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Dr. Lévai Tibor kormánytanácsost, 
Lédererné védőügyvédjét, megvesztegetés 

közben tetten érték és letartóztatták
El akarta Bopatnő egy tisztváseRővel a törvényszékről 
egy nagy lopási bOnügy aktáit — A detektívek Sztrache 
ügyészségi elnök utasitására9 az akták átadásának 

pillanatéban fogták el Lévait

Lévai a megkörnyékezett tisztviselővel való szembe
sítése folyamán tagadta a terhére rótt bűncselekményt, 

dacára a tettenérésnek
(A Heggel tudósítójától.) Szombaton délután 

nagy föltünést keltett a főkapitányságon egy 
ismert nevű fővárosi ügyvédnek az előállítása. 
Az ügyvéd, dr. Lévai Tibor kormánytanácsos, 
akit a központi ügyeletén röviden hallgattak 
ki. utána szembesítették Suhajda Ferenc tör. 
vényszéki iktatóval és ezek után további intéz
kedésig az ügyvédet őrizetbe helyezték.

Lévai Tibort bűnügyi akták ellopatásáért. 
és megvesztegetési kísérlet bűntettéért 

helyezték őrizetbe.
Vasárnap délelőtt Lévai Tibori, több tanúval 

együtt egész, délután 2 óráig hallgatta ki zárt 
ajtók mögött dr. Bartha Gyula rendőrtanácsos 
és amikor már mindenki eltávozott a főkapi- 
t á nyság épületéből,

Lévai Tibor előtt kihirdették az előzetes 
letartóztatást elrendelő végzést

és fegyveres rendőr kisérte öt be a bűnügyi 
nyilvántartó hivatalba, ahol, mint a többi 
bűnügyi rabról, nyilvántartó adatokat veitek 
föl róla, fölvették róla az ujjlenyomatokat és 
átadták, őt. a főkapitányság foglárénak, aki öt 
egy külön cellában helyezte cl.

Lévai Tibor bűnügyének előzményei a követ
kezők: öt nappal ezelőtt dr. Lévai Tibor föl
kereste a törvényszék épületében Suhajda 
Ferenc, törvényszéki tisztviselőt, aki az iktató
hivatalban teljesit szolgálatot. Suhajda a mi
nap szólt néhány ügyvédnek és más ismerősé
nek, hogy délutáni mellékfoglalkozásképen 
szeretne hivatalával összeegyeztethető munkát 
vállalni és ezért nem tűnt föl neki, hogy Lévai 
Tibor föl szólította őt, hogy

fontos ügy megbeszélése céljából keresse 
föl öt Poumaniczy-utca 18. számú házban 

levő Irodájában.
Suhajda Ferenc aznap délután ol is ment az 
ügyvédhez, aki négyszemközt a következőket 
mondotta neki:

— Nézze, Suhajda ur, maga, szegény ember, 
most tudnék valami keveset juttatni magának, 
ezzel szemben valami kis szívességet kérők. 
Ott fekszenek a törvényszéken egy védencem
nek bűnügyi iratai, legyen szives, hozza el 
azokat nekem, szükségem van rájuk, nem lesz 
semmi baj, én megsemmisítem az iratokat, el
égetem őket rögtön. Soha, senkinek föl nem fog 
tűnni, hogy az akták eltűntek, nem fogja ke
resni a kutya sem.

Amikor az ügyvéd már a dolog nehezebbik 
részén túlesett és látta az elfogódott hivatal
nok meglepett tépelődését, igy folytatta:

— Amint elhozta az iratokat, kap tőlem
kerek egymillió koronát.

Suhajda Ferenc már okkor elhatározta, hogy 
ezt a nem várt ajánlatot bejelenti nyomban 
hivatali főnökeinek és hogy föl ne tűnjön a 
dolog, alkudozni kezdett:

— Egymillió korona ilyen szolgálatért meg
szégyenítően kevés.

-v dialógus tovább folytatódott:
— llát tudja mit, adok másfélmillió koronát.
— Na, az az ötszázezer korona mái- ugy sem 

számit — játszotta szerepét tovább Suhajda.
Az ügyvéd parolázott:
— Rendben van.
Kap kétmilliót, ha elhozza a Szénássy 
Gyula följelentését Hirsch János ellen, az 

ügy összes iratait.
Itt. van az iktatószám.

A randevú befejeződött. Suhajda Ferenc 
sietett föl egyenesen Sztrache Gusztáv kir. fő
ügyészhez és bejelentette a föltűnő és szokat
lan esetet. Sztrache főügyész nyomban a hir 
vétele után behívatta magához gépirónőjét, 
Papp Idát, és hármasban gépírásos jegyző
könyvet vettek föl az előzmények történetéről. 
Utána fölhívta Sztrache Gusztáv a főkapitány
ságot, utasítást adott, hogy nyomozzák le az 
aktalopás, illetőleg a megvesztegetés bűnügyét. 
Az ügyészségen kikeresték Lévai Tibor véden
cének, Hirsch Jánosnak a bűnügyi iratait és 
azokat átadták Suhajda Ferencnek, hogy a 
megbeszélés szerint vigyo el dr. Lévai Tibor
hoz, megelőzően azonban

megbízták Sehnell József detektivfölügye- 
lőt, hogy csoportjával kisérje figyelemmel 
a megvesztegetési aktust és kellő pillanat

ban leplezzék le az egész machinációt.
A rendőrségen lemásoltatlák szóró!-szóra azt 

az iratkölegct, amit Lévai Tibor dr. védencének 
érdekében meg akart semmisíteni, nehogy ha 
valóban kezeihez kerülnek az akták, megsem
misíthesse azokat. Szombaton adták vissza 
Suhajda Ferencnek a vastag irafik üteget. 
Suhajda összehajtogatta az írásokat és ebéd
idő alatt, megbeszélés eaerint, fölment az ügy
véd lakására. Lenn az utcán várakozott és 
figyelt. Sehnell József delek ti vföliügyelő és két 
társa. Wersching és Olgyay detektívek is. Az 
ügyvéd nem volt odahaza, tárgyaláson volt. 
Sulhajda lement az utcára, föl és alá sétált. 
Körülbelül 3 óra lehetett már, amikor befor
dult az utcasarkon dr. Lóvad Tibor. Suhajda 
hozzálépett, köszönt.:

— .lónapot, ügyvéd ur, itt vannak a kért 
iratok.

Ezzel belenyúlt kabáitzsebébe és az összehaj
togatott iratokat odaadta Lévai Tibornak, aki 
ránézett az aktákra, kinyitotta irattáskáját és 
az aktákat oda be gyömöszölte. Majd kezet fo
gott Su haj (Iával és igy szólt:

— Köszönöm, rendben van. Jöjjön föl hoz
zám ebéd után, nincs nálam pénz és meg

kapja a kétmilliót.
Suhajda Ferenc izgalommal eltelve sietett 

elfelé, do abban a pillanatban miár ott termett 
Sehnell József és két csoporttagja. A feltűnés 
elkerülése végett

karon fogták az ügyvédet és fölszólították 
őt, hogy adja át irattáskáját.

Nincs polgármester! Éber Antal szájából 
hangzott el a főváros pénzügyi bizottságá
nak ülésén ez a kuruc kiáltás. Éber Antal 
szájából és mindnyájunk szivéből! Ennek az 
egész megbukott, drága fővárosnak a keserű, 
a cserbenhagyott, a megcsufolt, a lekop- 
pasztott, a rongyos, az éhes és az önérzetes, 
a vérig bosszantott, türelmét vesztett, a le
vegőért hörgő, életre, boldogságra való né
pének a gégéjén visszhangzik az Ítélet: nincs 
polgármester! Igenis nincs! Az az úriember, 
akit a kurzus gyorstüzelője l>elelőtt Budapest 
polgármesteri székébe, az csak azt a széket 
tölti be, nem azt a magasrendü, s mélysé
ges és gazdag hivatást, amit, a polgármesteri 
tiszt jelent az ország fővárosában. Sipőcz 
Jenő urnák, Budapest polgármester-pótléká
nak sem ereje, sem egyénisége, se képzelete, 
se programja nincsen éhhez a súlyos és 
nagyszerű megbízatáshoz. Nemhogy Buda
pesten, de Turkevén nem lehetne polgár
mester Sipőcz .Jenő Öméltósága, ha a meg
választása az adófizető polgárokon és a lelki
ismeretes városi embereken állana. De nem 
tűri a sorsunk, hogy alól tan tűrjük ezt a 
hátramozditúst; a türelem luxusára nem 
telik nekünk e drága, szorongató, életveszé
lyes időben. Leromlottunk és taszittatunk 
lejjebb, lejjebb a Balkánba. A Balkán pe
dig fölénk kerekedik maholnap és lefitymúl 
bennünket. Belgrád hoteleket, palotákat, 
tudományos intézeteket, gyárakat épit. Bu
karestben külön angol és francia nyelvű szín
ház nyílik. A magyar épitészek mind koldu
sok lennének már, ha a Balkán nem dolgoz
tatná őket. Mit épitettünk, mit teremtettünk 
mi, mit találtunk ki mi, hogy megállhassunk 
a legkövetelőbb és legkegyetlenebb korral 
szemközt? Egy nagy szív kell most nekünk, 
egy költői erő és egy amerikai fokú frisses
ség, találékonyság, energia! Soha nem kel
lett ugy nagyság, mint most kicsinységünk 
ítéletidején, soha nem kellett ugy teremtő 
szellem, mint, most, amikor összxwombollát
tunk! Egy élő, meleg, izmos és gyöngéd 
Szent Jobb kell minekünk, aki minden kézbe 
szerszámot teszen, aki minden szájba éltető, 
erősítő falatot dug, aki minden pucér 
gyereklábra cipőt liuz, aki minden hajlék
talannak födelet épit, aki minden, remény
nek a letört szárnyait meggyógyítja, aki 
minden tehetségnek, akaratnak, becsületnek 
utat, anyagot, levegőt parancsol elő, aki 
minden kietlen szembe a hit, az élet, a kedv 
sugarát árasztja. Olvastuk Mátyás kirá
lyunk felől, hogy egyszer a vadászaton 
észrevette, hogy két szegény rongyos emlier 
beszalad a bokorba előle. Kihozatta őket. 
Hát két reszkető tót zember. „Mért bújtok 
el előlem ?“ „Féltünk, felséges király.“ „Én- 
tőlem nem kell félni — azt mondja Mátyás 
—, engem szeretni kell." Hol vagy Bárczy 
István!
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— Ne ellenkezzen, ügyvéd ur, mindent tudunk 
és mindent láttunk — szólották. De Lévai Tibor 
dr. kirántotta magát a detektívek karjaiból és 
görcsösen hóna alá szorította az irattáskát, 
hangosan méltatlankodott:

— Botrány! Tiltakozom. Én Lévai Tibor dr. 
kormánytanácsos vagyok. Hogy mernek hoz- 
zámnyulni? !

Az irattáskát azonban mégis kinyitották a 
detektívek cs a tettenérés dokumentumát ma
gú kihoz véve,

dr, Lévai Tibort előállították a főkapitány
ságra.

Az elsiető Suhajda Ferencet i<s utolérte 
az egyik detektív. így vették föl a főkapitány
ság központi ügyeletén az első jegyzőkönyvét. 
Nyomban szembesítették Lévai Tiborral Su
hajda Ferencet,

aki föntartotta és szemébe mondotta azt a 
vallomását, hogy az ügyvéd kétmillió ko
ronát Ígért arra az esetre, ha megsemmisí

tés végett ellopja a bűnügyi iratokat.
A leleplezés sikerét jelentették nyomban 

Sztraehe főügyésznek és Marinovich főkapi
tánynak. A főkapitány dr. Bartha Gyula 
rendőrtanácsost bízta meg az ügy további nyo
mozásának lefolytatásával. Vasárnap délelőtt 
hosszasan hallgatták ki az őrizetbe vett. dr. 
Lévai Tibort, újra szembesítették vele Suhajda 
Ferencet, mert Lévai hirtelen fordulattal azzal 
kezdett védekezni, hogy

ő az aktákat nem megvesztegetéssel, nem 
megsemmisítésre akarta megszerezni, ha

nem csupán lemásolásra kérte azokat. 
'Ámde a rendőrségen rábizonyították az ügy
védre, hogy az „ellopott4* iratokat na
gyon jól ismerte, úgy hogy semmi célja nem 
lehetett az iratok lemásolásával. Kihallgatták 
a rendőrségen Lévai védencét is. akinek a 
bűnügyéről az iratok szólnak. A kihallgatások 
befejeztével Bartha rendőrtanácsos referált a 
főkapitánynak és a referáda után

aláíratták dr. Lévai Tiborral az előzetes 
letartóztatást elrendelő végzés tudomásul, 

vételét.
Lévai Tibor a kisebb stílusú fővárosi ügyvé

dek közé tartozott. Néihámy év előtt tűnt föl 
törtető karriérszomjogágával. Előbb egy nő
egyletnek lelt a titkára s mint ilyen, igyekezett 
szerepelni. Később egy patronázsegyesületnek 
nyerte el a titkári állását. Fölfelé törekedett ós 
ekkor pályázott az Országos Gyermekegészség
ügyi Társaság titkári á.llneáért. A fiatal ügy
védet kinevezték titkárrá s ennek az egyesü
letnek a keretében igyekezett Lévai Tibor dr. 
úgy a sajtóban, mint egyéb nyilvános helye
ken, gyűléseken és másutt szerepelni, A gyer- 
mekegészségiigyi társaság elnöke Lukács 
György, belső titkos tanácsos. Hir szegint,

Lukács György támogatásával sikerült 
dr. Lévai Tibornak a kormánytanácsos' 

címet megszerziiie,
e elmet a gyermekegészségügy terén szer
zett érdemei elismeréséül kapta. Ezenkívül 
néhány ismertebb bűnügyi védelemmel igyeke
zett Lévai Tibor nevét a köduflatba. belevinni. 
A Tisza-pör katonai tárgyalásán Dobó István 
matrózt védte s amikor Dobó meghalt, a Tisza- 
pör polgári tárgyalásán már a hírhedt Vágó- 
Wilhelm Jenőm k a védője. Legutóbb a Léderer- 
gyilkosság fé'várgya.lá'sán szerepelt:

Léderer Giisztávnét védte.
El őszerete! Lel vállalt olyan krimi nalisztikus 
ügyeket., amelyeknek kapcsán nagy közérdeklő
dés ü főtáj gyalások voltak várhat ók és nagyon 
gyakran ,minden ellenszolgáltatás, honorárium 
nélkül vitte hónapokon át védencek ek reklám
ügyeit.
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____ aReccel_____
Néhány hónappal ezelőtt játékkaszinót 

alapított dr. Lévai,
a Tcréz-körutl Társaskört, amelynek elnök
ségéről lemondani készült, mert a rendőrség 
tulgyakran zavarta meg a kaszinó klubéletet 
kártyarazziáival.

E kínos ügy másik oldalán álló szereplőjéről 
is be kell számolnunk: Suhajda 1<evencrol. ... 
kopoilruhás, zsiroskalapu köztisztviselő aJeves. 
Erdélyi ember, hat gyermek apja, nem lakik 
Budapesten, hanem Fácott húzódott meg 
kilenctagú családjával, mert agg, 1848-ban szü
letett édesanyját is ő tartja el. A törvényszéki 
iktatóhivatalboli tisztviselő, akinek a kézen 
naponta milliárdokról szóló bűnügyek es egyen 
pörök aktái fordulnak meg, egy havi fizetésül 
egymillió egyszázezer koronát kap, családi 
pótlékkal együtt: egymillió hatszázezer koro
nát. Naponta vonattal u tarzik bo vacról hiva
talába és főnökeinek nagy nyomora mellett is

•r

A kormány elhatározta, hogy a földmlves nép 
megszervezésével ellensúlyozza a kommunis

ták aknamunkáját
(A Heggel tudósítójától.) A legutóbbi minisz

tertanács részletesen foglalkozót t az orosz 
szovjetkormánynak Magyarország ellen irá
nyuló propagandisztikus törekvéseivel, a 
Rákosi Mátyás-féle kommunista puccskísérlet 
leleplezését követő sürgönyükkel, valamint, az
zal a levéllel, amelyet Mayer János föld- 
mivelésiigyi miniszter kapott a földmunkások 
szervezkedése ügyében. A kormány tagjai el
határozták, hogy

a legenergiknsabb akciót indítják meg 
a kommunisták mozgolódásával szemben

vanOK icortOTtKríCTOTxnrraísK’.’-.’ST

Ma tanácskozik Bethlen miniszterelnökkel 
a Ház őszi munkarendiéről

(A kennel tudósítóidtól.) Ilethlan István drót minisz
terelnök o héten folytatja tárgyalásait a korniriny liszt 
munkaprogram jdnalc meydllapitdsa ilyj/ében.

Mn hosszabb kihallgatáson fogadja Scltovszky Bcia 
hAzclnököt,

akivel nz október 14-én összeülő nomzetgyülés munka- 
“rcndjórCd fos tárgyalni. Ebben nz ügyben alkalmunk volt 
beszélni Scitovr.xky házelnlildcnl, aki a következőket mon
dotta A llengcl munkatársénak:

— Mihelyt a pénzügyi bizottság végzett 
munkájával, megkezdődik a költségvetési 
vita, amely december 31-érc előreláthatóan he 
is fejeződik, úgy, hogy a kormánynak nem 
kell foglalkoznia azzal, a gondolattal, hogy az 
ex-lex elkerülése céljából indcmnilási javas
latot terjesszen elő.

Ami a köztisztviselői státusz rendezését 
illeti, ez a kérdés külön törvényjavaslatban 

nyerhet megoldást.
Munkatársunk ezután megkérdezte, lchet-c szó arról, 

hogy
pártközi értekezletet hívjanak össze

a parlamenti tanácskozás n.vu'zahnrbtnfc <’s zawr/alaMsrf* 
fjdnalt biztosítása céljából. Erre vonatkozóan a hózclnök 
Így nyilatkozott:

— Ezt a tervet, amely ellenzéki oldalról 
merült, föl, helyesnek tartom, mert minden
képen kívánatos, hogy a nemzetgyűlés nyugod
tan és zavartalanul végezhesse el őszi mun
káját és

az illetékes tényezőknek mindent ei kell 
követniük az ehhez szükséges nyugodt par
lamenti atmoszféra megteremtése érdeké

ben.
A pártközi konferencia összehívását célzó 
konkrét , intézkedésről terniészoteson nem 
nyilatkozhatom mindaddig, amig a miniszter
ól nőkkel nem beszéltein meg ezeket a kérdése
ket

8 órakor Fíaíjyar-néiincízsítlÚMÍXl';1,;
§ Kte Komédiában 

nyomban jelentette, hogy meg akarták környé
kezni, pénzért, holott Suhajda Ferencnek a 
pénzről az a véleménye:

— Nem tudtam volna egy percig sem nyu
godtan aludni az ilyen utón szerzett pénzzel. 
Borzasztó dolog a pénz, anyát a gyermeke ellen, 
fiút az apa ellen is kergeti.

Lévai Tibor védonce, akinek az aktáit el
lopni la, szövet- és selyemlopásért került biró
ság elé. A Szónássy Gyula cég jelentette föl 
lopás miatt. Hirschet. Lévai d.r. minden esz
közzel ki akarta menteni a gyanúsítottat. Ki
járt, hogy védencét, elmeorvosok vizsgálják 
inog, de a szakértők jelentése szorini nem lehe
tett elmebajosnak feltüntetni. Hirschet a lopás 
ügyében vád alá is helyezték már és a vádirat 
olt feküdi, az iratok között, hogy kikózbrsit- 
hossék. Az utolsó pillanatban akarták, eltün
tetni a vádirattal együtt az összes iratokat, 
hogy az ügy végképen elmerüljön.

és nyomban megbízták a földmivelésiigyi mi
nisztert azzal, hogy

vegye át a földmives nép megszervezésé
nek irányítását és igy ellensúlyozza a 

kommunisták szervezkedési kísérleteit.
A földmivelcsügyl miniszter ennek meg
felelően már mep is kezdte azokat a tárgyalá
sokat, amelyek a földmives nép szervezkedé
sének uj alapokra való fektetését és egységes 
irányitásé,t célozzák.

Csicserin
ellenséges lépésnek tartja 

Németország belépését a Nép
szövetségbe

Berlin, október 4.
(A Heggel tudósitójdnak telefonjelentése.)
Csicscriu orosz külügyi népbiztos a sajtó 

képviselői előtt kijelentette, hogy Németország
nak a Népszövetségbe tervezett belépését és 
egy garanciapaktum megkötését Oroszország 
ellen irányuló lépésnek tekinti.

KOSZTELITZ
Francia parfüm hCilönlegessógeh a legolcsóbban ■ 

Dorottya, utca 12 Telefon 188-89

cxKxx»'<sxzxxxxxx»oewxx>jjnorxxxx.ccxx>-xxxxocoooooooooocxx>oooooc»o«.

Alaplttatott 1868 Budapest 8Vf Vóci-Mtca 1 Telefon: M-99
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koronáiul ós feljebb, mlnfiflóg ós nagyság szerint: 
Keschan, THbrls, Yoraghan, Klrman, 
Schiras, Bokharn, Meschad, Afgán, Anatol, 

Turkbnf, Knhlstan stb.
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Egy német mótorkolosszus
az újpesti stadionban belegázolt a pályát 

elözönlő tömegbe
Rommel német bajnok agyrázkódást, többen súlyos 

sérüléseket szenveditek

hozzá nem nyúlt, európai bánásmódban része
sült és vallomását minden kényszer nélkül 
tette meg. E látogatás után, szombat este 
Rákosi testyérhuga fölkereste dr. Lengyel 
Zoltán ügyvéd, volt országgyűlési képviselőt 
és fölkérte, vállalja el a volt népbiztos védel
mét. Egyúttal Schwciidtzer rendőrkapitány 
előtt kitöltött Írásos meghatalmazást hozott 
Rákosi Mátyástól, amelyben formálisan Len
gyelt. bízza meg , képviseletével. Lengyel a 
védelmet vállalta es szerdán látogatja meg 
Rákosit a Markó-utcai fogházban.

fzl Reggel tudósítójától.) Vasárnap délután 
közel tízezer sportrajongó ment ki az újpesti 
Stadionba, hogy szemtanúja legyen annak a 
nagy nemzetközi kerékpár- és mótorversony- 
nek, amelyben Bánitzky Józsefnek, a leg
kiválóbb magyar versenyzőnek a világhírű 
nőmet Ronvmel Alfréd és a holland Vermeer 
voltak az ellenfelei. Az első futamban a ruti
nosabb német bajnok győzött, a második me
netűén azonban Bániczky fényes revánsot vett.

Bániczky és Kömmel közel 100 kilométeres 
sebességgel száguldottak egymás mellett.

Már erősen sötétedett, amikor a fináléra került 
a sor. Bániczky minden erejét megfeszítve küz
dött a győzelemért és amikor elsőnek futott át 
a célon,

az izgatott közönség óriási lelkesedésben 
tört ki és szinte önkívületben berontott a 
pályára, hogy Bániczkyl a levegőbe emelje.
J’ommel azonban még versenyben volt és 

örült sebességgel dolgozott cg.v hatalmas 
mótorkolosszus után, amelyet Ilörtrich Haris 
vezetett. A sötétség miatt nem látták, hogy

Rákosi Mátyás elszállítása előtt 
nyilatkozatot adott, h@<gy a rendffrségen 

semmi bántódás nem érte
Néf'tféí'e* és a családi egy külföldi barátja tjeleralétébeira bírta a ny*!at- 
Eiozatot — Lengyell Z&ltáro váiSaBta gü8 a volt népbiztos végeimét
(A Béggel tudósitójától.) A leleplezett kom

munista összeesküvés ügyében összevéve 47 
egyént vett őrizetbe a rendőrség, akik java
részét vasárnap délben szállították cl a rendőr
ség fogdáiból az ügyészség fogházába., mig kö
zülük ötöt elbocsátottak. A letartóztatásban 
maradt 42 fogoly közül tizet már szombaton 
vittek át a Mankó-utcai fogházba, tizet pedig 
a pestvidéki törvényszék fogházába.

A 22 fogoly elszállítása vasárnap délben
2 órakor zajlott le;

nagyszámú közönség várta az elszállítást a fő
kapitányság épülete előtt, főképen fotóriporte
rek és filmoperaitőrök. Rendőrlegénység és (le
löki ivek álltak sorfalai, amikor kinyílt az épü
let kapuja és kigördült a rendőrség rabszállitó, 
csukott, zöld autója. A kiváncsiak senkit sem 
láttak. Az elszállítás több csoportban történt. 
Az utolsó transzportra Imi nevezetesebb fogoly 
maradt: Bákosi Mátyás volt népbiztos, Wein- 
berger Zoltán, Gőgös Ignác, llámán Kató és 
még két kommunista. Egyenként szálltak be 
az autóba kis csomagjaikkal és az inspekció* 
liszt vitte velük az ügy nyomozati iratait. A 
bűnügy rendőrségi része ezzel befejeződött.

A 42 kommunista, akiket a. rendőrség át
száll itott az ügyészség fogházába, a követ
kező:

Rákosi Mátyás, Weinbergcr Zoltán. Juhasz 
Pál, Őri Károly, Gőgös Ignác, llámán Kató, 
Róth Pál, Lakatos Albert, Weisz József, 
Iveller István, Szekores Pál, Pápa Pózsef, Vig 
István. Erdős László, Tóth György, Lukács 
Jenő, Schönmann László, Petri Miklós. Fiola 
Ferenc, Szabó Péter, Rcincr Ferenc, Mittcrer 
József, Boasóki Lajos, Oancz József, Peckel 
Mátyás, Vájná. Géza, Mahler Béla, Német
István, Kiss István, Zwigro József. Sidó
Árpád, Kiss Károly, Földi Imre, Palotás’
Imre, Német Gyula, Weitzcnhoffer Lajos,
Pivovarczi'k Sándor, Kálmán János, Boncz-

_ .. , . ezer K-tól

SzormeoundaggQQ
120 hosszú...............................

Divatköpeny t300
szőrniogallórral...................

Ruhák 750
Lukács Mándor

női felültök divatháza

0Vg Kecskeméti-utca 9 
Részletfizetésre is

mi történt a célnál és
az expresszsebességii motor és kerékpár a 
tömegbe rontott. A motoros és a kerék
páros fölbukott és a közönség soraiból is 

többen elterültek a földön.
Jajveszékeléssel lett tele a versenytér és a 
hirtelen elősiető mentők nyújtották az első 
segítséget. Az összes sebesülteket percek alatt 
a gróf Károlyi-kórházba szállították, ahol 
megáiIapitottá.k, hogy

Kömmel agyrázkódást szenvedett, vezetője 
azonban kisebb sérülés árán megszabadult.
A közönség soraiból a következők sebsültek 

meg: Heiksch Gusztáv 17 éves újpesti J ab*?*’ 
akit a német motor ütött el. Heiksch Affyráz
kódást és kulcscsonttörést szenvedett. Bányai 
István 16 éves újpesti lakosra Romínéi Alfréd 
kerékpárja zuhant és Bányai jobb térdkalács
töréssel került a mentők hordagyára. Állapota 
nagyon súlyos. Hoffmann Mátyás 15 éves fiúra 
állítólag a motor esett rá. Hoffmann zuzódáson 
kívül sérvet is kapott, amelyet a kórházban 
azonnal meg is operáltak.

hidai Kálmán, Szilágyi József Jenő, Schön 
Ernő és Winklcr Ágoston.

Rákosi Mátyást, mielőtt a rendőrségről el
szállították, még szombaton délben érdekes 
látogatók keresték a főkapitányságon, He- 
tényi Imre dr. főkapitányhelyettes előtt 
ugyanis

megjelent Rákosi Mátyás nővére ogy német
nyelvű, külföldi urral,

aki a család barátja és beszélgetési engedélyt 
kért. Ugyanekkor engedélyt kért, a főkapitány
helyettestől dr. Géczy József, Lengyel Zoltán 
ügyvéd irodatársa, is. Mindhárman megkap
ták az engedélyt és a beszélgetés Hetényi fő
kapitány helyettes és Schweinitzcr kapitány 
előtt folyt le. Rákosit fölvezették Schweinitzer 
kapitány szobájába. Frissen és mosolygós arc
cal lépett be, bajuszát már lcborotváliatta és 
most, már éppen ugy néz ki, mint a komrnün 
idejében. Amikor meglátta bugát — akit 
utóbbi budapesti tartózkodása alatt föl sem 
keresett — a rég nem látott családtagok örö
mével ölelkeztek össze és Bákosi megcsókolta 
bugái.

— Most láthatjátok — mondta —, hogy nincs 
semmi bajom, itt senki sem bántott egy ujjal 
sem, nincs semmi panaszom.

Ezt a beszélgetést az ügyvéd, dr. Géczy Jó
zsef és a család külföldi barátja is végig
hallgatta. A beszélgetés félóra hosszáig tar
tott. Végül -Rákosi nővére közölte ti vérével, 
hogy dr. Géczy József ügyvéd azént jött velük, 
mert a család Géczy dr. ügy véd társát,

Lengyel Zoltánt kéri föl a védőiemre.
Rákosi Mátyás ebbe beleegyezett és Lengyel 
Zoltán és helyettese számára mindjárt alá is 
irta az ügyvédi meghatalmazást, amelyet nő
vére és a kíséretében levő külföldi látogató, 
mint tanuk, szintén aláírtak. Ugyanekkor Rá
kosi Mátyás

nyilatkozatot is állított ki,
hogy egész rendőrségi fogsága alatt senki

T

Vasárnap este vacsora után 
megmérgezte magát egy uri- 
asszony a Pannónia éttermében 

(A Heggel tudósitójától.) Vasárnap este a 
Pannonia-szálloda éttermében magánosán va
csorázott egy föltűnően szép urinő, aki étkezés 
közben lázas sietséggel leveleket irt. Vacsora 
után feketekávét rendelt s alig itta ki kávéját, 
hirtelen rosszul lett s eszméletét vesztette. 
A n,leutők ,az. ájult uriasszonyt a Rókus- 
korhazba szállították, ahol gyors segélyben 
részesítették s megállapították, hogy 

kávéjába morfiumot kevert,
igy akart öngyilkosságot elkövetni. Amint ma
gához tért, zavaros feleleteiket adott és azt han
goztatta, hogy

üldözik és kénytelen a halálba menekülni.
Ugyanilyen zavaros történettel magyarázza 
öngyilkossága okát búcsúleveleiben is. A 
rendőrség megállapította, hogy az öngyilkos 
Kovács Aranka 35 év körüli urinő, de köze
lebbit nem sikerült róla megtudni.

Francia liszteket és közlegényeket 
véresre vert a tömeg Damaszkuszban 

A francia csapatok sortüzet adtak Re támadóikra
Konstantinápoly, október 4.

(A Reggel tudósitójának távirata.) Damasz
kusziján véres összeütközés történt vasárnap, 
Mohamed születésnapjának ünnepén, francia 
csapatok és benszülöttek között.

Francia tiszteket és közlegényeket véresre 
vert a tömeg, a francia lobogót szét
szaggatták és sárbatiporták. A francia ka

tonaság sortüzet adott a tömegre.
.4 golyóktól nagyon sok ember többé-kevésbé 
s ulyosan meg sebes ül t.

amely komoly és Én^elSigens em
berekkel meg tudja végre értetni, 
hogy az 

üzletszerzés
a legbiztosabb kenyér. Kérjük a szö
vegben megemlíteni, hogy a bemu
tatkozásokat Viímos csássár-ut 51, 
BI9. om. B2 alatt várjuk 10—12 vagy 
4—6 között. Csak atossolut meg- 
bizSiattű, komoly, kulturált urak 
jelentkezése érdekel bennünket!

Tnrnfinil/lrnlr nz összes intézőtök rászóró n k. 1. s. o. sz. k
I ül HdGiKKLK által előirt színekben. — Arak ezrekben n
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Pesszimista hangulatban kezdődik
II a a locarnói konferencia

„Túlságosan sokat ne várjunk tőle!*6 mondja Chamberlain angol
kiiltigyminiszter

Loccrmo, október 4.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Vasárnap 

az összes delegációk ide érkeztek és a kis svájci 
város hét szállodája föl készül tón várta Európa 
sorsának intézőit. A küliigyminisztcrOk konfe
renciájának főrendezője, Massigli, a nagyitöve
tek tanácsának áUandó főtitkára, már tegnap 
óta itt tartózkodik és nagy rutinnal teszi meg 
az utolsó intézkedéseket. A konferencia első 
dolga a napirend megáll 1 api tása és az elnök 
személyében való megállapodás lesz. Nem tart
ják kizártnak, hogy az elnökség kérdését úgy 
oldják meg, amint az a népszövetségi tanács
ban szokásos:

az egyes államok képviselői alfabetikus sor. 
rendben fölváltva fognak elnökölni.

Eszerint az első ülésen a német delegáció veze
tője, dr. Luther német birodalmi kancellár 
lenne az elnök. Briand és Chamberlain hétfőn 
reggel kezdik meg tanácskozásaikat és ekkor 
beszélik meg, mikor jöjjenek összo Luther 
kancellárral és Stresemann külügyminiszter
rel. Lehetséges, hogy még a tulajdonképeni 
konferencia előtt bizalmas megbeszélés lesz

A Somogyi- acsé»ügy
második nyomozása is reménytelen

(A Reggel tudósítójától.) Politikai körök
ben nagy érdeklődést keltett Rassay Károly
nál A Reggel legutóbbi számában megjelent 
nyilatkozata, amely szerint Somogyi és Bacsó 
gyilkosai nyugodtan jelentkezhetnek, mert a 
kormány amnesztiarendelete rájuk is vonat
kozik. Ennek az eshetőségnek fölvetése érde
kes vitát provokált; a „Népszaváéban Fényes 
László válaszolt Rassay fejtegetéseire, ki
fejtvén, hogy a szociáldemokrata párt er
kölcsi és becsületbeli kötelességét teljesíti, 
amikor nem hagyja elaltatni a rablógyilkos
ság ügyét, bár

az uj nyomozás befejezését is teljesen 
reménytelenül várják.

Az ellenzék egy része föltétdcinül szóvá akarja 
tenni a nemzetgyűlésen, hogy ilyen körülmé
nyek között mi szüksége volt a kormánynak 
a rablógyilkosság megtorlásának ismételt be
jelentésére, amikor kezdettől fogva tudniok 
kellett, hogy a földi igazságszolgáltatásnak 
éppen az amnesztiarendclet állja útját. A kor
mány ezzel' szemben arra az álláspontra 
helyezkedik, hogy a tettesek kinyomozására 
annál is inkább meg kellett tenni minden 
intézkedést, mert

szabályos 
operstte 

írták: Nagy Endre, Lányi Viktor 
Minden osto a
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közöttük, ellenkező esetben csak a konferen
cián találkoznának. A helyzet kialakulását az 
dönti el, vájjon Németország itt újból fölveti-e 
azokat a kérdéseket, amelyeket^ párisi, és lon
doni nagykövetei a konferenciára való meg
hívás elfogadásakor szóbahoztak.

Nagy nehézségek akkor állnának elő, ha a 
német nemzetlek Stresemann elhatározási 

szabadságát korlátoznák.
Hogy a hangulat nincs túlságosan telítve opti
mizmussal, sőt a pesszimizmus felé hajlik, arra 
mutat Chamberlain nyilatkozata, aki azt mon
dotta, hogy kényes és kínos kérdések fognak 
fölmerülni a konferencián. Reméljük — mon
dotta az angol külügyminiszter —-, hogy

a konferencia kielégítő eredménnyel ér 
majd véget, de túlságosan sokat ne várjunk 

tőle.
A szovjetkormány megbízta párlei követségé
nek égjük titkárát, hogy utazzon Pallanzáiba, 
amely Locarno közelében fekszik és kisérje 
figyelemmel a külügyminiszterek tanácsko
zását.

o nélkül nem lehet megállapítani, vájjon 
vonatkozhatik-e reájuk az amnesztia- 

rendelet?
Csak a nyomozás adatai állapíthatják meg, 
„hazafias lolbuzüulásbór* pusziitották-e el a 
két ártatlan ember életet és ismét csak 
a kinyomozott tettesek személyi adataiból 
derülhet ki, hogy 10 évre visszamenően el 
lettek-e ítélve nyereségvágyból elkövetett 
bűncselekmény miatt? Illetve, magánál a gyil
kosság csel okmén yenéi i«, akár kizárólagosan, 
akár melléken célzattal, önző haszonszerzésből 
eredő indok «zerepclt-c? A szociáldemokrata 
párt képviselői az ügy amnesztiás részétől füg
getlenül, isimét felelősségre akarják vonnti a 
kormányzatot a nyomozás hiányosságai, rend
szertelensége, gyöngesége miatt, továbbá, amit 
döntő fontosságúnak tartanak, hogy

két gyanúsítottat, akik ellen súlyos gyanu- 
okok merültek föl, hogy részesek a rabló
gyilkosságban, kihallgatásuk után el
engedtek és az egyikük már külföldön 

is van.
A szocialisták éber figyelemmel kisérték a 
nyomozás minden fázisát, és az a véleményük, 
hogy a Somogyi—Bacsó-ügy második nyomo
zása semmivel sem buzgóbb, energikusabb 
vagy céltudatosabb az elsőnél. Szerintük a má
sodik bönvizsgálat ia inkább a tanuk felé irá
nyult, nem podig a tettesek személye és cselek
ményei körül gyűjtötte az adatpkat. Kormány
párt^ körökben úgy tudják, hogy a szociáldem'o-. 
kraták fölszólaláisóra a honvédelmi miniszter 
azzal fog válaszolni, hogy a nyomozás el
húzódásáért azok is felelősek, akik, a rabló
gyilkosság * ügyében uj és döntő adatokat 
ígértek, de ígéretüket nem váltották be ós igy 
önmagukat, okolhatják azért, ha a nyomozás 
teljességgel eredménytelen maradt.

Ez a nyilatkozat tehát egyúttal már be 
is számolna a második nyomozás csődjéről.

A Reggel munkatársa szükségesnek tartotta, 
hogy beszéljen ebben az ügyben

Csáky Károly gróf
honvédelmi miniszterrel is, aki röviden csak 
ennyit mondott:

— A Somogyi—Bacsó-gyilkosság ügyében 
elrendelt nyomozás eredményéről, illetően 
eredménytelenségéről elterjedt hírek nem fe
lelnek meg a valóságnak és nagyon természe
tes, hogy a nyomozás befejezése előtt én sem 
tehetek abban a helyzetben, hogy az ügyről 
részletesen nyilatkozzam.
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Nagyságos 
Asszonyom!

'Az őszi idény beálltával van szerencsém 
t. vevőinket a beérkezeti uj dl- 
vám Őszi és féli beiméit, sely
mek, aápsonyok, wd és női 
divatáruikból! álló, hatalmas, rak
tárunk megtekintésére meghívni, me
lyek áruházunk páratlan versenyképes
ségét igazolják.

Az elismert Ízlés, pazar választék, 
csakis elsőrendű minőségek és jutányos 
áraink azok, amelyek eredményezték 
cégünk eddig elért sikereit és folytonos 
fejlődését.

A méteráru-osztályunk főbb cikkei az 
1925/26. évadban: a sima s mintázott 
velour Himálaja kabátanyagok és a 
csöves szövésű Cottelin-kelmék ugyan
csak kabátokra. Ezek az anyagok omlós 
s puha fogásuak és rendkívül tartósak. 
Kosztümökre, ruhákra különösen ajánl
juk a sima és sajátjából brokát mintá
zott Marokén-kelméinket, valamint az 
évad legutolsó újdonságait, a lágy, om
lós Eolin-anyagokat, melyeket minden 
divatszinben beszereztünk. Uj színek 
ezekben a zöldes tónusok, a rozsda szí
nek és a Mistrál kékes színek uj árnya
lata. A tegethof domináló marad to
vábbra is.

A selyem- és bársonyruhák, kosztü
mök divatja a tavalyinál is nagyobb 
lesz és erre bevásárlásainknál tekintet
tel voltunk.

Mosóárukban páratlan választék áll 
a t. vevőink részére eredeti francia és 
cosmanosi színtartó flanellok és bar
ehetek ben.

Vászonosztályunk: vásznak és sifó- 
nok minden minőségben, damasztáruk, 
étkezőkészletek, törülközők és menyasz- 
szonyi kelengyék, amelyek a legkénye* 
sc.bb ízlést is kielégítik.

Mindezen cikkek megtisztelő látoga
tása alkalmával a. legnagyobb előzé
kenységgel és minden vételkényszer 
nélkül megtekinthetők.

Kiváló tisztelettel
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Vidéki vevőink rendelkezésére 
a méteráruosztály teljes őszi és téli minta- 
gyüjteményét a Népszavára való hivatko
zással azonnal megküldjük, ajánlatos 
azonban a minőség, szín és hozzávetőleges 

árát megjelölni
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Zamora, a csodakapus, megsebesült, 
de megvédte a veretlen spanyol kaput 

A magyar kapuvédő beejtette a hálóba a már elfogott labdát — Zsák 
anyja elájult a tribünön — Óriási izgalom az első magyar-spanyol 

válogatott mérkőzésen
(J Heggel tudósilójától.) Vasárnap délután 

a főváros utcái szinte teljesen kihaltak, min
denki a nagy futballmérkőzésre sietett, csak 
a Nagykörúton. a Royal-szálló előtt állt pár 
száz főnyi tömeg, amely több zászlókkal föl- 
diszitett autó köré csoportosult. A tájékozat- 
lanck csakhamar megtudták, hogy ezek a díszes 
kocsik a világhírű spanyol futballistákra vár
nak, akik vezére a hatalmas termetű Zamora, 
a „csodakapus". Pont 3 órakor megjelentek a 
spanyol vendégek a szálló kapujában és a kö
zöm ég lelkes éljenzése közben száguldottak az, 
íMlői-uli pálya felé, ahová már a kora délelőtti 
óráktól kezdve sűrű emberfolyamok iparkod
tak, nehogy lemaradjanak az első magyar
spanyol válogatott futballmérkőzésről, amelyre 
.már napok óta nem lehetett egyetlenegy számo
zott jegyet sem kapni.

Közel százezer
sportrajongó akart a várható nagy küzdelem 
szem tan uja lenni, de csak a közönség fele tu
dott a küzdő térre bejutni, mert a rendőrség 
már délben az állóhelyek árusítását is betil
totta. A betiltás után a jegy uzsorások üzlete 
egyszerre föllendült. Szinte percenként emel
kedtek az árak és amikor a spanyolok meg- 

rkeztek, egy rossz 40.000 koronás korzóülésért 
250.000 koronát kértek, amit meg is kaplak. A 
mérkőzés kezdetére a pálya íszinültig megtelt. 
A porondra lépő spanyolokat a közönség viha
ros ünneplésben részesítette. Az utcákra ki
áradó hangorkán valósággal hisztériássá telte 
a pályán kívül rekedt tömeget és

a Jovasreudőröknek csak a legnagyobb erő
feszítéssel sikerült megakadályozni, hogy a 
pálya kerítéseit a rohamra induló tömeg le 

ne rombolja.
Pont Vad óra volt, a bordódresszes spanyolok 

átszaladta]^ a pályán, megálltak a hatalmas 
uj tribiinrelőtt s ott mély méghajlással és 
háromszoros hipp-hipp-hurráh-vaI üdvözölték 
a közönséget, amelynek soraiban ott láttuk 
Rakovszky Icán belügyminisztert. József Fe
renc királyi herceget feleségével és llipka 
Ferenc főpolgármestert. Egy perc múlva meg
jelent a magyar csapat is hófehér dresszben. 
A szakértők kínos izgalommal fedezték föl, 
hogy az eredeti összeállítástól eltérően, 
dr. Máriássy Fajos szövetségi kapitány a 
„jobblábas" Fuhrmannt „baloldali" födözelnek 
állította be.

— Végünk van. elveszelt a mérkőzés — 
kiabáltak összevissza a pesszimisták és ez a 
véleményük csak megérő ödött, amikor ki
tűnt, hogy a sorsolás a spanyoloknak kedre
zeit és lg.'! (' magyarok kezdték a .iáiéból 
hatalmas széllel szé nben.

Már az, első pi I la ital oklet n látszott, hogy a 
bécsi sajtó tévedett, janikor a spanyolokról 
azt állította, hogy csak szerencséjüknek és 
lelkesedésüknek köszönhették a bécsi 1:0-as 
győzelmet. A rendkívül izmos és bámulatos 
gyors spanyol játékosok mindegyike nagy 
műrésze a labdalcchnikának és különösen fej
játékuk brilliáns. Már a : első percben kapura 
'ütlek, de Zsák bravúrosan tette ártalmat
lanná a nehéz labdái. Az el. ő tiz.percben úgy 
a spanyol, mint a magyar csapat egyformán 
vette ki részel a támadásból. Már ekkor ki
tűnt, hogy

Zamora nemcsak pózoló nagyság, hanem 
a világ egyik legkiválóbb kapusa.

aki. minden labdát egyforma bravúrral véd

Az első negyvenöt percben általában a spanyo
lok voltak frontban, mert erőteljes rámenő 
játékstílusuk nemcsak zavarta a magyar vé
delmet, de gyöngébb fizikumú játékosaink 
egymás után lettek harcképtelenekké, úgy 
hogy szinte percenként kellett a sérült játéko
sokat kicserélni. A drukkerek a félidő végén, 
miután Zsák bravúros közbelépései miatt nem 
kaptunk gólt, föllélegzettek és most már min
denki magyar győzelemben bízott. Szünet 
után a spanyolok kezdték a játékot és már az 
első percekben erősen szórón gat jáik a magyar 
védelmet, amelynek egyik tagja, Fogl II., egy 
veszedelmesnek látszó helyzetben tulerélycsen 
lép közbe és ezért a biró 20 méterről szabad
rúgást Ítél.

Carmello, a brilliáns technikájú spanyol 
csatár, rendkívül élesen lő u kapura. Zsák 
azonban a helyén van, pont a kezeibe vá

gódik a labda.
Hatalmas éljenzés tör a levegőbe, de egyszerre 
csak megfagy az ajkakon az öröm, mert

a labda Zsák kezeiből a laba között a 
hálóba perdül.

Ebben a pillanatban éles sikoltás hallatszik a 
nagy tribünről,

Zsák édesanyja, látva fia tragédiáját, esz
méletlenül hanyatlik fiáira

menye karjaiba esik, aki zokogó sírásra fakad.
A vártlan gól azonban nem hűti le a magyar 

játékosokat. Bámulatos energiával törnek a 
kemény ellenfélre és több mint egy negyed
órán át saját térfelükre szorítják a spanyolo
kat. Egyik bombalövés a másik után sivit a 
spanyolok szentélye felé, de Zamora minden 
helyzetben megvédi hálóját. A 20. percben volt 
a legnagyobb veszedelemben a spanyol kapu, 
amikor a szorongatott spanyol hátvédek egyike 
képtelen volt a mezőnybe visszajuttatni a 
labdát. Hátra adta Zamorának, de olyan sze
rencsétlenül, hogy az visszavágódétt a spa
nyol kapufának és onnan nyílegyenesen a 
kapu másik sarkába. Zamora

tigrisszerü ugrással a kapu másik sarkába 
vágta magát, és bár álián erősen megsérült, 
mégis sikerült a már félig gólnak látszó 
labdát elérnie és ezzel megmentette a spa

nyol nemzeti színek becsületét.
Váltakozó támadásokkal telt el újabb negyed
óra ós amikor az utolsó 10 perc is elérkezett, 
a hatalmas emberkórus „íempő magyarok" 
kiáltással tüzelte előre játékosait. A magyar 
fiuk minden erejüket összeszedve, nagy ön- 
föláldozással küzdöttek a kiegyenlítésért, de 
az óvatos spanyol játékosok mind visszavonul
tak a védelembe és a megkaparintott labdát 
messze a közönség soraiba rugdalták.

Az utolsóelőtti percben már mindenki azt 
hitte, hogy végre kiegyenlítenek a magyar 
fiuk, de Kohut irtózatos erejű lövését Zamora 
olyan elegánsan kerítette hatalmába, hogy az 
izgatott emberek önkéntelenül is megéljenez
ték. Még egy perc és vége volt a nagy ütközet
nek, amelyben, a. magyar legénységet valóban 
csak tragikus körülmények miatt érte vereség.

A nemzetgyűlés október 15-én 
megkezdi az uj pénzről szőlő javaslat 

.tárgyalását
Bwd pőnzlig^ndniszter Párádon dolgozta ki a valutareform- 

terjeszt a eié —
térben a „forintos11 megoldás

(.1 Reggel I uu ósiló jól ól.) A valuta reform 
ügyében még e héten végleges döntés történik. 
Rúd János pénzügyminiszter Szabók]/ Alajos 
pénzügyi államtitkár és két referens kíséreté
ben szombaton reggel Párádra utazott, ahon
nan kedden érkezik vissza a fővárosba. 
Parádi tartózkodása alatt

teljesen kidolgozza a valutareformról szóló 
törvényjavaslatot, amely már október 11-én, 
vagyis az, első őszi ülésnapon a nemzet

gyűlés elé kerül.
A kormány annyira fontosnak tartja, hogy 
a valutareform minél előbb életbe lépjen, 
hegy az október 14-iki formális ülést való; 
sziliiileg föl fogják függeszteni, a pénzügyi 
bizottság nyomban letárgyalja a reform
javaslatot és az erről szóló jelentés az illés 
megnyílása után a Ház elé terjeszti. Ebben az, 
e- ötben

már a következő, október 15-iki ülés napi
rendjére kitűzhetik a valutareformról 

szó i ó I < > r v é n y j a v a sl a tót,
amely ilyenformán elsőnek fog a kormány 
javaslatai közül törvényerőre emelkedni.

mi
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Esténként

Tomesváry Imre, 
a kormány pénzügyi javaslatainak előadója 
'kijelentette A Reggel munkatársának, hogy 
leghelyénvalóbbnak az árun//koronás meg
oldást. vagyis a 14.500-as osztószámot tartja. 
Tekintettel azonban arra, hogy illetékes helyen

Dréhr Imrét szemelték ki a valutajavaslat elő
adójául, aki a legutóbbi ankéten a 20.000-cs 
osztószám mellett szállott síkra, politikai kö
rökben arra számítanak, hogy
a kormány a 20.000-es osztószámot fogja a 

valutareform alapjául választani.
A Reggel munkatársa beszélt Dréhr Imrével 
is, aki kijelentette, hogy bár a bankok a 
10.000-es, a kereskedők és a gyárosok pedig a 
14.500-as osztószám mellett foglaltak állást, 
véleniényo szerint; a 20.000-cs osztószám fogja 
megnyerni a csatát. A 20.000-es osztószám hívei 
azt vitatják, hogy az arany koronás megoldás 
nem a békekoronát juttatná vissza trónjára. 
mert hiszen az arany vásárlóereje 30%-kai 
csökkent és az általános drágulás általában 
20%-kal emelte az árakat.

A 20.000-es osztószám te,hát a tulajdon. 
képen! békekoronát reaktiválja,

arra az ellenvetésre pedig, hogy ennek az 
„indexpénznek" bevezetése újabb drágulást 
idézne elő, azzal válaszolnak, hogy a 20.000-cs 
pénzegységnek, a. forintnak kettéosztása, 
vagyis a fél forint bevezetése magában foglalja 
a 10.000-es osztószám összes előnyeit, anélkül, 
hogy az osztrák pénz bizonytalan sorsával 
kötnők össze magunkat. Érdekes megemlíteni, 
hogy a 20.000-es osztószám alkalmazása esetén 
a magyar pénz az angol és a holland valuta, 
után értékben a harmadik helyet foglalná el 
Európában.

XZE'Á

BILLY ARNOLD
nagy siker! aratott amerikai jnzzbnudjc

Tclcfou S3-74

Opera Vezekló
BaamiaMftiiiiiMiMimiiBMawKawMii—mir un hiihi 11 niTmrrrjss

Étterem, VI, Ancfcássy-ut 25
Esténként

a ircápolyii J AMKBO művészek 
együttese őneíkel és múzsákéi 

Belépődíj nincs! __

PMllowerek. melléiig ek, swetterek, 
Stb., tinóm olcsó harisnyák 

Hölgyek, urnk ós gyorniokeknek GébOF
V. Dorottyu utca 10

Kárpitosok és lte&berendez®k figyelméből
Koechliu 13 a umgartner & Cio világhírű clszászi (Franciaország) gyár 

telj c s bu törsz övöt, készletét félárban megvette

és (925 október 5-ttfl félárban árusítja

Koronaherceg-utca 10,
Rákóczi-ut 32, II, Fő-utca 52, 

Kálvin-tér (Kecskeméti u. sarok)

Bútorszövet, kézinyomással 130 cm,

K 250.000 helyett K 125.000
y
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H. G. Wells a magyar nép jövőjéről 
és más kérdésekről nyilatkozott A Reggel 

munkatársának
Fordról és Citroenről, a nagy pénzkeresőkről, szeretne regényt írni

London, október 2.
(A Reggel kiküldött munkatársától.) Ma 

látogatást tettem H. G. Wells-nél, a világhírű 
angol íróinál, akinek legutóbbi tudományos 
munkája, a „Tlie out linó of the Tlistory", az 
utóbbi évtized legnagyobb könyvsikerét érte 
el és akinek uj regényét, a „Christina’s Albert 
father“-t, most ünnepli az egész angol sajtó. 
Wells, az egykori kereskedőtanonc, akinek 
most évi 60.000 font jövedelme van, a White- 
hall-lal szemben, a minisztériumok környékén 
lakik, ogy óriási palota ötödik emeleten, a 
120-®s saámu ötszobás lakásban, feleségével és 
két fiával. Csöngetésemre az iró felesége, 
Catarinc Wells, nyit ajtót.

A világhírű nagy iró felesége
olyan egyszerű nő, mint egy vidéki posta
mester né.

n— Bocsánatot kérek — mondja mentegc- 
tőldzve — pár percig várni kell, férjemnek 
vendége van — és bevezet egy roppant érde
kes butorzatu kis terembe. Japán szoba, bera
kott szekrény, pár szék és Wells Íróasztala: 
zöld posztóval födött, kopott bútordarab. Kis 
„portable" Írógépet, nagy tintás üveget látunk 
az asztalon. Wells Írógépen kopogtatja müveit, 
magánleveleit pedig töltőtollal írja. A szekré
nyen whisky, gin. és gyümölcs. Pár kínai disz- 
tányér és egy orosz szovjet-poroel] án. A 
kommunisták ötágú csillaga és a bolsevista 
orosz állam címere: a sarló, díszíti a művészi' 
porcellánt. Mrs. Wells elmondja, hogy férje 
nem foglalkozik üzleti ügyekkel. Ö csak meg 
írja müveit, a copyrightét már én adom el — 
magyarázza az iró felesége.

— Én vagyok a „bussinesfii/an“, Mr. Wells az 
artist, a művész.

Kopognak, nyílik az ajtó és
belép Wells.

Nem gondolná az ember, hogy már hatvan 
esztendős. Haja szökés, szeme barna. Minden 
mozdulata nyugodt. Nagyon halkan beszél.

— Na lássuk — mondja és helyet foglal, hogy 
kérdéseimre váilaszojon.

— Mi volt kedvenc játéka gyermekkorában? 
— kérdezem.

— Szeretteim az ólomkatonákat. Kedves, apró 
fickóik. 11a láttam egy darab papirt, nem áll
tam meg, hogy rajzokkal tele ne firkáljam.

— Mi volt legkedvencebb ifjúkori olvas
mánya?

— Nehezen emlékszem vissza, azt hiszem 
Humbold „Cosmos“-át szerettem a legjobban.

— Sportolt-e sokat?
— Soha. Otthonülő legényke voltam.
— Jó tanuló volt?
— Csak nem akar egy hatvanéves embert 

újra vizsgáztatni? — mondja nevetve és igy 
folytatja: — Tizenhároméves koromban abba 
kellett hagynom tanulmányaimat, ki kellett 
maradnom az iskolából, mert apám tönkrement.

Pár évig boltossegéd voltam,
majd beiratkoztam a kensingtoni Royal 
college of science-be, a bölcsészeti egyetemre. 
Kedvenc tantárgyam az állattan volt,

— írói hajlama mikor jelentkezett először?

— Gyerekkoromban kis újságot szerkesztet
tem. A Colflege-ben szerkesztője voltam a „Scool 
Magasine“-nek. Husz-huszoncgy éves koromban 
kezdtem el komolyabb cikkeket írni. Eszten
dőkön keresztül hirlapiróskodtam. írtam kriti
kákat és rövid elbeszéléseket. Húszönkilenc- 
évcs voltam, amikor

első könyvem
megjelent: a „Time Machine“ időgép). Ez 
a könyv az újságokban megjelent cikkeim 
gyűjteménye volt.

— Miiképen vélekedik a mai angol irodalom
ról és művészetről?

— Nem tudom különválasztani Anglia cs 
Amerika irodalmát Mind a kettő cgy-nyelvü 
és egyazon őserőből táplálkozik. Ugy látom, 
hogy nagyon sok fiatal tehetség döngeti a ka
pukat és meglepően izmosak, erősek és erede
tiek női íróink. A modern iró egyre nehezeb
ben talál témát,

a házasságtörő nő már nem regény figura, 
a házasságtörés már nem bonyodalom, hanem 
a mai élet mindennapos, unalmas bohózata és 
tragédiája. Festészethez, szobrászathoz nem 
sokat értek. Arról tehát nem beszélhetek.

— Kit tart a legnagyobb angol Írónak?
— Bemard Shaw a legtisztább elme.
— Külföldi irók közül kit kedvel a legjobban?
— Knut Ilamsunt nagyon szerelem, de nem 

tudok pontos választ adni, mert az angolon 
kivid nehezemre esik más miiveket eredetiben 
olvasni. Fordítás után kritikát mondani pe
dig bűn.

— Foglalkozik-e politikával?
— Aktive nem, de természetes, hogy sokat 

gondolkodom a politikai problémákon.
A munkáspárthoz állok közel,

nemrég bele is kóstoltam az eleven politikába, 
csak azért, hogy közelebb jussak rejtelmeihez. 
A munkáspárt az egyetem képviselőjeként je
lölt. Elfogadtam, mert biztos voltam, hogy 
nem választanak meg, de érdekeli, hogy ho
gyan fogadja az ellenpárt jelöltctésemet és

tetszett a játék.
— Mi a véleménye a kommunizmusról?
— Rosszul tette föl a kérdést. Én kommu

nizmus alatt csak a krisztusi kommunizmust, 
értem, ön bizonyára a Marxizmusra, az orosz- 
onszági bolsevizmusra gondol. A marxizmus 
oroszországi megvalósításánál az okozta a hi
bákat. hogy előbb következett be, mint azt a 
vezetők gondolták. Sietve rombolni kezdett és 
néni voltak készen még az építés tervei. Lát
juk, hogy most már, sok kérdésben engedtek. 
Megint behozták a pénzrendszert és sok egyéb 
enyhítést. Az bizonyos, hogy a mostani rend
szer, a kapitalista rendszerre gondolok, nem 
helyes és azon változtatni kell.

— Mi a legbensőbb vágya az emberiségre 
vonatkozóan?

— Az, hogy a nemzeti öntudat helyett
a világlelkiisnieret

kerekedjék fölül. Hogy wj világtudat fejlőd
jék ki. amely csak békét, testvériességet ismer.

— Jövő irodalmi tervéi?

— Fordról és Citroenről szeretnék regényt 
írni, a nagy pénzcsinálókról. Azt hiszem, ez 
ma a legérdekesebb téma. Sokan megkísérel
ték már, de mindaz még nem az igazi.

— Mi a véleménye a modern női divatról és 
az „eton“-frizuráról?

— Na, de kérem — emeli föl tillakozóan a 
kezét —, hogy mernék 'n beleavatkozni női 
dolgokba! Eton crop. Ilahallani

— Melyik országban érzi magát legjobban 
Anglián kívül?

— Télen nem tudom elviselni Anglia éghaj
latát. Portugáliában, Spanyolországban, vagy 
francia földön várom a tavaszt.

— Mi a kedvenc sportja?
— Autót vezetek és sétálok. Ez minden. 

Egyéb sporthoz sem kedvem, sem időm.
— Melyik újságot tartja a legjobbnak?
— Angliában, a ..Manchester Gnardian“-t. a 

nagy világlapok közti! a „Frankfurter Zei- 
tung“-ot és a „Corriera dela Serra"-t.

— Mi a véleménye a moziról?
— Charlio Chaplin a , legnagyobb miivész. 

Szeretem. Legújabb filmje, a „Gold Rush“ na
gyon tetszett.

— Mi a véleménye
a magyar kérdésről?

— Szükségesnek tartom a keleteurópai álla
mok konföderációját. Nem tudom elképzelni, 
hogy miért vélik, sokan utópiának a kclcicuró- 
pai Egyesült Államokul. 11a a szerbek, magya
rok, tótok, románok és osztrákok Amerikába 
vándorolnak, ott nyugodtan megférnek egy
más mellett. Bostonban vagy Philadelphiában 
a legnagyobb barátságban élnek". Lehetséges
nek és szükségesnek tartom, hogy

ezek a kisebb országok egyesüljenek, 
mert külön nem tudnak megélni és polgáraik 
sokkal boldogabban, nyugodtabban, nagyobb 
jólétben élhetnének, ha megvalósulna a kelet
európai konföderáció.

Egy óra tiz percig tartott ez a beszélgetés, 
mialatt 11. G. Wells válaszolt kérdéseimre.

Korda Tibor
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„A főváros közgyűlésének 
mindaddig meddő marad, amit 

polgármester I 
Éber Antal Oesaajtó nyilatkozata a ffö 

adminisztrációnak ti
ol Reggel tudósítójától.) A főváros közönségét élénken 

foglalkoztatja nz a beszéd, amelyet fíber .‘tufát a pénz 
ügyi bizottság legutóbbi ülésén mondott a polgármester- 
l.érdésröl én a mai városháza pénzügyi és közgazdandgi 
tehetetlenségéről. Valósággal szállóigéié lett Éber frap
páns kijelentése, hogy

Budapestnek hat év óta nincs polgármestere!
.í Heggel munkatársa vasárnap fölkereste Éber Antalt, 
megkérve, hogy mondja cl mindazt, amit erről a lég- 
izgatóbb és legégetőbb pesti problémáról a pénzügyi bi
zottságban cl nem mondhatott.

Éber Antal
a következőkben volt szives nyilatkoz

— Nagyon sajnálnám, ha a főváros pénzügyi 
bizottságában tartott fölszólalásomat; úgy ér
telmeznék, mintha a polgármester ellen sze
mélyi támadást akartam volna intézni. Ez tő
lem teljesen távol állott. Amint a bizottságban 
i.> l.ifejtettem, a polgármester személye iránt 
teljes tisztelettel és nagyrabecsüléssel viselte
tem. De nem arról van szó. Kanéin arról, hogy 
nem lehet a fővárosnak közgazdasági és pénz
ügyi adminisz’ rációját légüres térben meg
ítélni, tehát különválasztani attól a ténytől, 
hogy ki vezeti ezt a pénzügyi és közgazdasági 
adminisztrációt. Etekintetben pedig a kritiká
nak teljesen szabad í°re kell, hogy legyen, mert 
me ggyőződóséni szó r i n t

úgy a törvényhatósági közgyűlésnek, mint 
a közgyűlés egyes bizottságainak munkája 
pénzügyi és közgazdasági téren teljesen 
meddő marad mindaddig, amíg Budapest 
vezetése Sipőcz polgármester ur kezében 

van,
aki, meggyőződésem szerint, igen kitűnő fér 
fiú, azonban - éppen úgy meggyőződésem «zc 
rint — teljes anli talentum pénzügyi és köz
gazdasági kérdésekben. \sokban a nehéz éf 
kritikus időkben, amelyekben ma élünk, a pol
gármesternek nemcsak irányító eszméket kel 
lene termelnie a fővárosra háruló pénzügyi, 
közgazdasági és szociális kérdések helyes meg
oldása tekintetében, hanem ezenfelül erős kéz
ben kellene tartania az összes ügyosztályok 
ós üzemek vezetéséi, ezek között az összhan
got és együtt működéit neki kellene megvaló
sítania és igy az ő személye kellene, hogy a 
céltudatos, erélyes és egységes vezetést bizto
sítsa. Ehelyett tény az. hogy

n. polgármester ur nőm irányítója, liancm 
hallgatag és passzív szemlélőié az ötlet
szerűen fölbukkanó kczd^ményezéiekiiek.

bem irányítója, hanem csöndes hallgatója a. 
fölmerülő inditványoknak, legfőbb oki és elő
idézője annak, hogy az egyik üzem és az egyik 
ügyosztály nem tudja, hogy a másik mit csi
nált c« igy
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előnyösen vásárolhatnak. — Képes árjogyzé 
bórmontve. MAGYAR FOTÓIPAR Klrály-u. (
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— Zsilinszky Mihály volt államtitkár meg. 
halt. Vasárnap reggel hosszas betegség után 
elhunyt Zsilinszky Mihály volt közoktatásügyi 
államtitkár és országgyűlési képviselő. Zsi
linszky egyszerű tót föhnivesek gyermeke
ként, 1838-ban született Békéscsabán. Egyetemi 
tanulmányainak elvégzése után a szarvasi to- 
gimnázium tanára lett és történetírói munikás- 

, ságcxt fejtett ki. Később szabadclvüpárti prog
rammal Gyomán, majd Békéscsabán kepvise- 

<* tővé választották, ahol mandátumát Achim 
? András, a hires paraszt vezér, föllépésével vesz- 
i tette el. 3895-ben államtitkár, négy esztendő 

múlva a Tudományos Akadémia tagja lelt. 
A koalició uralma alatt lemondott államtit- 

- kari állásáról, majd utóbb teljesen visszavo
nult a közszerepléstől. Zsilinszky Mihályban 
vitéz Zsilinszky Endre képviselő és Zsilinszky

• Gábor, a Stádium-nyomda vezérigazgatója 
nagybátyjukat gyászolják.

• — Politikai esték n Józsefváros! Demokrata Körben. 
, A Józsefvárosi Demokrata Kör október fián kezdi meg

keddi politikai vacsoráit. Ekkor dr. Weiller Ernő, a Kiír 
elnöko, fog aktuális várospolitikai kérdésekről beszélni. 
A megnyitási estén a biok vezetősógo is megjelenik.

— A berlini rendőrök nem engedték az angol 
nagykövetet Streseinann különvonatához. Ber
linből telefonálja A Reggel tudósítója: A né
met delegátusok elutaztak Locarnóba. Miután 
dr. Luther kancellár és Stresemann külügy
miniszter több fenyegető levelet kaptak, el
utazásuk alkalmából a pályaudvar perronját 
erős rendőri kordonnal zárták el és még a sajtó 
képviselőit sem bocsátották az induló vonat 
közelébe. Ugyanígy bántak el a diplomáciai 
kar képviselőivel, akik közül lord D’Abernon 
nagykövetnek nem engedték meg, hogy el
búcsúzzék a német delegációtól. A rendőrség 
csak hosszas tárgyalás után tette lehetővé az 
angol nagykövetnek, hogy a perronra lépjen, 
ahol Stresemann sajnálkozását fejezte ki a 
kellemetlen incidens mialt.

I

Miieden killgn értesittés helyeit

referenciiáikkal 
rondclkoző banktisztviselő, ki nz úri divatszakmában is 
jártas, Ahár.t herei. Szives megkeresés Hamburger, 

Budapest VII. kér., Dohány-utca 62, I. cm. 21 VUB
1

özv. Mayer Józsefnő szül. Gold Sze- 
rafln mint neje, Mayer Andor, Mayer 
Imre, Mayer István (Newyork) mint 
gyermekei, Mayer Andornó szül. Weln- 
berger Ilonka, Mayer Imrcné szül. 
Gold Klári mint menyei, Jancsika ós 
Gabika mint unokái, mélyen szomoro
dott szívvel tudatják, hogy a legjobb 
férj, apa, após ós nagyapa,

Mayer József
órásmester

o hó 3-án hajnalban, önföláldozó mun
kásságban eltöltött élete 62-ik, boldog 
házasságának 33-ik évében csendesen 
elhunyt.

Temetése e hó 5-ón délután */»3 óra
kor lesz a rákoskeresztúri izr. temető 
halottasházából.
Emléke örökké élni fog szivünkben.
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— Tegnapról mura, e-gy láthatatlan, titok

zatos konjunktúra varázsütésére megint teli 
lett kávéházzal Budapest. Tessék csak nézni, 
nézni és bámulni: végesvégig a Nagykörút, 
fel és le az Andrássy-ut ragyog, kacag, csábit 
és lazít renovált, újonnan berendezett és 
újonnan nyílt Cafóival, Café-Rcstaurantjai- 
val, Café-Gnll Jloomjaival. Plüss, márvány, 
oonsol, faburkolat, lakk, csillár, függöny és 
hófehér abrosz! Mámorklubok, fénycsarnokok, 
örömpagodák. Hol vagyunk, uraim, a háború
tól, forradalmaktól, kurzustól megbénított, 
megvakitott, megtépázott és koldussá tett 
Pesten? Vagy valami szemfényvesztés a béke 
legglancosabb napjainak a fata morganaját 
lopja kacéran a szemünk elé? De hiszen még 
pazarabb, még urasabb, elegánsabb ez a sok 
friss kávéház, mint a béko boldog utcai 
kaszinói, hol egy könnyelmű s kényelmes pol
gárság billiárdozott, politizált, pletykált, alsó
zott, merengett és udvarolt. A várak ragyog
nak, de a megvert sereg, amely bevonult a 
visszafoglalt ragyogványokba, bizony rongyos, 
sápadt, fáradt; ma még kissé groteszk a snassz 
publikum a kárpitokkal ünnepélyes ás tükrök
kel ujjongó falak között... de vígan és elszán- 
ian húzza már kutyabagosl Czicza Józsi szin
ház után, a tüzes, üvegfalak mögött, az arcok 
felragyognak, a lelkek mogkönnyobbülnek, a 
szemek a lámpák és a füst varázsos felhőzeté
ben vlsszaálmodják a régi kedvet, gondtalan
ságot; részletfizetést, előleget, ügyes kis köl
csönöket két kezesre... s az ezüst forint, vagy 
a félforintot akit kellemesen oda csendít a 
vizespohár oldalához a vendég: fizetni! — úgy 
mint régen. Mintha misem történt volna...

— A főpolgármester látogatása a szociáldemokratáknál. 
Tlipka főpolgármester közölto a szociáldemokrata párt 
vezetőségével, hogy hivatali müködósénok megkezdése 
alkalmából látogatást kíván tonni a pártnál. A szociál
demokrata párttal történt megállapodás szerint a fő- 
polgármeBtor fogadása október 6-án, kodden este 6 órakor 
lesz.

— A torkún sebesült meg egy inótorbiciklis 
rendfírtisztviselő. Vasárnap délután két fiatal 
rendőrtisztet súlyos baleset ért Sződliget hatá
rában. Kárpáthy , Tibor és Guáry István 
rendőrdijnokok kirándulásra indultak Vác felé 
Kárpáthy mótorbiciklijén s amint Sződliget 
közelébe értek, egy hirtelen kanyarodénál vá
ratlan akadályra pukkantak, Kárpáthy, aki a 
gépet vezette, fékezett, hogy simán vegyék az 
éles kanyarodét, do közvetlenül a forduló után 
hét szénásszekér állt egymás mellett az úttes
ten s a szekereket nem lehetett elkerülni. A 
gép belefutott <i kiálló szénásrudba, amely 
Kárpáthy Tibort a torkán súlyosan megsebe
sítette. Kárpáthy balkeze két ujjún is meg
sérült. A gép teljesen összetört és Guáry a gép 
alá. került, zuzódáson kiviil azonban komo
lyabb baja nem történt. A sebesülteket dr. 
Szelmár Aladár, az ismert autósportsman ré
szesítette első segélyben, aki véletlenül éppen 
arra hajtott autójával. A két szekér gazdája 
ellen följelentést tettek a rendőrségen, mert 
gondatlanul állták el az utat és aludtak a 
szénásszekér tetején.

— A Fény vmi - sorsjegyek húzásán női. Illetve férfi 
azőrmctéliknbátot nyert a 96.210. számú sorsjegy. Egy-egy 
női kosztümre vngy férfiöltönyre vnló kelmét a 92.660.,
57.294., 83.072., 72.590,. 31.233. számú sorsjegyek ós mosó
kelméből készült női ruhákat a következő sorsjegyek:
51.108., 67.652.. 60.017., 24.227., 88.611., 32.995., 69.781., 73.97!.,
11.388., 72.138.

Helyárak 10 ezertől 95 ezer koronáig

í

aztán elment,
titokban magához vett ogy bögrét, 
aztán jöttek föl a házbeliek, hogy a
kapu alatt lugkőoldatot ivott. Sok- 

i nap kimegy a temetőbe.

Ma, hétfőn este 7 órai kezdettel 
SC*flWARX VERA 

kaniaraénckeanő és 
ANDAY PIROSKA

ti bécsi állami Opernház tagjai fölléptévol
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Rákőczl-ut

w1 A nagyérdemű
közönségnek szives tudomására hozzuk, 
hogy az jjrtdr’tksüy-uti szám alatti 

a z c:'

újonnan Átalakítva megnyitót- 
fuft s azt teljesen uf alapon uezet- 

F jilk, Kitűnő italokat, elsőrendű 
hy ételeket a fefyaScs&lblb AT*akon 
L: szolgaiunk ki, Figyelmes kiszolgálás
& Október í-töl 

miskolci
Palóci Kálmán,
hírnevet cigányzenekara muzsikál

Teljes tisztelettel

Koch és ifzv, Helnné
kávétok

7S. bánatos férj, 
aki már* ötödször lett öngyilkos 

a felesége halála miatt
Háromszor fölakasztotta magát, egyszer leugrott az emeletről, most 

lugKövet ivott, mert nem aKar élni — és nem tud meghalni
(A Reggel tudósítójától.) A mentőautó meg

torpan a Rókus előtt. A betegfölvovö iroda 
tisztviselőnője gépiesen lajstromozza a követ
kező öngyilkost: Steigerwald János, 25 éves, 
önkéntelenül fölpillant, kicsit megcsóválja a 
fejét, mint aki azt mondja: „hát már megint 
itt vagy?“ Steigerwald Jánost ugyanis jól 
ismerik már a Rókusbán. Rövid idő alatt ötöd
ször adják vissza az életnek. Hiába hangoz
tatja a halnivágyó fiatalember, hogy a felesége 
halála óta nincs értelme az életének. Tettének 
mindenkori oka tudnillik oz.

Először mintegy hat héttel ezelőtt akart 
megválni az éledttől, ö volt aa a fiatalember, 
akiről annakidején öt sorban megírták a lapok, 
hogy egy szombat estén fölkapaszkodott , a 
Népszínház-utcában egy fára és a nadrág- 
szijjára fölakasztotta magát. Amikor föl
gyógyult, a KöztemetŐ-nton próbált „szeren
csét". De megint hiába illesztette a nadrág- 
szijjat a nyaka köré. A rendőr észrevette, le
vágta., megint a Rókusba került. A Tisza 
Kálmán-téren, ahol harmadszor kötötte föl 
magát, ugyanígy járt. Néhány hét múlva 
lakóhelyén, a Kisfuvaros-utca 9. számú házban 
dobta le magát az emeletről, megakadt a rács
ban. A héten marólúgot ivott; beszállították a 
Rókusba. Amilyen szerencséje van — megint 
megmentik.

A Reggel munkatársa elment a Kisfuvaros
utcába, az életunt lakására, hogy közelebbi 
adatokat tudjon meg az öngyilkossági rovatok 
állandó szereplőjéről, Steigerwald Jánosról. 
A tipikus, kis egyemeletes józsefvárosi bér
kaszárnya lakói kíváncsian dugják össze a 
fejüket a folyosón, amikor Steigerwaldék 
lakása félé tartok. Az özvegysorra, került 
25 óves Steigerwald János a szüleinél lakik. 
A,z édesanyja, amikor megtudja, hogy a fia 
ügyében jöttem, azonnal abbahagyja a kony
hában való foglalatoskodását és vezet a szo
bába. Rögtön siránkozni kezd:

— Tessék elhinni, ez a János fiú valóságos 
csapás már nekem. Már ötször csinál „ilyes
mit". Még ha volna valami oka, do semmi.

— Do ha nem tud a felesége nélkül élni?
— Jaj, kérem, dehogy amiatt. Hiszen az a 

szegény asszony már több mint, egy éve meg
halt, meg aztán — teszi hozzá sóhajtva — amíg 
élt, sohasem volt olyan nagyon oda érte. 
Akkor is már többre becsülte a kocsmát, mint 
az asszonyt.

— Hát iszik? — kérdeztem, kiábrándulva a 
romantikából.

— De még hogy, kérem, hiszen ez minden
nek az oka. Amikor józan, soha nem gondol 
ilyen mi re.

irtózik, amikor öngyilkosságról olvas az 
újságban.

Do ha iszik, akkor vége. Akkor elkezd, hogy 
őneki soha más asszony nem kell a.z életben, 
meg hogy az asszony halála óta céltalan az 
élete.

Most tessék, megint itt van. Hazajött a mun
kából, volt 80.000 koronája, ebből nekem adott 
húszat.

de
Később 
fiam a 
szór minden —----- ....
Ha nincs pénze, akárhányszor gyalog megy ki 
Rákosra az asszony sírjához. Aztán hu vissza
jön, elmegy egy kocsmába, gondol egyet és 
megint csinál magával valamit.

Amikor kilépek a kapun, a házmester utánam 
szalad.

— Tetszik tudni — mondja fontoskodva —, 
én azt hiszem, ez a Steigcrwald egy kicsit 
„dilis". Már mindenki ismeri az

a tegfonö 
kaöaremüsor*

a
TevézküiFUtí Színpadon

Tolofon 65-51 Kezdető >/>9 ómkor
Leszállított holj’árak

Amikor az egyik gyereket a házból elküldte 
lugkőért, a fűszeres megkérdezte: kinek 
lesz, a Steigerwald bácsinak? Annak nem 

adunk.
A másik fűszereshez kellett futni a gyereknek. 
Nahát, kérem, akit már igy ismernek — legyint 
a romantika iránt érzéketlen házmester.

Steigcrwald János pedig, az életunt férj, ha 
kijön a Rókusból, újra kezelheti a küzdelmét 
a — halállal. Mert nem akar élni — és nem tud 
meghalni. (H. F.)

a Kúria 
kóréi mé- 

ismeretes 
elárulásá-

— A hét végén foglalkozik 
Beniczky Ödön szabadlábrahelyezési 
vei. Beniczky Ödön ügyében, az 
kormányzósértési és hivatali titok 
nak vétsége elmén folyó bűnügyben — 
A Reggel értesülése szerint — szerdán kerül
nek az iratok a Kúriához. Beniczky fogva- 
tartásának ügye is e héten kerül a Kúria elé. 
Amikor az Ítélőtáblán a Degré-tanács jóvá
hagyta a törvényszék ítéletét, amely 3 évi fog
házbüntetést szabott ki, azzal utasította el a 
szabadlábrahelyezési kérelmet, hogy a fogház
orvos jelentése szerint Beniczky Ödön egész
ségi állapotára a további fogság életveszede- 
delemmel nem jár. Beniczky állapota azonban 
időközben rosszabbra fordult s a beteg állan
dóan a fogházorvos kezelése alatt áll. A vál
tozott helyzetben Beniczky újabb fogházorvosi 
bizonyítvány kiállítását kérte, hogy ezzel iga
zolja a Kúriánál a további fogság veszedel
mét. A Kúria legkésőbb a hét végén zárt ülés
ben foglalkozik Beniczky szabadlábrahelye- 
zésl kérelmével s csak ennek elintézése után 
tűzi ki a szóbeli tárgyalás napját a táblai íté
let ellen beadott semmiségi panaszok ügyében.

— Az ötvenedik lopás. Spakl Józsefnó született Rostán 
Lídia 53 éves, foglalkozás és lakúsnólkiill asszony ellen 
följelentést tett Horváth Ferenc magántisztviselő. Följe- 
lontésóbon olőadta, hogy nz előző napon az asszonyt nz 
utcán nyöszörögve, a földön találta, aki azt mondta, 
hogy d/ies és napok óta nyomorog. Megszánta, kenyeret 
vásárolt számára egy péknél ób másnapra a lakására, 
a Képíró-utca G. szóm alá rendelte az asszonyt, akit 
szánalomból takarításra akart alkalmazni. Az asszony 
másnap oda is mont, azonban egy óra mnlva elszökött 
és több holmit magával vitt. A férfi nz asszony keresé
sére indult és egy kocsmában, borozgatás közben rá 
is akadt. A rendőrség nyilvántartójából megállapítot
ták, hogy Spaklnó eddig negyvenkilencszer volt büntetve 
lopás, csalás és közveszélyes munkakerülés 
örökro ki vnn tiltva a fővárosból, 
vették.

— Belefulladt a téglagyári tóba,
óves fuvaroskocsis szeptember 30-án 
gyárban, a f . ....... .......... ..... ............. .
a víz kivétellé Mészáros hulláját. Rendőri bizottság 
szállt ki a helyszínre, hogy megállapítsa a haláleset kö- 
zelobbi körülményeit.
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Az asszonyt őrizotbo

Mészáros Lajos 25
skocsis szeptember 36-á.n a Draache-féle tógla- 
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A NAGY NÖ 
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Mayer földművelésügyi miniszter 
nyilatkozik a gazdasági helyzet javulásá
ról és a földreform végrehajtásának pénz

ügyi föltételeiről
Megoldás előtt áll a földreform „döcögve haladó problémája,"

(A Reggel tudósítójától.) Mayer János földmivolésügyi 
miniszter pénteken terjesztette utolsó ozévl terinésjclen- 
tósót a minisztortanács elé ós bizonyos körökben azt a 
kifogást emelték e kimutatás ellen, hogy

túlságosan optimlsztlkusan
ítéli meg a helyzetet. A Reggel munkatársa éppen ezért 
szükségesnek tartotta, hogy fölkeresse

Mayer földmlvelésUgyl minisztert,
aki az utolsó kimutatás jelentőségéről és általában az or
szág gazdasági helyzetéről a következőket mondotta:

— Október elsején lezártuk a termésjelenté
sek ezévi sorát, azt a kifogást azonban, hogy 
az utolsó jelentés túlságosan optimista, sem
miesetre sem tartom helyénvalónak. Nem sza
bad ugyanis elfelejteni, hogy az Országos Köz
ponti Statisztikai Hivatal, amely szintén ad ki 
önálló térinésjelöntéseket, minden egyes alka
lommal kedvezőbb kimutatást szokott közölni, 
mint a földmivelésügyi minisztérium. A mi
nisztérium zárójelentése mindenesetre sokkal 
eredményesebb, mint a tavalyi kimutatás, ami 
bizonyára

az ország gazdasági helyzetének javulására 
fog vezetni.

— A halott Lékai-Leitner a Schadl-tanács 
előtt. Lékai-Leitner Jánost, akinek a neve ak
kor vált ismeretessé, amikor, mint egész fiatal 
gyerekember, gyilkos merényletet kísérelt meg 
gróf Tisza István ellen, most bűnügyi főtár
gyalásra idézi maga elé a büntetőtörvényszék 
Schadl-tanácsa. Lékai-Leitner ellen az ügyész
ség a rendi örvénybe ütköző izgatás vétsége 
címén indított eljárást és most a hivatalos 
lap utján tették közzé az „ismeretlen helyen 
tartózkodó" Lékai-Leitnowiek szóló idézést. A 
hirdetményi idézés megemlíti még azt is, hogy 
a vádlott álneve Lasón János és állítólag New- 
yorkban tartózkodik. E hó 10-érc, szombaton 
reggel 9 órára idézik a Schadl-tanács elé az
zal, hogy a rendtörvény értelmében távollété
ben is megtartják a főtárgyalást. Ennek a biin- 
pörnek aligha lesz valamelyes megtorló ha
tása, mert hónapokkal ezelőtt a magyar, la
pokban is megjelent az a hir, hogy Lékai- 
Leitner János Newyorkban meghalt.

— Vágó Viktor hölgy fodrász, hajfestö specialista 
(Rákóczi-ut 57) értesíti ti hölgyközönsóget, hogy párisi 
útjáról a legújabb frizurák és hajfeslőmódBZorck újdon
ságaival megérkezett.

melyek legszebbek, legjobbak, legolcsóbbak

ElKdo és Gerő
Antlríissy-uí 27

Kia az esfe itat
Náthát, köhögést, rekedtséget, 
hurutokat biztosan gyógyít a

| Beszerezhető: Forrástermék ór Ásványvlzkereskedelmi 
j Rt, Bndapcst V, Porozol Mór-utca 2. szám. Telefon 5—53

költözhető!, azonnal fizetek magas 
lelépést. Lichter 95—02. Budafoki-ut 
41/b. IV/19.

Télikabálokhoz, városi bundákhoz gombok, rózsák, vitéz- 
kötések, galambkosnrak miudonnoinU magyar zslnórozássnl 
állandó nagy raktára. Budapest VI, Nagymező utca ifi. sz.

Tungsram felváltás-, 
Tungsram opáil-, 
Tungsram napffényfig

Izzőlánrapihta!
jő és takarékos világítást ér eL 

Kapható

Egyesült Izzólámpa- és Villamossági R.-T., Újpest

Ez azonban nem jelenti természetesen . azt, 
hogy túlságos optimizmussal szabad megítélni 
a helyzetet.

Munkatársunk most megemlítette, hogy a kisgazda- 
képviselők egyrésze mozgat mát készül indítani

a földreform gyorsabb tempójú végrehajtása 
érdekében. Ezzel kapcsolatban a földmivelésügyi minisz
ter Így nyilatkozott:

— A földmivelésügyi minisztériumban úgy
szólván nap-nap után tárgyalunk arról, hogy 
miképen lehetne megteremteni a földreform 
mielőbbi teljes végrehajtásának pénzügyi föl
tételeit. Remélem, hogy

a küszöbön álló intézkedések közelebb hoz. 
zák a megoldáshoz a földreformnak már 

régóta döcögve haladó problémáját.
Erre annál is inkább szükség van, mivel az 
igénylőkre és a kisajátítás előtt álló birtokok 
tulajdonosaira nézve egyformán fontos, hogy 
szűnjék meg végre a mai bizonytalanság. 
A mezőgazdasági helyzet javulásához egyéb
ként mindenképen hozzá fog járulni a huszon
hétmillió aranykoronás hitel folyósítása is.

— 37.000 kilométert röpült Rómától Tokióig 
egy olasz kapitány. Párisiből táviratozza 
vi Heggel tudósítója: Ugyanakkor, amidőn a 
japán röpülök, akik néhány hét előtt indultak 
el Tokióból és körösztülröpülték Ázsiát, leszál
lóitok a bourgeti röpülőltéren, Tokióból azt je
lentik, hogy többhónapos ut után Ázsián és 
Ausztrálián keresztül odaérkezett Pinedo olasz 
röpülőtiszt, aki 37.000 kilométeres repülésével 
világrekordot csinált. Rómából indult és Bag
dad, Kalkutta, Singapur, Melborn é« a Ma- 
nilla-szigoték érintésével jutott el Tokióba.

— Szírrou Sándor hücligye a Kúrián. Emlékezetes, 
hogy két evvel ezelőtt Sztáron Sándor merényletet ter
vezett a kormányzó ellen. Annak Idején a budapesti bün
tetőtörvényszék felségsértés elkövetésére irányzott szö
vetség büntette címén vonla felelősségre Sztáron!, akit 
hat évi fegyházbüntetésre Ítéltek el. Az ügyész föllob- 
bezésc folytán a királyi ítélőtábla elé került az ügy, 
ahol az első bíróság ítéletének megváltoztatásával Sztá
ron Sándor büntetését e bűncselekményre előirt legna
gyobb büntetéssel, tíz esztendei fegyházbüntetéssel súj
tották. A bejelentett semmieégi panaszok folytán fölter- 
jesztotték az összes iratokat a királyi Kúriához, ahol 
kedden délelőtt dr. Ildth Zsigmond kúriai másodelnök el
nöklétével foglalkoznak e bilnpörrel.

— A Jóknl-sorsjdtók húzása holnapután, szerdán délután 
fi órakor lesz a Petőtl-házban, Bajzn-utca 21. szám alatt. 
Akinek még nincs sorsjegye, siessen venni.

— Szőnyeget Javltok, hívásra (Ifi -95) jövök. Burgerné, 
Lovag-utca 3. Tűz, betörés ellen biztosítva.

— Miért nincs villamos a Külső bécsi-ufón? 
Szerény interpelláció húzódik meg a főváros 
törvényhatóságának első őszi közgyűléséhez 
intézendő kérdések között. A, III. kerületi 
Nemzeti Demokrata Polgári Párt elnöke, dr. 
Vörösváry Miklós jegyezte be ezt az inter
pellációt a Külső bécsi-uti közlekedés rende
zése tárgyában. A főváros egyik legnagyobb 
terjedelmű kerületének évtizedes mcllőztetése, 
panasza és keserűsége talál hangot ezzel az 
interpellációval. A Külső bécsi-ut a főváros 
egyik legforgalmasabb utvonialu, ez vezet az 
óbudai köztemetőbe, öbuda-Ujla.kra. és általá
ban a pilisi hegyvidék községeibe. Do csak a 
hosszú és fáradságos ut vezet oda, közüzemű 
közlekedési eszköz nincs. A temetőkig körül
belül egyórás utat gyalog kell megtenniük a 
temetők látogatóinak. Óraszdsn kell gyalogol- 
niok a környék lakóinak; nem tarthat, min
denki fogatot, autót sem bérelhet Évtizedek 
óta nem segítettek ozeoi a bajon. 1922-ben azt 
felelték ffőihi Vilmos interpellációjára, hogy 
a Beszkár nem építheti ki a Külső bécsi-uti 
villamosvonalat, mert nincs elegendő sin. Ez 
a kifogás komolytalan és méltatlan egy nagy 
körűiét ás népes környék lakosságához. De 
nem is igaz, hogy ne lenne. elegendő sin. A 
megszüntetett vonalak sinhálózata betokosodva 
romlik, pusztul és hever haszontalanul szerte 
a főváros utain; ezekből bőségesen futná a 
Bécsi-uti vonal kiépítése. Ezt a problémát 
most már meg kell oldani; a megindított akció
nak, amelyet u 111. kerületi demokrata párt 
szorgalmaz, sürgős eredményt kell elérnie, 
mielőtt beáll a télviz ideje.

— Halálozás. Vnsúrnnu délután 4 ómkor temették cl a 
főváros előkelő íársmltilmának, a nemzeti demol r.'ila- 
pártnak nagy részvéte melleit Lefét.-'r Lajos Richárd 
vállalkozó mérnököt, aki nemcsak műszaki alkotásaival, 
hanem jótékonyságával tette nevét emlékezetessé a pol
gári társadalomban, amelynek a kommilnben majdnem 
mártírjává lett. A legutóbbi községi választásokon a 
bíok listáján szerepelt a IX. választókerületben, nmikoris 
első póttaggá választották. — Göndör Ferenc fin, a 
1-1 éves Göndör Miklós, többheti szenvedés után Becsben 
elhunyt.

Teljesest
CUN

t’árosl hun- P] 
lák-bólnagy ra 
választék! H

Városi bun
dák-!) ól nagy 

választék!

F

a fölösleges alkuvás, ha nálam vásárol, mert

fi

oksőjd

Eredeti nngol szövetből készült és a legké
nyesebb ízlés! kielégítő öltönyök, útnieneti- 
és tétiknbátolrból nagy raktár. Városi bundák, 
gycrmekruliák, esőkabátokból nagy választék

Mátyás László
fféirfíe'iuSDQárMháixa 
FSáftkőczi-uttt 30. sa.

Ssxép, Jó és H 
olcsó i H

Győződ 
jön meg

F

Villalakást keresek
'3—5 sxokásat november 1-re be

Redivivus 
koksz- és liarnaszéntüzclésro 
egyaránt kiválóan alkalmas 
tűzálló öntöttvas alkatré
szekkel bíró folytonég/i le- 
inozköpenykályha. — Fölül
múlhat atlnn f ütőképességei 
folytonégő kályha a legmo
dernebb technikai újítások
kal, a legizlósesebb knndnlló- 
szerii formában és kivitelben

ÉS TftRSA-HEin H.
I FtlTÍSI fcs VASIPARI ríszvínytArsasAo I
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— Jönnek a patikák. Három évig szünetelt a 

hajsza: a népjóléti minisztérium erre az időre 
fölfüggesztette az uj patikaengedélyek kiadá
sát. Most vége ennek a trouga dcinek ás újra 
megindulnak a 'kijárok és újra lesz megbotrán- 
le ozás cs fogaik csikorgatúisa, amiiiit cgy-cgy 
váratlan engedély híre kirobban. Eddig leg
alább igy volt, panama volt, kortesszolgálatok 
jutalmazása volt és érdemes, munkás, régi se
gédek maradtak továbbra is kulik a kiváltsá
gosak kényén. Hogy ezután is ugy lasz-e, az 
Vass Józseftől fiigg s mi hisszük, hogy ő nem 
engedi megint elfajulni a dolgokat. Ő bizonvára 
tudja, hogy Magyarországon körülbelül 'min
den hatezer emberre esik egy gyógyszertár, 
ni lg a müveit Nyugaton tíz, tizenkét, sőt tizen
ötezer leiekre számítanak égvet. Tudja azt is, 
hogy ez a beteg konkurencia lerontotta a 
gyógyszei-észek keresetét és emiatt a segédek 
légiója lézeng kenyér nélkül. És saját szemei
vel láthatja a miniszter, hogy a főbb útvona
lakon egymás hátára tornyosulnak a gyógy
szertárak s például a Rákóczi-uttól a Baross- 
utcáig négy és közvetlenül a Baross-utca ke
resztezésnél ismét két nagy patika szívja el 
egymás elől a levegőt. Nem valószínű, hogy 
Pesten legalább, uj patikára szükség lenne, do 
ha mégis a.zt konstatálják, hogy van. akkor is 
nagy óvatosságot és szigorú kritikát várunk 
a minisztertől, erkölcsi jogok érvényesítését a 
konjunktúra-kihasználókkal szemben és azt 
várjuk cl. hogy a népjólétet ne tévessze össze 
a furakoaó kortesek jólétével.

— Vasárnapi balonetok. ITnekl Kálmónnó Wolss írón 
elárnsitónő I’rátcr-utca 40. 67,ám alatti második emeleti 
lakásának ablakából m udvarra esett. Jobb karja ós lába 
eltörött, a mentők súlyos sérülésével a Rókus-kórházba 
szállították. — Csinos Gyula kőműves a Rákóe.zi-uton 
egy öt méter magas létráról niunknköz.ben leesett. A 
mentők bevitték a Rókus-kórházba.

— Úri kerékpártolvaj. Érdekes kerékpár
lopás történt vasárnap délután a Sas-utcában. 
Nitschl íjászló 16 éves diák a csöndes utcán 
biciklizett s eközben egy úriember megkérte, 
engedje meg, hogy ő is fölüljön egy kicsit a 
gépre. A diák gyanútlanul odaadta biciklijét 
az elegáns urnák, aki fölült és nyllsebcsen el
hajtott. A rendőrség keresi a szokatlan bicikli
tolvajt.

— öngyilkos, nevelőnő. Szili Ilona novelőnő Kispesten, 
a Jókai-utca 140. számú házban levő lakásán fölakasz
totta magát. Tettét móff idejekorán észrevették s a ne
velőnőt sikerült megmenteni. A Rókus-kórházba szállítot
ták, állapota nem veszélyes.

— Kabátlopás utcai lineveléssel. Pesterzsébe
ten Brassányl György piaci férfiruba-keres- 
kcflőtől Novak Mihály vasöntőseged agy akart 
kabátot lopni, hogy mialatt alkudozott, nő
vérei és barátnője körülállták a. kereskedőt, ö 
pedig a kabáttal elfutott. A kereskedő szaladt 
a tolvaj után, el is érte, de a kabátot nem tudta 
tőle visszavenni, mert Novak időközben ma
gár aliuzta. A tolvaj és a kereskedő között 
heves verekedés keletkezeit és eközben Novak 
két nővére, Lukács Jánosné és Balog Gyulám: 
s barátnője, Túrta Erzsébet is ütni kezdték 
Brassáiiyit. Erre összefutottak a járókelők és 
meg akarták lincselni a kabáttól vájt. Novákot 
veszedelmes helyzetéből az elősiető rendőr 
mentette ki. A rendőr bekísérte Novákot és a 
három nőt, akiket őrizetbe vettek.

_, Kés’zpénzhyorcményck. A mai hírdetósrovalban 
közzétORszül: nz u.i 15. oszlálysorsjáték tervezted. 29.000 
nyeremény ós egy jutalom, köze) 28 milliárd korona 
öRRZogbcn kerül kisorsolásra. Ennek ellenében n sors
jegyek ára nem emeltetett. A hivatalosan kijelölt fő- 
clnrunitók minden megbízásnak ti legnagyobb gonddal és 
lelkiismeretességgel tesznek eleget.

Egy Törzs Jenő nevű színész a magyar 
drámai színpad legújabb tehetsége

Ugyanarról a Törzs Jenőről van szó, akit a Magyar Színház 
színpadáról már tizenhét éve ismer a publikum

(A Reggel munkatársától.) Pest színházi kö- 
zö,sége uj drámai színészt fedezett föl: Törzs 
Jenőt, akiről városszerte ugy beszélnek a Víg
színház G'oZsworM.v-darabjának bemutatója óta, 
mintha nem is lett volna 17 esztendeig minden
rendű és ra.ngu szerepekben ágon jó ismerőse 
azoknak, akik még Pesten színházba járnak. 
Megállapítom, hogy a hang, amelyen a művész 
első vigszinházbeli alakításáról beszélnek, az 
elragadtatásé. Azonban ebben az cl ragadtat ás- 
bá.n állandóan éiszrevesze.in a csodálkozást is, 
amely, mintha váratlannak vagy meglepőnek 
találna Törzs siketét s amely mintha fej
csóválva állapítaná, meg. hogy: nini, nem is 
tudtuk, hogy ez a Törzs ilyen nagy művész... 
A dolog magyarázata egyszerű: Törzs először 
játszik éleiében egy véle egyenrangú művé
szekből álló szimfonikus zenekarban prim- 
melódiát. Vasárnap este bekopogtattam hozzá 
az öltözőjébe s mondfliatom, majdnem szomorú 
lett, amikor közöltem vele, hogy végre föl
fedezték.

— Kérem — mondta szinte elszontyolodva —, 
hát az emberek elfelejtették, hogy eddig is vol
tam valakit Lehet, hogy elbizakodottnak tet
szik. amit mondok, de, kérem, higyje cl. hogy 
kissé fájdalmasan érint ez a nagy enthusias- 
mus. A színész egész szomorú sorsa benne van 
ebben a jellemző tünetben: elfelejtik, mihelyt a 
függöny lemegy. Az embernek minden percé
ben tetőtől-talpig újjá kell teremtenie magát, 
mert a tegnapi siker sohasem számit, csak a 
mai. S ha ma rossz vagyok — akkor már teg
nap sem voltam jó...

— Mondja, kérem, jól. érzi itt magát?
— Igen. Mindenki kedves és jó volt hozzám 

kezdettől fogva, ugy, hogy egy percig sem érez
tem idegennek magam.

— Könnyen beletalált az uj miliőbe?
— Hogyne, azonnal. Én eddig is vígszínház! 

voltam, legalábbis azt képzelem, hogy a stílu
som eddig se nagyon különbözött az úgyneve
zett vígszínház! stílustól.

— Ez a szerep magának való?
— Igen. Én annak tartom ... Miért?
— Azért, mert ön egy korábbi interjúban 

azt mondotta magáról, hogy a színpadi alap- 
figuráját, a színpadi lényét, egyéniségét amo
lyan gitárpengető, egy kicsit holdvilágfaló, 
„románt iker“-nek érzi. Ez pedig egy igen ke
mény és igen határozott — férfiú.

— No igen, de ez még nem bizonyítja azt, 
hogy más figurát no tudnék játszani. Azon
kívül ezt a szerepet mint komédiás is nagyon 
szeretem, mert van benne egy üldözési mánia, 
mondhatnám egy fixa idea, amely egy bizo
nyos fokig már patologikus is, szóval nemcsak 
egy normális ember, hanem egy megjátszható, 
lelki defektussal bíró figura is. Az ilyen figu
rát pedig kétszeres ambícióval játssza az, aki 
szeret színpadon játszani, először, inért hatá
sos, másodszor, mert elmélyedhet benne.

-• Mondja, kérem, ön ebbe a zsidó De 
Le w is be, egy pillanatig sem visz bele valami 
kis rezgést, egy érzést abból, hogy ez a prob
léma egy kicsit problémája az egész mai Ma
gyarországinak is? Egyszóval, órzi-e és ha igen,
rnw 

játssza-e ebben a szerepben a magyar politika 
zsidó problémáját?

— Nem, egy pillanatig sem! Hogy vihetnék 
én politikát belé a szorepembe, vagy vallási 
kérdést?! Ila ezt csinálná valaki, már nem is 
játszhatna jó] egy ilyen szerepet, mert önkénte
lenül is kiemelne benne bizonyos vezércikk
szólamokat, amelyek lönkretennék, meghami
sítanák az egész alakítást. Isten őrizzen, de
hogy is, soha!

— All right. És most azt mondja meg, miért 
visel állandóan magassarku cipőt? őszintén 
szólva, már el som tudom Önt képzelni ala- 
csonysarku cipőben, vagy mondjuk — halina- 
csizmában, csak ezekben az utálatos magas
sarku cipőkben, amelyek, ne vegye zokon, 
de a maga amúgy is hamletien törékeny és 
amint ön is mondja „holdvilágfa ló“ és „gitár
pengető" figurájának — bizonyos femininitást 
kölcsönöznek.

Törzs egészen elképed:
— Kérem — mondja kissé zavartan —, én, 

őszintén szólva, nem is gondolkoztam még ezen. 
Ugyanaz a suszter csinálja ugyanis a cipői
met, aki húsz évvel ezelőtt. Akkor pedig ez 
volt a divat. De kérem, azt csak nem akarja 
megírni, hogy magassarku cipőket viselek?

Természetesen megnyugtattam, hogy e szán
déknál mi sem áll távolabb tőlem, bár szerin
tem Törzsnek valóban jobban állna a — férfi
cipő. Mert ezek a betétes, gombos, díszes, 
magassarkuak — nőiek. Most veszem csak 
észre, hogy mégis kicsúszott a toliamból ez az 
egész cipőügy. Tm sorry Mr. De Leivis.

m:it Egyed Zoltán.

— Orska Mária a Riviérára utazott. Becsből 
jelentik A Reggelnek: Orska Mária, aki tüdő
gyulladásban megbetegedett, tegnap reggel 
elhagyta az ágyat és bátyja kíséretében a 
Riviérára utazott, ahol orvosa tanácsára két 
hónapig fog tartózkodni. A művésznő decem
berben visszatér Bécsbe s ha orvosa kielégí
tőnek találja állapotát, ismét megkezdi mű
vészi tevékenységet.

(Loyalties — Gesellschaft)
Galsworthy 
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A Reinitz-pör Koronatanúja, 
akit kitiltottak Romániából és Ki sem hallgattak, 

vallomását A Reggelben mondja el
(A Reggel tudósitójától.) A nagyváradi 

Ítélőtábla a tömeggyilkossággal vádolt Reinitz 
Jakab ügyében helybenhagyta a törvényszék 
Ítéletét, amedy Reinitzet életfogytiglani fegy- 
házzál sújtja Grosz Hermán meggyilkolása 
miatt. A táblai tárgyalás föltűnő eseménye 
volt, hogy a tábla elutasította a védő beadvá
nyát, amelyben a bizonyítás kiegészítését és 
dr. Berkes Salamon volt kolozsvári, jelenleg 
budapesti ügyvéd tanúként! kihallgatását 
kérte. Dr. Berkes Kolozsvárott ügyvédje volt 
a meggyilkolt Grosz Hermán özvegyének, aki
nek terhelő vallomása tudvalévőén elsősorban 
szolgáltatott alapot Reinitz elítéléséhez. Dr. 
Berkes viszont — amint Reinitz védője a 
táblai tárgyaláson kijelentette —

hajlandó tanúvallomást tenni arról, hogy 
Grosz Hermanné terhelő vallomása nemHermanné terhelő vallomása nem 

felel meg a valóságnak.
vallomásra azonban nem került sor, 
tábla nem rendelte el a késön jelent-

Erre a
mert a ...... 
kező tanú kihallgatását. A Reggel munkatársa 
ezért fölkereste dr. Berkes Salamont, aki 
— miután ez év tavaszán kiutasították Romá
niából — jelenleg Budapesten folytat ügyvédi 
gyakorlatot.

Dr. Berkes az alábbiakban mondotta el mind
azt, amit kihallgatása esetén a bíróság előtt 
is vallott volna:

— 1923 nyarán, fölkeresett kolozsvári irodám
ban Grosz Hennán nagykárolyi kereskedő 
felesége és előadta, hogy férje, aki két héttel 
azelőtt utazott el hazulról, nyomtalanul el
tűnt. Fölszólítottam Grosznét, hogy mondja el 
nekem mindazokat a gyanuokait, amelyek az 
eltűnt, fölkutatásában, esetleg segítségünkre le
hetnek. Grosz Hermanné erre, meglepetésemre, 
azt az útbaigazítást adta, hogy mindenekelőtt 
a kolozsvári fogházban nézzek utána: nincs-e 
férje ott letartóztatásban? Kérdéseimre lassan- 
lassan elmondotta, hogy

férje hosszabb idő óta Üzletszerűen foglal, 
kozott aranycsempészettel,

amikor legutóbb elutazott hazulról, akkor is 
csempészutra indult, könnyen meglehet tehát, 
hogy a rendőrség letartóztatta és most a fog
házban van. Az is lehet azonban, hogy nem 
fogták el, hanem éppen a rendőrség elől buj
kál, ezért nem ad most életjelt magáról. 
Miután Groszné ezeket előadta, tanácsot kért 
tőlem: kerestesse-e egyáltalán az urát, nem 
lesz-e jobb, ha egyelőre nem szól senkinek az 
eltűnéséről, nehogy ezzel a rendőrség figyelmét 
fölhívja férjére. Végül is azzal távozott tőlem, 
hogy még egy-két hétig nem keresteti férjét 
és titokban, tartja eltűnését. Arra határozottan 
emlékszem, hogy amikor Groszné az eltűnés 
körülményeit és gyanuokait előttem fölsorolta, 

Relnitz Jakabot egyetlen szóval sem emli.
tette.

Szóbakerült ugyan, hogy Grosz Hermán 
esetleg bűnténynek esett áldozatul, kérdeztem, 
is Grősznét: nincs-e gyanúja valakire ebben az 
irányban, amire ő azt felelte, hogy ebbon az 
esetben csak a férje csempészcinkosai követ
hették el a tettet, hogy a nála levő aranyat és 
pénzt megszerezzék. Ismétlem: Reinitz nevét 
nem is említette előttem Groszné, holott, ami
kor ő hozzám .jött, az események már lezárul
tak, férje eltűnésének körülményeiről később 
sem tudhatott meg többet, mint amikor nálam 
járt. Annál nagyobb meglepetéssel olvastam az 
újságokban, hogy a tárgyaláson Groszné 
Reinitzre erősen terhelő vallomást tett. Erre 
nem találok más magyarázatot, mint, hogy 
Groszné sokat hallott és olvasott azokról az 
egyéb gyilkosságokról, amelyekkel Reinitzot 
gyanúsították és ezek alapján — minden komo
lyabb gyanúnk nélkül — kezdte kombinálni, 
hogy talán az ö férjét is Reinitz ölte meg. Némi 
fantázia és a Reinitz nevével kapcsolatban em
legetett gyilkosságokról szóló újságcikkek

szuggesztiója

egyre több valószínűséget adott előtte ennek a 
kombinációnak és igy született meg végül a 
bíróság előtti terhelő vallomása. Hogy ez a 
vallomás mennyire nem őszinte, bizonyltja az/ 
hogy Groszné egy szóval sem említette benne 
meggyilkolt férjének aranycsempészi múltját 
Holott — és ez is igen lényeges körülmény —

Grosz Hermán holttestét a nagybányai 
aranybányák környékén találták meg,

amely a Romániából Magyarország felé irá: 
nyuló aranycsempészet egyik főpontja. Közel
álló tehát a föltevés, hogy,

Grosz Hermant aranycsompészcinkosai 
gyilkolták meg és fosztották ki, nem pedig 

Reinitz Jakab,
aki ezek után — Groszné alaptalan vallomásá
tól függetlenül — csak akkor jöhetne gyanúba, 
ha ö is aranycsempész lett volna. Ennek pedig 
az ellenkezője bizonyult be a vizsgálat során.

Berkes dr. vallomása eszerint kétségessé 
tette volna a meggyilkolt özvegyének vallomá
sát, amely szerint Grosz Reinitzcl együtt uta
zott el utolsó útjára. így esetleg ez a vallomás 
a törvényszéki Ítélet megváltoztatását is ered
ményezhette volna. Halász Imre

— Sándor szerb király visszatért Helgrádba. 
Belgrádiból táviratozzák: A király és a királyné 
tizenöt napi Montenegróban ás Dalmáciában 
való utazás után visszaérkeztek Belgrádba. A 
király vasárnap fogadta Nincsics külügymi
nisztert. aki a jugoszláv delegációnak a Nép
szövetség ülésein kifejtett munkájáról beható 
jelentést tett.

— Ajándékba adják a legértékesebb sorsjegyeket. 
Érdekes újításokat léptet ólctbo a Közérdekű Liga ina 
moginduló tárgysorsjátéka. Az összes sorsjegyeket a 
kereskedők és iparosok veszik át, akik vevőiknek minden 
160.000 koronás vásárlás után ajándékba adnnk egy sors
jegyet, amellyel megnyerhetik a százmilliós főnyere
ményt; az össznycrcinény 1200 millió korona. A sorsjegyek 
értékét emeli, hogy a nyerő a nyereményösszeg erejéig a 
maga tetszése szerint választhatja a nyereménytárgyat. 
Dr. Melha Arinánd, a Közérdekű Liga elnöke, ezen újítá
sokkal a gazdasági élet föllendülését is elősegíti, mert a 
közönség hamar meg fogja kedvelni ezen legújabb sors
jegyeket s igy a kereskedők ós iparosok forgalmát nagy
ban emelni fogja.

Kóhz paplanlepcdö no 
da rabj a.......................
Hímzett női InR vagy <tn 
nadrág, darabja ....

19
Szintartóerős pohár- 
törlő darabja ......... 14

Egy látogatás CSAK AZ 4JDVARBAW 
az olcsó maradókvásárban, Király-utca 32. 
meggyőzi önöket Nagyrabccsült HÖLGYEIM ftS URAIM! 
az alant fölsorolt hallatlan olcsó kitünően bevált cik
keinkről: Aruk ezer koronákban

méter divat férflöltönyszövet, hozzá- 
valóval együtt, összesen..........................Aifíí)

Divatos férfiing 2 
gallérral, darabja .. SZÍ

Remek szép futószőnyeg, ífifö
méterje................................

Postai rendeléseket lelkiismeretesen teljesítünk

Mosott fehérnemű
vászon méterje .... 1J 
Színtartó kanavászv.
börerös anglu, nitrje 1U 
Csodaszép flanelt v. 
barehet, móterjo ...
Selyemfényű kiolt n# 
minden szinb., intrjo 4 -

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
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HARMADIK OSZTÁLY
Betét 120.00© K

Húzás: 1925 doc. 17 és 18-án

MÁSODIK OSZTÁLY
Betét -320.00© K

Húzás: 1925 nov. 25 és 26-án

NEGYEDIK OSZTÁLY
Betét tSO.©®G K

Húzás: 1926 jan. 14 es 15-én

ELSÖ OSZTÁLY
Betét 120.000 K

Húzás: 1925 okt. 22 és 24-én

ÖTÖDIK OSZTÁLY
Betét 120.000 K

Húzós: 1926 fobruór 10. 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24 és 26, ;;
március 2, 4, 5, 9, 12 és 17-én
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68.000 sorsjegy — 2M00 nyeremény és 1 jutasom
melyeket az ö osztályban ezen hivatalos Játékterv szerint sorsolnak ki és fizetnek ki készpénzben

Nyeremény

méter divat női vagy férílkabátnzövet 
összesen......................................................... £iS'iÍ
méter duplaszéles, sötétkék és többi 
színekben női szövet, összesen...........  1116
drb. 2 méter hosszú fehérített lepedő Íjííffa 
v. 1 drb. kitűnő vattapaplun, összesen BŐ” 
darab börerös törülköző vagy 3 méter jjeü 
gyönyörű férílingzcUr, összesen ....

SPECIÁLIS REKLÁMCIKKEINK E HÉTEN!

Görögországi vevőnk kópedelmes6ógo miatt vissza
maradt Iparmű vázai kivitelű

és egyéb lakberendezési tárgyak 

jutányosán eladók 
Megtekinthetők

Böhm és Slmay litásl helyiségeiben
Budapest IX, Utlfti-ut 15

Erkel-utca sarok

Korona

70,900.000
30,000.000
20,000.000
15,000.000 
10,000.000

5 á4 millió 20,009.000
10 á 3 millió 30,000.000
20 a 1 millió 20,000.000
60 a 500.900 30,090.000 

1900 á 300.000 570,000.000 
2000 nyer. K 815.000.000

Korona

90,000.000
40,000.000
20,000.000
15,000.000
10,000.000

Nyeremény

1
1
1
1
1
5 üli millió 25,000.1)00 

10 á 4 millió 40.000.000 
20 ü 2 millió 40,000.000 
60 á 1 millió 60,000.000 

1900 á 600.000 U40,000.000 
2000 nyer. K 1.480,000.000

Korona

80,000.000
40,000.000
20,000.000
15,000.000
10,000.000

Nyeremény

1 á
1 á
1 á
1 a
1 á
5 á4 millió 20,000.090

10 á 3 millió 30,000.000
20 á 2 millió 40,000.0(10
60 ál millió 60,000.000 

1JM)O a 450.000_8551000.000 
20ÖÖ nyer. K 1.170,00000

Korona

100,000.000 
50,000.000 
30,000.000 
15,000.000 
10,000.000

1
1
1
1
1
5 a 6 millió 30.000.000

10 a 5 millió 50,000.000
20 á 3 millió 60,000.000
60 á 1 millió 60,000.000 

1900 á 750.000 1.425,000.000 
2000 nyer. K 1.830,900.000

3.000,000.000
Három milliárd korona

1 „
1 ,,
1 „
1 „
1 ,,
2 „
2 „
5 „

10 „
25 „
50 „

100 „
400 „

1.400 „ 
19.000 „
21.000 Wolom

70 millió
60 millió
30 millió
20 mii ió
10 millió

6 millió
5 millió
2 millió
1 millió

2.000,000.000
1.000,000.000

500,000.000
400,000.000
300,000.000
200,000.000
100,000.000
140,000.000
120,000.000
150,000.000
200,000.000
250,000.000
300.000.000
500,000.000
800,000.000

1.400,000.000 
14.250,000.000 

K 22.610,000.000

Az első osztály húzása október 22 és 24-én
Hivatalos árak a

Egész sorsjegy . ^O.OOO korona Negyed sorsjegy 30.000 korona
Fél sorsjegy .... 60.000 korona Nyolcad sorsjegy 15.000 korona 

Sorsjegyek kaphatók az összes elárusítóknál!
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Mit ét* a forint9 fia /sincs ?
(A Reggel tudósítójától,) Tegyék kezüket 

a szivükre az urak és vallják be, hogy leg
bensőbb meggyőződésük szerint is, teljesen 
és tökéletesen mindegy, shilling, forint vagy 
ujkorona lesz-e az uj magyar pénz neve, tiz, 
tizenöt vagy húszezer koronát tömöritünk-e 
egy uj pénzegységbe! Vagy talán azt hiszik, 
a gondosan fölsorakoztatott érvek, amelyeket 
egyik vagy másik pénznem mellett csatasorba 
állítanak, megtévesztenek vagy meggyőznek 
bárkit is ebben az országban? Tanulékony 
emerek vagyunk s kellő értéke szerint tudjuk 
már megbecsülni államféríiaink jövőbelátó 
tudományát.

Talán Hegedűs Lóránt tisztában volt 
azzal, mi lesz valutapolitikája követkéz, 

kczinén ye
vagy Kállay Tibor rendíthetetlen öntisztele
tében sejtette-e, mely következményeket zudit 
pénzügyi politikája az országra? Augurok 
vagyunk s ha négyszemközt maradunk, hitet
len mosollyal mérlegeljük ma már vala
mennyien a pénzügyi próféciákat! Tudjuk ma 
már valamennyien, akár politikusok, akár ke
reskedők, akár iparosok vagy munkásemberek 
vagyunk, hogy nem a tízezres pénzegység fűz 
bennünket Ausztriához, hanem az ötszázeszten
dős közös múlt, a kereskedelmi mérleg kérlel
hetetlen számoszlopa, az az ezer szád, amely 
a két ország gazdasági életét egymáshoz fűzi 
s szomszédaink rövidlátó politikája, amely az 
országot Aiuztriánoz s az osztrák köztársasá
gon keresztül a nagy német birodalomhoz ko
vácsolja. S ha hiúságból, z.™ a „„ .5,
kasságból a húszezres 
uj magyar pénznek,

csak két shilling, 
maratl

Soha önálló pénzegység gyanánt nem ver 
gyökeret a magyar számadásban. Leglogiku- 
sabb, legbátrabb és legszimplább megoldás 
mégis csak az aranykorona maradt volna. 
Az aranykorona épp oly kevéssé fokozta volna 
a drágaságot, mint a forint. Hogy a német 
gazdasági életben milyen tűrhetetlenné fo
kozta a magas pénzegység, az aranymárka a 
drágaságot? Csodálatos, milyen könnyedség
gel feledkezünk meg arról a kiáltó különb-

ségről, amely a magyar és a német munka
bérek és fizetések között tátong! A német 
munka vásárlóereje úgy viszonylik a magyar
hoz, mint kettő az egyhez. Más szóval,

a német munkás, hivatalnok, intellektuell 
egyórai munkával kétszer annyi szükség* 

letét födözi, mint a magyar.
Ezen a különbségen nem változtat, akár forint
nak, akár aranykoronának nevezzük uj pénzün
ket,

az aranykorona csak plasztikusan, élesen 
és ridegen vetítette volna elénk szörnyű 

elszegényedésünket,
magyar középosztály sivár helyzetét.s a

Ezért sok "reményt az uj pénzhez se fűzzünk!
Az uj

„csakazértis" nya- 
forintőt tesszük meg az

két osztrák korona 
az mindig!

X Az intervenciós bizottság kulisszái mögül. 
A pénteki tőzsde eseményei, a piac vezető 
bankpapírjának, a .Magyar Hitelnek néhány 
száz darab eladása nyomán beállott hirtc!m 
árzuhanása, élesen bevilágított abba a titok
zatos harcba, amely az intcnvcnciór bizottság 
tagjai között hetek óta dúl. Az intervenciós 
bizottság nem magántestiilct, miniszteri jóvá
hagyással működik, a Pénzintézeti Központ 
vezetése és ellenőrzése alatt és a közvélemény 
joggal elvárhatja, hogy azok az urak, akikic 
ily fontos és életbevágó föladatot bíztak, ha 
ellentét merül föl közöltük, ezt az ellentétet 
?»'’ egymás közölt intézzék el. liánom a köz
vélemény elé meneküljenek vitájukkal. 1\ a 
bizottság a Pénzintézeti Központ igazgat 'jó
nak vezetése alatt áll. A bizottság vezetőjének 
tiszta szándékait mindenki elismeri és bizo
nyára nem rajta múlott, hogy a bízol Hág 
munkája ellanyhult s napról-nnpra jobban 
simul egyik tagjának üzleti politikájához

pénz csak uj malterfasszádot 
jelent,

amely mögött megmarad a tömeglakás min
den baja, gondja, nyomorúsága! Megmarad a 
magyar úranarchia, e bosszantó összevissza
sága az áraknak, amely mai életünket jel
lemzi, a kis- és nagyuzsorások tovább fognak 
harácsolni, a magyar lisztből sütött kenyér, 
zsemlye, a magyar tojás, sonka még mindig 
olcsóbb lesz Becsben, mint Pesten, ezután is 
az fizet adót, a/cí mástól bérel lakást s nem 
az. aki másnak bérbe adja a házát. Ezután is 
feleannyit fog érni a magyar munka, mint az 
osztrák, meg a német s tovább is folytatjuk 
azt a fináncpolitikát,

amely az előirányzott forgalmiadénak a 
dupláját s a vámoknak négyszeresét va

salja bs a szenvedő adóalanyokon,
továbbra is kérkedni fogunk ragyogó gazdál
kodásunkkal, amely Genfben nem csodálko
zást és elismerést, hanem elképedést váltott ki. 
Nem fog ezen változtatni egy fikarcnyit sem, 
akár forint, 
vagy ujkorona 
zése,

nem javit.pi 
csökkenti

amely sivár 
valutavitát,

Mert tartalmaz: Mentholt,bor
párlatot, aethert, alkoholt

akár shilling, akár aranykorona 
lesz a jövendő pénzünk elnevc-

Merthatása fájdalomcsillapító, 
hűsítő, Külsőleg, belsőleg zz o.ZZ erősítő I

meg életünk rendjét s nem 
ezt a szűkös szegénységet, 
közönnyel kiséri e dogmatikus 

cinikus vállvonogatással mondo
gatván: Mii ér a forint, ha nincs! K. D.

Mert minden sportembernek 
nélkülözhetetlen

Mert derékfájást, szaggatást 
elmulasztbizottság, bár módjában állott volna, hiszen a 

nyári hossz alatt papírállományát nagy nyere
séggel, erőteljesen lecsökkentette, hetek óta 
nem avatkozott bele a tőzsde menetébe s hírek 
szerint, éppen egyik tagjának makacs ellen
állása altaclályozta meg, hogy a piac cgy-cgy 
vezető ipari és bankéri ékén keresztül útjába 
álljon az egyre merészebben kibontakozó 
kontreminnek. Hogy mely okok azok, amelyek 
ezt a bizottsági tagot erre az obstruáló tevé
kenységre rábírták, nem tudjuk. De a leg
határozottabban tiltakozunk ez ellen, hogy az 
intervenciós bizottság egyik tagjának magán
fölfogása irányt szabjon ilyen közérdekű tes
tület tevékenységének, hogy egyetlen ember 
akarata, egyik vagy másik bankunkhoz való 
személyes viszonya döntse el azt, hogy az 
intervenciós bizottság akkor lépjen-e közbe 
a Magyar Hitel piacán, amikor az árfolyamot 
már l> rontották, hogy Ganzot ne vegyen 
vagy l'rikányil vegyen-c! A pénzügyminiszter
nek föl ügy ele ti jog 
Iessége, hogy az 
ködösébe nyomban 
jók arról, hogy ne 
hez hasonló csel 
•;ág vezet" 
fontosságú 
bízni.

Mert hülési bántalmaznál 
mindig segít nMert edzi a testet és izmodat

I

Mert első segítség a házban

Mert olcsó
A Jnabííe'tamára

Az ajándélítárgyaM n KövotKe íi i- 
fi bzotnólycs színes knrlsbadl ká vcske* zlot 
Egy teljesen fölszerelt nupdokcszlvt 
6 személyes nlpacca krt véskannlkeszlot 
6 mély <s lapos porcellínitányiT 
Egy teljes kurlsbudi Moccn-keiizlot 
6 személyes boros-, Ilkőrüs- vnBJ’ vlzcskcszlet

VételHötolozettscg nélkül teliintse meg

Magyar

A

avTVMi«Mr*nr.vb ----- —

Edénycsarnoní
RáKóczi-ut 41 sz. Palacc-szálló melleP 

Az ország legolcsóbb edényáruháza 

olítóber hó 1-től 30-íg 
Minden egyes vásárlónak praktikus és 

értékes

í EdénycsarnoKot
*    _________... —-/n

Mert cseppenhént hévévé lég 
jobb görcsök megszűnte 
tésére

Mertmasszirozásnál legjobban 
bevált

ónál fogva joga, sőt köte- 
in’ervenciós bizottság mii

beavat kozzók. gondoskod- 
fordulhasion elő a pénteki- 

s no legyen kénytelen a bízott1 
tője kedvet veszítve, elutazni s nagy

föladatát a bizonytalan sorsra

Mert a reumatikus és csuzos 
fájdalmadat enyhíti

X Ofa llolztndii.'iU'ie A. G., Zürich szeptember zu-én 
fnrtotta közgyűlését. A tiszta nyereség 849.632 svájci 
frank. Részvényenként 3.395 svájci frank llzcltetik ősz- 
falókul. A szelvények Budapestin, az Országos Központi 
Takarékpénztárnál. Wlenben a í’ii derösterreichischo Es- 
comptgcsellscb.aftnil, Zürichben Blankart ct Cio bank
háznál váltatnak be.

Mert gyomorgörcsnél csillapi 
tólag hat

SZABÓ-WALDMANN
s z n’ó n zen ekara jáiszik

Színház után reygaiig az uriközönség 
kedvenc találkozóhelye

Egy eredeti üveg plombáivá
16 000 Borona
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A magyar protestáns-harcolí titKos iratait 
el akarják tüntetni a bécsi udvari levéltárból 
Ravasz püspöK szerint a római egyház hihetetlen tőKe segélyével igyeKsziK 

meghamisítani a magyar történelmet
(A Reggel tudósítójától.) 

„Egyházi 
det közöl,

Ravasz

protestáns 
egy beszé-

A 
Értesítő" legújabb száma 
amelyben
László püspök élesen 

a római egyházat.
annyival is érthetőbb föltünést kcl- 
éppen Ravasz püspök volt az, aki 
sajnálkozott azon, hogy a stockholmi

do a magyar protestáns egyháztörténelmet ér
deklő kutatásra meg senkit sem küldött ki 
egyházunk, pedig nem szabad elszalasztani az

alkalmat,
nehogy mások találják meg és tüntessék cl 
azokat a fontos dokumentumokat, amelyek 
napnál fényesebben igazolják, hogy Ma
gyarországot az. clgcrmánositástói a refor

mátus lélek megtette meg.
Ravasz püspök beszédéből arra kell követ

keztetnünk, hogy, ugy látszik, a magyar pro
testáns egyház legközelebb gondoskodni kivan 
arról, hogy a bécsi titkos levéltárban fölkutas- 
ság a protestáns történészek a magyar protes
tantizmus harcának dokumentumait.

támadja

A beszéd 
tett, mert 
nem régen 
keresztén 
egyház ... ....
ennek ellenére nem hangzott el támadás a 
katolikusok ellen. A most közzétett püspöki 
beszéd a református teológia megnyitó ünne
pélyén hangzott el. Az ünnepélyt Kovács J. 
István volt államtitkár szavai vezették be, aki 
szerint a megtépett nemzetnek legfőbb érdeke, 
hogy legyenek nagyszerű református papjai, 
akik

a reformátusság egyre hangosabban há
borgó ősi ellenségét vissza tudják verni.

Ravasz püspök beszédében aztán közelebbről 
rátért a kérdésre, hogy miként kell védekezni 
a hitetlenség* és a református egyház „ősi ellen
ségével" szemben.

— Történészekre van szükségünk — mon
dotta —, akiken megtörik a római egyház és a 
hitetlenség hihetetlen tökével támogatott szán
déka, hogy lényegtelen adatok fölszinre hozá
sával és nagyr történeti bizonyságok megőrlé- 
sével, szu.ggcráló folyamattal

meghamisítják a múltat, hogy a római 
egyház lett volna a magyarság föntartója, 

hogy a „destruktív" protestantizmus motí
vumai mindig a legszennyesebbek. A tudo
mány modern fegyverével kell visszaparan
csolnotok megérdemelt helyére a támadó tudo
mányt. A moghomályosodott hittani fogalma
kat újra ki kell fényesítenetek. Nem lehet ugy 
prédikálni, hogy nincs emberfia, aki meg 
tudná állapítani, milyen templomban mondat
tak el ezek a beszédek. Dogmatikai specialis
tákra van szükségünk.

A Reggel munkatársa a „történelemtisztázási 
akcióról" a következő információt szerezto a 
protestánsok egyik élénk szerepel .játszó egy
házi Írójától:

— Két kiváló református történészünk dol
gozik a. szabaddá lett bécsi udvari levéltárban: 
Ballagj Aladár és Károlyi Árpád, ök első
sorban

a politikai történetben tettek megdöbbentő 
fölfedezéseket,

íy zsinaton nem jelent inog a római 
és örömet fejezte ki afölött, hogy

„JVe tőlünk, nem
lünk lázadást, ka kazaénímkr*

— izenik a Moszkvában éhező 
magyar hadifoglyok

Háromszázhatvan család Kifosztva és reménytelenül várja hazaszállítását
.’L”.ilfi ázsiai Szibériában col 

tünk eddig és csak mostanában ériünk ide, 
nagy részünk gyalog jött fél esztendeig.

Rongyos, beteg, lesalnyult emberek ezek. 
Amikor kellettünk a harctérre, akkor kerestek 
bennünket, most pedig senki sem gondol reánk 
a mi magyar hazánkból, ha mind elveszünk is 
itt."

Eddig a levél, amelyből 
síinkre arról értesülünk, 1 
háromszázhatva n magyar 
orosz hadifogságban. Amikor 
fogoly transzport megérkezett

(A Reggel tudósitójéitól.) Megdöbbentő hirt i féljenek tolunk! 
hoz az oroszországi magyar hadifoglyok hely- /«“*í* ne
zetéről az a kievi levél, amely nyilván a 
szovjet hatóságok éberségét elkerülve, jutott

KÜLFÖLDI ŐSZI ÚJDONSÁGAINK
LONDONBÓL — PÁRISBÓL

megérkeztek
SPIRA és BEREGI

Kossuth Lajos-u.t 15

Horváth Ferenc nagykanizsai kereskedelmi 
alkalmazott kézéihez. A levél szerint — amelyet 
a szovjethatóságok által Moszkvába 
gyűjtött és többhónapos kiéheztetés 
rekesztett hadifoglyok egyike irt és 
Kievbcn —

háromszázhatvan Oroszországban 
nősült és családos magyar ember 
nagyobb nélkülözések között várja meg

ígért hazaszáJllttatását,
aminek reményében minden ingó és ingatlan 
jószágukat pénzzé tettek még májusban és 
azok árát föl is élték már moszkvai tartózko
dásuk alatt. Horváth Ferenc, aki vasárnap 
Budapesten járt, hogy a szovjethatóságok 
lel kiism erőtlensége által valósággal kifosztott 
hadifoglyok panaszát a külügyminisztérium 
elé juttassa, rendelkezésünkre bocsátotta az 
érdekes levelet azzal a kéréssel, hogy a szovjet
hatóságok esetleges retorziójának elkerülése 
végett hallgassuk el a levélíró nevót. „Az itteni 
lapok — mondja a levél — a tavasszal hirdet
ték, hogy minden magyart családjával együtt 
ingyen fog hazaszállítani Moszkvából az oda
érkező magyar küldöttség. Az indulás idejét 
június 15-ére tűzték ki. Mivel megszabták a 
magunkkal vihető podgyászt,

a megparancsolt határidőre eladtuk itt nő- 
sülés által vagy munkánkkal szerzett há
zunkat, földünket, sőt ingóságainkat is.

Hónapokig bizonytalanságban tartottak ben
nünket afelől, hogy hazamé hetünk-e s mi föl
készülten vártuk az indulást és ezalatt a drága 
fővárosban kereset nélkül éltünk az eladott 
jószágaink árából. Végre mire megkaptuk az 
elutazást engedélyt, a. külügyi hivatal közölte 
velünk, hogy a magyar követség már elutazott 
Moszkvából és igy hazaszállításunkról nem 
történt intézkedés. Most semmit sem tudunk az 
elutazásról cs 3fíO családos magyar áll itt bi
zonytalanságban, akik már mindenüket föl
éltük. OH hon azt gondolják, hogy mi nem 
akartunk hazautazni és félnek tőlünk, hogy mi 
lázadás: fogunk csinálni, ha hazaérünk. Ne

össze- 
után ott 
adott föl

meg- 
a leg-

I nagy meglő peté- 
hogy még mindig 

család s i nylődik 
az utolsó hadi- 
Oroszországból,

nagy megkönnyebbüléssel vettük a félhivata
los jelentést, hogy most már egyetlen magyar
sincs hadifogságban. Bárkinek a hibája, hogy 
még mindig nincs itthon mindenki, aki haza 
kívánkozik Oroszországból, az ország köteles
sége mindent elkövetni, hogy az ottrekedt ma
gyarok minél előbb megvált assanak szenvedé
seiktől.

szerencsés esetben

«! aHB
KOROMÉ 

nyerhető készpénzben. -- üssznycrcményck összege cen 

ÁHD
KQizoe,sx

készpénzben
ftt 5. osztály hiazósa 

Olktőfe®?’ teé 22.

Sorsjegyek hivatalos áru:
’.’i TiO ezer, lú OS ezer, »/« 30 ezer, '/« >0 ezer korona 
A rondolésokot sllrgífcan kérjük, hoxy a kiránt sors
jegyeket boküldhcssíik. Postaboflzetési lapot mellékelünk

f Függönyök
csipkék, etaminOi,

ó
o

legolcsóbb árakon, csakis

Wieg Testvéreknél
IV, Deák Ferenc-utca 23 J

BANK Ít.-T.

Budapest,
IV. kerUieft, Kostiuüh t.Qjos-uten BS/R

Telefon: József 151-G8. Sürgönyeim: „MALOMBANK**

•,V<M '5A

Á'L ANGOL GÖRLÖK 
SAVANOS JAZZ-BANDJE

A^talreiitlvlvs: 06-17 ♦ Kezdete 10 órakor

KEK MADÁR
(I* é 1 e - M éle)

&i

Ma, hétfőn 
záróra órakor

%

oki. gépészmérnök, au tóspccia lista

SOFFŐR8SKOLÁJA
Fölvételi iroda:

Erzsébct-tatfruft 28, !. 86. Tcl.i J. 116-79
Tandíj ogyinillió korona, mely résxflctrQ is 

___________ flzcthotő, Sajiit luxusautó, Mngúnkikópzós is
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

kivel táncolta a szupécsárdást az „Anna- 
bál"-on?

— Sajna, nem tartozom a táncosok szektá
jához.

— Pedig, látja, annyi szép táncosnőt még a 
téli bálokon se nagyon fog látni, mint 
amennyien a Király-Szinház „Anna-bál"-ján 
voltak. Mégpedig színpadon és nézőtéren egy
aránt, édes egy Bendegúz rokon. A színpad 
bálkirálynője az a liamvasarcu, arany hajú, 
ncfclejtsszemü Péchy Erzsi volt, aki olyan 
felejthetetlenül viselte a lurnürjél, mint egy 
pára a vasárnapi legyezőjét. A különbség csak 
az, hogy sokkal, de sokkal szebb hangja van, 
mint a pávának.

— Na és az a. 16 kilő, az kutya?
— Miféle 16 kiló?
— Hát, amit a nyáron lefogyott...
— Hallja, én észre se vettem.
— Na, csak ezt ne mondta volna, nagy jó 

uram. Inkább mondta volna azt, hogy nem 
tud énekelni, csak vette volna észre, hogy le
fogyott. Erre büszkébb, mint az összes sike
reire együttvéve.
— Hagyjon már békét ezzel az ostoba fogyó

kúra-mániával maga is. Már az újságokban is 
benne volt, hogy </• kor uralkodó ízlése kezd 
újból Murillónak a gömbölydedsége felé ha
jolni, komolyan mondom, nem is értein a nő
ket, hogy mii akarnak. Éheznek, mint a 
kutyák, hétszámra nem esznek, hogy egy, vagy 
két dekát lefogyjanak s közben úgy néznek ki, 
mint a hét szüli esztendő. Hossz rájuk nézni. 
Az „Anna-bál" premierjén is láttam az egyik, 
páholyban egy elvált bárónőt, aki vékonyabb 
és keszegebb a skolci erdők legszilftdebb fűzfa
csemetéjénél is, folyton attól féltem, amikor 
Latabár el-elrikkantotla magát a színpadon, 
hogy egyszer csak fölébred benne a lélek...

•
— Na igen, mert csak hálni jár belé. Sándor 

Gizit is azért vették észre olyan nehezen, meri, 
folyton Somogyi Husival van a színpadon, aki 
viszont, hát istenem, már fizikailag is többet 
mulat. Kivétel az egyetlen Rátkai, részint 
azért, mert — egyetlen, részint, mert a szerepe 
kövér. Egészben véve pedig az „Anna-bál" tele
van ennek a tradicionálisan magyar mulatság
nak minden bájával, forró romantikájával, a 
zenéje édes, mint az asszubor, szóval konty 
alá való. Nagyszerű muzsikus ez a Vince 
Zsiga. Ezért is van, hogy esténként tele van a 
nézőtér fiatal leányokkal — és nagymamákkal.

— Kik mennek akkor a „Miss Liliarí'-hoz?
— Legyen nyugodt, vannak Pesten „up to 

dalé" mlssek is, éppen elegen. Ezek természe
tesen ideáljukat tisztelik Jlosvay Rózsiban, 
az ..up to dalé" -Lillán személyesüőjében, aki
vek aranyos szemtelensége édes, kislányos báj
jal. vegyitett garconnc vakmerősége zord 
druszámat, tiszteit A. Z. bátyámat is meg-
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ZOMBATON ÉS VASÁRNAP 
SZAZÁVAL MENTEK EL A 
KIRÁLY-SZÍNHÁZ PÉNZ- 
TÁ RÁTÓL, AKJ K NEK M A R 
NEM JUTOTT .JEGY AZ

ANNA

szeliditette egy-két elismerő jelző erejéig. Az 
ensemble többi tagjai közül ezúttal a „Si jc 
voulais"-ban föltűnt fiatal Ábel Frigyes emel
kedett újból fölfelé, a többiek jól-rosszul tar
tották eddigi árfolyamaikat. A debütáló két 
hölgy közül azonban csak az egyiket, a Vigből 
szerződtetett Zala Emmát van módomban el
fogadni, akinek igen tehetséges vállai és lábai 
vannak, a szepnevü Szabó Júlia művésznő 
azonban zsönge volt, mint az elmaradt árpa
vetés, amelyet meg nem öntözött a tehetség 
esője.

— Apropos, „Eső"...?
— Tudtam. Hát bent voltam egy próbán és 

mondhatom, hogy a darab igen érdekes. Tu- 
lajdonképeni főszereplője, primadonnája a da
rabnak maga az cső, amely az első jelentettől 
az utolsóig láthatóan és hallhatóan, mint egy 
melodrámáiikus zene, kíséri, a cselekményt. 
Titkos egy sanfranciscói éjjeli pillangót ját
szik, aki megölte a gyerekét s most menekü
lése közben, hajójának lobbi utasával együtt, 
öl is egy cscndesoceáni szigetre deportálja a 
trópusi eső. Csortos aztán, mint hittérítő, előbb 
megrendíti, majd megtéríti a leányt, aki a vé
gén már vissza is akar menni Friscóba, hogy 
leülje a büntetését, de Csortos, aki eleddig foly
ton ezt prédikálta neki, most már nem engedi, 
mert közben beleszeretett.

— A probléma megoldása?
— Csortos megöli magát s a- szigetet, veri, 

paskolja, áztatja tovább, tovább, a végtelen
ségig a nehéz, sűrű trópusi eső...

— Szóval, a darab egy Haupttrcffer?
— Nagyon nehéz, tudja, jósolni ezekben a 

nehéz időkben. Ott van a Renaissance legújabb 
darabja, amelynek még a címében is benne van 
a főnyeremény, ez a „Szonlcin", az sem bizo
nyult főnyereménynek, pedig a Kabos— 
Vaszary-duó a legszebb színpadi produkciók 
egyike; különösen Kabos őrülési jelenete. E 
tragikomédiát, a változatossság kedvéért egy 
rendkívül vidám francia vígjáték követi. Ar- 
mon és Gerbidon urak „Jeuncs fd les de Pala- 
ces" cimü darabja, amelynek Hajó Sándor for
dításában valószínűleg „Nagyvilági leányok" 
lesz a címe s a Renaissanceban már jövő hé
ten színre kerül.

— És a Víg e heti preytiérje, a „Comoc- 
dienne"?

— Egy finom, de hervadó színésznőről szól, 
akinek elveszik a szerepét, mert a. szerző — egy 
ftalalabbnak adja oda. S mert a baj sohasem 
jár egyedül, a művésznő szerelme, egy külön
ben szimpátikus fiatalember, bejelenti, hogy — 
megnősül. A színésznő erre, nicmcntót látván 
az események tragikus láncolatában, sajgó 
szívvel elhatározza, hogy visszavonul a szín
padtól s egyedül felnőtt fiának fog élni, majd, 
szépen meg nősít í ésatöbbi. A fiúról közben ki
sül, hogy titokban már regen nős, sőt már 
gyermeke is van, szóval a mamából egy . csa
pásra nagymama leli. Erre elvonul a fiával és 
annak családjával -vidékre, ahol régi szerelme 
is megjelenik, mert közben meggondolta magát 
s már nem akar megnősülni, — de ott látván a 
színésznő fiát, azt hiszi, hogy helyéi már elfog
lalták s mint egy őrül’ visszarohan. Kö:b ■> a 
színésznőnek küldenek egy uj szerepet, elvál
lalja, visszamegy Parisba, ahol találkozik a 

régi szerelemmel, aki könyörög, hogy vegye 
újból vissza magához. „Nos igen — feleli a szí
nésznő —, de be kell váltják neked valamit. 
Nekem van egy fiam..." E pillanatban besza
lad a színre az unoka. „Ez az?" — kérdi a sze
relem. — „Ez" — feleli a színésznő csöppnyi 
habozás után. Függöny.

Utálna magyar darab jön, a „Madonna", ad
dig is azonban fölujitják a tavalyi szezón utolsó 
sikerét, a Szenes-féle „Csirkefogó"-t.

— És a Fővárosi?
— Ma 'választják ki a soron következő újdon

ságot. Hivatalos jelöltek egy ismeretlen lib
rettó, amelynek zenéjét Jacobi Viktor elő nem 
adott müvéből állítanák össze és a Martos— 
IIuszka-féle „Hajtóvadászat".

— Városi?
— Zsúfolásig. Hja: Schwarz Vera, Báklanoff. 

Mától kezdve a Renaissance is olcsóbb: 9 a leg
olcsóbb, 62 ezer a legdrágább hely.

— Szóval, a legolcsóbb drámai szinház?
— Úgy van. S példáját követendi más is, 

elsőnek valószínűleg a Royal-Orfeum, amely
nek magyar színpadi részében egy remek kis 
Békeffy-tréfát láttunk; mit akar még?

— Elsősorban híreket.
— All right. Tehát: Molnár Dezső dr., a Szi- 

nészszövetség igazgatója, akit tudvalevőleg 
Hülll professzor megoperált, szerencsére túl 
van minden veszélyen, kedden már ki is jön a 
szanatóriumból. Paulay Erzsi kegyelmes asz- 
szony ma, hétfőn utazik vissza nyolchónapos 
európai séjour-ja után Kínába. Somlay Artúr 
újból külföldre készül, egy német filmvállálat 
akarja szerződtetni három monumentális film 
főszerepére. Csütörtökön (megnyílik az Opera. 
Harminc dalmű várja készen az uj szezont a 
régi repertoárnak több mint kétharmad része. 
Aki ismeri az operai munka bonyolult techni
káját, az gratulálhat ehhez az óriási munká
hoz, amely a szinház aktivitásának biztató tü
nete. Kiss Rezső, a kitűnő portréfestő, akinek 
már Svájcban és Londonban nagy sikerei vol
tak, bátyjával, Kiss Gézával, az ismert épí
tésszel — Délamerikába utazott. A pályaudva
ron a pesti bohémvilág számos tagja, élükön 
Katona Nándorral, sírva búcsúzott a két nép
szerű és nagytehetségü művésztől, akiknek fé
nyes sikerében mindenki bízik. Kiss Rezső 
Rio de Janeiróból megkezdi A Reggel számára 
utileveleit, amelyeket bizonyára nagy érdeklő
déssel olvasnak majd Budapesten. Akar még 
valamit?

— Pl....
— Mondja, mi lenne, ha egyszer enélkül kéne 

végigolvasni a rovatot?
— Nem élném túl, az olympusi istenekre es

küszöm.
— Halála ne száradjon a lelkiismeretemen, — 

ám legyen: Egy nagybank igazgatójának neje 
azzal a meglepő vallomással tisztelte meg a 
férjél, hogy ő a nyáron beleszeretett egy ügy
védbe. A férj ijedtében Bécsbe utazott őnagy- 
ságával, ahol a Kárntnerstrassen cobolybundát, 
a Grabenen gyöngynyakéket vásárolt számára, 
hogy vonzalmát a maga számára biztosítsa. A 
bunda és a gyöngy mostoha testvérek között 
megért 250 milliót. E befektetések mélyen még
ha toll ák a hölgyet, aki csupáii azt a kegyet 
kérte, hogy a Bécsen átutazó ügyvédtől a 
pályaudvaron elbúcsúzhasson. A nemeslelkü 
férj és bankigazgató beleegyezett; leült, az
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Imperial halijába és várt este nyolctól éjfélig 
türelemmel. Akkor már gondolkozóba esett a 
késedelmen, fölment a szobájába és a szivéhez 
kapott, ahol a pénztárcáját viseli ugyanis. Neje 
összes bőröndjeivel, a cobolybundával és a 
gyöngynyakékkcl együtt, az ügyvéddel — Mün
chenbe utazott.

— Römöhök!
— Na várjon csak, ma esőstől hull az áldás, 

van ám raktáron egy „paroli" is.
— Szóval, dupla vagy semmi?
— Az. A napokban — lehet, hogy már hol

nap — kasszaraport helyett pisztoly kerül a 
legnépszerűbb pesti színigazgató kezébe..,

— Jó Isten az égben, kevés jegyet adott el a 
pénztárkisasszony? Csak nem akarja agyon
lőni a szegény párát?

— Bendegúz, maga egy ökör, régen tudtam. 
A revolver jelenet nem a kasszában, nem is az 
igazgatói irodában, de még a színpadon sem, 
hanem a — Hűvösvölgyben kerül színre. Olyan 
párbaj lesz, mint a pinty.

— Minden jótéllélck dicséri az urat...

• Révész Béla írásai az élőszó hatalmával elevenednok 
meg a Zeneakadémián, ahol október 18-án ihletett művé
szek fonják előadni egij ihletett iró írásait. Reprezenta
tív estéje lesz ez egy nagy és minden izében oly érdeke
sen egyéni magyar írónak. Révész Béla oouvre-j© tclijes 
egészében és teljes szépségében fog föltárulni a hallga
tóság előtt, különösen híressé vált 3fiaiaiür-jei, amelyek 
időtálló értékei ma már joggal számítódnak irodalom
történeti valőrnek.

• „Az orlov" hete lesz a Fővárosi Operettszinház jövő 
hete is. A premier parádés szereposztásában estéről-cstérc 
a nagysikerű operettel adják. Vasárnap délután mérsékelt 
hclyárakkal „A nótás kapitány" kerül színre.

• Uferini utolsó hete a Budai Színkörben. Minden este 
a monstre műsor.

Vasárnap hajnalban 
magmérgezte magát egy házaspári 
a fférjj a lakáson, a feleség egy szállodában

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap kora 
reggel eszméletlen állapotban levő férfit vittek 
a mentők a Rókus-'kórházba.

— Aspirinmérgezés — legyintettek az orvo
sok, amikor az öngyilkosok osztályán, a II. 
emelet 55. számú kórteremben elhelyezték 
Sípos Lajos 26 éves magánhivatalnokot. Az 
öngyilkosságot a Véső-utca 8. szám alatt levő 
lakásán még szombaton este követte el. Kevés
sel utóbb azután ájuldozó nő jelent meg a 
Rókus-kórház fölvételi irodájában:

— Aszpirinnel megmérgeztem magam, mind
járt meghalok — fuldokolta eltorzult arccal.

Azonnal fölvitték a műtőbe, ahol gyomor
mosást végeztek rajta és amikor jobban lett, 
elmondta, hogy Sipos Lajosnénak hívják, férjp 
Sipos Lajos, akit kevéssel előbb szállitottak be 
és akivel közös elhatározásból akart meghalni.

— De nem tudtuk együtt végrehajtani az ön
gyilkosságot — zokogta és ezért én szombaton 
este az Orient-szállóba mentem meghalni. 
Be is vettem az aszpirint, de hajnalra olyan 
rosszul lettem, hogy már nem bírtam el a kíno
kat és ezért szántam rá magamat, hogy jelent
kezem.

Vasárnap délután fölkerestük az öngyilkos 
házaspárt a Ró'kus-kórházban. Sipos Lajos 
még mindig kábultan, zavaros tekintettel fek
szik a kórházi ágyon. Tagolatlan szavakkal 

tud csak fölvilágositást adni a különös módon 
végrehajtott családi drámáról:

— Nyomorogtunk... Hetek óla nem ettünk, 
meleg ételt és most, szombaton reggel már 
csak annyi pénzünk volt, hogy meg tudtuk 
venni a 60 gram — aszpirint, amit fölosztot
tunk egymás között.

Ennél többet azután nem is lehet kivenni a, 
láztól piros arcú betegtől. De szomszédai el
mondják, hogy kilenc hónapja van már állás 
nélkül és legutóbb a Vilmos császár-uton levő 
Ulrich-féle vaskereskedésben volt alkalmazva, 
ahonnan két évi szolgálat után elbocsátották.

Az asszony a női öngyilkosok I. emelet, 28. 
szánni kórtermében fekszik. Zokogva mondja:

— Másállapotban vagyok, jól kellett volna 
élnem, dohát nem lehetett... Lakásunk sem 
volt, szüléinknél nem tudtunk lakni, mert én 
nem szenvedhettem az apósomat. Lajos pcd’ig az. 
anyámat... Tessék elhinni, nem volt más vá
lasztásunk. minthogy igy meneküljünk a nyo
mor elől. Á. szüleim még nem is tudják, hogy 
mi történt velünk...

Úgy látszik azonban, hogy a M gram aszpi
rinből a nagyobb adag mégis a férfinek jutott, 
mert amig a férfi még mindig nagyon rosszul 
van, addig a 24 éves fiatal asszonyon most már 
alig látszik a súlyos mérgezés nyoma.

LőA legfinomabb
őszi kelmeuldonságaink beérkeztek!*1*1.

Gyapjuszóvetosztály:
Divatkockás alj- és ruhakelme------
Gabarden ruhakelme, duplaszéles —
Kosztümkelme, angol zsanér, 130 cm

Gyapjú kásán, dupla széles-----------
Kabátvelour, tiszta gyapjú, minden

Kitűnő használati öltönykclme------
Divat öltönykelme, angol Ízlés-------
Double ragián- és átmenetikabát- 
kelme-------------------------------- —

25.000
35.000

55.000
78.000

183.000
70.500

145.000

198.000
Kombinált öltönykellékcsomag------- 160.000

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagot)

Mosó-osztály:
Mosó grenadin, minden színben — 8.500
Mosó delén--------------------------12.800
Függönyetamin, azsuros----------------» 14.000
Sport-flanell, kitűnő minőség-14.800
Divatflanell, legújabb esik- és kocka

mintákban ------------------------------------ 21.500
Selyemfényű kabátbélés, legszebb 

mintákban-------------------------------- 32.000

Selyemosztály:
Müsclyemtrikó, duplaszéles----------- 49.000
Nyersselyem, minden színben, 85 cm

széles------------------------------------ 59.000
Japone-selyem divatszinekben------- 55.000
Lyberty-selyem ruhákra, minden

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

széles--------------  85.000
Schantung ruhaselyem 85 cm széles 95.000 
Crépe de Chine, divatszinekben------- 125.000

bogujabb selycmkUlönlegességekben 
óriási választék

Kótött* és szóvóttáruosztóly:
(Csak Calvln-lérl áruházunkban)

Női harsinya, minden sziliben — — 9.000
Muslin-harisnya, dupla talp-sarok — 28.000
Müselyeniliarisnya, minden színben 29.500
Férfi-zoknik, tartós minőség------7.000
Divat in in tás férfi-zokni-------------------14.800
Gyermek patent-harisnya 1. sz. — 12.500
Kötött selyemnyakkendő----------14.800
Női svédkeztyü---------------------- 31.500
Selyem nyaksálkülönlegesség--------- 68.000
Divatmintás női gyapjumellény — 115.000
Színes női gyapjukabát----- — 275.000
Sottis vállkendő-------------- 98.000
Berliner gyapjukendő------------ 192.400
Müsclyemtrikó reformnadrág--------- 79.500

Monyawonyi fátyolban és koszorúban 
nagy választék

Vászonosztály:
Mosott sifón és vászon------------------- 12.500
Börerős angin-------------------------------- 16.500
Kitűnő alsónadrág-köpper----------- 25.000
Batisztsifón, 83 cm széles------------------- 21.300
Pamut lepedővászon, 150 cm széles — 45.000
Kitűnő törülközők----------------------------18.500
Pohártörlők------------------------------------ 14.000
Damaszt kávéskészlet, G személyes — 140.000
Damaszt étkezőkészlet 6 személyes 240.000
Agy- és asztalterítők, ílanclltohorók, vállkcndők 

és pokrócokban nagy választék

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

rendkivUl olcsón

hintákat hivánságra kész
séggel küldünk

fóonfekcióosztáiy:
(Csak Calvin-térI áruházunkban)

Női téli kabát legszebb kivitelben — 580.000 
Gyapjú kasanbluz minden színben— 205.000 
Gyapjú kasanruha, legújabb fazon 350.000 
Férfi átmeneti doublkabát----------- 1,000.000
Női télikabát szőrmézve--------------- 825.000
Eolin-ruhák, divat fazon--------------- 475.000
Vclour flanell ruhák legszebb fazon 164.600 
Trikózsoinper miiselyemből, hosszú
ujjal------------------------------------------ g.OOÜ

Divatcsikos és kockás aljak----------- 88.000
Fiú- és leánygyermek ruhákban, kabátokban 

és gyapjuszvotterekben nagy választék

Möi fehérnemilosztálys
(Csak Calvln-térl áruházunkban)

Női nappali ing, azsurral-----------
Női nappali ing hímezve---------------
Női nadrág hímezve-------------------
Női hálóing, azsurral és hímezve — 
Női kombiné, azsurral---------------
Zsemper füzővédő------ ----------------
Pamutvászonpárnahuzat-----------
Paplan, kitűnő minőség---------------

26.800
27.800
27.800
52.000
49.000
52.000
65.000

198.000
Menjamonv! és hétjlKelenovékben óriás! választék

^érfi-fehérnemUosztály:
(Csuk Calvln-térl áruházunkban)

Színes nappali ing, 2 külön gallérral
Rayémellü ing, fehér-------------------
Kitűnő hosszú hálóing---------------
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség 
Hosszú alsónadrág, köpporből------
Pyjama-öl tön yök nagy vá lasztékbán 
Fehér azsurozott sifónzsebkendő — 
Galléros színes munkaing-----------

69.000
92.500
95.000
29.500
64.750

214.600
10.000
59.000

Intézeti kelengyék flu- és leánygyermekek részére 
nagy választékban



1925 október 5. aReccel 17

Film-Rádió
A Fox-film gyár egyik legkimagaslóbb produkciója idén 

..A tüzpróba' cimii dráma lesz, amelynek főszereplője 
Gcorg O'Urien. Ezt a népszerű amerikai színészt a gyár 
népszerűsíteni akarja a magyar közönség elölt s ezért 
pályázatot hirdetett a gyár budapesti telepe Gcorg O'Rrlcn 
portréjára és mellszobrára. A pályázatban csak az Or
szágos Képzőművészeti Főiskola növendékei vehetnek 
részt. A jury tagjai felerészben a Főiskola tanárai, fele
részben a cég delegáltjai közűi kerülnek ki. Ugy az arc
képre, mini a mellszoborra milliós dijak vannak kitűzve.

Lajtos Elemér, a Corvin-Szinház eddigi titkára lett 
ennek a kedvelt színháznak az igazgatója. Rokonszenves, 
kedves egyénisége a Corvin-Szinház közönségét már ak
kor is megnyerte, amikor titkári minőségben szolgálta 
a publikum érdekeit, de most, hogy közvetlen kapcso

EGY FILM, AMELYET MINDENKI MEGNÉZ
Sokféle reklámtrükkel dolgozik a mozi széles 

e világon. És ezt nem is lehot csodálni. Amig 
egy városban hét színházhoz hetvenhét mozi 
sorakozik, amig Amerikában és a világ minden 
más országában egymást licitálják fölül tech
nikában, vagyonban, művészetben a film
gyárak, addig a verseny, természetesen, éles 
és vehemens.

Azonban amint vannak a színpadnak klasszikus alko
tásai, ainelyoknok cimo elég az érdeklődé* föl keltésé™, 
vannak filmek is, amelyeket épp ugy mindenki megnéz, 
mint a Shakcapoarc-tragédiáknt,

Lón Chaney, ez a nagy amerikai jollemszlnész már 
egyszer produkált olyan alkotást, amelyet c világon 
minden mozilátogató végignézett, ez volt a „Notrcdainei 
toronyör". Most önnek a multévi diadalnak a rcprizc 
következik az egész világon.

I.on  Chaney. akinek müvészeto a mély, emberi tra
gikum felé hajlik, Ismét ogy megtaposott, megtiport 

emberi sorsot tár elénk,
ismét valakit, akit, mint Ouasimodot, háttérbe szoríta
nak az emberek és aki tragikusan pusztul el, mert min
denki klnovcti.

Bcnumont Pálnak, a szegény éhező tudósnak a sorsa 
Lón Chaney u.| szerepe. Tudományos munkáját ellopják 
tőle, más arat vele dicsőséget és amikor a szegény, 
névtelen ember felelősségre vonja azt, aki megfosztotta 
munkájától, egy pofont kap tőle. Ez a pofon sújtja őt 
le egészen nz élet mélyére. Elveszíti a lelke egyensúlyát, 
cirkuszi bohóc lesz és ő az az ember, aki mindig és 
mindenkitől pofonokat kap.

A régi múlt elmerüli az évek távlatába, Pál elválik a 
feleségétől, ulra szerelmes lesz, de uj szerelnto kineveti 
és arculíiti, Most már vége az önérzetének, a józanságá
nak, Eőt a nyugalmának is, bosszút áll azokon, akik 
vérig sértotték, azután egy utolsó díszelőadást rendez 

lata lesz a közönséggel, népszerűsége bizonyára növe
kedni fog.

A First National Pldure, az amerikai filmgyári trösz
tök egyik vezető vállalata uj fióktelepet létosit Magyar
országon. Ez a telep fogja képviselni a First Kationalt a 
Ilalkdn felé is. Az uj telepnek Engel FillÖp lesz a vezér
igazgatója, aki ebben az uj állásában bizonyára ismét 
bizonyítékát fogja nyújtani üzleti zsenialitásának.

Szerdán, október 7-ér uj magyar film kerül meghívott 
közönség elölt bemutatásra. ,,Rongyosok" a elme ennek 
a filmnek, amelyet 7Alahy Lajos szcenáriuma alapján 
Gaál lléla készített. A film női főszerepét fíayor Gizi 
játssza.

némajátékéból, amelynek elme: „Egy ember, aki a po
fonokat kapja és a díszelőadás közben holtan esik össze." 

Lón Chaneynek különös tehetsége van ahhoz, hogy az 
ilyen mély emberi tragédiákat megjátssza és velük meg
ragadja a közönséget. Andrcjev Leonid o drámájában 
mindenütt a világon nagy színpadi konkurensekkel kel
lett megbirkóznia neki, hiszen a világ minden nagy vá
rosában játszották ezt a munkát, amely parádés sze
repe volt egyes nagy színészeknek. Lón Chaney még 
mindenütt győzött alakításának nagy tragikai erőjével, 
bizonyos, hogy nálunk is teljes sikert fog elérni, ha 
csütörtöktől kezdve az Uránia, Mozgókép-Otthon és 
Capitol vásznán a közönség elé lép.

F&ris, líjiuságunk álma
Ady Endre, az uj Magyarország legnagyobb 

költőzsenije, fedezte föl a mostani generáció 
számára Parist. Parisba egyszer beszökött az 
ősz, írja Ady Endre és e sorok nem fognak 
soha kipusztulni annak a generációnak a szi
véből, amely ma küzd az elet gondjaival.

Pária volt a vágya a húszéveseknek és rárla a vágya 
ma a negyedik évtizedet taposó embereknek.

De Adyuak még megadatott Páris szerelme, viszont mi, 
a többiek mind, olyan fogalmnkkjil ismerkedtünk meg az 
utolsó tizenöt évben, mint valuta, világháború, vizűm, 
útlevél. amelyok bizony elválasztottak bennünket Páris
iéi sokkal jobban, mint ainennyiro a delizsánsz korában 
cl voltunk tőle vágva.

De jött a film, a XX. század uj művészete és a film 
végtelen rznlngján minden elénk tárni. Távol vidékek, 
távol városok képe, távoli emberek édcs'ous élete . . . 
.Most már csak Páris van hátra és most már Párist is 
megláthatjuk, mert o héten a Kamara egy olyan filmet 
mutat be, amelynek címe minden dicsérő cikornya nélkül. 

egyszerően: „Páris". És ez a cím elárul mlndentt Párist, 
nz igazi Párist láthatjuk ezen a Hímen, Páris nappalát 
és éjszakáját, szerelmét, vidámságát és szqjnornsiigút. 
Páris. ifjúságunk álma, amelyet mi nem kereshettünk 
föl, fölkeresett bennünket.

A vörös malom
Páriáról irtunk föntebb, amely óveken, sőt 

évtizedeken keresztül elfoglalta a mai gene
ráció érdeklődését és izzó vágyat égetett vala
mennyiünk szivébe. Be kell vallanunk, amikor 
Párlsról szóltunk, nem a Louvre képtárai, 
nem a Bastille történelmi nevezetességű fa'ai 
vonzottak bennünket,, hanem a Quartior Latin 
és a Montmartre felé szálltak a vágyaink.

A Montmartre ragyogó, zajos éjszakai élete megtestesült 
a hírlapi cikkek és fotográfiák szerint n Vörös malom 
szélmalomvitorláinak villanyfényes vibrálásában és a 
Vörös malom kapuja mögött sejtettük Páris romantikáját, 
Páris éjszakáját, a ragyogó szerelmeket és a kápráztató 
karriérckct.

A Moulln Rouge ma Is Moulln Ilougo, ma Is ragyog
nak a vitorlák körtéi és nm Is telve van sejtelmekkel 

Páris éjszakája.
A Vörös malom minden lázas mulatsága, minden tobzó
dása és a falai között lezojló bohóságok és tragédiák meg
elevenednek azon a filmen, amelyet „A Móniin Ilougo 
fnntómja" címmel csütörtökön mutat be a Corvln-Szinház. 
A francia kinematográfia egyik gyöngye ez az uj film, 
amely órdokos és mozgalmas téma keretében mutatja bo 
azt az életet, amely a Montmartre tetején zajlik.

Budapest nevezetessége
Szombat este óta Budapest gazdagabb egy 

előkelő és rendkívül disztingvált szórakozó
hellyel, az Orion-Szinházzal. Budapest minden 
gazdagodását köteles a krónikás följegyezni és 
az Orion-Szinház valóban Budapest gazdagodá
sát jelenti.

A Belváros közepén, az egykori Medgyasszay-Szinh.z, 
a későbbi Apolló-kabaré helyén nyílt meg az Orion- 
Szinház, világvárosi clegánciúval berendezve. Ha süpp>■ iö 
szőnyegekkel borított finom és diszkrét előcsarnokába be
lépünk, mintha valamilyen külföldi kamaraszínház falai 
közé kerülünk volna. A megnyitóelőadás előkelő közön
sége. amely zsúfolásig megtöltötte a nézőteret, nemcsuk 
a színház bámulatával volt elfoglalva, hanem a megnyitó 
műsor főattrakciója is lenyűgözte mindenki érdeklődését.

Douglas 1‘airbanksnak. a közkedvelt és népszerű ame
rikai filmszínésznek első nagyszabású produkciója, a

„Z", a fekete lovag
cimii romantikus történet állt a műsor középpontjában. 
Ez a film első képe annak a sorozatnak, amelyet az 
United Artista-gyár készített és amelyről már néhányszor 
megemlékeztünk, hogy c sorozat a világ legdrágább film
anyaga. Az Orion-filmgyár nz Orion-Szinház részére meg
szerezte ezt a filmanyagot és a szombati premier közön
sége már énből az első filmből megállapította, hogy a 
filmek értéke semmivel sem marad nz áruk mögött.

A inegnyitóclőndás Somlyó Elemérnek, az Orion-film- 
gyár vezérigazgatójának meghozta azt a vart és Jogosan 
remélt sikert, amelyet az uj színház megteremtéséért 
remélt.
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Akar On egy Ingyen sorsjegygyei 
1OO milliót nyerni?

Akkor vásároljon azoknál a kereskedőknél és iparosoknál, 
afóoi minden vevő annyi
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kap, ahányszor 100.000 koronáért vásárol
Minden nyerő' a nyereményösszeg erejéig maga választhatja a 
nyeremény tárgyát tetszés szerint, a következő értékekben:

A főnyeremény

100,000.000
korona értékű

Össznyeremény

1.200,000.000
korona értékű

Az ajándéksorsjegyet nyújtó kereskedők és iparosok névsorát e helyen fogja közölni a

KÖZÉRDEKŰ LIGA TÁRGYSORSJATÉK IHTÉZÖSÉGE
BUDAPEST VIII, IIÁKÓCZI-UT 59 (AZ UDVARBAN). TELEFON: JÓZSEF 21—73
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WARNAPI SPORT
Zsák tragikus hibájából 

elveszett az első spanyol-magyar váló 
gatott mérkőzés

Spanyolország—Magyarország 1:0 (0:0)
(A Reggel munkatársától.) Nagy a szomo

rúság a futballisták között, mert Zsáknak, a 
legkiválóbb magyar kapusnak, egy érthetetlen 
hibájából

az első spanyol-magyar válogatott mérkő
zés elveszett.

A nagy viaskodús bővelkedett izgalmas jele
netekben. A spanyol játékosok minden lab
dára haláltmegvető bátorsággal rohantak. 
Ennek a szokatlan játékmodórnak a gyöngébb 
fizikumú, de tudásban teljesen egyenrangú, 
magyar fiuk adták meg az árát, mert közülük 

többen súlyosan megsérültek, 
de a tartalékok is csakhamar lesántultak.

A nagy ütközet leírása távirati stílusban:
1. perc: A magyarok kezdenek, de rögtön a spanyolok 

kerítik hatalmukba a labdát ós Zsák máris kényszerül 
közbelépni.

perc: A spanyolok „liands in goal“-t érnek el, de 
a biró természetesen nem adja meg. Spanyolok támad
nak, fejjátékuk szenzációs.

5. perc: Cubells megsérül.
G. perc: Pazar magyar támadás, Molnár tiszta hely

zetből kapu mellé lő.
9. perc: Szép magyar támadást Zamora tesz ártalmat

lanná, a következő percben Kohut 20 méterről a kapu 
fölé lő. A sorozatos magyar támadásokat a spanyol hát
védek nagy bravúrral verik vissza.

75. perc: Fuhrmann sorozatos hibáiból a spanyolok tá
madnak, egy veszélyes Inpdát Zsák a magasból húz le. 
Egy perc mnlva Opata és Senkey 11. megsérüljek.

19. perc: A spanyolok rúgnak komért, Carmello feje
sét Zsák gyönyörűen elfogja, amire

egyszerre három spanyol csatár is megrohanja, 
terítik a földre, ngyba-főbe rugdalják, úgy hogy 

daléit Zsák kezéből beesik a labda a hálóba.
A közönség éktolen pfujozása közben a temperamentumos 
osztrák biró szabadrúgást ítél a spanyolok ellen.

22. perc: Opata újból megsérül, kénytelen elhagyni a 
pályát és helyébe Takács áll.

25. perc: A bámulatosan küzdő Rcbrót a spanyolok úgy 
lerúgják, hogy ájulton viszik ki, helyét azonnal Zloch 
foglalja el.

27. perc: Nagyszerű kombinációs magyar támadás in
dul. Priboj Scnkeyhez passzol, majd a labda Takácshoz, 
kerül, akinek irtózatos erejű saroklövését Zamora szen
zációs bravúrral boxolja kornerre.

Ezután Robró újból beáll a csapatba. Most a spanyo
lok kerülnek frontba, különösen a jobboldalon vezetnek 
veszedelmes támadásokat, mert Fuhrmann teljesen tehe
tetlen a balfödözet posztján.

3 fi. perc: Molnárt a spanyol beckek fölrúgják. Ugyan
elekor Errazquin kapja vissza a kölcsönt, aki úgy meg
sérül. hogy kénytelen abbahagyni a játékot. Pár pilla- 

és 
el. 
ér

Jc-
az

nattal később Ilungler II.-bo szállnak a spauyotok 
teszik harcképtelenné. Helyét a nagy Scnkey foglalja 

41. perc: Erőteljes spanyol akció Carmello lövésével 
véget. Zsák elvetéssel ment.

Magyar támadással ér véget az első félidő: 0 : 0.
A második 45 perc.

Az erőteljes szabadrúgást

spanyol támadást Fogl II.

Carniclló 20 méterről pont 
.................................. lábai

2. perc: Kohutot fautolják. .... Mvo
Zamora kornerre boxolja, amelyből kritikus helyzet tá
mad a spanyolok kapuja 
Castro megsérül.

7. perc: Egy veszélyes 
faulttal akaszt meg.

A megítélt szabadrúgást
Zsák kezeibe lövi. A labda Zsák kezeiből 

között — a kapuba perdül: 1 :0.
Ezután sorozatos erőteljes magyar támadások következ

nek. A 9. percben Takács centiméterekkel a kapu mellé 
lövi a labdát. A spanyolok látva a magyarok fölényét, 
lassanként mindannyian visszavonulnak a védelembe és 
most, már tulerélyeson is küzdenek, csakhogy az elért 
eredményt biztosítsák. Különösen a nagyszerű formában 
levő Klóbcrro fáj a foguk, aki percenként hever a föl
dön, de mindannyiszor talpra áll.

17. perc: Kombinációs összjáték után Kohut 25 méteres 
lövését Zamora elegánsan továbbítja vissza a mezőnybe. 
Pár pillanat múlva Priboj bombalövése jut hasonló 
sorsra.

A 20. percben kezdenek a spanyol csatárok is szóhoz 
jutni. Fogl II. azonban spanyol módra bánik cl velük 
és máris az ő térfelükön a labda. Pasarin erősen szoron
gatva. hátraadja a labdát, do olyan szerencsétlenül, 
hogy az kapufának vágódik és onnan nyílegyenesen a 
másik sarokba.

előtt. A nagy tumultusban
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Zamora azonban, szinte úszva a levegőben, egy merész 
robinzonáddal eléri a labdát és megakadályozza a ki

egyenlítést.
Pár percnyi spanyol támadás után újból a magyar 
csatárok kerülnek frontba, akiket különösen Ilcbró támo
gat nagyBZorüon. , . , » ,

34. perc: Fuhrmann messziről jött lovéso a felső kapu- 
lécot súrolja. ..... ., ,,

3.5. perc: A spanyol balszélső beadásából majdnem goi 
esik, de Zsák bámulatos ügyességgel akadályozza meg 
az újabb eredményt.

38. perc: I’olo lövése kapulécnek vágódik.
43. perc: Molnárt durván elgáncsolják, Kohut irtóza

tos erejű szabadrúgását Zamora kifogja.
Az utolsó két percben mind a tizenegy spanyol játékos 

visszamegy a védelembe és ügyes időhúzással bebizto
sítják győzelmüket.

Egy kis statisztika. A spanyol válogatott csapat eddig 
19 mérkőzést játszott. Tizenötször győztek, egy esetben 
volt eldöntetlen a küzdelem ós három alkalommal vesztet
tek. Gólarány: 35 :10 a spanyolok javára.

Sikerről operált I'B válogatott csapatunk Miskolcon. 
(A Heggel tudósítójának tclefonjelentésc.) Mindvégig ér- 
dekfoszitő és tartalmas játékban az I/B válogatott csapat 
3:0 (1:0) arányban győzött fezalc ellen. Góllövők:
Kautzky (2) és Szűcs, a Törekvés játékosai.

Győztek a harmadosztályú válogatottak Középmagyar- 
ország reprezentánsai ellen 5:3 (2:1) arányban. A mind
végig érdekes és különösen nz első félidőben nyilt küz
delem a spanyol-magyar mérkőzés előtt, a közönség élénk 
érdeklődése mellett, folyt le.

Vereséget szenvedett a Vienna. (A Heggel bécsi tudó
sítójának telefon-jelentése.) A- vasárnapi ligamérkőzések 
során a Rapid 3:2 (2:1) arányú értékes győzelmet ara 
tott a kitűnő formában levő -Vienna fölött. — Egyéb crcd- 

Ama-mények: Admira—FAC 1:0, Shnmering—WAO 4:2, 
teure—Sportclub 6:2, Slovan—RudolfsliÜgel 3:3.

válo- 
MASz 
Jelent 

pályán, 
a baj-

mert
Is

UJ országos rekordot futottak 
a Kereskedőatléták

(A Reggel tudósítójától.) Bár n spanyol-magyar 
gátott mérkőzés hatalmas konkurenciát jelentett a 
stafétabajnolcságának, mégis szépszámú közönség 
meg vasárnap délután a pompás fekvésű szigeti 
mert még eddig sohasem volt olyan bizonytalan 
nokságok sorsa, mint az idén.

A KAOE versenyzőt szerepeltek a legszebben,
a 4x100 inóterc« stafétában világviszonylatban 

rendkívül értékes rckordott állítottak föl.
Kellemes föltünést keltett Grosz, (MTK), aki 5000 mé

teren szerepelt nagyszerűen. A bajnoki viadal történeté
hez tartozik még, hogy a 4X400 méteres staféta bajnok
ság eredményét megsemmisítették és igy a MAC egy 
értékes eredménnyel szegényebb lett.

Részletes eredmény.
I. 4X100 méteres stafétafutás. Bajnok: KAOE csapata 

(Gerő I., Gerő II., Vida, Stciumctz) 42.7 mp. Országos 
rekord! (Régi rekord: 43.1 mp. Magyar válogatott és a 
KAOE, 1924.) 2. MAC 43.2 mp. 3. BBTE 43.3 mp. A KAOE 
stafétája nagyszerű váltásaival győz.

JI. 4X100 méteres staféta futás. (Magyarország ifjúsági 
bajnokságáért.) Bajnok: MAC csapata 45.8 mp. 2. KISOSz, 
észak 46.5 mp. 3. KISOSz, kelet 46.7 mp. Hat méterrel 
nyerve.

III. 4X1500 méteres stafétafutás. Bajnok: MAC csapata 
(Kultsár. Szigeti, Belloni. Szerb) 18 p. 02.4 inp. 2. FTC 
18 p. 25 mp. A MAC elejétől végig vezetve mintegy 120 
méterrel fölényesen győz. Az MT1< csapata, Franyó 
gyásza miatt nőin állt starthoz.

IV. 4X1000 méteres stafétafutás. Bajnok: MTK csapnia 
(Lumpéi, Tandler, Spitzer, Vcilcr) 11 p. 35 mp. 2. FTC 
11 p. 56.4 mp. 3. KISOSz, kelet 12 p. 00.8 mp. Az MTK 
végig vezetve, 100 méterrel első.

V. 5000 méteres ötös csapatverseny. Bajnok: MAC csa
pata (Belloni, Szerb, Kultsár, Zöllncr. Henuncl) 25 ponttal 
12., 3., 4., 6. és 10. hely). 2. MTK 60 ponttal. 3. ESC 
G8 ponttal. Egyéni győztes: Grosz István (MTK) 16 p. 
4.2 mp. 2. Belloni (MAC) 16 p. 23.8 mp. 3. Kultsár (MAC) 
16 p. 26.5 mp. Grosz kitűnő taktikával 150 méterrel fut bo 
elsőnek.

VII. 4X400 méteres stafélafutá.s. (Magyarország ifjú
sági bajnokságáért.) Bajnok: MAC csapata 3 p, 40.1 mp.
2. FTC 3 p. 46.8 mp. 3. MTK 3 p. 47 nip.

Vili. 3000 méteres ötös csapatverseny. Bajnok: MTK 
csapata 23 ponttal. 2. MTE 44 p. 3. Vasas 110 ponttal.

A 2 literes kategória fölényes o

győztese

Vczórképvisclot:
Kellner Alfréd 

Autókereskedelmi Rt. 
Budapest VI, Lisst Ferenc-térll

Gáspár győzött Párüsban
— A Reggel tudósítójának távirata. — 

Páris, október 4.
A CASG nagy nemzetközi viadalán a magas

ugrásban Gáspár Jenő (MAC) győzött 185 
centiméterrel a francia Leieden és a svéd 
österdahl ellen. Osborn nem indult. P. J.

Szerencsétlenség történt az újpesti 
mótorvezetéses versenyen

(A Heggel tudósítójától.) Nagyjelentőségű nemzetközi 
kerékpár- és mótorvorseny zajlott, le vasárnap délután 
az újpesti Stadionban. A „Sport Hírlap'* meghívására 
megjelent a startnál a világhírű német Ronuncl Alfréd 
és a hollnnd Vormoor is, akiket rószbou a világ leg
gyorsabb pályája, részben pedig a világbajnok Thomnst 
verő Bániczkynnk a hírneve csábított Újpestre. A jól 
rendezett, ml ting, sajnos, gyászos véget ért, mert ami
kor Bánicz.ky az 50 kilométeres verseny második futa- 
imában revánsot vett a német bajnokon, a közönség 
egy része

berohant 
haladó

nőmmel 
is többen

túláradó lelkesedésében
a pályára és a szédületes gyorsasággal 

Honiméi mótorja nagy szerencsétlenséget 
okozott.

agyrázkódást szenvedett és a közönség köréből 
súlyosan megsebesülteit,

Főbb eredmények:
I. 50 kilométeres mótorvezetéses versony. Első futam:

1. Romínéi Alfréd (Németország), 2. Bániczky fi körrel,
3. Pirity (FTC), 4. Vormeer (holland). Bartos föladta. — 
Második futam: 1. Bánicz.ky József, 2. Bőmmel 400 méter-, 
rel, 3. Bartos, 4. Pirity (FTC), 5. Vcrmcer.

II. 25 kilométeres pályabajnokság. Bajnok: Grimm, 2. 
Mazák, 3. Uherecz.ky, 4. Bécs.

III. Kezdők versenyén Grosz a győztes.
IV. Oldalkocsis mótorkerékpárverseny. 1. Urbach, 2. 

Déván István.
Jól sikerült a Csillag KK bajuoki hegyi versenye, 

amely vasárnap délelőtt az. Isten hegyi-utón folyt le. 
Közel 100 versenyző állt a starthoz, akik közül Rusovszky 
(MTK) futott be elsőnek 11 p. 35 mp. alatt a tavalyi baj
nok .Mazák (MTK) előtt.

I’rágn—Budapest válogatott mérkőzésre jegyek a „Stopé
nál: Nádor-utca 24. (Telefon: 57—62.)

Lovaregyleti versenyeK
Vasárnap kezdto meg a Lovaregylet októberi mitingjét. 

A kellemes verőfónyes napon a pril.va nézőtere, egészen 
megtelt. A nap főszáma a 200 milliós Gróf Károlyi Gyula 
emlékverseny volt, amelyért öt kétévest nyergeitek föl. 
A start itt is, mint általában valamennyi futamban, 
hosszasan elhúzódott ós rosszul sikerült,. Jóformán cgyei 
dűl jól csak De bizony jött el a géptől.

A nap részletes eredménye:
I. futam: 1. Pronlo (114) Scliejbal, 2. Nepoinuk (6) 

Stenzl, 3. Alperes (116) Gulyás B. Fm: Virradat, ltíh, 
fcjli. Tót: 10:19. - II. futam: 1. Phryne (4) Szabó L. II.,
2. Sniffy (3) Takács J., 3. Kikeriki (l’Á) Gutái. Fin: Cunc- 
tator. Planéta, Győztes, Púntlikús. 3h, lóh. Tót: 10:45, 13, 
14, 11. — JII. futam: 1. I.ittlc pet (7:10r) Szabó L. II., 2. 
I>e bizony (12) Gulyás B., 3. Musctto (4) Kovács L. Fin: 
Megmondtam, Pompadour. 5h, %h. Tót: 10:16, 14, 38. —- 
IV. futam: 1. Várkört (p) Gutái, 2. Jenkő (5) Stenzl,
3. Sinbad (8) Kaszián. Fm: Kényes, Hajrá, Borda] Har
cos, Ecarté 11., Dekár, Felperes. %b, 11411. Tót: 10:23, 13, 
19, 20. — V. futam: 1. Poéta (3) Szabó L. II. ós Jutka (5) 
Scliejbal (holtverseny), 3. Porig (6:lür) Gutái. Fm: Ezre
des R., Tisza, Senki más, Kutaséba, Gavial, Malbrough, 
Zufalh Mah Yong. Dévaj. Iloltv., fejh. Tót: 10:25 Jnlka, 
10:3| Poéta, 12, 13, 11. — VI. futam: 1. Patyolat (l’/z) 
Schejbal, 2. Paraszt (4) Gutái, 3. Meinento (10) Sajdik. 
Fm: Palermo, Maros, Affér ns, Kontár, Szumir, Dsungcl, 
Sabaria. Tót: 10:34.

Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
,Világosság‘'-köny vnyomda rt. Budapest, Vili, Conti-u. 4. 

Műszaki igazgató: Dcutsch D.

«

Bookmakerek fogadóirodái:
IV, Kossuth Lajos-utca 14, 
VJ, Anilrássy-ut 45, 
VI, Váci-ut 1,

VIII, Rákóczi-ut 51

Start és Fix fogadások
Legközelebbi lóversenyek az uj versenypályán 

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

Húzás már 
holnapután, szerdán 
Sorsjegyek még kaphatók 
árusítóknál. — Ara 2#.#00

Főnyeremény 
a legpompásabb 

ékszerek

ir ii mi.iiriM nr ■ « i1 in in

és még 1000 értékes nyeremény! 
,A"™B6*é0,/T®Lél!’kör“t a7« “ Telefoni ISO-SS 
A főnyeremény Setaer ós KHngar női divatát uh ál ki

rakatában, Kossnth Lajna-ntoa 17, látható


