkonzervativ poli
tikát reprezentálják. Pethö Sándor történetírói mód
szerének Grünwnld Bélán, Beöthy Ákoson és Andrássy 
Gyulán kívül nincsenek magyar ősei; sznggesztiv, 
élotteljes prózája erős bellotdisztikus hajlandósága a 
ma érzésvilágával való publicisztikai ész szivbeli 
összeforrot tsága ink á bb 
tétnek.

Az a portré, amelyet 
nándról, Tisza Istvánról, 
szubjektív és támadható

publicisztikai ész szivbeli 
francia példányképeket sej- 

í-4 HEGGEL)
Pethö Sándor Ferenc Fcrdi- 
Andrássy Gyuláról fest, ha 

......  _________  is, egyike a legragyogóbb 
magyar történelmi jellemrajzoknak. ...ha erős kriti
kát is gyakorol, előkelő gondolkozása. disztingvált 
stílusa s a történetíró felelősségének tudata mindig 
megmenti attól, hogy személyeskedés vagy a kritikai 
hang túlzott kiélezésének hibájába essék.

(NEMZETI ÚJSÁG)
A könyv okfejtésében és nézőpontjaiban teljesen a 

modern történotirós külső eszközeivel, az objektív 
tudományosságok mezébon íródott, tárgyalási modo
rát pedig folyamatossá, élvezetessé teszi nz Író nagy 
publicisztikai készsége. Károlyi Mihálynak nem fogja 
pártját a könyv írója, csak emberileg érthetővé teszi 

némely cselekedetét. Ez a frazeológia régi ismerősünk, 
bár eddig nem annyira Pethöék felől, mint az 
októbristák oldaláról harsogott felénk, aminthogy a 
könyv vége felé egyre világosabban bukkan elő az 
októbrista ideológia a maga unalomig ismétlődő vád
jaival. (s ÓH AI ÚJSÁG)

Akármilyen kombattáns újságíró Pethö Sándor és 
akárhányszor támadta élesen és kíméletlenül a „Világ" 
szompont jait, tartozunk könyvének kiállitnni azt a 
bizonyítványt, hogy a történeti erők reális mérlegelé
sében és a közelmúlt történeti vagy félig történeti 
alakjainak reális látásában könyve rokonszenvesen 
különbözik Szekfü Gyula „Három nemzedék“-étől.

(VILÁG)
Besonders krllftig erweist síeli Pethő's Dialektik In 

den HChurfutnriwHmeii Portrlitblldnisson, di er über 
Gcwtalton íinsorer Jüngsten Vergnngenheit bletot. So, 
wonn or dió müchtige, Generál Ionon iiborrangendo 
Patrinrchongestalt dcs Gráfon Apponyi mit. leuchten- 
don Farbon über dón Horizont cinci- nie.dergcdrückten 
Goneratlon cinporhobi. So, wenn or z. B. dós posthumo 
Blldnis des oinstlgcn Erzhcrzog-Thronfolgcrs entwlrft.

(PESTEK LLOYD) 

tűrt helyzetük van, amellyel nyilvánvalóan 
visszaéltek. Az oroszok viselkedése mindvégi!) 
oly kihivő és agressziv volt, hogy az elnökség 
figyelmeztette őkjt, ha abba nem hagyják bot
rányaik sorozatát, amelyeket folytonos politi
kai kérdések fölvetésével okoztak,

ki fogják őket zárni az amsterdanil szak
szervezeti Internacionáleből.

A kongresszus végül úgy határozott, hogy a 
legközelebbi kongresszust Bécsben tartják. A 
kongresszuson résztvett Stauning, a szociál
demokrata dán miniszterelnök is, aki fényes 
estélyt adott a delegátusok tiszteletére, de Üt 
az oroszok szinte tüntető mellőzésben része
sültek.

Nagy nyolcadrét alak, 
320 oldal, egész 

vászon
kötésben.

Ismertetésekből!
Ha okfejtésében, ítéleteiben, lélektani fejtegetéseiben 

néha erősen erezhető is bizonyos elfogultság, oly 
disztingvált a hangja, hogy soha nőm téved még 
akaratlanul sem a személyeskedés vagy indulat tilo
sába. A kritika... nagyon egyéni és merőben egy
oldalú. (ÚJSÁG)

Munkája az első önálló és nagyszabású kísérlet c 
téren. Nem tökéletes, sokszor vázlatszerü, sokszor 
pedig a pártpolitika napi harcainak rajzában túlontúl 
részletező, de oknyomozásában mindig friss, oredeti 
és érdekes. Alapvető könyv ez politikusnak, tudósnak, 
újságírónak és mindenkinek, akit a megcsonkított 
ország múltja, jövője, sorsa érdekel. (MAGYARSÁG)

A napokban Jelent meg ogy könyv o címen: 
„Világostól Trianonig". A könyv, amelyet Petliő Sán

dor kiváló esszéista irt, ritka sikerrel lépett a közön
ség elé. A sikernek, úgy látszik, komoly tényezői 
vannak a munkában, mert komoly kritikák jelennek 
meg róla a lapokban s dicséretében nemcsak nz ujság- 
iró-szerző politikai barátai bőkezűek, do ellentábora 
som fukar (PESTI NAPLÓ)

Érthető kíváncsisággal olvastuk Petliő esemény
számba menő könyvét, amelyben a szerző érvelésének 
pár sebezhető pontját nem tekintve, becsületes bátor
sággal törekedett az igazságra. A proletárdiktatúrára 
bekövetkező keresztény újjászületés gyöngoségét helye
sen jelöli meg abban, hogy leggyülöletesebb ellensé
günk, Románia, nyitott noki kaput. Nem vált Javára, 
hogy „rozsdás kését a zsidókérdés köszörükövón fene- 
gotte", mert a sokszor komolytalan, sokszor civilizált 
nemzethez nem méltó eszközökkel el idegenítette a ha
zától a régi magyar zsidóságot s a szere nősé Ilon 
esonkaorszúgra zúdította a nemzetközi zsidóság gyűlö
letét.... hézagot pótló munka, hiszen iskolai tan
rendünk miatt történelmünk legújabb fejezető még a 
művelt ember előtt sem ölt határozott formát.

(UJ NEMZEDÉK)

Apponyi és Andrássy véleménye:
Tisztelt barátom! Fogadd hálás köszönetéinél nagy

érdekű könyvedért. Nem kis föladat hozzád időbclilog 
és egyébként oly közelálló eseményekről történetírói 
elfogulni lansággal írni; amint azonban már futólagos 
Impilhintusból is megállapíthatom, ez Neked sikerült. 
Budapest 1925 augusztus 26. Szives üdvözlettel őszinte 
hívod: Apponyi Albert.

Igen tisztelt Szerkesztő Url Nagy köszönettől Vet
tem érdekes könyvét, . amelyben összefoglaló képét 
adja Magyarország történelmének VI Ágost ól Tria
nonig. A inii hézagpótló, úttörő, egyetlen, amely a 
mai napig föltárja történelmünket. objektivitással, 
alapos tudással van Írva és a Jelen kérdéseit is törté
nelmi perspektívából tekinti. Olvasása mindönkire 
nózvo csak előnyös lehet. Budapest, 1925 augusztus 29. 
Igaz barátsággal híve: Andrátty Gyula.

M
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WARNAPI APORT
Jennyt eszméletlenül szállították el a mentők 

az újpesti futball-derbyről
Tömeges sérülések a vasárnapi bajnoki mérkőzéseken — Biróverés volt a 

Lágymányoson — A föllegatott tömeg a rendőrséget sem respektálta
(A Regffel tudósitójától.) A vasárnapi • baj

noki mérkőzések között az újpesti, futball- 
derby vezetett. Több mint 10.000 ember volt 
kivánesi a kék-fehérek és El- 
próbájára, amely sajnálatos sérüléssel 
befejezést. 
Jennyt érte

a mentők 
tak

Rajta kiviil

kék-fehérok lila-fehérek erő- 
ímely sajnálatos sérüléssel nyert 
Legifairebb játékosaink egyikét, 
baleset, akit
eszméletlen állapotban szállítót* 
a Park-szanatóriumba.
még Kocsis és Rebró is megsebe- 

. .............. ei Lágy-
kiméletlen harc folyt a bajnoki 
úgy, hogy legalább 10 elsőrangú 
lett rövidebb-hosszobb időre harc-

Kocsis es ttcbro is mégse 
sültek. A többi pályákon is, különösen a Lá 
mányoson, 
pontokért, 
játékosunk 
képtelenné.

a győztes gól. Ezután 
a küzdelem. Amikor

hogy n bírót meg-

Hogyan sérült meg Jcuyí
Az MTK—l'TE-niérkőzés első félidejének utolsó percei

ben történt, hogy Jcny egy, a Szélre ’tiaoott labdával 
lefutott. Fogl II. és Kclocsényi egyszerre rohantak feléjj 
és amikor elérték, mindenki csak azt látta, hogy

Jcny eszméletlenül elterül a földön.
Gyorsan kivit tél; a pályáról és az előhívott mentők a 
Park-szanatóriumba, pont Orth György szobája mellé, 
szállították. Még eszméletlen volt, amikor dr. Vorobély 
egyetemi tanár megérkezett, aki megállapította, hogy
Jenyt a lágyékán érte erős ütés és Idegsokkot Is kapott. 

Véleménye szerint Jony sérülése nem súlyos, de hosszabb 
pihenésro szorul. Amikor .Tény eszméletre tért, csak 
ennyit tudott mondani:

— Azt hiszem, hogy Fogl Karcsi boxolt belém.
.7 lágymányosi botrány története.

A nemzetiek és nz egyetemisták küzdelme az első fél
időben eldöntetlen maradt. A második -15 perében Klng 
Frigyes biró egy durva inzultus miatt tizenegyest ítélt 
nz egyetemisták ellen és ebből! esett 
nagy izgalom között folyt tovább 
vége voit a mérkőzésnek,

a közönség berontott a pályára, 
verje.

A kivonuló játékosok természetesen a biró védelmére 
keltek, a kivezényelt rendőrök is közbeléptek, ennek el
lenére a bírót, de különösen az őt önföláldozóan védő 
Posovnyikot. számos ütés érte. Hiábavaló volt Mingovlts 
Dezső dr. BEAC-intéző közbelépése, a földühödött tömeg 
nem tágított és mog akarta rohanni n biró öltözőjét.

A rendőrség erre karhatalommal kiürítette n pályát.
A kiszoritott tömeg azonban nem távozott el 

kijáratot megszállottá, sőt 
Klug Frfyycs Vorpelétl-utt 
biróverést megismételje.

Lelketlen Jzgntók közben 
hogy újból foglalják' Ma., 
kerítésen keresztül másztak és a hátsó 
távozni készülő bíróra rohantak, akit a rendőrök 
nagy kiizdelin árún tudtak biztonságba helyezni.

MTK—UTE 2:1 (1:0). UTE-pálya. - Biró: Hertzkn. 
dós után rögtön erős tempóban indul a játék. A 
fehér csatárok a halfoktól jól támogatva sorozatos 
támadásokat vezetnek és

-Tény már a 6. percben olyan élesen lő a Wápura, hogy 
Zimmer a labdát csak a kapuvonalon belül tudja cl-

, hanem a 
egy 100 főből álló társaság 
Imtflká elé- vonult, hogy a

arra buzdították a tömeget, 
pályát."Ez meg is* 'történi; A 

és a hátsó kis kapun 
csak

Kéz 
kél;

fogni: 1 : #.
A biró természetesen gólt ítél, amit 

a nézőtéren nagy zajjal fogadnak, 
erőteljes ellentámadásba mennek át, 
födözetsor csakhamar visszatereli a játékot az UTE tér
felére. A 15. percben Fogl II. fautolja Opatát, a megítélt 
szabadrúgást Molnár a kapufának rúgja. További MTK- 
támadások után a 30. percben veszélyes kavarodás támad 
Kropacsek kapuja előtt, do Kiéber még idejében ment.

A 43. percben a lefutó Jcuyrc Fogl II. és Kclccsényl 
rárohnnnnk. A következő pillanatban .lény eszmélet

lenül összeesik.
A súlyos sérültnek Játszó játékost kiviszik n pályáról. 

A biró nem ítél szabadrúgást. Félidő; 1:0.
A mérkőzés második fele határozott MTK-fölónnyel 

indul ós Dcmkó már a 2. percben a későn elvetődő Zimmer 
hasa alatt belövi n második gólt is: 2:0. Az újpestieknek 
csak a 18. percben sikerül védelmi hibából Lcitncr révén 
egy gólt olérniök: 2:1. Ezután vad játék fejlődik ki, 
amelynek során Kocsis és Ilebró is megsérülnek. Az új
pestiek minden erejüket, összeszedik, hogy kiegyenlítse
nek, de ez nem sikerül, mert Pribojnak egy tiszta labdá
ját Török kiengedi. Az utolsó percekben az UTE volt 
frontban.

Vasas- VAU 2:2 (2:0). Hungárin-ut. — Biró: Wcisz F. 
Vnsas-fölénnyel kezdődik a mérkőzés. Két eredménytelen 
komor után a 18. percben Tokáta passzából Ilimmer lövi 
a vezető gólt. A 36. percben ugyancsak Ilinuner meg
szökik, Fischcr eléje fut, de a labdn mellette a kapuba

úgy a pályán, mint 
Ezután nz újpestiek 
de a kitűnő MTK-

HUDSONESSEXGYAR
leszállította órait

Huthon Super Sík Drougham 
Huclson Sup.tr Slx hétüléses Scdar* 

és Eajux Slx Tourlng
raktáron

Kossuth Lajos>utcn 8

■s

[
HUNGÁRIA GŐZFÜRDŐ

WMIVvV használattal)

Pénteken egész nap csak férfiaknak 

jut. Félidő: 2:0. — A második félidőben teljesen megvál
tozik n játék kópé. A vívók kerülnek frontba és q 25. perc
ben Petcrfround révén sikoriil az első gólt elérniük, majd 
a 34. percben Engel II. kiegyenlít. Az utolsó percekben 
Jelűnek kapufát lő.

III. kér. TVE -„33" FC 3:2 (3:1). Hiingáriu-ut. - Biró: 
Zsarnóezay. A vozető gólt (Jjyáry lövi Neuhiuis kapu
jába (10. porc). A 29. percben Göttler kicKye'Ilit, 
perc múlva a vezefést is megszerzi: 2:1. Ki# id’J? 1', 
Horváth háromra száporitja a prólok számát, reinio. .s.i. 
A második 45 perc elején Strnuss 3:2-re szépíti tg. ered
ményi,-mig Pipa oft sídé gólját nem ítélik meg. V ernert 
a biró kiállította.

NSC—BEAC 1:# (6:0). Lágymányos. - Bíró: ,A7‘
egyetemisták Sághy helyén nz ifjúsági Gabryt s7*ronCl- 
töttók. A túlnyomóan vad játék során a II. félidőben 
Rémav II. Stocker kapusba rúg. amire KotrasenoK 
Ilémayt visszarugja. A biró tizenegyest it cl, amelyet 
Volentik lő. Az erős lövés a. felső kapulecről juta 
kapuba: 1:0. Ezután kíméletlen harc, keletkezik is ebben 
Erhnrdt, Havas és Stoffán megsérülnek.

KAC—ETC 4:0 (1:0). Sárkány-utca. — Biró: Rőttel’. Az 
első 45 perc egyenlő .erejű ellenfelek küzdelmet mutatja. 
A vezető gólt Krausz lövi: 1:0 (30 perc).’ A második fél
időben a kispestiek abszolút fölónybo kerülnek ér, Krausz, 
továbbá Fürstner (2) góljaival 4:0-rn győznek.

Másodosztályú bajnokság. Testvériség-TMTE 
BAK---URTSE 1:0, Világosság-Zugló 2:0, íov. T, 
EMTK 3:1, ""...........

Vasárnap 
(A Heggel 
kapitány a vasárnapi 
mérkőzések tanulságai 
ellen küzdő \— 
következőkben inforiná 11a: 
védők: Fogl TI., 
födözetek: F
Takáts. Nevezetlek hétfőn délután 5 
fürdő bejáratánál jelenjenek meg.

2:2. 
Kör—bajnokság.

Világosság—Zugló 2:0, 
UllAK—KAOE 3:0.
este összeállították a válogatott csapat keretét. 
tudósítójától.) Mdriássy hajós dr. szövetségi 
vasárnapi bajnoki, továbbá a becsi es prágai 
taiiülnágai alapján összeállította a spanyolok 
válogatott csapat, keretét óö arról lnpnnknt ;i 

kapusok: Zsák, Fischcr: , hót- 
k! 71., Ilungler II., Senkcy, Takúts (FTC); 

juuuz.v.uk. Ilebró, Kiéber, Fuhrnmnn. Zloch. Búza: csatá
rok: Múcsai (FTC). Molnár, Priboj, Opntn, .lény. Dröszlcr. 

'» órakor a Széchcnyi-

Győzlek a spanyol válogatónak Uécsben
ízí Reggel tudósítójának telefon jelentése.) óriási érdek

lődés mellett, közel 70.000 főnyi lelkes közönség előtt üt
között meg vasárnap délután Spanyolorssdg és Ausztria 
válogatott csapata az osztrák fővárosban. A küzdelem 
mindvégig értjokos volt, bár nem állott magas szín
vonalon. Az osztrák csatársor re.ndkivii agilis volt', de

Zamorra a kapuban csodáltat müveit.
á győztes gólt az első félidő 16. percében Cubello ,iobb- 
öszekötő lőtte. A prágai Cejnír a mérkőzés befejezése 
előtt 10 perccel a spanyol Pcnad-l durva játékrnodorn 
miatt kiállította. A ílnishbon sem sikerült az osztrákok
nak ktegvonliteniök. bár a biró egy II est Is ítélt, do 
Wesscly lövését Zamorra nagy bravúrral tette ártalmat-

t ü ....... . jf: ,
Ilécs — Krakéi városközi mérkőzésben, amely az osztrák

spanyol viadal előtt folyt le, 1:0 (1:0) arányban az osztrák 
csapat győzött.

Kikaptak a zöld-fehérek Prágában. (.-/ Heggel tudósító
jának tclefonjelcntésc.) Az FTC—Slavin • mérkőzés leg
nagyobb részében n ferencvárosink támadtak, do hagyo
mányos Imlsze.reeséjük ezut:::‘. sem hagyta el őket. Az 
első gólt Hunglcr II. letcrltéso után érték cl a csehek, 
a második pedig ogy szabadrúgás után Takács hátéiról 
pattant :i háli'.t. Végeredmény 3:1 a cseh bajnok j ivóra. 
A ferencvárosiak legjobb embere Mncsai volt, rajta 
kiviil Fnhrmann és Ilungler II. váltak ki.

A kereskedő atléták Is visszavonulnak a bajnoki küzdel
mektől. (A Heggel tudósítójától.) Megbízható helyről 
nyert értesülésünk szerint n KAOE vezetősége, hétfőn 
bejelenti az MLSz elnökségének, hogy futballcsapatukat 
ezután sem bajnoki, sem dijmérkőzésekre nem állítják ki, 
mert az amatőrség kérdésében elfoglalt álláspontjuk nem 
egyezik az MLSz fölfogásával.

Vasárnap megalakult a Hungária Box Unió, amelynek 
rgyhnngulag megválasztott tisztikara a következő: Elnök: 
dr. Szarvas László; társelnökök: Gerhnrd Lajos és Kerekes 
Gyula; nlolnökök: Elek Rezső. Meisl Artnr, Horváth 
Mihály és Stoiier Imre; igazgató: Elek Imre; főtitkár: 
Bruck Tibor.

Spanyol-magyar válogatott mérkőzésre jegyek a „Stop"- 
nál: Nádor-utca 24. Telefon: 57—62.

Figyelmes és szolid kiszolgálás!

VI, Andrássy-ut 32

megnyílik Budapest legfénye
sebben Átalakított helyisége, a

Francois 
fcávéliáz

c>OO<O

Elsőrangú italok 
Francia és magyar konyha

Bel- és külföldi lapok 
Világhírű Drehcr baksör kapható

KSSPIIESSO fekete, likőrrel és kis 
üveg ásványvízzel . . . 6000 korona

Kitűnő reggelit kávé dupla hab
bal, vaj, tojás, zsemlye és ásvány
víz 9000 korona

A 40.000 holdas lord Burghley 
mindKét versenyét megnyerte a MAC 

viadalán
<A Reggel tudósítójától.) Két kiváló külföldi atléta yen- 

dógazeroplése emelte a MAC hagyományos őszi viadaln- 
mik n fényét ós elért eredményeit Igazolták a róluk elter
jedt jó híreket.

A dúsgazdag lord Burghley és Peltaor dr. két-két ver- 
senyt nyertek.

A hazai versenyzők közül csak távolugróink, különösen 
Bnkó ('« Püspöki szerepeltek elsőrangúan.

Hészletes eredniény:
I. 200 in. gátfutás: 1. Lord Burghley (Cambridge UAG) 

25.4 mp. 2. Somfai (MAC) 26 mp. 3. Dénes (MAFC) 27.2 mp.
H. 100 yardos síkfutás (Király-di.i): 1. Fluck István 

(BBTE) 9.9 mp. 2. Hajdú (FTC) 10.1 mp. 3. Szr.lay 
(MBSE) 10.3 mp.

III. Magasugrás: 1. Gáspár Jenő (MAC) 184 c-m. 2. Kés
márki Kornél (BBTE) 180 cm. 3. Vidóczy (MAC) 165 cm.

IV. 80U ni. síkfutás: 1. dr. Peltzer O. (SG Proussen, 
Stottin) 1 P. 58.8 mp. 2. Rázsa (MTE) 2 p. 02.8 mp.
3. Szigeti (MAC) 2 p. 03.8 mp.

V. Sulvdobns: 1. Egri Kálmán (MAC) 1346 cm. 2. Vállny 
(MAC) 1254 cm. 3. Nonn (BBTE) 1191 cm.

VI. 110 m. gátfutás: 1. Lord Burghley (Cambridge 
UAG) 15.8 mp. 2. Püspöki (MAC) 16.2 mp. 3. Dénes

.(MAFC) 17.4 mp.
VII. 1 angol mórföldes síkfutás: 1. Grosz István (MTK) 

4 p. 37.3 mp. 2. Bclloni (MAC) 4 p. 39.6 mp. 3. Csekcy 
(CsFC) 4 p. 42 mp.

Vili. Távolugrás (ötös csapatverseny): 1. MAC 686 cm. 
átlaggal. 2. MAFC 590 cm. Bakó Kálmán (MAC) 714 cm. I. 
Püspöki 706 c.m.-í ugrott.

IX. 220 yardos síkfutás: 1. Rózsahegyi Gusztáv (MAC; 
22.1 mp. Az; eddigi legjobb eredmény. 2. Hajdú (FTC) 
22.8 mp. 3. Szalay (MBSE) 22.8 mp.

X. 44(1 yardop síkfutás: 1. dr. Pellzer O. (SC Preussen, 
Stottin) 50 mp. 2. Szalay (MBSE) 50.8 mp. 3. Lord 
Burghley (Cambridge UAG) 51 mp.

XI. Diszkosz vet és (ötös csapat verseny): 1. MAC 3695
Cin.-es, 2. BBTE 3337 cni.-es, 3. MAFC 3058 cni.-os átlaggal.

XII. 5000 m. síkfutás: 1. Grosz István (MTK) 16 p. 11.2 
mp. 2. Kultsár (MAC) 16 p. 15 mp. 3. Belloni (MAC) 
Juniorok közül: 1. Weinhnrdt (MTE).

XIII. Hármasugrás. 1. Farkas Mátyás (MAC) 135.; cm.
2. Kovács 1329 cm.

Stieber Lotti (MAC) Magyarország 
all-round hölgyuszó bajnoKa

(A Heggel tudósítójától.) A MUE kétnapos Iiölgyusző- 
versenye hatalmas tömegeket mozdilnft meg, amit leg
jobban illusztrál az, hogy n kezdők mollnszó versenyében 
78 benevezett közül 61-en álltak a starthoz, köztük három 
Zay grófnő is, a MI E tagjai.

A legszobb eredményt Stieber Lotti (MAC) őrlő el. aki 
négy főversonyben három első és egy második dijat 
nyert ás ez/zol
kiérdemelte „Magyarország allround hölgy úszó bajnoka** 

rímet Is.
Úgy a Kraszncr-, mint a Kólcr-vándordíjban az NSC 

hölgyuszói diadalmaskodtak a MI’E, illetve a ITT. kerü
letiek ellen

Ulicretzky kettős vereséget, szenvedeti a BTC viadalán. 
(A Heggel tudósítójától.) Csekély érdeklődés mellett folyt 
le vasárnap délután a BTC országos kerékpáros ver
senye az öreg Mi Iliméin són, ahol legkiválóbb sprinte- 
rünk. (’herec.zky, KHMI méteren és a 20 kilométeres ember- 
vezetéses versenyben is a vert, mezőnyben azorepelt. 
Nagy meglepetéssel végződöd a négyes csajiafbájnokság 
is, nmclybeií a favorit BTC nz níolsó helyre' szorult.

A Prágában megsebesült Bánllzky hétfőn újból starthoz 
i íövárofíbnn, hogy Marlinnnk alkalma legyen
legutóbbi legyőzotésóór! reális körül inán vek között re ván- 
sót venni.

Kitűnő eredmények a 18 kilométeres távevezős verse- 
i1?0*1, -^z utolsó hivatalos evezős initingen a nyolcasok 
között nagy meglepetésre a Neptun győzött 1 óra 3 p 55 
u'P.-.es idővel a Pannónia előtt (1 ó. (H mp.). 3. Hungária.
4. Sirály. 5. BEC. Az összes helyezetlek az eddigi legjobb 
országos eredményen belül értek célba.

Káposztásmegyeri verseny
A nap részletes eredménye:

I. futam: 1. Porisiennc (1^) Fetting K. 2. Orkhán (2) 
Gimpl. Fm.: Petitc, Remazuri, 20h, 10b. Tol.: 10:21. 
II. futam: 1. Planéta (3) Kovács L. 2. Nephtis (3) Stcnzl.
3. Sunyi (10) Bl.az.sek .J. Fin.: Poseuse, Felkelő, Silena. 
Kornx, Almom, Picikém, Édes baba in. Nyh, lkjh. Tol.: 
10:50, 18, 16, 26. 111. futam: 1. Legenda (2ti) Sajdik.
2. Dsungel (8:10r) Gimpl és Garabonciásdiák (2'/?) Fetting. 
Fm.: I'ortély, Mit szól Hozzá?, Cserkésző, Avanti 3h 
holtv. Tol.: 10:44, 12. 11. 11. IV. futam: 1. Eladólány (5) 
Singer. 2. Szószegő (4) Pfisztor. 3. Malii brmigli (2'4 
Kovács L. Fm.: Rivalin, Hekár, Nyakló, Bendegúz II 
Katáiig. Bőst. Sári bíró. Felpénz, M.v Gil.bs, Maki Cséí' 
csap, Erdőkincwe, Antinen, Szabadság, ’jh. l,li ' Tót • 
10:63, 22, 32, 18. V. futam: 1. Vinko (1%) Patzák 2 Fór
ban (P/6) Gimpl. Fm.: Elopement, Kindy, Wood. 2h 3h 
Tót.: 10:33, 17, 15. VT. futam: 1. Fertő (1*,$) Singer 
£ ?’.y ^tonzL F,n-: Howcb, Godn!ming.*Deiimgóg;
1 OT.. Ju.Zo, .'4 li>.

Felelős kindó; Róna Ödön igazgató
„Világossóg**-könyvnyomda rt. Budapest, VIII, Conti-u. 4. 

Műszaki igazgató: Deutsch D.

Bookmakerek fogadóirodái:
IV, Kossuti) Lajos-utca 14, 
VI, Andrássy-ut 45, 
VI, Váci-ut 1, 

VIII, Rákóczi-ut 51

Start és Fix fogadások
Legközelebbi lóversenyek azuj versenypályán 

1925 október 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15. 17, 18

Elismert legjobb márka a „Fischer“

férfi - nyúlszőrkalap
állandó nagy raktár

Ozv. Fischer Bélán®«. Fia
kalapgyár, Budapest, VII, Király-utca 13. 
Gozsdu-ház, I. udvar.-Telefon: J. 129-08.

juuuz.v.uk

