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A kormány az 1927. évi választá
sokat 1931-ig elhalaszthatja

(A Reggel tudósítójától.) Az ellenzéki pártok 
vezetőtagjai egységesem és határozottan szál
lottak síkra annak idején a nemzetgyűlés man
dátumának meghosszabbítására irányuló ter
vekkel szemben és tekintettel arra, hogy erről 
szóló indítvány a választójogi vita során nem 
került a nemzetgyűlés elé, politikai körökben 
arra számítottak, hogy a mandátumok meg
hosszabbításának tervét végleg elejtette a kor
mány. Ilyen körülmények között nagy föl- 
liinést keltettek azok a kormánypárti forrás
ból eredő hirek, hogy a kormány nem is gon
dol arra, hogy 1927 év őszén választasson, mert

országos választásokra legföljebb 1931-ben 
kerülhet a sor.

Tekintettel azonban arra, hogy a nemzet
gyűlés mandátuma 1927-ben lejár,- '

a kormányhoz közelálló helyen 
érdeklődtünk az iránt, miképen lehel séges, 
hogy 19'27 helyett csak 1931-ben legyen az uj 
választás kiírható. A következő választ kaptuk:

— A választójogi törvén/ ngy intézkedik, 
hogy a felsőházi törvényjavaslat életbelépése 
után a nemzetgyűlés átalakul az országgyűlés 
alsóházává, az országgyűlés mandátumának 
időtartamát pedig öt esztendőben szabja meg 
a tál-vény. Ebből az következik, hogy

a nemzetgyűlés mandátumának mc«- 
hosszabbitására annál kevésbé van szűk* 

Ag. mivel ez tulajdonkópen mar meg is 
történt.

— ...... ----------- ---------------

MacDonald
volt angol miniszterelnök Budapestre jön

(A Reggel tudósit óját ól.) Megírták az angol 
lapok és nyomukban az egész európai sajtot 
bejárta a h.ir, hogy MacDonald, volt miniszter
elnök, az angol munkáspárt vezére, kontinen
tális útra indul. Az eredeti útiterv szerint

MacDonald Berlinbe, Bécsbe és Prágába 
készült

leánya társaságában, aki 
sége alatt a háziasszony szerepet töltötte be a 
Westoinstor-palotában. Amikor a volt, angol

Mussolini megérkezett Locarnóba
Detektívek serege vigyáz az olasz miniszterelnök életére — A hét 

közepén véget ér a konferencia
Locarno, október 11.

(A Reggel tudósitójának távirata.) Briand 
francia Külügyminiszter vasárnap fogadta a 
sajtó képviselőit, akik előtt annak a reményé
nek adott kifejezést, hogy

csütörtökig vagy péntekig sikerül a niég 
függőben levő kérdéseket elintézni.

A szövetségesek Németországnál* a 16- 8560 
szál kapcsolatos aggodalmait teljesen mciia- 
nyolják és készek arra, hogy félúton eleje nu n

A nemzetgyűlés ugyanis jövő tavasszal vagy 
legkésőbb ősszel országgyűléssé alakul át és 
mint ilyen öt évre szóló mandátumot nyer. 
Ilyen körülmények között legföljebb arról le
het szó. hogy a házelnök vagy a Ház egyik 
tagjának interpellációjára a kormány elnöke

deklarációt, tegyen és hivatkozva a választó
jogi törvényre, kijelentse, hogy az uj 
országgyűlés mandátuma öt esztendőre 

szól.
Ez ellen annál kevésbé lehet szót emelni, mi
vel a nemzetgyűlés, mint szuverén testület, ön
maga hivatott megállapitani időtartamát, de 
ettől függetlenül a gazdasági és politikai kon
szolidáció szempontjából is fontos, hogy u.i 
választásokkal ne veszélyeztessék a konszoli
dációs munka, amelyet a kormány és a par
lament eddig elvégezett és a jövőben folytatni 
akar.

Kétségtelen, hogy az ellenzéki pártok nem 
fognak ebbe a félhivatalos magyarázatba bele
nyugodni és

a legelkcseredettebb offenzívat fogják meg
indítani minden olyan t örvényül a gyár íi- 
zattal vagy törekvéssel szemben, amely a 
képviselői mandátumok meghosszabbítását 

tűzné ki céljául.
Több ellenzéki képviselő máris elhatározta, 
hogy interpellációval fogja ebben a kérdésben 
színvallásra kényszeríteni a kormányt.

miniszterei nők budapesti ismerősei és barátai 
ulazái;áról értesűlt.ok, meghívták. öt a magyar 
fővárosba is. MacDonald a meghívást elfogadta 
és előreláthatólag

október végén vagy november elején érke
zik Budapestre.

Az angol államférfi látogatása természetesen 
teljesen magánjellegű lesz és nincsen semmi 
politikai vonatkozása. MacDonald mindössze 
két-három napig marad Budapesten.

jenek. Ha a hétfői ülésen sikerül megegyezésre 
jutni, akkor

kedden niár « keleti garanciapaktumrói 
fognak tárgyalni,

amikor is /lenes és Skrzynski kilépnek eddigi 
passzivitásukból. Általában úgy ítélik meg a 
helyzetet, hogy a konferencia az elmúlt héten 
túljutott a legnagyobb nehézségeken, amiben 
döntő szerepük van azoknak a bizalmas meg
beszéléseknek, amelyeket Briand és Chamber
lain több ízben órákon keresztül folytattak a

A halhatatlanon
Logikával mindent be lehet bizonyítani, 

még azt is, hogy ennek a mostani parla
mentnek a léte jogosult és törvényes. A kor
mány egyszerűen azt mondja, hogy az uj 
választási törvényben kimondták a nemzet
gyűlés átalakulását képviselőházzá, ennél
fogva minden külön törvény nélkül ez a 
képviselőház legalább egy teljes cikluson át 
tovább él, mint a nemzetgyűlés poraiból 
megelevenedett főnix-madár. A logika szent 
nevében a mai politikusok politikai halha
tatlansága biztosítva van. Mindig újjá
születhetnek, amig meg nem halnak, mert 
a többség csak a fizikai halált nem szavaz
hatja le. Ez is színtisztán logikus: a több
ségi akarat az alkotmány tulpkove, s amit 
a többség akar, az törvény, s ha a többség 
tovább akar élni, hát ez is törvény. Van 
azonban egy másik logika is, amely oda
lyukad ki, hogy a többség csak addig al
kotmányos tényező, amig cáfolhatatlanul a 
nemzetnek s nem csupán a képviselőknek a 
többsége, mert ha ez a kontroll nem mű
ködik, akkor a parlamenti majoritás — 
kormányelnökével együtt — elszakad a nem
zettől, fölébe kerekedik és éppen olyan fe
lelőtlen elemmé lesz, mint, a lcgistenkegyel- 
méből valóbb császár az ő kamariBájával. A 
mi jelenleg uralkodó parlamentünk pedig 
nem lehet már, ha volt is valaha, a nemzet 
képviselete, mert, az itt összeverődött 
urak olyan rezgős simmyt talpalnak, hol 
két lépéssel jobbra, hol egy fellépéssel 
balra és az egyes pártcsoportok annyi
szor változtatták már színüket és jelle
güket s olyan bonyolult keveredéseket é>s 
ujracsoportosulásokat. produkáltak, hogy 
nincs a világnak olyan nemzete, amelyik ezt 
utánunk tudná csinálni. Ez az évek óta lej
tett haditánc szcnunclláthatólag a nem
zettől teljesen függetlenül dübörög, s ami
dőn Kuna P. András eltávolodik Bethlentől 
és újra karjaiba szédül s amint Klebelsberg 
a liberális kezdeti stádiumból alagutat fúr 
Gömbösbe és ahogy kivonulnak és bevonul
nak, ahogy pák tálnak és intézkednek, ahogy 
végigváltozzá.k az összes árnyalatokat és 
szavazatukról alkusznak és egyik pádból a 
másikba csúsznak, ez lehet politika, de 
semmiesetro sem a nemzet akaratának meg
nyilvánulása. A nemzetnek semmi köze az
zal, hogy ma már hová fúrta, tolta, könyö
költe, ugratta, csábította (Ss alkudta magát 
az a képviselő, aki rég elfeledett programot 
zenditett a visszhangos hordóról s a nemzet 
többségét nem jelentheti az a parlamenti 
csoport, amely úgy változik színében, mint 
a kaméleon. A mi harmadik fajta logikánk 
szerint tehát ez a többség törvényt többé 
nem hozhat a saját maga javára s nem kodi
fikálhatja. a maga megmaradásának és ál
landóságának elvét akkor, amidőn minden 
egyéb elvében ötpercenként változik. Az al
kotmány talpköve a nemzet többsége, nem 
pedig a bárminek átkeresztelt nem zotgy ülésé.
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német minisztereikkel. Vasárnap délután
Locarnóba érkezett Mussolini,

akinek fogadására már napok óta nagy elő
készületeket tettek. A határcscndőrséget meg- 
erősitették és a locarnói Palace Hotelt, vala
mint az igazságügyi palotát olasz és. svájci 
detektívek lepik el, hopp az olasz miniszter
elnök személyére vigyázzanak, mert lehetné-

Félreállni vagy sze: beszállni
Peidl Gyula szegedi beszámolója

Szeged, október 11.
(A Reggel tudósitójától.) Peidl Gyula, a 

szogedi második választókerület képviselője, 
vasárnap délelőtt tartotta beszámolóját az 
itteni Szóchenyi-mozgó termében. A gyűlést 
Valentin Ágoston nyitotta meg. Peidl kö,zol 
kétórás beszédében részletesen foglalkozott a 
mai politikai és gazdasági helyzettel.

— Készséggel ragadom meg az alkalmat, 
hogy a nemzetgyűlés kapunyitása előtt meg
jelenjek itt és elmondjam fölfogásomat a mai 
politikai, valamint a gazdasági helyzetről. 
Eljöttem ide, bőgj’- buzdítsak és hagy én is 
buzdítást nyerjek a küzdelemre. Magam is 
szükségét érzem ennek,

mert a reakció oly megingathatatlannak 
látszik, oly példátlanul érzéketlennek 

mutatkozik,
hogy a föltámadás kivívásához buzdításukra 
van szükségem. Az a gondolat merült föl, hogy 
helyes-e, szabad-e, ha csak közvetett utón is, 
felelősségre vonni ennek a rendszernek poli
tikai rendbontóit^ Amikor ezt a kérdést föl
vetem, eszembe jut a. nagy viharok előtti 
csönd. Ezt a csöndet látom én most a magyar 
politikában. Az ellenforradalmak kezdetén 
gyilkos eszközökkel dolgozlak, később a ki- 
éhczletcs korszaka következett. Mindenki ke
reste a biztos menedéket, mindenki hallgatott 
és szenvedett. Föltes,zem a kérdési: mi most a

Búd pénzfigymlniszler alteraaliv javaslatot terjosst a szanálási bissttság elé 
Scitovsxky háselnók nyilalkozik a valutareformjavaslat tárgyaláséról 

és a Jíáz munkarendjéról
(A Heggel tudósítójától.} Politikai és gazdasági kö

rökben nagy érdeklődéssel tekintenek a valutareform 
kérdésének megoldása elé, amely bon a nemzetgyűlés sza
nálási bizottsága lesz hivatott csütörtökön délután a 
döntő szót kimondani. Egyelőre még teljes a bizonyta
lanság abban a tekintetben is, hogy Búd pénzügyminisz
ter tízezres, tizennégyezerötszázas vagy húszezres oszló
számon alapuló reformjavaslatot terjeszt-e a szanálási bi
zottság elé. Éppen ezért

teljesen beavatott helyre
fordultunk ebben az ügyben fölvilágositásért és a kö
vetkező választ kaptuk:

— A legutóbbi minisztertanács teljes rész
letességgel letárgyalta a valutareform kérdé
sét és megállapította, hogy

mind a tízezres, min a tizennégyezerötszá- 
zas, mind a húszezres osztószám ellen igen 

alapos kifogásokat lehet emelni.

is létesitott a belklinikán kiképzett diétás szeinólvzot és 
szakorvos föliigyoleto mellett. A kezelőorvosok előírásai 
orvosi felügyelet mellett azonnal elkészíttetnek és vagy 

íj az étteremben szolgáltatnak föl, vagy kívánatra 

hAzhos száüüStatnak
Az orvosi utasításokkal nem rendelkezőknek a 
fölügyelő orvos a helyszínen díjtalan tanács* 

adással szolgál

Í
A diétás ételek árai nem drágáb

bak a rendes étlapáraknál

......, , , Olcsó diótás menü-rendszer
Vidókioknok szállodai szobávul együtt diétás penzió

Fölvllágosltásolt: VI, Teréz-körut 39 
Telefon: 128-71, 128-72 

____ aReccel
gesnek tartják, hogy a fascizmus ellenségei 
merényletet próbálnak ellene elkövetni.

Vasárnap semmiféle fontosabb tanácskozás 
nem volt.

Briand és Vandervélde többször barátságos 
eszmecserére ültek össze, a többi delegáció 
kirándulásra ment Locarnóból, Stresemann 
Palanzába, Luther és a német delegáció többi 
tagjai Comóba.

H • • •

kötelesség? Vájjon az-e, hogy félreálljunk és 
várjuk a vihar elzuj?ását, vagy próbáljunk 
szembenézni az eseményekkel,

próbáljuk-e elhárítani a társadalmi vihart?
— Amikor én ezt a zsúfolt termet látom, 

azt mondom,
nem szabad tágítanunk, nem szabad félre, 

állni.
Nézzünk szembe az eseményekkel, dörögjük 
oda a kormálnyzatnak: Ne tovább ezen az utón. 
A polgárság és a munkásság föladatairól be
szélt, majd a szanálás kérdésével foglalkozott 
és kifejtette, hogy ez, szerinte, semmiféle más 
eredménnyel nem járt, mint a csődök elszapo
rodásával.

Beszélt ezután még a munkanélküliségről, a 
betegápolás kérdéséről és a gyermekvédelem
ről, amiknek a terheit a kormány a városok 
polgárságára hárítja. Bizonyítgatta a Vass- 
ankétezések meddőségét, majd mindenki szá
mára egyenlő jogokat, progresszív politikát 
és demokráciát követelt. Végüli részletesen fog
lalkozott az elkövetkezendői nemzetgyűlési 
ülésszak teendőivel. Kijelentette, hogy

az ellenzéknek ezután is fokozott erővel 
kell küzdenie a reakció ellen.

Peidl után még dr. Györki Imre és Eszter
gályos János képviselők beszéltek.

A tízezres osztószámot azért kell elejteni, mi
vel az uj magyar pénzt még látszólag sem 
köthetjük össze az osztrák shilling sorsával, 
amig a tizennégyezerötszázas osztószám, 
vagyis az, aranykorona bevezetése azért nem 
lenne helyénvaló, mivel olyan valorizációs 
igényeket támasztana föl, amelyeknek kielégí
tésére sem a kormány, sem a gazdasági élet 
tényezői nem vállalkozhatnak. Így került elő
térbe a húszezres osztószám, amely wdr-fudr 
győztesnek látszott, amikor több oldalról az
zal indítottak meg ellene az offenzivát, Irigy 
ilyen ,.nehéz" pénz bevezetése az árak fölf< lé 
való kikcrckitésének. más szóval, az általános 
drágulásnak, veszedelmét rejti, magában. Ezek 
után merült föl annak a kompromisszumos 
megoldásnak a terve, hogy mind a három ed
dig szóba került osztószám elejtésével

a tizenkétezerötszázas osztószániot kellene 
alkalmazni, más szóval a tizedes pénzrend
szerről legalább ideiglenesen a nyolcados 

pénzrendszerre térni át.
A tizen kótezeröt.százai otsztószám alkalmazása 
esetén ugyanis ezer korona nyolc fillért érne,

saját érdekében tekin lse meg mielöl (vásárolna 
Alakításokat a legrövidebb idő alatt vállalunk

Kónyát és NRpányt
szűcsök

IV, Váci-utca L1 b, félemelet 1 

hudso^esse?xgyár 
loRzúliitottn árai'.

Hadion Suysar S!.w Rrnwr.hum 
Hudson Siiper Sht hétiiléfies /odan 

és Es‘;<fs« Sím Tourlnji 
raktáron

Kossuth Lajos-utca Q

tizezer korona nyolcvan fillért, százezer ko
rona nyolc „ujkoronát" egy millió korona 
pedig nyolcvan „újkoronát". A kormány tag
jainak többsége ez utóbbi megoldás felé haj
lik, a pénzügyminiszter azonban ettől függet
lenül

három megoldási tervezetet terjeszt a sza
nálási bizottság elé,

még pedig az aranykoronás megoldásról, va
lamint a húszezres, valamint a tizenkétezeröt. 
százas osztószámról szóló tervezetet, mert az 
uj pénz ügyét a kormány nőni tekinti som 
párt-, som kabinotkérdésnek és igy a. döntő 
szó jogát a szanálási bizottságnak, illetve a 
nemzetgyűlésnek tartja fönn,

A kormányhoz közelálló helyen arra számítanak, hogy 
a nemzetgyűlés jövő héten már tétéi alá is hozza a 
valutareformról szóló törvényjavaslatot. Erre vonat
kozóan*'' '* «

. J . Scltovszky Bélal >
házólnők a • következőket mondotta A Heggel munkatár
sának:

— Ellenzéki körökben merült föl az a kí
vánság, hogy a miniszterelnök közölje a pár
tokkal, minő törvényjavaslatokkal óhajtja a 
nemzetgyűlést legközelebb foglalkoztatni. Ép
pen erre való tokintettel szerdán délelőtt párt
közi értekezletre fogom meghívni a parla
menti pártok vezető tagjait, de

ennek az értekezletnek semmi más célja 
nem lesz, mint alkalmat adni a miniszter
elnök urnák arra, hogy a kormány és a 
parlament őszi munkaprogramjáról tájé

kozta/aa a politikusokat.
A nemzetgyűlés szerdai formális ülésen egyéb
ként azt a napirendi javaslatot fogom előter
jeszteni, hogy csütörtökön mentelmi ügyeket 
tárgjfaljon a Ház, amig a pénteki napirendre 
előreláthatóan már egy-kót kisebb jelentőségű 
törvényjavaslatot is kitűzhetünk.

Szombaton és hétfőn nem lesz illés,
de amennyiben a szanálási bizottság csütör
tökön letárgyalja az uj pénzről szóló törvény
javaslatot és a bizottság jelentése pénteken a 
Ház elé kerül, akkor

kedden már megkezdődhetik a parlament/ 
vita az. uj pénzről.

Ez a javaslat, azt hiszem, néhány napon belül 
telő alá fog kerülni, mert hiszen itt tulajdon
képen nem is valutareformról van szó, hanem 
egyszerű osztási műveletről, vagyis arról, 
hogy véget versünk a horribilis nagy számok 
uralmának a pénzforgalomban és itt min
denki azt a megoldást támogathatja szavaza
tával, amelyet a legpraktikusabbnak tart. Az 
uj pénzről szóló törvényjavaslat megsza
vazása után kerülhet sor a költségvetési vi
tára, tekiutcttel arra, hogy időközben a pénz
ügyi bizottság elkészülhet a költségvetés 1c- 
tárgyalásával is.

fehérnemiikü’öBlegességeivel, 
hetenként változó újdonságaival 

és rendkívül mérsékelt áraival

Kiíűttö siyörs- és gépírónk, 
aki könyveléshez is ért, délutáni 
munkám, esetleg egész napra föl
vétetik, VIfi, Kökk Szllárd-u. 9, 
délután 6—7 óráig Kelemennél
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Két részeg kocsis 
vasárnap éjszaka sxlvenszurt egy rend

őrt a Frangepán-utcában
Jl tettesedet a désö éjjeli órákban elfogták

(A Reg fjei tudósítójától.) Vasárnap a késő 
éjszakai órákban a Frangepán-utca 22. számú 
házban levő kocsmában hangosan mulatott 
Dallos Károly 23 éves kocsis ós Cselkó István 
22 éves kocsissegéd. Botrányos viselkedésükért 
a vendéglős kitette őket az utcára, ahol, a két 
legény lármázva fenyegetődzött, hogy beverik 
a kocsma ablakát, ha nem mehetnek ismét be 
az ivóba. A lármára elősietett a közelben tar
tózkodó Klung István 1760. szánni rendőr, aki 
csöndre intette a duhajkodókat. Dallos Károly 
ekkor szó nélkül

előrántotta zsebkését, és markolatig a 
rendőr mellébe döfte. A kés a szív alatt 

hatolt be,
s Klung rendőr azonnal összeesett. Mielőtt 
azonban eszméletét elvesztette volna, hangosan 
a menekülők után kiáltott:

Suhajda, Lévai Tibor dr. följelentője, 
inzultáini akarta Beck Oszkár dr. ügyvédet 
Léván tír. feflesége zsarotólevelet ameiynek ©Sas
iján a rendőrség vasárnap szenzációs ssj nyomozási őndíSofti

(A Reggel munkatársától.) A letartóztatott 
dr. Lévai Tibor ügyvéd ügyében szenzációs 
fejlemények várhatók. A vizsgálóbíró már 
szabadlábrahelyezési végzést hozott ügyében 
s az ügyészség föl folyamodása, folytán a sza
bad lábra helyezés kérdése ma kerül a vád ta
nács elé. Lévai Tibor ügyében azonban

olyan adatok kerültek Sztrache Gusztáv 
dr., ügyészségi elnök kezébe, hogy ezek 
alapján uj nyomozást indított a rendőrség.

Két tanú jelentkezett, hogy Suhajda minden 
pénzigérés nélkül, önként ajánlotta, hogy el
hozza a pöriratot. Ez a két tai.u Bálint dijnok 
és Szentiványi írnok, akik egyszobában dol
goznak Su hajdúval és jelen voltak ennél a be
szélgetésnél. Tudnak arról is, hogy Suhajda, 
akinek pontatlansága miatt már fölmondták, 
másnap igy dicsekedett:

— Remélem, most már előléptetnek. Nem 
azért jelentettem föl egy ügyvédet, hogy juta
lomban se részesüljek!

Suhajda előéletéről Ivánszky fővárosi iroda
tiszt előadta, hogy Suhajdát, aki a főváros 
alkalmazottja is volt, szabálytalanságok miatt 
bocsátották el. Fabros, VI. kerületi fővárosi 
altiszt elmondotta, hogy amikor Suhajdát a 
kerületi elöljáróságtól szabálytalanságok miatt 
letartóztatták,

le akarta lőni hivatali főnökét.
Dr. Bányász Vilmos és dr. Beck Oszkár ügyvé
dek tanúsítják, hogy Suhajda náluk is fönt járt 
és ajánlotta, hogy pénzért hajlandó az ügyész
ségnél bizonyos dolgokat elintézni. Miután dr. 
Beck Oszkár ügyvédet a vizsgálóbíró ebben az 
ügybe n k i h al I ga 11 a,

Suhajda megleste dr. Beck Oszkár ügy vő. 
det irodája kapujában, megtámadta és arra 
akarta kényszeríteni, hogy ellene tett vallo

mását változtassa meg.
Beck ügyvéd erélyesen visszautasította az 
inzultust és Suhajda ellen azonnal följelentést 
lett. A másik följelentés, amelyet dr. Lévai 
Tibor felesége tett, egyelőre ismeretlen szemé
lyekre vonatkozik. E följelentés alapja

ogy zsaroló levél,

Gyilkosok! Fogják nieg őket!
A kocsmából és a környékről előrohanó embe
reknek

sikerült elfogni a menekülő tettesek egyi* 
két, Dallos Károly 23 éves kocsist,

akit átadtak a közben elősiető rendőrőrsze
mek n ok.

Cselkó Istvánért a rendőrök kimentek szol
gálati helyére, a Lehel-térre, ahol a kocsis
legényt,

aki az istállóban elbújt, el is fogták
ügy Dallos Károlyt, mint társát a rendőrség 
vasárnap éjjel őrizetbe vette. A súlyosan sérült 
Klug István rendőri a mentők a Mosonyi- 
utcai kórházba szállították. A kórháztól éjfél- 
után nyert értesüléseink szerint Klung rendőr 
áll a pót a élet veszedelmes.

amelyet az ügyvéd felesége kapott s amelyben 
a levél írói azt ajánlják, hogy jutalom ellené
ben többszörös aktalopásról szolgáltatnak ada
tokat és hajlandók megnevezni, hogy k’k azok, 
akik az ügyészségről fontos aktákat, szinte 
Üzemszerűen kicsempésztek. Sztrache ügyész
ségi elnök ebben az ügyben is azonnal el
rendelte a nyomozást s értesítette a rendőrsé
get, ahol a kihallgatások már folyamatban 
vannak.

Vasárnap már több fogházért és több 
olyan rabot, hallgattak ki a főkapitánysá

gon, akik az irodákban dolgoznak
s akik kihallgatásával most azt igyekeznek 
megállapítani, hogy megfelel-e a valóságnak, 
amit, a zsaroló levél írói állítanak és hogy ez 
esetben kik azok, akik az ügyészségről már 
más iratokat, is elvittek.

A Reggel tudósi tója fölkereste dr. Beck 
Oszkár ügyvédei, aki Suhajda szerepléséről a 
■követ közöket mondotta:

— .Miután a vizsgálóbírónál kötelesség- 
szeriien megtettem vallomásomat mindarról, 
amit Su hajdúról tudok, Suhajda megvárt, iro
dám kapuja előtt egy ur kíséretében, akinek 
nevét nem tudom bizonyosan, dr. Bartos vagy 
dr. Bari a ügyészségi megbízott az illető. A 
tanú jelenlétében

Suhajda agresszíven rám támadt és felelős- 
ségre vont, hogy ellene vallottam-e

a vizsgálóbírónál. Kijelentettem, hogy nem 
vagyok hajlandó semmiféle választ, adni. Erre 
azt kérdezte, igaz-c. hogy az újságíróknak azt 
mondottam, hogy ő aktákat csempészett. Azt 
feleltem, az újságíróknak sóin nyilatkoztam 
máskép, mint ahogy a vizsgálóbíró előtt val
lottam és vele nem tárgyalok. Föllépése tá
madó volt, mint aki

inzultáini akar, azonban atlétaember va
gyok s Így lehangoltam támadómat.

Erőszakos föllépésével a magával hozott tanú 
jelenlétében olyan nyilatkozatot akart ki
csikarni tőlem, ami ellenkezik a vizsgálóbíró 
előtt tett vallomásommal. A jelenetnek azon
ban volt egy másik tanúja is, egy védencem 
anyja, özv. Kertész Károlyné, aki szintén vá
rakozott reám. Özv. Kcrlószné előtt azonnal 
Írásba, foglaltam a támadás alatt lefolyt pár
beszédet és följelentésemmel ezt is dr. Sztrache 
főügyész ur elé terjesztem.

Telefon 11-22 KIS KOMÉDIA Kezdető 8-kor 
„Örömkönnyeit" magyar—néniét-zsidó revü Rótt és 

gtelr.hnrcK flillóplévei

Főbelő'tte magát egy 
nyolcadik osztályos 

gimnazista, 
akinek az volt a rögesz
méje, hogy öngyilkosságot 

kell elkövetnie.
(A Reggel tudósítójától.) Különös öngyilkos

ság történt a szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka a Baross-téri Park-szállóban. Az ön
gyilkosságot egy 18 éves diák követte el, aki 
minden alapos ok nélkül, pusztán valamely 
rögeszmétől üldözve, fordította maga ellen a 
revolvert.

Az öngyilkos diák Ferenczi József, aki a 
mezőkövesdi gimnázium nyolcadik osztályába 
járt. A fiatalember szombaton szülei tudta nél
kül föluíazott a fővárosba, ahova este érke
zett meg. A Park-szállóban bérelt magának 
szobát és a következő szövegű sürgönyt küldte 
apjának, akinek még sejtelme sem volt arról, 
hogy fia hova tűnt el: „Budapesten vagyok, a 
Park-szállóban. Jöjj azonnal!"

Vasárnap kora reggel a szálloda személy
zete revolverdörrenést hallott a fiatalember 
szobájából. Azonnal betörték az ajtót.

Ferenczi József a földön fetrengett, kezé
ben füstölgő revolver, homlokából pedig 

patakzott a vér.
dohány pillanat múlva, mielőtt még orvos 
érkezhetett volna, meghalt. Az öngyilkosság
ról nyomban értesítették a rendőrséget, ahon
nan rendőri bizottság szállt ki a Park-szállóba, 
hogy az öngyilkosság okát és körülményeit 
megállapítsák. Ferenczi József szállodai szobá
jában azonban csak a rendőrséghez intézett 
rövid búcsúlevelet találtak. A levélben a kö
vetkezőket irta:

„Ne keressék a halálom okát.
Az volt a rögeszméin, hogy föltétlenül ön

gyilkossá kell lennem.
Evekig kiizködtem e rögeszme ellen, de nem 

tudtam úrrá lenni saját magamon, nem tud- 
tani kiirtani magamból azt az érzést, amely a 
revolver felé húzott. Ezért követtem el az ön
gyilkosságot. Az édesapámat értesítsék.44

A rendőrség Ferenczi József öngyilkosságá
ról természetesen azonnal értesítette a fiú szü
lőit. A fiú édesapja vasárnap délelőtt meg is 
érkezett Budapestre, ahol már csak fiának 
holttestét láthatta. Az apa azt kérte a rendőr
ségtől, hogy fiának holttestét Mezőkövesdre 
szálliitathassa. A rendőrség csak ezután fog 
arról határozni, hogy mi történjék az öngyil
kossá lett Ferenczi József holttestével.

SAISON REKLÁM -CIPŐK

Lakk-antilop, kombinált diszcsattos, '«««
fasarokkal  .......................................ŐOU

I. oszt, bagaria, pántos, sportforma . . 335 
Ugyanaz, fekete  .......................... 298

VER-KO-C1PÖK
IV, Muzeum-körut 33. Tessék a címre ügyelni!

100.E09 korona heti részletfizetés
ellenében szállítunk gyermekkocsit, gyermek- 

/) ágyat matraccal. fehór zománcozott gyermek- 
kádat. HERMÁNK GYULA Magyar Kosár
fonó Rt. Főiizlot: V, Llpót-körut 15. sz. nlatt 
(Vígszínházzal szomben). Telofon 92-9G. Fiók

üzlet: I, Horthy Miklós-ut 10 12. szám. Tolefon: József 86-7?j

O L C S ©ór dacára 
legjobb kivitelű UTOR

Ehrentreu és Fuchs Alapítva" 1879. év'bon

Casino — Fór England - Eremen! Rosc
Vozórkópvisolot: Forráslormók és Ásványvíz- 

kér jskedohni Rt, IV, Marin Volória-utcn l 
Tolefon: József l.'H 75

Azok a női szövetujdonságok, melyeket
Szénásy Parisban és Londonban személyesen vásárolt. 

Ezek a kelmek egytől-egyig szavatoltan azonosak az ottani nagy 
szabócégek által éppen akkortájban bemutatott uj őszi és téli 
modellruhák kelméivel.

A cég minden érdeklődő hölgyet szívesen lát és egyben kijelenti, hogy a fenti cikkeket a szokott előzékenységgel — vásárlásra 
való késztetés -nélkül — készségesen bemutatja. Szénásy Gyula (Kristóf-tér 4., Szervita-tér sarkán.)
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Ságit vasárnap dmran 
át^lsérték ax ügyészségre 

A rendőrségen nj tanú jelentkezett, aki a gyilkosság 
beszélt Ságivalelőtt félórával

,4

(A Heggel tudósitójától.) Sági Izidort, a 
Józsof-köruti hitvesgyUÍkost vasárnap délután 
2 órakor kisérte át egy fegyveres rendőr a fő
kapitányságról az ügyészség Markó-utcai fog
házába. Sági egynapos fogsága alatt teljesen 
megtört és amikor elszállítására sor . került, 
viaszsárga arccal állt meg. kis csomagját szo
rongatva. a főkapitányság udvarán, ahonnan 
nem a többi fogollyal együtt szállitottáik el, 
hanem

fölhajtott födelü bérkocsiba ültették és igy 
vitték át a Markó-utcába.

A gyilkosság ügyében lefolytatott rendőrségi 
nyomozás, amint ezt a vasárnap reggeli lapok 
megírták, még szombaton, alig 24 órával a vé- 
?;es tett elkövetése után, befejezést nyert és 
dr. Györffy Aladár rendőrtanácsos kihirdette 
Sági előtt, hogy a Btk. 281. szakaszába, ütköző, 
hitvestárson elkövetett emberölés miatt letar
tóztatja. A szombaton kihallgatott utolsó ta
nuk Sági Izidornak a gyilkosságot megelőző 
viselkedéséről és feleségéhez való viszonyáról 
tettek vallomást. Megállapítást nyert, hogy

Sági erőszakos természetű ember volt és

Baránszky Gyula Kibukott a Dalosszövetség 
ügyvezető elnöki székéből

A vasárnapi viharos Közgyűlésen leszavazták a BaránszKy-párti Budai 
Dalárda listáját — Kern Aurél az uj elnök

(A Reggel tudósitójától.) A 290 magyar
országi dalegyletet magában foglaló Magyar 
Dalosszövetségben nemrégiben szakadás állott 
be. A néhány héttel ezelőtt Sopronban meg
tartott országos dálosv&rsenyen robbantak ki 
az ellentétek. A dalosverseny után az elégedet
lenek mozgalmat indítottak dr. Baránszky 
Gyula, a Dalosszövetség ügyvezető elnöke ellen 
ós a mozgalom csakhamar oly népszerű lett, 
hogy 3ű dalosegylct beadvánnyal fordult a 
Szövetséghez, amelyben a soproni sérelmek 
orvoslását kérték és

bizalmatlanságukat fejezték ki az ügy
vezető elnökkel szemben.

A vezetőség vasárnapra hivta össze a közgyű
lést, amely az első jelek szerint rendkívül 
viharosnak ígérkezett. Szombaton este igazga
tósági ülést tartottak és ezen sikerült a két 
párt között megegyezést létrehozni. A Bn- 
ránszky-ellenes párt vezetői ugyanis hajlan
dók voltak belemenni, hogy abban az esetben, 
ha Baránszky lemond az ügyvezető elnöki 
tisztségről, megválasztják öt tiszteletbeli el
nöknek. Ebben az esetben azonban

Baránszkyéknak a tiszt újításnál nem sza
bad ellenlistát állítaniuk.

Baránszky, aki a békéltető tárgyalásokon

felesége még házasságuk idején gyakran 
panaszkodott, hogy nem bírja mellette az 

életet.
Vasárnap délben, a gyilkosság utáni harmadik 
napon, érdekes uj tanú jelentkezett a főkapi
tányságon. Dr. Waldmann Frigyes orvos be
jelentette, hogy

pénteken délután 2 órakor, tehát félórával 
a gyilkosság előtt a József-köruton talál

kozott Sági Izidorral,
akivel együtt szolgált a háborúban. Sági el
panaszolta, hogy felesége miatt afférja tá
madt valakivel s fölkérte őt, hogy miután 
lovagias útra tereli az ügyet, legyen a meg
bízottja. Dr. Waldmann — vallomása szerint — 
el is fogadta a megbízatást és

még aznap délutánra találkát adott Sági
nak, hogy a lovagias ügy részleteit meg

beszéljék.
Valószínű tehát — mondotta dr. Waldmann —, 
hogy ö’á<7i a végzetes tettet a feleségével foly
tatott beszélgetés hatása alatt követte el, 
mert félórával előbb, mielőtt feleségéhez ment, 
egész más elintézésre gondolt.

maga is jelen volt, belement az egyezségbe és 
ezek szerint úgy látszott, hogy a vasárnapi 
közgyűlésen várt vihar elmarad. Vasárnap dél
előtt 10 órakor nyitotta meg a közgyűlést a 
Cukor-utcai elemi iskola tornatermében Ger- 
lóczi Béla delnők. A kultuszminiszter képvise
letében megjelent Fillei-Szántó Endre minisz
teri titkár üdvözölte a közgyűlést és fölszólí
totta a megjelenteket, hogy nyugodtan, béké
sen, egyetértésben intézzék, a tisztujitást. A mi
niszteri kiküldött békéltető szavainak nem sok 
hatása lett, mert ekkor már Ilire terjedt, hogy

Baránszkyék nem tartották be az előző 
este létrejött megállapodást.

Baránszky ragaszkodik az ügyvezető elnöki 
székhez és az ellenpárttal szemben, amely az 
ügyvezető elnöki tisztségre

Kern Aurélt
jelölte, ellenlistát állítanak. Ezen a listán a 
tisztségekre nagyobbrészt a Baráuszky-púrt 
yezéregyesüle tőnek: a Budai Dalárdának tag
jait jelölték, az ügyvezető elnök helyet a listán 
üresen hagyták ugyan, de természetesen ki 
volt adva a jelszó hívei között, hogy oda Ba
ránszky neve Írandó, f szavazás megkezdése 
előtt egymásután vonultak föl a Baránszky- 
ellencs párt szónokai. Dr. Emperl Gyula (Bé
késcsaba), a Szövetség egyik vidéki elnöke, dr. 
Vietorisz István nyíregyházi városi tanács
nok, a Nyíregyházi Dalegylet elnöke és Simon 
Sándor székesfehérvári városi tanácsi ok, a 
Székesfehérvári Dalegylet elnöke, szólaltak 

föl, elősorolva azokat a mulasztásokat és sza
bályellenességeket, amolyeket Baránszky 
Gyula a soproni dalosvorsenyen elkövetett. 
Baránszky Gyula minden egyes ellenzéki föl
szólalókra külön válaszolt. Védekezésében elő
adta, hogy az elnökséget nem volt módjában 
összehívni, ezért volt kénytelen mindenben ő 
maga intézkedni, ahogy azt esetenként helyes
nek látta, Baránszky fölszólalását gyakori, iz
gatott hangú közbekiáltások szakították meg, 
amelyek refrénszerüen ismételték:

„Mondjon lo!“
Végül megkezdődött a szavazás, amelynek fo
lyamán egyre jobban kidomborodott az ellen
zék fölénye. A 125 jelenlevő egyleti küldött 
közül 102 adta le szavazatát. Ezek közül

75 szavazott az ellenzéki listára, mig Ba
ránszky pártja csak 27 szavazatot kapott. 
A Magyar Dalosszövetség ügyvezető elnöke 

tehát Kern Aurél lett,
míg Ripka Ferenc mellett tiszteletbeli elnök 
lett dr. Baránszky Gyula is, mert hiszen a 
szombat esti megegyezés értelmében az ügy
vezető elnökségről való lemondása ellenében, 
amelyre akkor Ígéretet tett, ő is rákerült mint 
tiszteletbeli elnök az ellenzéki listára. Az ered
mény kihirdetése után Baránszky nyomban 
eltávozott a közgyűlési teremből és mindeddig 
nem értesítette a vezetőséget arról: clfogadja-c 
a bukást jelentő tiszteletbeli elnökséget vagy 
nem? ■ ■—

Caillaux beszámolt a miniszter
tanácsnak amerikai útjáról

Páris, október 11.
A mai minisztertanácson Caillaux pénzügy

miniszter ismertette azokat az hiiditó okokat, 
amelyek az amerikai tényezőket a kölcsön- 
javaslattal kapcsolatos mérlegeléseiknél vezé
relték. Majd ismertette a megegyezés terveze
tét, amelyet azután a minisztertanács alapos 
megvitatásnak vetett alá. A minisztertanács 
elhatározta, hogy végleges döntés előtt még 
egyszer alaposan megvitatja a kérdést.

EMKE "kávéházat
ujféalakitva

szombaton délután megn’jitot'am!
Mint a kávéhdz uj gazdája, minden igyekezetem
mel azon leszek, hogy a főváros legrégibb és leg
látogatottabb kávéhdzdt régi rendeltetésének 
visszaadjam. Legyen az VHKE újra a régi jó 
társaságok találkozóhelye, ide jöjjenek a vidé
kiek és a pesti ember pihenő idejében, e régi 
kávéház falai között találja föl második otthonát. 
A régi színvonalnak megfelelően teljesen átala
kíttattam a kdvéházat. Vendégeimet igaz kénye
lemmel, virágdísszel, békebeli tejszinkdvéval, a 
gastronomia nyújtotta minden elképzelheti! jóval, 
pompás italokkal, szolid árakkal. Lakatos Máris 
jókedvre hangoló cigányzenéjével fogadom és ki
fogástalan kiszolgálással igyekezem a közönség 
támogatását és rokonszenvét kiérdemelni.

Tisztelettel

HORTI KÁROLY
B M Kü-kívthés fi étterem tulajdonosa

VILÁGSZENZÁCIÓ!
o

Főszereplők:
Titkos Ilona, Pécsi Bianka, 

Berkv Lili, Simon Mária, Csortos, 
Zátony, Z. Molnár, Vágó, 

Dénes, Abonyi, Dávid
’ 9 * • - «
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előnyösen viisárolhutniik. — KéneR nrJcp»rysók 
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Fáj az anyaszlv,
ha gyöngye:
kis gyermeke vézna, gyönge, 
fi azon töpreng, mit is tegyen, 
hogy a gyermek erős legyen? 
Nem, kell a szomszédba menni, 
jő tanácsot kéreg élni:

Szent István malátakávén tartsa!
H piros-pozsgás lesz a gyermek arca.

*

*

*
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Saljapin Fedor,
a cárné kedvence, nagyhercegek pajtása, a világ leg
híresebb énekesszinésze, vasárnap Budapestre érkezett

„Ó, Budapest...
(A Reggel munkatársától.) Délelőtt 10 óra. 

A keleti pályaudvar perronján vasárnapi 
ceönd, egy kis csoport zajong csupán a sinek 
között, újságírók, fotográfusok s a Városi 
Színház egy-két igazgatója — de lehet, hogy 
többen is vannak —. akik

Saljapint, a nagy bassbaritont várják.
— Márffy, Márffy — ordítja mellettem magá

ból kikelve egy cigányprimáskinézésü alak, 
s mint egy eszeveszett, futni kezd a wagonlits 
barna kocsija felé. A mozgó vonat lépcsőjén 
alacsony, sápadt ember áll, ez Márffy, az 
impresszárió, mögötte a nyitott ajtóban drap- 
szinii angol ruhában, gyönyörű, ősz fején kis 
szürke bársonykalappal egy pirospozsgás óriás:

Saljapin Fedor,
a, moszkvai cári operához és Szovjetorosz- 
ország büszkesége, a cárné kedvence, nagy
hercegek barátja, a világnak ezidőszerint leg
híresebb énekes színésze. Zerikovitz, a Városa 
Színház megjelent három igazgatója közül az 
egyik, odaáll elé és francia nyelven üdvözli:

— Saljapin ur, nagy ünnep ez a mai, amelyen 
Budapestet, a. dalok városát meglátogatja,..

Az óriás ráveti égszínkék szemeit a lilára 
borotvált, kínosan elegáns Zerkovitzra és va
lami csodálatosan mélyről jövő, zengő, zugó 
hangon megszólal:

— Uram, hogy ez előbb meg nem, történt, 
annak

az a „salle guerre", aj; a piszok háború 
az oka..,

Nyújtja a kezét, mindenkinek külön a szemébe 
néz, aztán a város felé fordul & két karját a 
nap felé kitárva, mondja:

— ó, Budapest, enflne je le vue...
Most jól megnézem magamnak: rossz, sárga 

félcipő van rajta, de remek csikós harisnya, a 
pulloverjo csak Soulkától lehet, sárga selyem 
ingének gallérjában kis piros slipsznyalckendő 
virít, egészben véve Désy Alfrédhez, a mozi
rendezőhöz hasonlít. Kedélyesen, dörmögve be
szél, igazi magyar ko&ztot szeretne enni s 
megölel, amikor megígérem neki, hogy a pesti 
hölgyek el lesznek ragadtatva tőle. Már az 
autóban ülünk, a fényképezőgépek csattognak, 
Saljapin int, meglóbálja a kalapját — hosszú, 
fehér fürtjeibe belekap a szél — és elindulunk. 
A gyönyörű, vasárnapi reggelen olyan szép nz 
Andrássy-ut, mint az ifjúság. Nézem Saljapint 
mellettem, a szája tátva marad, iigy nézi az 
idegen város házait. Az Operaházat tetőtől- 
talpig végigmustrálja, valósággal a szivére 
öleli a tekintetével .

— Ilt fogok énekelni? — kérdezi.
— Nem, — feleltem neki. „A magyar Opera

ház szegény", akarom mondani, de idejekorán 
elnyelőm a mondatot. A hotel halijában rövid 
cerclc, a sajtó képviselőit 2 órára kéreti s már 
a liftben ásítani kezd:

— Önnel most eldiskurálok egy kicsit, de 
aztán lefekszem s akkorát alszom, hogy ember 
legyen a talpán, aki föl tud majd kelteni.

Hová lehet majd menni éjfélfclé?
— kérdi mosolyogva és kék szemével nagyot 
kacsint. - .

— Ne féljen, maestro, Budapesten jól fogja 
érezni magát. Do nekem azt mondja meg, hogy 
Oroszországban hogy érezte magát, a bolsevis
ták között'? Mi van a színházakkal az „elvtár- 
sak" alatt?

— Hogy most mi van, azt nem tudom, mert 
bárom éve eljöttem hazulról, de azalatt az öt 
esztendő alatt, bizony, amit a forradalomban

MINDEN
HÖLGY

KAP
INGYEN 

dacára rendkívül Beszállított áraimnak
Labor! műterméből 1 drb párisi portrait fényképet 
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enflne je le vue“...
közöttük töltöttem, nem voltak valami rózsá
sak az állapotok. Vannak azonban megbízható 
értesüléseim arról, hogy most már a színházi 
viszonyok sokban javultak: kezdenek vissza
térni a békebeli állapotok.

— Azt mondják, a cárné nagyon szerette 
önt...

Nevet:
— Soha nem mondta nekem.
— Az élete?
— Olyan, mint egy vízesés, amely egy hegy

ről zuhan alá... Nehéz ebből a zuhatagból 
egy csöppet kiválasztani és analizálni.

— Legnagyobb öröme?
— A művészetem. Ez egyúttal legnagyobb 

fájdalmam is.
—-És azontúl? ----
— A gyermek.
— Ó... És vannak gyermekei?

— Tíz gyermekem van.
Nyolc édes és két mostohagyermekem van. 
Egy felnőtt fiam Párisban festő, egy másik 
Amerikában él, egy nagy leányom Olasz-

Beszélgetés Kosztka István dr.-ral, 
a Rökk Szilárd-utcai dráma hó'sével, Ságiról, 
a József-köruti hitvesgyilkosról, akit ismert 

Panaszkodik a családi életet védő törvényeink elégtelenségéről
(A Reggel tudósítójától.) A Niesía-ezanató- 

r.ium épülettömbje mellett az üvegtetős télikert 
előtt sárgaszinü ujjas mellényben, bricsesz- 
nadrágban, szürke harisnyában a napon hove- 
részik egy vállas, megtermett, szőkehaju férfi. 
Mellette kis gyermek játszik, németül beszél
get nevelőnőjével. A kisfiú Koszlka Zdenkó, 
a mellette heverő férfi pedig Kosztka István 
dr. pénzügyi főtanácsos, a Rökk Szilárd-utcai 
dráma hőse. Nem is lepődik meg, amikor a 
József-köruti halálos végű szerelmi drámáról 
kérünk tőle nyilatkozatot.

— Sági Izidor Tibort — mondja —, aki a 
József-köruti boltban feleségét lelőtte, futóla
goson ismertem. Rokonom, Kosztka Emil dr. 
földbirtokos — aki üzleti összeköttetésben ál
állott Ságival —, mulatta be nekem mintegy 
öt évvel ezelőtt, amikor Sági a „Delta" Fém
kereskedelmi Részvénytársaságot alapította, 
amelynek elnöke dr. Kosztka Emil, unokatest
vérem lett. A mi családunkban meg szokták 
beszélni a szorosan vett családi ügyeken kívül 
a család más ügyeit is és igy történt, hogy az 
unokatestvérem lakáisán beszélgettem Ságival, 
akkor, amikor őt elnökévé választotta Sági 
részvénytársasága. Ságival alig egy szer-két szer 
beszéltem, feleségét nem is ismertem. Nem is 
alkottam róla véleményt. Tegnap, amikor az 
esetet az újságokból olvastam, igazán

nem gondolhattam arra, hogy ő az én pél- 
dám után követte el tettét.

Véleményem az ő ügyéről az, hogy a szá
mos enyhítő körülmény mellett súlyosbítja 
helyzetéi, hogy hosszabb ideje különváltan élt 
feleségétől. Ezért, (alán — jogászi fölfogás 
szerint is —

országban van férjnél. Gyönyörűek valameny- 
nyien...

— No és ön, az édesapjuk... ön szépnek 
tartja magát?

— Ha tudnám, hogy az asszonyok mit gon
dolnak felőlem, akkor erre a kérdésre is tud
nék válaszolni.

— Hát az asszonyok nem mondják meg ön
nek, hogy mit gondolnak ön felől?

— ök csak néznek némán és én sohasem 
kérdezem őket, hogy ilyenkor mit gon-

dóinak.
— Élete végvcélja?
— N temető.
— De az életben még...?
— Hogy más jó énekeseket meghallgassak, 

magam pedig — hallgassak.
— Hagyott-e valamit Oroszországban, ami 

faj és ha igen, kapott-e ezért cserébe Európá
tól valamit?

— Semmit sem vesztettem Oroszországban 
és semmit sem találtam Európában.

Ahogy ezelőtt Oroszországban és Európában 
voltam, ugy most is Oroszországban és Euró
pában vagyok...

Megáll előttem és mosolyog. Ugy mosolyog, 
mint ahogy odakünt a nap süt. Fáradt, hóri- 
horgas, kékszemü legény, akit ötven éve csó
kol az elet és ezt a csókolódzást még egyikük 
sem unta meg. Ugy búcsúzik tőlem, mintha 
regi baratja volnék cs mintha nemsokára új
ból visszajönnék:

— Au revoir, mon ami.. Egyed Zoltán

más megítélés alá tartozik az ö esete, mint 
az enyém,

aki fegyveres férfival állottam szemben fegy
verrel a Rökk Szilárd-utcában. Nálunk, saj
nos,

a törvények nem védik annyira a becsüle
tet, az erkölcsöket, a családi életet, mint 

például Angliában,
ahol legutóbb is fölmentő ítéletet hozott a bí
róság Mortimcr őrnagy ügyében, aki lelőtte 
azt a férfit, akit felesége lakásából távozni 
látott, pedig a felesége hűtlenségére bizonyí
tékai nem is voltak.

Kosztka István, akit a törvényszék tudva
lévőén erős fölindulásban elkövetett ember
ölés bűntettében mondott ki bűnösnek és 4 
évre ítélt és idegbetegsége folytán helyezett 
szabadlábra, mint üdülő beteg, most várja 
ügyének táblai tárgyalását. Előbb azonban 
válópörét tárgyalják le. A bíróság a jövő hé
ten fogja törvényesen elválasztani Kosztka 
Istvánt feleségétől.

Nem kell vízum 
az U. S. A.-haü!

Itthon is van munkalehetőség, 
amerikai stilii kereseti perspek
tívával. Csak éppen akarni kell. 
Abszolút megbízható, kultur- 
embereknek üzletszerzéssel itt
hon biztosítjuk Amerikát. Vár
juk önt igazolóirásaival 10-12, 
vagy 4-6 óra között. VIII. kér., 
József-körút 19. sz., II. em. 4

Pnilowerek, mellények, swetterek, 
síi)., finom olcsó harisnyák 

Hölgyek, urnk és gyermekeknek GébOF
V. Dorottya-utea 10
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A vasárnapi katolikus naggyiilésen
Zichy János gróf, Orsenigno pápai nuncius, Preszly 
főispán, Özeit cr Jenő, Glattfelder és Zadravetz püs

pökök beszéltek
A fényes eucharisztikus körmenet beszédeit rádióantennák utján 

közvetítették a tömeghez
erejével alkotott államot, ni^észctben, tudományban is 
mindenütt ott látjuk a katolikus egyháznak és főpapjai
nak kezét. A marxizmus — amint annak időjén a francia 
forradalom is — azt hirdeti, hogy szét kell választani az 
egyházat és az államot, a vallás magánügy. Holott 

ma, amikor a legborzalmasabb gyilkosságokról hal
lunk ás olvasunk, amikor gyermek apát, testvér 
testvért megölni képes, nőin nélkülözheti az állam 

a vallást. .
A szociáldemokrácia napjainkban irányt és módszert vál
toztatott. Hartwig: „Jézus vagy Marx" cimü könyvében 
azt Írja, hogy aki gondolkozik, 
aki imádkozik, az nem gondolkozhat. Hát ha nem imád
kozunk, nem hiszünk Istenben, miben higyjiink, miben 
bízzunk? Az emberi hatalom: korlátolt, a tudományos 
kutatások eredményo az, hogy végeredményben nem 
tudunk semmit. Az egyetlen, ami ezek után marad szá
munkra: a hit. fia Jézus és Marx között kell választó- 
ltunk, mi, igenis, Jézust, választjuk.

Czettler Jenő
egyetemi tanár beszédében rámutatott arra, 
hogy ma is forradalom van Magyarországon: 
ha nem is utcai, politikai forradalom, 
a lelkek forradalma. Majd igy folytatta:

— A keleti népvándorlás küzd ma is a nyugat 
gdny kultúrájával. A szocialisták kollektivista törekvései 
leginkább veszélyeztetik az egyén szabadságát.

A szocialisták vezérel közül egyesek tulajdonkópon 
legnagyobb kapitalisták, csak ugródeszka nekik 

szocializmus céljaik eléréséhez.
egész Nyugatcurópa kultúrája, ha nem a 

eszmék vezérelik.
Glattfelder Gyula dr.

püspök mondott még beszédet:

Zichy János 
hosszabb be-

helyzetben két

amire ebben az 
szükség van.

(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap kezdődött 
a XVII. Országos Katolikus Nagygyűlés, 
amelyre a katolikus hívek az ország minden 
részéből igen nagy számmal érkeztek a fővá
rosba. A háromnapos nagygyűlés megnyitása- 
képen reggel órakor Orsenigo Caesaré 
pápai nuncius szentmisét és Ven! Sanctet pon- 
tiíikált a Bazilikában. Az elnöki széket gróf 
Zichy János foglalta el, jobbján Csernoch Já
nos hercegprimás, baloldalán Orsenigo Caesaré 
pápai nuncius foglaltak helyet, 
gróf nyitotta meg a nagygyűlést 
széd kíséretében:

— A katolikus társadalomnak a mai 
/peM fontos teendője van. Az első:

a hitélet kimélyltése.
A hit egyensúlyban tartja a lelkeket, 
excentricitdsra hajló korban elsősorban 
a hitélet kimelyitése visszaállítaná a tekintély tiszteletét 
és a szeretet uralmát. A másik fontos teendő

a szociális érzés terjesztése és praktikus alkalmazása.
De nemcsak szószékről kell hirdetni a szociális eszmé
ket, hanem gyakorlatilag alkalmazni is ezeket, mert 
különben a tömegek zöme beleveti magát a szociálde
mokráciába.

Kenyeret kell adnunk, munkaalkalmat kell szerez
nünk a katolikus munkásságnak, nehogy eladják 

magukat a szociáldemokratáknak.

Orsenigo Caesaré
pápai nuncius olvasta föl ezután olasznyelvii 
beszédét, amelyet tolmács fordított magyarra;

— Erre a nagygyűlésre — mondotta a nuncius —, amely 
a történelemben a „szentévi katolikus nagygyűlés" ílcveu 
fog szerepelni, XI. Pius pápa üdvözletét tolmácsolom a 
résztvevőknek, XI. Pius pápa jelmondatát idézem: „Pax 
Christi in regno Christi." lí.riszlus bókéjo, Krisztus or
szágában.

Zichy János gróf elnök üdvözölte a ninciust 
beszéde után, majd indítványozta a nagy-' 
gyűlésnek, hogy küldjenek hódoló táviratot* 
XI. Pius pápának, továbbá

a száműzetésben élő királyi családnak.
Az elnök ez utóbbi szavalt a közönség percekig 
tartó tapssal és éljenzéssel fogadta. Hódoló 
táviratot küldött a nagygyűlés Horthy Miklós 
kormányzónak is.

Preszly Elemér,
Pest vármegye főispánja volt a következő 
szónok:

— Három intézmény az, amely mindig pillére volt az 
alkotmánynak. Az első: a királyság intézménye a szent 
koronával. (A szónok c szavainál lelkes éljenzésbe tört 
ki a hallgatóság és ogy-két ilyen közbekiáltás hangzott:

„nol van a királyi’* — „liiré’yság vagyunk király 
nélkül!")

A másik két intézmény: « katolikus egyház ősi püspök
ségeivel és a magyar vármegye az ezeréves alkotmány 
szellemével. Állam és egyház mindig vúllvctett erővel 
dolgoztak: Szent István az egyház nagy konszolidációja
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Csanádi
— A francia forradalom nagyreszt a forradalmat meg

előző idők hitet iromboló, beteg irodalmának következ
ménye volt. Az orosz forradalom esetében 
boló irodalom mételyczto meg a lelkeket. 
ndlufik is reformálni kell és megszentelni 
jól bevált prakszlsa szerint. Nem tűrjük,
és színházon keresztül a bűn megmételyezze az

hogy a

is ez a rom- 
A közéletet 

a szcntcgyhdz 
hogy a sajtón 

orszdgot.
Nőin tudjuk, nem akarjuk elhinni, hogy a mai 
keresztény kormányzat Játékbank fölállításával akarja 

megoldani a magyarság problémáit.
Ellenkezőleg: kérjük és elvárjuk, hogy mielőbb intézkedni 
fog a kormány az amúgy is borzalmasan elharapódzott 
játékszenvedély ellen.

Déli 2 óra volt, már, amikor a vigadóbeli 
nagygyűlés véget ért. Három órakor vette 
kezdetét az évről-évre megismétlődő

eucharisztikus körmenet.
A Bazilikából a Vilmos császár-utón és Al
kotmány-utcán keresztül az Országház-térrc 
vonult és másfél óra hosszat tartott, amig a 
Mária-zászlók alatt csoportosult tömeg, amely
nek nagy részét a diák bajtársi egyesületek 
és a budapesti elemi és középiskolák tanulói 
alkották, elérkezett az Országház-térre. A szó
noki díszsátort a parlament főkapujának lép- 
csőzetén állították föl. A sátor két oldalán 
diiszruhás rendőrök állottak sorfalat, a sátor 
előlit pedig kivontkurdos hajdúk. Hogy az 
ünnepi beszédet a hatalmas tömeg legtávo
labb álló csoportjai is meghallják, a tér köze
pén

öt tölcséres rádióantennát állítottak föl.
Negyed hatkor érkezett a parlament főka

puja elé a főpapok kíséretében Csernoch Já
nos hercegprimás, majd az egyházi litániák 
el éneklése után

Zadravetz püspök
tartotta meg ünnepi beszédét:

— Legyen már vágó n vnk dühöngésnek, mert.
nagy n harci zaj még Itt és kevés a csöndes mngába- 

szállás,
de. kevés a megbocsátás.sok. még a gyűlölködés,

Zadravetz beszéde után a hercegprímás meg
áldotta. a tömeget, amely ezután a Himnusz 
hangjai mellett lassan szétoszlott. Este dísz
hangverseny volt a Vigadóban és ezzel a nagy
gyűlés első napja véget ért. •

Szőrme-bunda
minőségben, árban legelőnyesebben

Bodnár jftzsefSn,.,
V, Nádor-Utca 15. — Telefoni 12.70

Rttvld bunda 1,60Q.poo.t«|, ho,Slu 3,OOO.ooo.tól | 

Froreich Ernőt beteg- 
szállító aratóra viszik 

Sopronból a győri táblai 
tárgyalásra

(A Reggel tudósítójától.) A győri királyi 
ítélőtábla október 17-én tárgyalja Froreich 
Ernő bűnügyét s eddig úgy volt, hogy a táblai 
tárgyalásra nem vezetik elő a beteg Fro- 
reichet, akit a soproni fogházban őriznek. Dr. 
Sándor László, Froreich védője azonban kér
vényt intézett a győri, királyi Ítélőtáblához, 
amelyben engedélyt kért, hogy súlyos beteg vé
dence is megjelenhessen a tárgyaláson és hogy

Győrbe betegszállító autóval vihessék át. 
Erre a kérvényre a védő

vasárnap kapta meg a győri táblától az 
engedélyt

és igy Froreich védője már meg is rendelte a 
betegszállító automobilt. Froreieliot az autón 2 
fegyőr és 1 ápoló fogja kisérni. A táblán dr. 
Szirmay Béla tanácselnök tárgyalja a bűn
ügyet, amelynek előadója dr. Kvassay tábla- 
biró lesz, miután Dukovics táblabiró, aki ed
dig az ügy referense volt, megbetegedett. \ 
vádat dr. fíácz győri főügyész fogja képviselni.

0.000 K-ért
nyerheti

ezt a gyönyörű autót
(60 lóerős Fiat) 

és még a következő tárgyakat: 
egy föbérieti berendezett gyönyörű 

kétszobás lakást a város belterületén, 
egy négyüléses uj Fiat sportautót, 
három női bundát nemes szőrméből

(állandóan megtekinthető Morvái szűcsnél, Kigyó-utca 4/C) 
két uj zongorát, 

öt teljes női kelengyét 
(megtekinthető Fekete kelcngycüzletóbcn, Teréz-körut 12) 

öt uj motorkerékpárt, 
öt komplett rádióffölszerelősta 

10 komplett férfiöltözetet, 
10 uj kerékpárt, 

1OOO különféle nyereménytárgyat

Nyukosz sorsjeggyel
Hwzás már e hóban

Sorsjegy In tézőség:
V, Zrínyi-utca 14. sz. Telefoni 132—58, 185—91

BRILLIANSOK AT^SL^EE
l o—i II..... .  vesx

Székely Emil*"^ 51 'rioi-ís

Cyánirt J. 116-55
J. 126-38

Szőnyegvevők 
figyelmébe l 

000.000 K-ui
Valódi perzsa átve
tőszőnyeg .............
Valódi perzsa össze
kötőszőnyeg ..........
IPritma magyar perzsaszőnyegek
Géppelszőttgyapju -fl <jrn HAA 
ebédlőszőnyeg . . . IjZuU.UUU

7,500.000 K-tói

2,000.000

Argaman-szőnyegek 
Gyapjú nyírott szőnyegek 

Nyírott és foukíéffutószőnyegek 
KyOim-szönyegek (torontáli) 

Mocket-diványátvetoík 
és asztalterítők

Évi lakással rondolkoző úri családoknak kedvező 
, Hzctési föltételek

Mérsékelt árak . Alapítva 1901

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

(l'urdo-utca), Sas-utca sarok

Ditrichstein
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Az egykor dúsgazdag Heller Wlörzsnrvosnú, 
a divatos, excentrikus Leitner-leány, aki először viselt Pesten bubi
frizurát, elhagyottan, nyomorultan halt meg egy katonakórházban 
Öt és egész családját exaltált fia, Róbert tette tönkre, aki Liliében bárzongorás

(A Reggel tudósítójától.) A napokban temet
ték el Heller Simonnét, a TFeiss Annié önqyil- 
kossága idején sokat emlegetett Heller Róbert 
édesanyját. Egy katonák ónházban halt meg, 
ahova az Esplanad-hotelből vitték be halálos 
betegen. Élete utolsó idejét a legnagyobb nyo
morban tengette az egykor dúsgazdag és 
excentrikus divathölgy; a kis hotelszobának, 
amelyben szinto kegyelemből lakott, m?g ab
laka sem volt,

ablaktalan, kimustrált fürdőszobában nyo- 
morgott halála előtt, aki egykor a legna

gyobb luxusban élt.
Hellcr Simonná ragyogó élete és halálos sze
génysége a legtipikusabb pesti regény.

Régi híres pesti vivőr, az öreg Leitncr M. R. 
leánya volt Heller Simonná. A régi jó Buda
pest éjszakai életéiben mindenki ismerte az 
öreg urat., akinek a Bazilika mellek papir- 
iizlete volt. A dúsgazdag öreg ur gáláns életet 
élt, minden éjjel pontban 12 órakor megjelent 
a néhai Fővárosi Orfeumban s állandó páho
lyában az akkori idők leghíresebb orfeum
csillagai vették körül. A vidám vivőr leányá
nak nem lehetett olyan szeszélye, amit a gaz
dag apa ne teljesített volna. Nem volt szép, 
de. rendkívül érdekes, szellemes és excentrikus 
nő volt: a legelegánsabb pesti társaságok ked
vence.

Az első nő, aki Budapesten bubifrizurát 
viselt és nyilvános helyen cigarettázott,

«. Leitner-leány volt. Egész Budapest tudta, 
hogy arany cigarettatárcát hord, mint a fér
fiak. Ez volt bevésve tárcájába: „Dir von mir." 
Haja már fiatal éveiben őszes volt, ezt is érde
kesnek tartották rajta, könyveket irt, aforiz
mákat, szellemes csevegéseket, német nyelven. 
Nem volt olyan müveit európai nyelv, amelyen 
tökéletesen ne beszélt volna. Amikor férjhez 
ment Heller Simon katonaorvoshoz,

a szenzáció a hozománya volt.
Roppant vagyont kapott és örökölt, apja ha
lála után az övé lett a hatalmas cég, a. Rózsa
dombon a legszebb villák egyike, bérház a 
Váci-utcában és a Révai-utcában és óriási tel
kek a Haycsár-uton. Kétmillió aranykoronára 
becsülték a vagyont, amit llellerné kapott. A 
rózsadombi villában nevelkedtek llellerné fiai, 
Róbert, Oszkár és Edvárd. A fiuknak sem le
hetett olyan szeszélyük, amit anyjuk ne telje
sített volna. Amíg Iíellcr Simon élt, még vala
hogy korlátok között tartotta.

a tékozló anya és fiai 
szenvedélyét, a főtörzsorvos azonban a háború 
végo fele meghalt és a család ettől kezdve 
szédítő gyorsasággal rohant, veszte felé. 
Róbert, a legidősebb, aki addig diplomáciái 
pályára készült, féktelen költekezésével való
sággal szétszórta a család vagyonát. Hcllerné 
szenvedélye lett, hogy Róbert tékozolja a va-

IV, Párisi - utca 2
IV, VAcl-utva 9

Legújabb párisi modellkalapjai megérkeztek, 
melyek kópiái már 5—600 ezer kor.-ért kaphatók

r'
Függönyök, 

csipkék, etaminok 
legolcsóbb árakon, csakis 

Wieg Testvéreknél
IV, Deák Fcrenc-ulca 23 

rawvma*.'■■■riamNrm Liniurxr -vrvi rwTTMMBaMWVwrraaww’wnanMM*

A hét tenger önMe 
ma délután ledob 15,000.100 K-át 
Az Uránin, Mozgókóp-Otthon és Cnpltol Hót Tenger ördögo mn, hétfőn r.'lután 1 ós 2 órn között fölropUl ti Magyar 
Légiforgalmi Bészvőnytársnsóg gépén és UJpoat, ós a főváros főbb útvonalai fölött ledob 33.3J3 darab számozott 

röpcédulát, amoíyből .Tszemély egymillió, 10 személy 500.000 ós 30 személy 100,000 li-ás Jutalomban részesül

Nézzen íöl az égre és hajoljon le a szerencséjéért!

gyónt. Amikor már mutatkoztak a bajok, 
Ileller Hóhért megalapította a „Madame" cimü 
társasági lapot s

ő volt az első Budapesten, aki ebben a lap
ban különös moralitással a női láb kultu

szát vette divatba.
A legérdekesebb női lábak népesítették he a 
„Madame" ezinnyomatos, elegáns oldalait, s 
a képek, között a leggyakrabban

Ilellerné lábai
a legexcentrikusabb láb divatszerepeltek, _ _______________

kreációk és pózok bemutatásával. Róbert.
ezekkel a képekkel pumpolta a pénzt édes-el pumpo 

anyjától,

Hegedűs Lóránt mond emlékbeszédet 
október 30-án, Tisza István halála évfordulóján

(A Reggel tudósítójától.) Hófehér párnákra 
támaszkodva bontogatja reggeli postáját. A 
levelek írói a. tanácsok, egész özönét, zúdítják 
naponként Hegedűs Lórántra; elhalmozzák 
ideákkal, alapítási tervekkel, kérelmekkel. A le
velek kivétel nélkül válaszolatlanul maradnak. 
Hegedűs Lóránt friss és pirospozsgás színben 
van; izmos, zömök felsőtestével sziklákat emel
hetne. Egészen sajátságosán hat ezzel szem
ben, amikor lemondóan, apatikusan kezd be
szélni jövendő terveiről:

— Hogy a hadakozó cikkeim után megint va
lami praktikus munkára adjam magamat? Azt 
ugyan hiába várják, akik várják. Megrokkant 
ember vagyok én, kérem, nem való a fórumra 
többé. A politika a megalkuvások tudománya. 
Hát én meg bizony sohasem voltam s nem is 
tudnék a megalkuvások embere lenni. Egyelőre 
többféle tervvel foglalkozom. Először is

október 30-án, gróf Tisza István halála 
napján, a Tisza-Körben én fogom az emlék- 

beszédet tartani
„Tisza István a világtörténelemben" címen. Az 
első eset, hogy egy beszédre készülök s azt előre 
írásban is kidolgozom. A politikai pályámon 
ezt sohasem. tettem. Egy alkalommal olvastam 
csak föl a beszédemet papírlapról, a lemondá
som alkalmával. Azt sem én írtam, hanem 
Gratz Gusztáv. Most pedig Borzeviczy Albert 
egyenesen fölkeresett s kapaciált, hogy emlék
be sz,é demet, ami mégis csak különbözni akar a 
politikai gondolatoktól, előre írásban dolgoz
zam ki. Hát ha muszáj, megteszem azt is. A to- 
további terveim, hogy „Magyar 
mén kiadom

politikai naplómat 
s „A halhatatlanok útja" címen 
jegyzéseimet. Hogy vannak-e 
Akadnak, ha nem is túlságos 
kitartóbb Iferczeg Ferenc. Sohasem hittem 
volna, hogy ebben a ridegnek ós zárkózottnak 
tartott svábban ennyi kedély és melegség van. 
Nagyon sokszor gyöngéd erőszakkal fölpakkol 
s magával visz ki a villájába az édesanyjához 
s ott hármasban 1 ráesel iink, teázgatunk, inig 
csak ránk nem szakad az este. Gyakori vendé
gem Teleszky János is. Nagyszerű egy koponya 
ez az ember, bárki mit is mond. Idonézzen a 
kazeinre -- mondja felém fordulva, miközben 
finomhajlúsu, puha tenyerét nézegeti —, sehogy 
som tagadhatom meg külsőleg sem, hogy

a Jókaink nemzetségéből származom.
na rátcszem a kezemet a halott Jókai. kr tó
fejéről lemintázott emlékre, szinte ijesztően 
azonos a nagyság és vonalrajz. És tudom, ér
zem, hogy a lelkűnkben is megvan a sok ro-

Kálvária"

ón régi oziiKtt/iricy.nkat Qnhrrn'mr ?n az. (Köz-
tolJcGÓrtéklicui vásárul úulllllulLll I ponti városház főkapunál)

am 

akit elkábitott a siker, mint a kezdő prima
donnákat, hogy az ő lábait csodálja a pesti 
divat. így vándoroltak a házak és telkek 
Hellcr Róbert tékozló kezébe. Amikor a ..Ma
dame" pénzzavarai közben a cégtárs, Weiss 
Annié, öngyilkos lett, amint ismeretes,

gyilkosság gyanúja
miatt letartóztatták Ileller Róbertét és édes
anyját is, akit azzal vádoltak, hogy ő irta azt 
a levelet, amelyből kiderült, hogy JVeiss Annié 
öngyilkos lett. Utóbb teljes elégtételt kaptak, 
a gyanú alaptalan volt. Amint kiszabadultak. 
Hcllerné, fia rábeszélésére, eladta az utolsó 
házat, a Révai-uteui bérpalotát és mindketten 
kimentek Párisba. Ahogy kiértek Párisba, 
Róbert minden pénzt azonnal elvett az anyjá
tól, izgalmas családi jelenet volt,

a kifosztott anyát a veszedelmes fiú tettleg 
inzultálta és kiverte lakásáról.

llellerné teljesen pénz nélkül maradt, a kon
zulátus ingyenjegyével utazott vissza Buda
pestre, egy szál ruhában, ötvenhatévcs lett, 
megöregedett, nyelvleckéket adott és a leg
nagyobb nyomorban élt az ablaktalan hotel
szobában. A tékozló fia, Róbert, most Liliében 
bárzongorás.., 

r

konság. Itt van mindenekelőtt az én sötét 
pesszimizmusom, amiből sehogy sem tudok 101- 
tápászkodni. Amikor az összeomlásom után 
künn tartózkodtam Németországban, hogy 
gyógyulást keressek, a nőmet orvosi világ ki
tűnősége, Kalischcr professzor vett u gond
jaiba s megígérte, hogy legkésőbb kilenc hónap 
alatt talpra fog állítani. Akkoriban megmon- 
tmn neki, hogy ez az igyekezete nemigen fog 
sikerülni. A próféciám, sajnos, nekem adott 
igazat, bár ennek a valóban kiváló orvosi nagy
ságnak úgyszólván csalhatatlanok a diagnó
zisai.

Hogy sötét hangulatából fölrázzam, a küszö
bön álló

valutareformra
terelem a bcózcdet. S valóban a következő pil
lanatban gúnyosan megvillan Hegedűs Lóránt 
szeme és mosolyogva mondja:

— De erről azután igazán nem szólhatok 
egyetlen szót sem. Különben is, mit használ a 
sok beszéd és nyilatkozat ott. ahol lettek kelle
nek. A póruljárt, bukott államférfi egyetlen 
rehabilitációja a siker, ami egy újabb hatal
mas tettét követi...

Lemondóan nyújtja feléin búcsúzára a kezét 
s látom, amint meleg, dióbarna szeme fölé ned
ves fátyol borul... K. M.

irodalmi föl
látogató'ni? 

sokan. A leg-
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Most készültek cl őszi új
donságaink nagyobb vétel
ben előnyösen beszerzett 
angol és skót szövetekből 
r Ezer K
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ruháinak kiváló szabása ós kidolgozása elismert, őszi és 
téli idényre kelmék dús váinsztókbiin. Hozott anyagból 

is vállaljuk ruha készítését.
Rendkívül elSnySs Arak és föltételek. 
Kossuth Lajos-u. 15. Telefon: J. 154-20.

SZABCORtVOSI
Kondotó? egész nap. Ilá'xócei-ut 32.1. óin. 1, Rókussal esőmben
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Ezerágu delta
Így, ősz végén, oly sebesen rohan 
Tenger felé az öngyilkos folyam, 
Utálja mocskát, mely belészakadt 
És partjain a züllött tájakat, 
örökzöld hegy sziiztisztán szülte őt, 
S hogy nőtt a medre, szennye egyre nőtt. 
Én is tisztán születtem, boldogan, 
S olyan vagyok, mint ősszel a folyam: 
Sodrom átömlött piszkos éveken, 
A világ minden szennyét görgetem! 
Tenger felé rohannak a habok, 
A tengernél deltára szakadok, 
S beléhalok ezernyi ágakon: 
Ezernyi bűnöm van és bánatom.

Zsolt Béla

Ölni nem szabad
Nem állunk e mellé a boldogtalan Sági Izi

dor Tibor mellé, aki nem merte megölni ma
gát, hanem megölte a másikat, a huszonnégy- 
éves, világra való szép asszonyt. Nem. Leint
jük a tragikus gesztust, amellyel a szive felé 
kap az elhagyott férj, a megcsalatott szerel
mes, a konjunktúra mártírja, a pech hőse. Nem 
kaphat erkölcsi fölmentvényt tőlünk, s nem 
öntjük szepegő szájába a részvét édes fejecs
kéjét, akármilyen szivszaggató kávéházi muzsi
kával aláfestve zokogja el az élettragédiáját. 
Senki emberfiának ölni nem szabad. Sági 
Izidor Tibornak se szabad ölni. Nem vagyunk 
hajlandók a megtört hebegőt megérteni s nem 
fogjuk az irgalom ernyőjét a bűnös fej fölé 
tartani. Nem leszünk okvetlen férj- és férfi
pártiak és nem fogunk itt a közönségnek nép
szerű káposztát melegíteni, a tegnapról maradt 
erkölcsi fogalmak lágy töltelékeivel. Toliunk 
az igazság tiszta acéljából való, tintatartónk 
a lelkiismeret. Sem erőnek, se gyöngeségnek 
nem hajolunk; minden percünkben és minden 
betűnkkel az emberséget, az igazt szolgáljuk. 
Egy pipogya lamentál itt a jeges törvény 
elé s az eleven, napsütött világ felé, s a párját 
kiáltozza, az asszonyát, aki nem akart mellette 
lerongyolódni. Nem átallja felhányni a lelőtt 
asszonynak a rendörtanácsos előtt, hogy az 
asszony régen hangoztatta, hogy tzidni sem 
akar róla, hogy nem kér többet belőle, hogy 
sohase kellett neki igazán. Sági Izidor Tibor
nak, a férfinak, tehát el szabad vonulni sebzett 
szivével. Nem pedig a tőle három éve külön
válva járó asszonyt a halálba küldeni azzal a 
bizonyos rozsdás pia vei revolverrel. Nem, ezt 
nem szabad a tönkrement és megszégyenült 
úriembernek, a tehetetlennek, az irigynek, a 
gyávának. Gyáva szenvedni, gyáva élni, gyáva 
meghalni. Hanem minden gyávaságában bátor
sága van revolvert huzni s halállal büntetni 
az asszonyt, aki szabadulni akar tőle. Az élet, 
az egészség, a szépség égi öröme, a Teremtéstől 
engedélyezett szent boldogság, a szív örök 
szabadsága, a megszerzett emberi függetlenség 
vannak itt rettentő rútul megsértve. Nem fo
gadunk el semmi néven nevezendő gyilkossá
got. ölni nem szabad. Sági Izidor Tibornak 
szerencsétlen élete privát ügy. Szerencsétlen 
ember annyi szenved idelenn, ahány csillagot 
látunk ragyogni fent az égen. Gyáva, ha nem 
tudsz élni, magad pusztulj, ne azt pusztítsd el, 
aki virágzani tud a maga szárán és a biztató 
meleg napra mosolyog. Sz.

— Sarrail tábornok Szíriában marad. Paris
ból táviratozzak: A kormány megcáfolja azo
kat a híreszteléseket, amelyek szerint Sarrail 
tábornokot Szíriából visszahívják.

MICHELIN PNEU
(GYÁRI RAKTAK) AUTÓFÖLSZERELÉSEK 

NAGY JÓZSEF
TELEFON 21—07 ANDRÁSSY-UT 84

— Pénteken tárgyalja a Töreky-tanács Beth
len István sajtópörét Fényes László ellen. E 
héten letelik a büntetőtör vény szék Töreky- 
tanácsának nyári szabadsága és már péntekre 
igen érdekes sajtópör fő tárgyalása kerül 
sorra ennél az itélőtanácsnál. Az Esküdt-féle 
biinpör főtárgyalása során Fényes László 
cikket irt a Népszavában és szóvá/tette gróf 
Bethlen miniszterelnöknek a tanuviallomásá/t. 
A miniszterelnököt — amint emlékezetes — 
arra nézve hallgatta ki a bíróság tanuképen, 
tudja-e, hogy a kiviteli engedélyek révén bizo
nyos anyagi áldozatokat kellett lefizetni az en
gedélyeseknek. Bethlen eskü alatt jelentette ki 
a bíróság előtt, hogy erről nem volt tudomása. 
Ezt követőleg a nemzetgyűlés folyosóján Ra- 
kovszky István levelet mutatott több kép
viselőtársának, amelyet Bethlen István irt 
nagyatádi "Szabó Istvánnak. Ez a levél meg
jelent annak idején „A Nép“ című lapban is, 
de leközölték a Népszavában is és Fényes 
László szembeállította Bethlen Istvánnak ezt 
a levelét a vallomásával és olyan kitételekkel 
kísérte a miniszterelnök szereplését, amelyek 
miatt Bethlen fölhatalmazást adott az ügyész
ségnek, hogy hivatalból üldözendő rágalmazás 
vétsége címén indítsanak eljárást Fényes 
László, a cikk szerzője ellen. Arról a levélről, 
amely a nemzetgyűlés folyosóján kézről-kézre 
járt és amelyet szószerint leközölt Fényes 
László is, kiderült, hogy — apokrif. Előkerült 
a valódi levél is, amelyet az Esküdt-féle bűn
ügyi főtárgyaláson Töreky föl is olvasott. 
Fényes erre a Népszava legközelebbi számá
ban közölte a valódi szövegű levelet is, ez 
azonban nem változtatott már azon a tényen, 
hogy megindult ellene a bűnügyi eljárás az 
első cikke miatt. Fényes László védője, dr. 
Vámbéry Rusztem a vádirat kézbesítése után 
a valóság bizonyítására vállalkozott és bizo
nyítékait a főtárgyaláson kívánja részletesen 
fölsorakoztatni. A vádhatóságot ebben az ügy
ben maga dr. Sztrache Gusztáv királyi fő
ügyész, a főügyészség elnöke fogja képvi
selni, aki azóta, hogy az ügyészséget vezeti, 
most ül másodszor közvádlói székbe. Az első 
ilyen szereplése — amint ismeretes — a Be- 
niczky-félo hünpörben volt.

— Halálozás. Farkas Győző ny. ni. kir. pénziigyigaz- 
gató, a vaskoronarend lovagja, miniszteri tanácsos, a 
budai előkelő társaság népszerű tagja, október 10-én 
08. életévében hirtelen elhunyt. Temetése ma délután 
4 órakor lesz a farkasréti temetőben. Az elhunytat elő
kelő rokonság gyászolja, halála hiro Budán széles kör
ben keltett őszinte, nagy részvétet. — Zólyomi Adolf dr. 
v. kórházi főorvos, 54 éves korában váratlanul elhunyt. 
Halálát, amely mindenfelé nagy részvétet keltett, kiter
jedt rokonság gyászolja. Ma délután ’4t órakor temetik 
az uj temető halottasházából.

— Leopold Antal, Breyer István és Ernszt 
Sándor a pécsi püspökség jelöltjei. A Zichy 
Gyula grófnak kalocsai érsekké való kineve
zésével megürült pécsi püspöki szék betöltésé
ről rövidesen döntettek Rómában. A püspökség
nek czixiőszerint három, jelöltje van éspedig 
Leopold Antal, Csernoch János hercegprímás 
első oldalkanonoka, Ernszt Sándor nemzetgyű
lési képviselő és Breyer István miniszteri 
tanácsos, akinek — beavatott körök véleménye 
szerint — a legtöbb kilátása lehet a kineve
zésre.

— A La Fontalne-társaság közgyűlése. A La Fontaine 
irodalmi társaság vasárnap délelőtt tartotta ezidei köz
gyűlését Sakk Béla elnöklete alatt, a Tudományos Aka
démia fölolvasó termében. Uj tagokul megválasztották 
ntiök Frederiket, a svéd akadémia tagját, Ch. Picrre 
Bachmann stockholmi szerkesztőt, Schöpflin Géza eper- 
jesi tanárt, Szombati Szabó Istvánt, Benedek Marcell/, 
Szalai Károlyt és Lengyel Ernő dr.-t. Vikdr Béla főtit
kár munkaprogramot adott és bejelentette, hogy Ausz
triában és Görögországban ugyancsak La Fontaine tár
saság alakul és ki fogják építeni a társaságok nemzet
közi hálózatát. A közgyűlést irodalmi ülés követte, ame
lyen Laczer István szabadelőadást tartott, báró Szent- 
kercsztyné pedig Fául Géraldy négy költeményét adta 
elő.

— A vonat elé vetette magát. Vasárnap délután 
Mennicli Anna 54 éves nnp.számosasszony a Kerepcsi-ut 
és Szcntmihályi-ut kereszteződésénél ogy' tohervonat. elé 
vetette magát. A kerekek az asszony fejét levágták a 
törzséről. Holttestét a törvényszéki bonetnni intézetbe 
szállították.

— 30%-kal leszállította sokmilliúrd értékű női és férfi- 
divatszövel újdonságainak nz Arait — a hűvös idő be
álltáig — n Nemzeti Ruhaház, Budapest, Rákóczi-ut 7 
(Pannonia-szálló mellett).

Csak 3 napig láthatja 
a Royal-Apollo 

uj Paramount-müsorát: 

NORTH 0F 36 
Amerikai fllmszenzáció

AZ ÉJFÉLI GENTLEMAN
Kalandortörténet. — Előadások: 5, 748, % 10

— Letartóztatták Plastiras tábornokot. 
Athénből táviratozzék: A kormány elrendelte 
Plastiras tábornok kikutatását és letartózta
tását.
’ — Az „Egyházi Értesítő*' nem híven adta vissza Ravasz 
püspök beszédét. Igen tisztelt Szerkesztő Ur! A Heggel 
október 5-iki számában „A magyar protestáns harcok 
titkos iratait el akarják tüntetni a bécsi udvari levél
tárból*' című cikk nekem tulajdonítja ezt a ki jelent óst: 
„Ravasz püspök szerint a római egyház hihetetlen töke 
segélyével igyekszik meghamisítani a magyar történél. 
met.“ Én ezt a kijelentést sohasem tettem. Az „Egyházi 
Értesitő“-nek az a pár sora, amelyet A Heggel idézett 
B föntebbi állításához alapul vett, nem híven adja vissza 
azt, amit teológiai akadémiánk házi ünnepén az ifjúság, 
nak többek között a protestáns cgyliáztörténetirás föl
adatairól mondottam. — Ravasz, püspök.

— Szőnyeget javltok, hívásra (16 -95) jövök. Burgcrné, 
Lovag-utca 8. Tűz, betörés ellen biztosítva.

Renaissance Színház
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— A bűnös és a megtért Budapest. Keressük 
a jubilánst, a körül rajongott Népszínházai. 
Prológussal, beszédekkel, •díszelőadásokkal iin- 
neplik születésének ötvenedik évfordulóját. 
Mindent olyan komolyan csinálnak, mintha a 
Népszínház élő valóság lenne, de az arcukon 
meglátszik, hogy rettegve gondolnak a pilla
natra, amikor előáll valaki és elkiáltja ma
gát: Uraim, mindnyájan együtt vagyunk, 
csak a jubiláns nem jött el. És ez a kellemet
len jövevény igazat mondana. Van jubileum 
jubiláns nélkül, meri a Népszínház rég meg
szűnt és ma már csak vendég a saját házában. 
De ház, palota több is van Pesten és közöt
tük több olyan, amelyik túl van az ötvenen 
s ha csak házakat, palotákat akarnak ünne
pelni, minden nap rendezhetnek jubileumot. 
A palota ma is a helyén áll, de hol a Nép
színház? Tizenöt évvel ezelőtt összeomlott és 
a megüresedett otthonba beköltözött a Nem
zeti Színház. És nra is ott lakik, mert az 
állam máig se tudta fölépíteni az uj Nemzetit. 
Voltaképen ez a mulasztás teszi szomorúvá az 
ünnepség alaptó nus át. ötven évvel ezelőtt 
mindössze csaJk 300.000 lakosa volt Budapest
nek és ettől a 300.000 lakostól több tellett, mint 
az egész mai Magyarországtól. Egy maroknyi 
népség mámoros kulturhevületében néhány 
száz nap alatt elővarázsolta a Népszínházát 
és az egész ország másfél évtized óta nem tud 
otthont adni első kultúrintézményének. A 
„bűnös Budapest" büszkén állhat oda az ün
neplők legelső sorába és önérzettel vállalhatja 
ezt a bűnét is, amely olyan nagy, hogy máig 
se tudta őt abban utánozni a megtért Buda
pest.

— Megtalálták a parlament értéktárgyait, 
amelyek a konunün alatt tűntek el. Englander 
Fülöp cipészmester a kommün alatt a kép
viselőház palota gondnoka volt. Gondnoksága 
alatt a parlamentből több értékes berendezési 
tárgy eltűnt. A kommün bukása után Felső
bükki Nagy István, a parlament gondnoka a 
különböző lopások miatt föl is jelentette a 
rendőrségen Englündor Fülöpöt, aki azonban 
akkor külföldre menekült. Englander és fele
sége az emigrációban már évekkel ezelőtt meg
halt, családja pedig visszajött Budapestre. A 
parlament gondnoka erre Englander hozzá
tartozói ellen tett följelentést, amire a rendőr
ség vasárnap este házkutatást tartott Englan
der családjának Thököly-uton levő lakásán. A 
detektívek a lakásban találtak is több tárgyat. 
amiről megállapították, hogy a parlamentből 
származnak. A család azzal védekezik, hogy 
ők nem tudtak arról, hogy ezek a dolgok mi 
módon kerültek Englander Fülöp birtokába. A 
rendőrség most abban az irányban folytatja 
a nyomozást, hogy a hiányzó tárgyakat Eng
lander Fülöp hol rejtette el.

— A M. Kir. Osztálysorsjáték résztvevői közül sokán a 
régi sorsjegyszámaikkal akarnak tovább játszani. Az 
[. osztály még meglevő sorsjegyei azonban már csak 
rövid ideig tarthatók vissza, ezért is nagyon kívánatos, 
hogy a sorsjáték eddigi résztvevői a nekik beküldött 
sorsjegyeket, ha tovább játszani nem akarnak, az illeté
kes helyro sürgősön küldjék vissza.

keddi, október 13-iki

mOvészestélyé^e
föntartott jegyeket ma deli 12 óráig tartja 
főn a Városi S z i n h á z pénztára, azután 
megkezdi a föntartott jegyek árusítását is

Szerdán, 1925 október 14-én, este *>48 órakor
Honthy Hanna ffölléptévefi 

ti nagy nő 
Jean Gilbert uj nagy operettjének bemutatója 

Városi Színházban
Helyárak 6 ezertől 58 ezer koronáig
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Talajvíz fenyegeti 
az uj budai telefonközpontot 

Elmulasztották a szükséges óvintézkedéseket a 40 milliárdos 
palota építésénél — Alpár Ignác nyilatkozata

(A Heggel tudósitójától.) Az utóbbi évek 
Jtözépitkezési programjának egyik lcgnagyobb- 
szahásu eseménye volt a budai telefonközpont 
nyolccinelctes palotájának fölépítése. Az épü
let elkészült, az épület földszintalatti két eme
letét is be akarták rendezni — odakerül a tu- 
lajdon.képeni telefonközpont a löbbmilliárd 
értékű drága önműködő kapcsológépek —, ami
kor látszólag váratlan, de szakkörökben már 
régóta rebesgetett veszedelem jelentkezett: az 
épület alsó helyiségeit talajvíz öntötte el. 
Eleinte arra gondoltak, hogy egy nagy szökő- 
kutat építenek a telefonközpont udvarára, 
amely fölfogja és eltávolítja a talajvúzet. Ez 
azonban nem mutatkozott célravezetőnek. Azóta

minderősebb lett a talajvíz előretörése, ami 
több helyen talajrétegcsuszamlást okozott, 
ugy, hogy egyes épületrészek több centi

méterrel lesülyedtek.
Ez a körülmény arra késztette a postaigazga
tóságot, hogy szakemberekkel sürgősen meg
vizsgáltassa az épületet és aztán tegye meg a 
szükséges óvóinté^kedéseket. Alpár Ignác, a 
híres műépítész, a következőket mondotta a

— Letartóztatták Doór József garázstulajdo
nost egy kétszer eladott autó miatt. Ki nos 
bonyodalmakhoz vezetett a Bp. 20—116. számú 
négyüléses Ilorch-automobil, amelyről most 
kiderült, hogy kétszer is eladták. Az autót 
1921 márciusában Szalkay Sándor volt or
szággyűlési képviselő fia, Szalkay András 
vette meg először 62 millió koronáért Doór 
József garázstulajdonostól. Amikor jelentke
zett az autóért, legnagyobb meglepetésére 
a garázstulajdonos azzal fogadta, hogy hiszen 
már régen elvitette onnan az autót. Félév 
múlva a Cyklop-garázsban találta meg Szalkay 
a kalandos autót, amely okkor már mint 
Sziklai Géza bankár tulajdona szerepelt. 
Szalkay András ezek után dr. Vaisz István 
ügyvéd utján följelentette Doór Józsefet a 
rendőrségen. A főkapitányságon dr. ()hl Antal 
rendőrfogalmazó nyomozott ebben az ügyben 
s miután megállapították, hogy Doór József 
kétszer egymásután adta cl az autót, a rendőr
ség előzetes letartóztatásba helyezte.

— „Sipőcz nem Budapest, de WolíTék polgármestere 
volt!** A szociáldemokrata párt vasárnap délelőtt az 
Erzsébetvárosban beszámológyülést tartott, amelynek elő
adója Propper Sándor képviselő volt. A parlament és a 
főváros közgyűlése — mondotta — egészen a tavaszi vá
lasztásokig vállvetve dolgozott azon, hogy pokolid tegyék 
a lakosság életét. Budapesten azonban már megbukott a 
kurzus. Wolffék csak azért kerülhetlek be mutatóba a 
városházára, mert a választók számát sikerült megtizedel
niük. A reakció megtanulhatta, hogy a főváros polgár
ságára és munkásságára már neui számíthat. A Demo
kratikus Biok munkájának már eddig is számottevő ered
ményei vannak. 30.000 választónak már sikerült vissza
szerezni az elrabolt választójogot. A közlekedés terén 
nem elégszünk meg azzal az eredménnyel, amelyet a 
villamostarifa leszállításával értünk el, hanem európai 
nívóra akarjuk emelni a közlekedést és meg akarjuk vizs
gálni a Beszkár számadásait. Néhány hónappal a Demo
kratikus Biok városházi győzelme után elhatározták már 
a 120 milliárdos kislakásépitési akció megindítását, is
kolareformjainkból megvalósítottuk a legégetőbbet és 
ma már nem tart ott Budapest, hogy éjszakára egy

Korona

SZ0NYE6
Velour plüss cbédlőszőnyeg 
Selyemfényű sezlontnkaró . 
Szép gyapjú ágyelő ............
Szép szőrme ágyelő..............
Gyönyörű valódi perzsn összekötő 
itcniek valódi perzsa sezlontnkaró 
Valódi perzsa nagy cbédlőszőnyeg
Argaman, axminszter és futószőnyegok, függönyök, ágy- 
garniturák Igen olcsón árnsit'atnak, Kedvező fizetési 

föltételek keszpénzúrak mellett

SCHILLINGER BÉLA
Budapest VI, Teréz-körut 15. Alapítva 1907 

telefonközpontot fenyegető veszedelemről A 
Béggel munkatársának:

— Budán az épitkezés nem könnyű dolog. 
Mindenütt számolni kell a feltörő talajvízzel. 
Az építkezés megkezdése előtt kell megtenni a 
szükséges óvóintézkedéseket. így tettem én 
például fontos középitkezéseknél: a Hitelbank 
és a Pesti Hazai Első Takarékpénztár építésé
nél. Mindkét épületet fenyegethette a közeli 

Hitelbank ezenkívül forrásterületen 
all. Ezért én mindkét épület alapzatát méter
vastagságú cement, asbest és papén dekli bé
léssel vettem körül, ugy, hogy most egy telje
sen vízálló alapépítmény övezi az épületeket. 
Ezt a nem is túlságos költséges óvóintézkedést 
lehetett volna alkalmazni a Széna-téri telefon
központ építkezésénél. Most már ezt tenni nem 
lehet. Ellenben

az épület körül kell egy mély árkot vonni, 
amelynek célja az odafolyó talajvíz föl- 

fogása.
Ha valóban komoly veszedelem fenyegetné az 
épületét, sürgősen meg kell kezdeni ezt a mun
kát, amelyet az épitkezés elején célszerűbb lett volna megtenni.
HU—...... .. ............ ■

csöpp viz nélküli marad. Ezután a polgármester-kérdéssel 
foglalkozott. Sipőcz számtalanszor kijelentette, hogy 
a városházán a Wolff-pártot képviseli, tehát nem Buda
pest, hanem Wolffék polgármestere volt. Ha van benne 
önérzet, akkor most önként kell elhagynia a polgár mes
teri széket. Wolffék hiába kukorékolnak a városházán, 
az ő hajnaluk többé nem fog ott fölvirradni. A parla
mentben — folytatta Propper — szintén hajlandók va
gyunk komoly és békés munkát folytatni, de ehhez az 
kell, hogy a kormány komoly, szociális irányú javas
latokkal és no reakciós rendjavaslatokkal álljon elő. 
Hiába védekeznek azzal, hogy mi nem akarunk komolyan 
dolgozni, az uj őszi ülésszakban sem fogjuk véka alá 
rejteni azt a követelésünket, hogy 'állítsák végre bíróság 
elé Somogyi és Bacsó gyilkosait. Ez a követelésünk tu
lajdonképen egy váltó, amelynek beváltására annak
idején egy főpapi palástot ajánlottak föl garanciaképen..,

— Vasárnapi flUiarmónikus főpróba. Huszonöt óve lesz 
október 15-én, hogy Erkel Sándor kezéből mindörökre 
kihullt a karmesteri pálca. Halála előtt Kerner Istvánt 
jelölte ki utódjául, akiben méltó szellemi örökösét látta. 
Kerner 25 év munkásságával igazolta zseniális eiődjének 
utolsó kívánságát.. Az átvett tradíciókat megőrizte, a 
zenekart továbbfejlesztette, teljesítményeit fokozta. Ala
pos kidolgozás, a müveknek fenkölt, elmélyedő és hiv 
szellemben történő interpretálása alkotják Kerner mű
vészetének etikai alapját. Különösen Beethoven VII. szim
fóniájának lebilincselő poézisu Alogrettója után hangzottá 
tapsorkán s Kcrncrnek ismételten meg kellett hajtania 25 
év ezüstös glóriájától övezett szép fejét. A műsoron szere
pelt még Buttykay síkosnak „Az ember tragédiájáéhoz 
írott kísérőzenéjéből három zeneképe, őszinte lírai érzés, 
a zenekar virtuóz kezelése, olykor banális fordulatok 
jellemzik ezen alapjában mindig kellemes muzsikát. 
Albcrlina Ferrari, Hubán Jenő tehetséges tanítványa 
bemutatta Iliccardo Zandonai olasz zeneszerző roman
tikus hegedűversenyét. A művésznő kitűnő balkéztechni- 
kával csiszolt előadásban, de kevéssé egyéni fölfogással 
vitte sikerre zandonai kompozícióját. (V. M.)

Sok milliárd értékű női és férfi divatszövet-
újdonságainak az árait- a hűvös idő beálltáig -
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Griger Miklós még nem tudja, csatlakozik-e a 
„keresztény koncentrációhoz11, mert „nagyon 
nehezére esnék lelkiismerete ellenére csele

kedni .. .**
(A Reggel tudósítójától.) A keresztény- 

szociális párt Haller Istvánt és Griger Miklóst 
küldte iki a keresztény gazdasági párttal való 
fúzió előkészítésére. E fúzió következtében a 
keresztény gazdasági párt öt képviselő taggal 
gyarapodnék meg, az öt keresztény-szociális 
nemzetgyűlési képviselő közül azonban csak 
Griger Miklós az, akinek a személye súlyt és 
értéket jelent a politikai életben. A keresztény- 
szociálisok és a keresztény gazdasági párt 
fúziójának tehát csak abban az esetben lehet 
különösebb jelentőséget tulajdonítani, ha Hal
lei* Istvánon és Józsefen, Csík Józsefen és 
Szabó Józsefen kiviil Griger is hajlandónak 
nyilatkozik belépni a kormányt támogató 
keresztény gazdasági pártba. E kérdés tisztá
zása céljából fölkerestük

Griger Miklóst,
aki A Reggel munkatársának a következőket 
mondotta:

— Tudok arról, hogy engem is beválasztot
tak a fúziót előkészítő bizottságba., kijelent
hetem azonban, hogy ennek munkájában nem 
óhajtok résztvenni. Véleményem szerint 
ugyanis

nem volna helyes dolog, lia minden keresz
tény politikus otthagyná az ellenzéket.

Éppen ezért nagy dilemma előtt állok, amikor 
arról van szó, hogy a keresztény-szociális párt 
tagjaival együtt belépjek a keresztény gazda
sági pártba. Kétségtelen ugyanis, hogy a 
keresztény koncentráció nagyon csábító gon
dolat, különösen akkor, ha a gondolat propa
gálója, lelke az az Ernst Sándor, akihez engem 
régi barátság szálai fűznek. A magam részéről 
nem is veszem zokon, hogy Ernst Sándor 
kormánytámogatással iparkodik politikájának 
és a keresztény gondolatnak érvényt szerezni, 
mert hinni akarom, hogy a kitűzött célt ezen 
az utón is lehet szolgálni, azt azonban semmi
esetre sem tudnám helyeselni, hogy minden 
keresztény politikus elhagyja az ellenzék 
padjait. Énnek, azt hiszem, a szociáldemokra
ták örülnének a legjobban, mert az igy előálló 
helyzetet nagyszerűen kiaknázhatnák és

az ellenzéki szerepet úgyszólván monopoli
zálhatnák.

A keresztény gazdasági pártba való belépéssel 
szemben tehát taktikai szempontból súlyos 
kétségeim vannak. Hogy mit fogok tenni, ma 
még nem tudom. Gondolkozom és tépelődöm.

EiMit és Gerö
Andrássy-ut 27

Tungsram erősítő — 
készülék, 
fejhallgató, 
hangszóró

a legjobb vételt Mztoaitla
Kapható mindenütt a

Egyesült Izzólámpa- és Villamossági RT., Újpest
T

Egyfelől nem szívesen vállalom az ódiumot 
azért, hogy egyesegyedül csak én ne tartsak a 
keresztény koncentrációval, de másfelől

nagyon nehezemre esnék a lelkiismeretem 
ellenére cselekedni...

A kercszíóny-szociálisok már ismerik Griger 
álláspontját és éppen ezért számolnak is azzal 
az eshetőség gél, hogy nélküle kell a keresztény 
gazdasági pártba belépniük. Griger Miklós 
egyébként nem vesz részt a keresztény gazda
sági párt és a keresztény-szociálisok ma esti 
vacsoráján sem.

— Halálra Ítéltek egy apát, aki meggyil
kolta gyermekét. Regensburgból táviratozzék: 
Az esküdtbiróság Berthold burglengenfeldi 
32 éves mészároslegényt két éts féléves tör
vénytelen gyermekének meggyilkolása miatt 
halálra Ítélte.

— A brutális udvarló. Vasárnap este Wober Róza luka- 
ritónő ismerősét kereste a Só-utoai Semsei-féle vendéglő
ben. A vendéglő folyosóján Weber Rózát egy ittas em
ber megszólította és ismeretséget akart velő kötni. A 
takarítónő azonban a részeg ember udvarlását vissza
utasította, mire ez egy székkel fej bevágta. A takarítónő 
az ütés következtében súlyos agyrázkódást szenvedett. A 
mentők a Szent István-kórházba szállították. Az isnie- 
rotlon tettest, aki a merénylet után elmenekült, keresi 
a rendőrség.

— Holtai nyíregyházi színigazgatót sírva 
búcsúztatták el színészei. Bajáról táviratozza 
A Reggel tudósitója: Vasárnap búcsúztatták 
színészei Heltai Hugót, a nyíregyházi szini- 
kerülot két évtizeden át érdemes igazgatóját, 
akit egy miniszteri rendelet tudvalévőén min
den indokolás nélkül megfosztott kerületétől, 
amelyet Ivét évtizeden át az egész vármegye 
publikumának legteljesebb megelégedésére 
igazgatott. A város közönsége haragos meg
döbbenéssel fogadta a miniszter rendeletét és 
azonnal széleskörű akció indult meg Sallay 
színészet i felügyelő elmozdítása iránt, akit 
Heltai indokolatlan elgáncsolásával vádolnák. 
A társulat tagjai nevében, nyílt színpadon, 
társulati ülés keretében, Bihari László búcsúz
tatta Heita.it, aki némán hallgatta végig zokogó 
társa inak búcsúiid vözletét.

— Beöthy Zoltán állapota javult, Beöthy Zoltán, Beöthy 
László fia, akit tudvalevőén súlyos vakbélgyulladással 
néhány nappali ezelőtt a Pajor-szanatóriumban Hültl ta
nár incgopcrált. vasárnap este nyert értesüléseink sze
rint túl vau az életveszélyen. Láza csökkent s orvosai 
bíznak fölépülésiben.

— Einko-kávéház megnyitása. Az újjáalakított Emke- 
kávéházat szombaton nyitották meg. A kerület vezető 
személyiségei tiszteletére az uj gazda a szuterónben 
vacsorát adott. Elsőnek az uj tulajdonos, Horti Károly 
üdvözölte a megjelenteket, majd dr. Sebő Gusztáv, h. 
elöljáró köszöntötte föl a főváros forgalmának ütőerében 
fekvő kávéház uj tulajdonosát..

Ne féljen az esős őszi liféférásfél
Náthát, köhögést, rekedtséget, 
hurutokat biztosan gyógyít a

„Mii Margit" gyógy&svfinyviz
Beszerezhető: Eorrástormék ós Asvanyvizkorcskodelmi
Rt, Budapest V, Porczel Mór-utca 2. szánt. Telefon 5-53

és autiioncső,

— ördöngős ember ez a Haltenberger. Ed
dig a pesti a utótaxi-üzemről csupán annyit 
tudtunk, hogy a legdrágább egész Európában. 
Talán még annyit, hogy u úgynevezett nagy
taxik olyan piszkos noébárkák, amelyek már 
Nisben. Kolomeában vagy Brailában sem di
vatosak. Ha nincs községi választás, helyeseb
ben, ha a demokratikus biok nem indít moz
galmat az autótaxi szemérmetlen árdrágítása 
ellen, úgy a monopolizált autóüzem vígan 
folytatná, tovább űzőiméit. így, amint az tud
nivaló, a kistaxi szorzószáma 5800-ról 4500-ra, 
a nagytaxi 8000-ről 6000-ro módosult. Közben 
Haltenberger minden nap nyilatkozott. Briand, 
Stresemann, Chamberlain, sőt Potrichevich- 
Horváth sem nyilatkozott annyit, mint az öt 
évig néma Haltenberger. A nyilatkozatok ára
data sem tudott publikumot csalni a nagy
taxiba, amely végül is kénytelen vala c napok
ban két utas számára még 41%-ot engedni a 
tarifájából. Most aztán számítsák ki, mit 
keresett ez a. társaság a szegény pesti polgár 
kicserzett bőrén? És mit keres még e tekin
télyesnek látszó árleszállítás dacára, miután 
a taxija éppen félszer rövidebb utón ugrik, 
mint a bécsi autótaxié. A tanulság: Ne tűr
jük, hogy a monopolizált üzemek büntetés
pénzt fizclessenck velünk; legyen vége ennek 
a kedélyes, fölényes, pimasz uzsorának!

— A futball áldozata. Vasárnap délelőtt Rúkospalotúu 
Horváth Gyula barátaival futballozott. Futballozó* köz
ben egyik társa úgy iuogrugta, hogy jobblábdt eltörte. 
A mentők u Rókus-kórházba szállították.

— Kétszázhatvanegy uj ággyal bővült a sze- 
génysorsu tüdőbetegek szanatóriuma. Vasár
nap délelőtt nagyszámú és előkelő közönség 
győződött meg arról, hogy a tüdőbetegség el
leni küzdelem jelentős uj állomáshoz érkezett 
cl: 261 uj ággyal, bővült a szegénysorsu tüdő
betegek szanatóriumtelepe. A meghívottak 
megtekintették Budakeszin az Erzsébet ki
rályné Szanatóriumot, amelyet újjáépítettek 
és kibővítettek három nagy pavillonual és föl
szerelték a. modern szociál higiénia minden vív
mányával. A Budapesti Szegénysorsu Tüdő
betegek Szanatórium-Egyosülete vasárnap dél
előtt tartotta évi rendes közgyűlését gróf Bat
thyány Lajos elnöklésével. Dr. Országit Oszkár 
több mint egyórás előadásban mutatott rá 
arra a munkára, amelyet az utóbbi két évben 
az egyesület kifejtett. Annak ellenére, hogy 
csalk 54 millió volt a beérkezelI. adományok 
összege, saját erejéből építette föl az uj tüdö- 
betegpaviU onokat, és alakította át a szanató
riumtelepet. Ötven beteget teljesen ingyene
sen, ötszázat pedig napi 70.000 koronás áron 
gyógykezelt.

—Ingyen kapja saját fényképét október 16 ig minden 
vevő Weinor Mátyás női divatáru cégtől (VI, Andrássv, 

V nemrég lezajlott negyvenéves üzleti jubileuma 
alkalmából. A szenzációs olcsó árakat a cég mai lapunk
ban hirdeti.
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Redlvivüs
koksz- és barnaszéntüzclésre 
egyaránt kiválóan alkalmas 
tűzálló öntöttvas alkatré
szekkel biró folytonégő lo- 
inczköpenykályha. — Fölül
múl hatatlun fiitőképességü 
folytonégő kályha a legmo
dernebb technikai újítások
kal, a loglzlésesobb kandalló
szerű formában és kivitelbon

toné’jö Ká.viliik

Heita.it
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— Érdekes bünpör a britanniás Knietty miatt. 
Kmetty Károly britanniás ellen többféle bűn
ügyit eljárás folyik a buda-pest.1 biintetőtör- 
vcuyiszéknél is, de az olasz hatóságok eddig 
megtagadták a hírhedt terrorista kiadatását. 
A rendőrség ez óv elején is nyomozott Knietty 
egyik bűnügyében és szüleinek hódmezővásár
helyi lakásán házkutatást tartottak, mert 
gyanú támadt arra, hogy a körözés alatt álló 
Kmetty Károly szüleinél bujkál. A hódmező
vásárhelyi rendőrségnek a házkutatás körül 
végzett munkáját „A Nép“ cimü azóta elszen- 
deriilt 'kurzuslap szó vétette és úgy állította be 
az esetet, mintha a rendőrség durva atrocitást 
követett volna el és az egész keresztény társa
dalom hangos föl zu dúl ássál méltatlankodott 
volna a brutalitás ellen. A belügyminiszter a 
cikk megjelenése után fölhatalmazást adott az 
ügyészségnek, hogy Ajkay Miklós remdőrfő- 
taiuácsos sérelmére elkövetett és hivatalból ül
dözendő rágalmazás vétsége eimén indítson el
járást „A Nép" cikkírója ellen. A megindult 
nyomozás megállapította, hogy az inkriminált 
cikket — dr. Kmetty István kereskedelmi is
kolai tanár, a britanniás testvérbátyja irta, 
úgy, hogy ellene folytatták le az eljárást. A 
budaipesti törvényszéken dr. Scliadl Ernő ta
nácsa e héten tartja meg a főtárgyalást.

— Bejelentették a rendőrségen az első téllknbát-lopást. 
A CsenRcry-ntcal Vági-fóle étteremben ebédelt vasárnap 
Foltos László kereskodősegód. Téli kabátját a fogasra 
akasztotta és amikor távozni akart, kabátját már nem 
találta a helyén. A lopást bejelentette a rendőrségen, ahol 
t< kabáttolvaj után megindították a nyomozást.

— Egy pesti tolvaj levetette magát a bécsi 
rendőrségi palota egyik emeletéről. Witten- 
berg .lenö néhány évvel ezelőtt Becsbe költö
zött, ahol már többször vonta magára a rend
őrség figyelmét. Wittcnberg jómódú budapesti 
család gyermeke, de rossz társaságba korült 
és elzi.illőtt. Bécsbon egy ideig idegenvezető
ként szerepelt, majd amikor rosszabbra for
dult anyagi helyzete, „társult" egy idősebb 
budapesti úrral, akit gazdag amerikai polgár
ként kisért nagyobb bécsi üzletekbe. Vásárlás 
közben rengeteg árut tétettek maguk elé és 
ilyenkor Wittcnberg Jenő óvatlan pillanatok
ban egy-egy drága ékszert vagy más értékes 
holmit csempészett a kabátja alá, úgy, hogy 
a bécsi rendőrség már figyelni kezdte a pesti 
trükkökkel dolgozó jövevényeket A múlt hé
ten a Karnthncrstrassen tettenérték az „ide
genvezetőt" és az „amerikait", akik leleplezé
sükkor futásnak eredtek. Wittenberget elfog
ták, bekísérték a bécsi rendőrségre, ahol beis
merte a tettét és azt, hogy budapesti társával 
már évek óta űzték szélhámosságaikat. A múlt 
héten, kihallgatása után fölvezettók Witten- 
berg Jenőt a bécsi detektívek szobájába, ahol 
Wittcnberg megkérdezte őrzőjét:

Mondja, kérem, fölügyolö ur, benn van-o 
az újságban, hogy engem elfogtak? 
detektivfölügyelő lehajolt íróasztala fiókja 

___és igy válaszolt:
— Mindjárt előveszem az újságot és átla

pozom. , , . ,Azt a pillanatot, amig a detektív lehajolt, 
Wittcnberg arra használta föl, hogy egy ug
rással átvetette magát az ablakpárkányon és 
vérbeborulva terült cl a járdán. Eltörött az 
egyik combja és koponyatörést is szenvedett. 
Amikor a kórházba szállították, csak ennyit 
mondott:

— Nem akarom, hogy leányom apja bünte
tett előéletű legyen.

— Orvosi hír. Dr. Nemes Nagy Zoltán szanatóriumi fő
orvos, ideggyógyász, a soxualputhologia szakorvosa, tanul- 
múnyutjáról Parisból visszaérkezett ós rendeléseit meg
kezdte Váci-utca 66 alatt. Telefon: J. 148—96.

Egy ismeretlen pesti szélhámos
a kereskedelmi és iparkamara főtitkárának 
adta ki magát és megkérte egy dúsgazdag 

hollandus leánya kezét
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 

érdekes följelentés érkezett a főkapitányságra. 
A följelentést dr. Szász Elemér, a Fűszerkeres- 
kedők Országos Egyesületének titkára, tette a 
rendőrségen egy ismeretlen szélhámos ellen, 
aki nevében megkérte egy gazdag hollandus 
leány kezét. Bécsből ugyanis a napokban föl
hívtak a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara főtitkárát, Szávay Gyula kormány
főtanácsost telefonon. Női hang jelentkezett, 
aki német nyelven a főtitkár urat kereste. 
Szávay, amikor a telefonhoz lépett, csak 
ennyit hallott:

— 7/mr Viva, Viva...
Miután nem tudták megérteni egymást, 

Szávay letette a kagylót. Nemsokára azután 
Bécsből a Hotel Bristolból egy levél érkezett a 
kamarához a következő német címzéssel:

„Hochgeborcn Herrn Elemér Szász, General- 
sekretiir, Budapest."

A levelet kézbesítették a kamarával össze
köttetésben álló dr. Szász Elemérnek, a Fűszer
kereskedők Egyesülete főtitkárának. A levél
ben a Guldberg Viva aláirásu hollandi nő 
bizalmas hangon kérdést intéz az ő ^Mért
jéhez, hogy télefonfölhivásánál miért tagadta 
le magát. Szász Elemér rosszat sejtve, levelet

irt a bécsi Bristol-szállodába, amelyben meg
kérdezte, hogy ki az az ur, aki az ő nevében 
szerepel. E levélre Guldberg Viva kisasszony 
válaszoll, amelyben megírta, hogy ő egy 
IS éves hollandi leány, aki az édes
anyjával Bécsbcn és a Semmcringen tartóz
kodik, továbbá közli, hogy megismerkedett egy 
nagyon szimpátikus magyar fiatalemberrel, 
aki meg is kérte a kezét és a következő név
jegyet hagyta ott:

„Dr. Elemér Szász, Generalsckretar dér Han- 
dels- und Gewerbekammer in Budapest."

Guldberg kisasszony elküldötte az ál Szász 
Elemér Bécsbon hagyott fényképét is, vala
mint több levőiéi, amit a világ minden tájéká
ról irt hozzá „vőlegénye". Az egyik ilyen levél
ből kitűnik, hogy az illető nyilvánvalóan szél
hámos, mert a következőket írja:

— Bizonyára észrevetted, Viváni, hogy a ka
bátodat elvittem, remélem, nem haragszol, nem 
volt időm visszaküldeni.

E leveleket, névjegyeket és fényképet dr. 
Szász Elemér átadta a budapesti rendőrség
nek, hogy nyomozzák ki alteregóját, aki bizo
nyára más hasonló szélhámosságokat is köve
tett el a nevében, úgyis, mint kormány
főtanácsos.
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Különlegességek 3 
Divatos női kabátok, tfér«-, 
női és gyormékmeilények, 
pullowerek nagy választékban.

Beck Gyula áruháza
Budapest. VI. kerülőt, ErzBÓbct-körul 32. szám 
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— Csak pénteken ért véget a kommunista 
foglyok éhségsztrájkja. Rákosi és letartóztatott 
kojninunista társai ma egy hete kezdték meg 
az éhségsztrájkot s a lapok másnap azt írták, 
hogy 48 óra alatt mind a 42 fogoly beszüntette 
az éhezést. A sztrájk letörése azonban nem 
ment ily simán, mert akadtak a kommunisták 
között olyanok is, akiket több napon át kellett 
mesterségesen táplálni. Az éhségsztrájkot ren
dező kommunista foglyok mesterséges táplálá
sáról elmondottók A Reggel munkatársának, 
hogy eliső alkalommal a sztrájkolok hevesen 
ellenkeztek, rugdalod ztak és haraptak s a 
fogházorvos rézkupakot húzott a. saját ujjaira, 
■hogy le ne harapják azokat Rendes körülmé
nyek között a beteg száján vezetik le a gumi
csövet, amelyen a táplálékot a gyomrába jut
tatják. A kommunistáknál ez a módszer nem 
vált be. Épp ezért a fogházorvos kényszer
zubbonyt adatott a kommunistákra és az orru
kon át vezették be a gumicsövet. Egészen 
speciális tápszert kaptak: egy liter tejben tíz 
deka cukrot és két tojást. A kommunisták 
többsége az éhségsztrájkkal egyik-másik veze
tőjük szabadlábrahclyezését akarta, kierősza
kolni. A letartóztatott kommunisták bünpöré- 
ben egyébként változatlanul folyik a statá- 
riális eljárás szerint a nyomozás.

— Margó Edo készíti Gálos Kálmán síremlékét. A noin- 
róg oly tragikusan váratlanul elhunyt Gálos Kálmán em
lékét méltó síremlékkel óhajtják megörökíteni Gálos 
Kálmán tisztelői és barátai. Margó Ede, a kitűnő szob
rász több művészi tervet készített, amelyeket most te
kintettek meg Ilárczy István, Tasnddl-Szücs András, 
Kóbor Tamás, Krausz Simon ós Bársony Oszkár, mint az 
cmlékmiiblzottság tagjai. A bizottság Margó Edo műter
mében találkozott a művész régobbi alkotásaival, a sze
gedi Dnnkó Pista-, a nagyváradi Szacsvay- ós Szigligoti- 
s az aradi ós debreceni Kossuth-szobrok mintáival; mind
ezekhez művészi szépségével csatlakozik az a síremlék, 
amely Gálos Kálmán, a kitűnő ember emlékét örökíti 
meg.

— Terjed a párisi közlekedésügyi sztrájk. 
Párisből táviratozzék: Vasárnap a közlekedési 
sztrájk valamivel tovább terjedt. Több garázs
ból az autóbuszok fele sem indult el.

— A Fenyves-sorsjegy következő nyerőszámainak tulaj
donosai nem jelentkeztek: 96.240., 92.660., 57.294., 83.072., 
72.590., 31.233., 51.108., 67.052., 00.017., 24.227., 88.041., 32.995., 
09.781., 73.971., •11.388., 72.138.

Eikta oynia 
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Csontvázat találtak a Gellérthegy egyik 
sétánya alatt. A Gellérthegy nyugati oldalán 
javítják a sétányokat. A munkások az egyik 
sétány alatt két méter mélységben egy emberi 
csontvázat találtak elásva. A csontváz mellett 
hat darab rézgomb is volt. A csontvázat beszál
lították az antropológiai intézetbe, ahol meg
áll api tolták, hogy körülbelül 50—60 éve lehet 
a föld alatt. A rendőrség azt akarja megállapí
tani, hogy mi módon került a csontváz a gel
lérthegyi sétány alá.

— Károlyi Adám és Károlyi Éva. Abban az időben, 
amidőn a bíróságok előtt folyt gróf Károlyi Mihály 
vagyonclkobzási pőre, Strém László, a „Népszava" 
munkatársa „Adám és Éva“ címen cikket irt, amelyben 
Károlyi Mihály gyermekeinek a sorsáról elmélkedett. Az 
ügyészség a cikk tartalma miatt bűntett és bűntóvö föl
di c.sérésének vétsége címén eljárást indított Strém ellen, 
akit azonban a büntetőtörvényszék Töreky-tanácsa a 

•vád és következményeinek terhe alól fölmentett. Az 
ügyészség föllebbezése folytán a királyi Ítélőtáblára ke
rült az ügy, ahol dr. Degré Miklós táblai másodelnök 
olnöklósévcl mez, hétfőn délelőtt foglalkoznak ezzel az 
üggyel.

— Három turista halálra zúzta magát a lau- 
sannei sziklák közt. Lausanneból táviratozzak: 
A svájci alpesi klub lausannei osztályának há
rom tagja ma a Rochers de Návers-begyre 
kirándulva végzetes balesetet szenvedett. Az 
egyik veszedelmes kapaszkodónál az egyik tu
rista lezuhant és két társát magával rántotta 
c mélységbe. Mindhárman életüket vesztették.

NEUMANN M.
hír. uovari ős Horarraí szállító

ív, Fluzeum-kUrut 1

NEUMANN M.
Kir. udvari ős kamarai szállító

IV, Muzeuni-ltöruí 1

Szöi*mebundák Evetovlcs szűcsnél, Budapest, 
Evzsébet-tép 7. em.
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Hírek a kormánypárti front átcsoportosításáról
Egyrészt Vass József és Huszór Károly, másrészt Gömbös és Zsilinszky 

belépéséről beszélnek
(A Reggel tudósítójától.) A parlamenti pár

tok lázasan készülődnek a szerdán összeülő 
nemzetgyűlés őszi kampányára. A szociál
demokrata párt parlamenti frakciója ma, a 
demokratikus biok holnap, a kormánypárt 
pedig csütörtökön este tartja meg legközelebbi 
értekezletét, amelyen állást foglalnak az 
aktuális belső politikai kérdésekben. Politikai 
körökben különösen az egységespárti értekez
letnek tulajdonítanak fokozott jelentőséget, 
mert hir szerint gróf Bethlen István miniszter
elnök jelenlétében
olyan fontos kérdések fognak itt napirendre 
kerülni, amelyek könnyen maguk után von
hatják a parlamenti front teljes átcsoporto

sítását.
A kormánypárti politikusok egyrésze ugyanis 
úgy tudja, hogy Gömbös Gyula és Zsilinszky

— Neumann Gábor becsülete. A Reggel volt 
az első, amely több mint egy évvel ezelőtt hirt 
adott és részletesen beszámolt a Castiglioni- 
bankház összeomlásáról és arról a hajszáról, 
amely ugyanekkor Ca-stiglioni teljhatalmú 
megbízottja, a magyar származású és Buda
pestről Wienbe került Neumann Gábor ellen 
indult meg. Neumann Gábor ekkor családja 
látogatása céljából Budapesten volt és mint 
magyar állampolgár, itt is maradt, jelentke
zett a hatóságoknál és azt kérte, hogy ügyét 
itt Budapesten tárgyalják le. Korítsánszky 
vizsgálóbíró meg is kereste a wieni hatóságo
kat, hogy a Castiglio.ni-ügynek Neumann Gá
bor személyére vonatkozó iratai ide, Buda
pestre tétessenek át, e megkeresést azonban a 
wieni hatóság nem teüje&itette és igy Neumann 
Gábor Budapesten maradt mindaddig, amig 
az ügynek részletei Wienben legalább az első 
tisztázáson át nem estek. Mindenki ipeg- 
döbbent, amidőn Neumann Gábor ellen, aki 
számos nagy intézet é<s iparvállalat budapesti 
igazgatóságában is tevékenyen részt vett, 
Léderer Ágost hírhedt „szeszkereskedö" föl
jelentése folytán ez a hajsza megindult és egé
szen páratlanul áll az, ami vele történt, hogy 
már a meggyanúsít ások első napjaiban Buda
pest bankjainak és nagyvállalatainak vezetői 
keresték föl öt, élükön a közben elhunyt 
Walder Gyulával és Krausz Simonnal ás ma
guk ajánlották föl. hogy Neumann Gáborért 
minden erkölcsi felelősséget vállalnak minden 
hatóság előtt. Minderre azonban nem volt 
szükség és a budapesti kir. ügyészség éleslátá-

KOSZTELITZ
Francia parfőmkülönlegességth a legolcsóbban 

Dorottya-utca 12 Telefon 188-89
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A fűszeres,
aks Önnek — tisztelt Háziasszony — az újonnan forgalomba 
h»x®«4 vaSáeai Szent Sstván cikóriakávét ajánlja, önkén. 
telenUI ás elárulja, hogy az Ön javát akarja,

Ez a fűszeres metjéntemll, hogy ön fit állandóan vevőként támogassa!

Endre megunták volna az ellenzékiség keserű 
kenyerét és rövid időn belül

vissza akarnak lépni a kormánypártba.
Az egységes párt mérsékelt gondolkodású 

tagjai nem nagy lelkesedéssel vettek tudomást 
Gömbös és Zsilinszky állítólagos belépési ter
véről, de annál őszintébb örömmel értesültek 
arról a másik tervről, amely szerint

Vass József, Huszár Károly és a keresztény 
gazdasági párt többi mérsékelt gondolko

dású tagja belép a kormánypártba.
Ezek az átcsoportosulás! tervek egyelőre 

még csak kezdetleges stádiumban vannak, de 
máris megérették annyira, hogy a kormány
párt csütörtök esti bizalmas értekezletén szóba 
kerüljenek és alkalmat adjanak arra, hogy az 
egységes párt a legfontosabb kormányzati kér
désekben állást foglalhasson.

sára és objektivitására vall az, hogy egyetlen 
egy lépést sem tett Neumann Gábor ellen. 
Nem sokkal az eljárás megindulása után 
Wienben is tisztázódott a szerepe és megismét
lődött az, ami itt Budapestén, hogy nagy
tekintélyű bankvezérek, mint erkölcsi tanuk, 
siettek Neumann Gábor védelmére és a tény
beli tanuk és Wien elsőrendű üzemi szakértői 
tettek tanúságot Neumann Gábor eljárásainak 
üzleti, jogi és erkölcsi korrektségéről. Meg
bukott az eljárás során Wiennek legismertebb 
vizsgálóbírója, dr. Jacob udvari tanácsos, aki 
az eljárást megkezdte és röviddel ezelőtt nyu
galomba vonuít. A teljes kivizsgálás után az 
iratok elkerültek a wieni kir. ügyészséghez, 
amely az eljárást Neumann Gábor ellen az 
egész vonalon teljesen megszüntette, mert 
megállapította azt, hogy Neumann Gábor 
részéröl még a bűncselekmény gyanúja sem 
foroghat fönn.

— Holttest a vasúti síneken. Vasárnap délután az 
isaszegi csendőrörs értesítette a budapesti rendőrkapi
tányságot, hogy a falu határában, a sínek között egy 
50—60 év körüli férfi holttestét találták. A holttestet a 
vonat kerekei a szó szoros értelmében lefejelték. A fő
kapitányságról rendőri bizottság szállt ki a helyszínre 
és megállapították, hogy az elgázolás már órákkal előbb 
történhetett. A szerencsétlenül járt ember ruházatában 
semmiféle írást néni tftlflltak, amelyből személyazonos
ságát megállapíthatták volna. Csak az egyik zsebében 
volt két kisebb .dinamit szelence. A rendőrség ebből arra 
következtet, hogy a szerencsétlenül járt emlier bánya
munkás volt, aki öngyilkossági szándékból vetette magát 
a vonat kerekei alá. A holttest mellett egy K. J. mono- 
gramos zsebkendő hevert. A titokzatos elgázolás ügyében 
a nyomozást megindították.

— Balesetek munka közben. Vorsa Mária 13 óves kis
leány a Haggenmacher-sörgyárban dolgozott. Munka köz
ben az egyik céruafonógép balkezét elkapta és két ujját 
leszakította. Súlyos sérülésével a Szent Istvún-kórházban 
ápolják. — Lenyycl János mészárossegéd a Soroksári-ut 
58. szám alatti Máv.-húsüzemben a húsvágó kést lábára 
ejtette. A mentők a Szent István-kórházba szállították. 
—. Szurin Antal 36 éves napszámos a földmivelésiigyi 
minisztérium palotájának tatarozása közben egy állváiy- 
ró) két emelet magasságból lezuhant. A mentők a Rókus- 
kórházba vitték. Állapota súlyos.

— Egy kis baba élete és halála a zord 
Markó-utcában. A Mai'kó-utcai fogháznak a 
múlt heten szokni lan szenzációja voJt: hirtelen 
megszaporodott a létszám — egy újszülöttel. 
L. Auna 21 óves napszámosnő még március 
közepén került a fogházba, mint vizsgálati 
fogoly, akit a nyáron Üzletszerű lopás miatt 
8 hónapi börtönre el is ítéltek. Egy este az őr
személyzet nagy csodálkozására erős döröm- 
bölés hallatszott a leány cellájának ajtaján. 
Az őrök odasiettek s L. Anna meghallgatása 
után elhivatták dr. ötvös József egészségügyi 
tanácsost, akinek intézkedésére azonnal át
vitték a leányt egy különszobába és egy kis 
félóra múlva már iszonyúan visított a fogház 
legújabb és legártatlanabb lakója: L. Anna 
újszülött fiúgyermeke. Az anya első fölocsu- 
dása után arra kérte Geisy István foházgond- 
nokot, hogy adjon módot arra, hogy diszpen- 
zációval házasságot köthessen a gyermek apjá
val, aki történetesen ugyancsak a Markó-utcai 
fogház lakója volt, őt is elítélték! mert tettes
társa volt Annának a tolvajlásokban. Hívták 
az anyakönyvvezetőt, de az esküvőből mégsem 
lett semmi, mert a fogdyok iratai, okmányai, 
nem voltak rendben. S a kis fiúcska, mint ha. 
érezte volna, hogy megjelenésével mennyi bajt 
okozott, harmadnapra szépen díszenderült — 
örökre...

f/ XV. niagy. Mr. H
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71 titokzatos ismeretien
(A Reggel munkatársától.) Az európai gaz

dasági élet képe még mindig nagyon sivár, 
központi szervének, az angol és a nőmet ipari 
produkciónak lázas állapota még mindig csak 
alig észrevehető fokozatokban javul.

Angliának még mindig több, mint 1,300.000 
munkanélkülije van;

acél- és vastermelése ez év nyarán az évtize
dek óta nem észlelt alacsony mennyiségre, 
havi félmillió tonna alá sülyedt. Németor
szágban a termelés helyzete nem olyan szo
morú ugyan, a német munkanélküliek száma 
Anglia munkanélküli hadseregének alig egy 
hatodrészét, 200.000-et, teszi ki, de a német ter
melés is fokozatosan süllyed, a német kivitel 
ez év első felében 2.j0,000.000 aranymárkával 
csökkent, a bevitel ugyanilyen összeggel emel
kedőt (, ami

a német kereskedelmi mérlegnek félmilli- 
árd aranymárkával való romlását jelenti.

Egyedül a harmadik nagy európai produk
ciós területről érkeznek javulást mulató hi
rek, amelyeket ugyan — Oroszországról lévén 
szó — főn tartással kell fogadnunk, de kétség
telen, hogy

a harcos kommunizmus ma már végleg 
sutba vetette idétlen teóriáját

s a gazdasági élet föllendüléséről érkező hirek 
a fölszabadult vállakózás és magángazdaság 
lassú ébredezését jelzik. A múlt évihez viszo
nyítva, az orosz kivitel ez év első felében csak 
13%-nyi csökkenést mutat, holott a múlt évi 
katasztrófáiisan rossz termés következtében 
a gabonakivitel 110,000.000 rubelről ez év első 
felében 14,000.000 rubelre esett. Az orosz tojás, 
kender-, len- és magkivitel megháromszorozó
dott ez évben s a hirek szerint, az év végére 
még a múlt évinél, illetve ez év első felében 
kivitt mennyiségeknél is jóval nagyobb töme
geket fog Oroszország exportálni gabonában 
és egyéb mezőgazdasági terményekben is. A 
világ gabonapiacát ez

a titokzatos ismeretlen,
az exportra váró orosz gabonamennyiség nagy
sága tartja izgalomban. A múlt esztendei hir
telen gabonahosszt az robbantotta ki, hogy 
Oroszország, amely még decemberben is né
hány hajórakomány rozsot és búzát szállított 
a nyugati piacokra, februárban már kényte
len volt bevallani, hogy nagy hiánya van sze
mes termésben ás ezt a hiányt ez év első négy 
hónapjában lázas vásárlásokkal födözle a ka
nadai és az amerikai piacokon. Az orosz kül
kereskedelmi szervek jó néhány millió tonna 
gabona szállítására kötöttok szerződést ez idén 
is Hollandiával, Franciaországgal ás Olaszor
szággal, de nagy kérdés, hogy

sikeriil-e a paraszttól a gabonát kicsalni?
A föld, az ősi termőanya segítségére a nagy 

ipari országok nem számíthatnak a igy Anglia 
is, Németország más-más irányban keresi a 
gazdasági bomlásból kivezető utat. Anglia még 
minidig hatalmas tőkeerejével igyekszik az el
vesztett piacokat visszahódítani, az angol bank 
e héten szállította le, a londoni piac teljes 
meglepetésére, a leszámítolási kamatlábat

4%.ra
s az államilag szervezett kiviteli hitelek révén, 
amellyel olcsóságra egyetlen állam sem, 
vetekedhetik, igyekszik kiegyenlíteni azt a kü
lönbséget, amely az angol és a szárazföldi 
munkabérek közölt még ma is fönnáll s az 
angol kivitelnek olyan nagy kerékkötője. Né
metország, amely viszont még mindig a fojto
gató tőkehiánnyal küzd, a, termelési és szerve
zeti költségeket igyekszik a minimumra le
csökkenteni. A nagy spekulatív konszernek, a 
Stinnes, a Rarmen, a Sichel és sok más kisebb 
alakulat csúfos széthullása után, most

uj, tudományos elvek szerint megszervezett 
hatalmas trösztök vannak Németországban 

keletkezőben,
amelyek egyetlen gigászi alakulatba szoríta
nak egy-egy iparágat, tökéletesítik a termelés 
folyamatát, a minimumra csökkentik a köz
ponti igazgatási költségeket s ahelyett, hogy a 
belső fogyasztást megsarcolnák, a kivitel foko-

Hatóságilag
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zásával könnyítetlek a belföldi fogyasztó ter
hén. Még a szocialista sajtó is szives hangon 
üdvözölte az első ilyen tudományosan meg
szervezett német trösztnek, a német festékipar 
vállalatainak a megalakulását, tudván azt, 
hogy ez a hatalmas apparátus, amely több, 
mint egymillióvá aranymárka tőkét rcprezen- 
tál, nemcsak a részvényesek és fogyasztók, 
hanem a munkások és az alkalmazottak érde
keit is erőteljesebben meg tudja védeni. Csak 
a magyar ipar berkeiből nem hall az ember 
ilyen megnyugtató híreket. Minek is? A vá
mok fala mögött, amiket, nincs az a jerichói 
trombita, amely le tudná dönteni, vígan és 
nyugodtan élnek tovább a magyar iparválla
latok vezetői.

Átszervezésről, a termelés tökéletesítéséről, 
a kis vállalatok összefogásáról nincs itt szó.

amíg hirtelen be nem borul fölöttük az ég és 
későn veszik észre, hogy a külföldi verseny 
az olcsóbb hitel és a tökéletesebb, okosabb ter
melés révén máról-holnapra kiszorítja őket a 
belső piacról is, amelyet pedig olyan könyör
telenül és kíméletlenül kiaknáztak. K. D.

X Miért kétszer olyan drága nálunk a cukor, 
mint máshol? A világ cukortermése ez idén 
sokkal nagyobb, mint a múlt évi volt, pedig 
a múlt . évit rekordtermésnek tartották. Né
metországban 33 millió mázsát várnak a múlt 
évi 31.5 millió után, Csehországban 30 milliót, 
28.5 után, Lengyelországban 11 milliót a múlt 
évi 8.5 után; Oroszország a múlt évben még 
importra szorult, az idén már elért az orosz 
cukortermelés is odáig, hogy közel 20 millió 
mázsa termeléssel a belső szükségletet födözni 
tudja. Decemberben kezdődik meg a kampány 
Kuba szigetén, amelynek eredményét az idén 
legalább 120 millió mázsára becsülik, ami nem 
is valószinütleníil magas szám, mivel o tro
pikus sziget múlt évi termése 103 millió má
zsát tett ki. Sok ész nem kell annak a meg
állapításához, hogy ez emelkedő termelés 
csökkenő árakat fog jelenteni az egész világon 
— Magyarországot kivéve. A magyar cukor
termelés is szakadatlanul emelkedik, de a ma
gyar cukorfogyasztás szakadatlanul csökken. 
A gyárak el nem adott készletei egyre szapo
rodnak, a remény, hogy e készleteket rövid 
időn belül nagy haszonnal lehessen értékesí
teni, napról-napra oszladozik s nem akad a 
magyar cukoripar vezetői között, egyetlen em
ber sem, aki a. magyar cukoradó leszállítását 
követelje, amelynek köszönhetjük, hogy ná
lunk, a. termelő országban a cukor éppen a 
duplájába kerül, mint másutt. (Svájcban egy 
kiló kockacukor % frank, 6850 korona, í.álunk 
16.600 korona.) Ismerik-c az urak a „penny 
post“ egyszerű példáját? A levélportó leszállí
tása egy pennyre, egy félszázad előtt megsok
szorozta az angol posta forgalmát. Nem gon
dolják-e, hogy a cukoradó és a cukorárak le
szállítása. a fogyasztás megsokszorozása ré
vén még a kincstárnak, sem jelentene veszte
séget, hiszen neki csak mindegy lehet, hogy 
ugyanazt az adóösszeget, nagyobb kulcs mel
lett, a kisebb fogyasztáson, vagy alacsonyabb 
kulcs mellett a megfelelően megnövekedett fo
gyasztáson hajtja-e be?

X Hogyan lesz 8.5 millióból 5000 korona. Illetve semmi. 
(Levői a sxerkestlöhöt.) Nagy tandíjat fizettem fönti 
matematikai művelet elsajátításáért, engedje mog hát 
Szerkesztő ur, hogy A llconel olvasóközönsége tandíj
fizetés nélkül okuljon belőle: A koronaromlás idején, de 
még agyon nem szanált, s a mainál többszörié értékesebb 
korona mellett, vásároltam 150 darab Magyar-Amerikai 
részvényt. 8.5 millióért. A papír a következő napokban 

‘ már visszaesett, de az ,,Amerikai" ügynökei kitünően 
működhettek, mert bárkihez fordultam tanácsért, min
denki azt ajánlotta: várni, mert 100.000 is lesz (52.000-re 
csúszott, akkor vissza 58.000-ről)! fis mi lett belőle! A 7.10 
Magyar-Amerikaiból 10 (mond tíz) Magyar-Nőmet Mánk, 
ami összesen 5000 köröndi ér. Félnyugdijas özvegy lévén, 
n kis értékot is megbecsülöm s minthogy tudtam, hogy 
töredék részvények nem értékesíthetők, hogy teljes köté
sem legyen, az átcseréléssel egyidejűleg hozzá akartam 
venni még lo darab Magyar-Német-Amerlkait. Ugy lát
szik azonban, hogy a Magynr-Német-Amorlkni nőni elé
gelte meg, hogy a 8.5 millióból 5000 korona leit s kate. 
gorlcc kijelentették, hogy kiegészítő darabokat védi a 
nem adnak. Így lett az Amerikai-Német stb. bank ve
zetőinek közgazdasági tevékenysége folytán 85 millió 
koronából semmi. A Heggel nagyszámú olvasóközönségé
nek vélek szolgálatot, tenni, amikor óva intem attól, hogy 
c sok nemzetiségű bank esetleges újabb akcióiból tanul
jon uj számtani műveleteket. Szerkesztő urnák tisztelő 
hivő (Aláírás, óim.).

X Magyar Országos Központi Takarékpénztár e hó 
14-óre rendkívüli közgyűlést hivott egybe alaptőkéjének 
300 millióról 180 millióra való fölemelése végett. Az összes 
uj részvények a régi részvényeseknek ajánltatnnk föl 
5:8 arányban 150.000 K árfolyamon. Tőkeemelés keresztül- 
vitelo után (55 milliárd lesz nz nlnptőko és a nyílt tartalé
kok együttes összege. Ez előfutárja az intézet arany
mérlegének, amely kedvező lesz, mert nz intézetnok igen 
értékes fővárosi ingatlanai és jelentékeny részesedései 
vannak ipari és egyéb vállalatokban.

Miért vesz

mindenki

t Mert tartalmaz: Mentholt, bor
párlatot, aethert, alkoholt

Merthatásafájdalomcsillapitó, 
hűsítő, Külsőleg, belsőleg 1

J/ •a**’erősítő

Mert minden sportembernek 
nélkülözhetetlen

I
I

Mert derékfájást, szaggatást 
elmulaszt

Mert hülési bántalmaknál 
mindig segit

Mert edzi a testet és izmokat

Mert cseppenként bevéve leg
jobb görcsök megszünte
tésére

Mert masszírozásnál legjobban 
bevált

Mert a reumatikus és csuzos 
fájdalmakat enyhiti

Mert gyomorgörcsnél csillapi- 
tólag hat

Mert első segítség a házban

Mert olcsó

Egy eredeti üveg plombáivá 
16.000 Korona

■I
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Az „Eső“ szerzője, Somerset Maugham 
elmondja A Reggel-neK, hogy miért Kedveli darabjaiban 

az ádámévai szigeteket

a

London, október 9.
(A Reggel munkatársától.) A „Rain“ szer

zője. Somerset Maugham, akinek színdarabja 
„Eső" címen most kerül színre Budapesten, 
itt él Londonban, ahol éppen nagy .sikert arat 
legújabb müvével, a „The Moon and Sixpence" 
cimü elképesztően érdekes színpadi újdonság
gal. Ebben a darabjában Goguint, a híres fran
cia festőt viszi színpadra, aki tudvalévőén 
hosszabb ideig Tahiti-szigetén és s

a csendesoceáni sziget civilizálatlan ős- 
lakóinak primitív művészetét és meztelen

ségét hozta Párisba,
ahol megjelenése fölidézte az ujabbkori fes
tészeti forradalmat. Goguin az uj Somerset 
Maugham-darab hőse és igy ez a. darab is 
Csendes Óceán szigetvilágában játszódik le.

Meglátogattam Mr. Somerset Maughamot, 
hogy a „Rain“ szerzőjét bemutathassam a 

magyar közönségnek.
May farben, London legfinomabb negyedében 
lakik. Kedves kis ház. Keskeny lépcsők. Nagy 
csönd. Az iró 50 esztendős, de mintha 30 lenne. 
Külseje, mozdulatai olyanok, mintha testőr- 
gárdakapitámy volna és nem szindarablró. 
Magas, vállas ember. Angol bajuszt visel. 
Szavai katonásan pattognak.

— Huszonhároméves koromban — mondja 
—, miután elvégeztem a heidelbergi egyete
met, már megjelent első írásom. Gyors egy
másután következtek a regények és színda
rabok. A „Rain" már a huszonkettedik színjá
tékom. legközelebb áll hozzám a legújabb, a 
„The Moon and sixpence1, amelyet most mu
tatott be a londoni New Theatre. Darabjaim 
megírásánál az angol közönség főkivánságait 
veszem figyelembe. Az angol közönség alatt 
Angliát és Amerikát értem. Amerika a kísér
letezés földje. Itt mindent szabad és lehet pró
bálni. London, az más. Az angol közönség ál
talában nagyon konzervatív, az amerikai vi
szont ultramodern. De London is szereti a 
szenzációt, sőt csak azt szereti. A trükk a leg
fontosabb.

Megkérdeztem Mr. Somerset Maughantól. 
hogy miért engedi ál regényei draniatizálását 
másoknak, amikor ő maga is számos nagy
sikerű színjáték szerzője. így felelt:

— Egy nap huszonnégy órából áll. Angliá
ban általában nyolc órát dolgoznak az embe
rek. Én csak négyet. Az írást, a regényt, a 
színdarabot nem szabad gyártani. Időt kell

adnunk önmagunknak, hogy kiforrhassanak 
gondolataink. Fiatal koromban kéményén dol
goztam, most azonba<n már kényelmesen aka
rok élni: az igazi művésznek a jólét és a kénye
lem a szülője. .

Megkérdeztem, miért kedveli annyira a Csen-
- — — >»

„Adnak-e még valamit a régi címeimre?”
Bernáth Géza v. b. t. t„ főrendiházi tag, aki ott volt a Népszínház első 
előadásán, panaszt tett a városházán, hogy nem kapott jegyet a jubileumra

(A Reggel tudósítójától.) Töpörödött, kis 
öreg ur topog be az ügyosztály előszobájába. 
Egyenesen a gépirókisasszony elé lép és emelt 
hangon mondja:

— Bernáth Géza főrendiházi tag, valóságos 
belső titkos tanácsos vagyok! A tanácsnok 
urat vagy a titkárját keresem. Nem kaptam 
jegyet a Népszínház jubiláris előadására. Ké
rem intézkedni, hogy kettőt kapjak, magam
nak, meg a feleségemnek.

A fiatal tisztviselőnő értetlenül hallgatja az 
ő fülének szokatlan régi elmeket és a közön
séges polgári „ügyfélnek0 járó tisztességgel a 
szomszédszobába utasítja az öreg urat. Ott 
másik kisasszony fogadja a kegyelmes urat 
és leméltóságozza, hogy várjon, amig jön a 
tanács jegyző ur.

A tanácsjegyző előtt még jónak látja a ke
gyelmes ur hozzátenni előbb fölsorolt címei
hez, hogy a Kúria nyugalmazott másodelnöke.

— Csak azért mondom el, hogy megtudjam, 
van-e még valami becsülete a régi címeknek, 

dcs Óceán szigeteit?
— Tudom, sokan csodálkoznak azon — mon

dotta —, hogy regényeim és szinti arabjaim 
színhelyéül előszeretettel választom a csendes- 
oceáni szigeteket. Azonban csak azok csodál
koznak, akik sohasem jártak arrafelé s akik 
nem ismerik azt a 6zent civilizálatlanságot, 
amely oly varázslatossá teszi ott az életet. Sze
retem az exotikumot. Ezek a szigetek olyanok, 
mint 

a hainisitatlan Paradicsom, 
értelemben vett elbűvölő világ. Félek, 

.- civilizáció nevében az ádámévai. ős- 
erejü, brutális kulturálaHanságot majd ettől a. 
földtől is elrabolják. Korda Tibor

biblikus 
hogy a

vájjon adnak-e még rájuk egy — népszínházi 
jegyeit

Ott voltunk ezelőtt ötven évvel fiatalon 
az első előadáson,

mi még őrizzük a régi, nemes tradíciókat, gon
doltam, illő és jogom van hozzá, hogy most is 
ott legyünk jubilálni. Zsöllyét kérek, zsöllyét
szeretnék.

Nem volt már zsöllye, sőt karzat se. De a 
tanácsjegyző deresedé joviális ur, aki érti a 
régi titulusokat, a világért som árulta el, 
hogy minden jegy elfogyott. Dehogy mondta. 
Azt mondta, hogy várjon a kegyelmes ur, 
mindjárt szerzünk. És kiment a szobájából, 
elővette a tárcájából a maga jegyed, meg a 
feleségéit, akivel ő is ott volt fiatalon, huszonöt 
évvel ezelőtt — „a Blahánénál" —, aztán ki
simította a két jegyet és az igazi emberek utá
nozhatatlan finom mosolyával bevitte a 
negyedszázaddal „rangidősebb" kegyelmes ur
nák, aki nagyon, nagyon boldogan távozott...

—------------ s
Szerencsés vevfflnk

több mint

koronát
nyertek
az év folyamán

Az október 22»én kezdőd® 

XW-ik magy. kir. osztálysorsjátékra 
kérjük sürgősen a rendeléseket, hogy a kívánt 

sorsjegyeket azonnal elküldhessük
Sorsjegyek hivatalos árai:

Vl Vz V4___ sorsjeay
120.00® 60.09® 30.®®® korona

ÍAEDICKE
BANK R.-T.WRá. BANK R.T.

Budapest, IV, Kossuth Lajos-u. 11/R
Telefon: József 154—68
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Színház
Ami az Intim Pistából kimaradt

Mondja, kedves Intim Pista,
de őszintén, hogy bírja ezt a rengeteg dinom- 
dánomot: Hencidától Bonchidáig főpróbát és 
premiert?

Mi ez az én étvágyamhoz képest, kedves egy 
keresztapám..,

— Keresztapám?.,,
— Hát persze, hogy az. Hisz' ahová csak 

megyek a városban, mindenütt Bendegúznak 
hívnak. Az igazi nevemet már magam is el- 
felejtettem.

— Ne fecsegjen annyit. Mit szól „A nagy 
nő"-höz?

— Hisz azt elhalasztották, könyörgöm.
— Nem a Városibeliről beszélek. Az igazi 

nagy nő a Vigben rezideál.
— ?
— Hát Varsányi Irén! Megrikatott az, édes 

öcsém B., szombaton este a „Színésznő" pre
mierjén, akit csak akart, ó, ahogy a fejét da
cosan fölvetette, az égnek és a csillagok felé, 
ez a csodálatos asszony, egyszerre csak a szive 
dobogását is hallotta mindenki a nagy, néma 
csöndben. Olyan presztízse van ugyanis a 
Varsányi művészetének, minden szerepében 
áhitatos egyéniségének, hogy még a mai 
össze-vissza, ki nem alakult, tradíciók nélküli 
publikum is lélegzetvisszafojtva, elérzéke- 
iiyülve hallgatja. Figyeljék meg, amikor Irén 
a színpadra lép, megszűnik a köhögés, sutto
gás, a bonbonok ezüst papírjának zizegésc. Pe
dig sohasem érzik rajta, ami annyi kitűnő mű
vészen, hogy én ilt vagyok, én, én vagyok. 
A legegyszerűbb művészi eszközökkel dolgozik; 
magyar Duse. Mégis annyi hangja van, mini 
egy filharmónikus zenekarnak. Igaza van 
Ambrus Zoltánnak, ez az elbájoló jelenség, a 
szív és a lélek színésznője még messze van 
attól, hogy nagymama szerepekben tündököl
jön, én elhiszem, ha 20 éves a színpadon.

— Szórol-szóra igy van!
— S mintha a többieket is valahogy in

spirálta volna: Hegedűs például egészen ki
esett klasszicitásának konzervatív szólamaiból 
s egy vérző és érző uj ember és színész forró, 
és igazi hegedüsi hangján beszélt, mint 
ahogy régen nem ezen a szép színpadon. Törzs 
ezúttal fáradt volt kissé. Berczy potrohos pesti 
úgynevezett „tőzsde-jampec" és nem a London 
City fiatal angol gentlemanje. Neje, Gál Fran
ciska pedig, amig szájacskáját ki nem nyi
totta, édes, mint a zserbósütemény, de azon
túl idegesítő kissé az angol akcentusa miatt, 
amelyet az éttermi-kabarék közönsége ismer 
csak angolnak, szabadon Badó Sándor után. 
Szcrémiről ezúttal nincs mondanivalóm, ö 
soha, — a szerepe jelentéktelen. Viszont ara
nyos kölyök Fejes Teri, ha néha kissé hangos 
is. Uj szin, uj hang a Vig színpadán.

— Egészben véve tehát?
— Ó, az előadás egyébként kitűnő és a da

rab: Omletté confiturc. Könnyű, ha kissé cuk
ros is. Deltái istenem, az élet oly keserű.

— No és az „Eső"?
— Izgalmas, gyakran meglepő, mindvégig 

igen tisztességes produkció. Amikor ezt elis
merjük és sok szerencsét is kívánunk hozzá, 
fölvetjük a kérdést: miért csak azokat a kül
földi darabokat adják elő Pesten, amelyek 
már Bécset is megjárták. Somcrset Maugham 
egész sereg jobb és őszintébb darabot irt a

Vigszi n ház
Hétfő, szerda, péntek, vasárnap

A színésznő
Armont és Bousquet vigjátéka 

Varsányi Irén ffölléptével 

Jack London miliőjében játszódó »Rain"-nél 
és Galsworthy az „Ablakok"-nál és az „Úriem
berekénél ...

— Hát elkódusodtunk és számunkra Bécs a 
világ közepe!

— Akár a Bach-korszakban! Hát azt tudja-e, 
kinek az alakítása volt a legteljesebben mű
vészi az „Eső" igazán elsőrangú előadásán?

— Titok.
— Titkosról még beszélünk. Az exotikus, a 

mi életünktől végtelenbe vesző rémdráma való
színűségét a Péchy Blanka fekete márványból 
faragott misszionáriusnője éreztette a publi
kummal. Mennyi értelem, tudatosság, erő és 
kultúra is lakozik ebben az oktalanul évekig 
mellőzött kitűnő színésznőben! Titkos hangja, 
különösen az első és utolsó fölvonásban, mint 
egy paradicsommadár vijjogása az őserdőben, 
olyan megrázó, idegenszerü, titokzatos. Volt 
legalább tíz jelenete, amelyet kevesen csinál
nak utána Budapesttől — Londonig. Még ez 
sem az igazi formája! Néhol egyenetlen (a 
harmadik fölvonásban különösen), egyhangú, 
nem tud meggyőzni, lábujjhegyre ágaskodik 
és el nem éri az aranyalmát; máshol — ebben 
talán a szerep a hibás — elhagyja a szive. 
Mégis, egészben mint egy vad farkaskölyök, 
félelmetes. Csortos ezúttal inkább maszkban 
brilliáns; fölböszitő, szószátyár, unalmas sze
repéből az ö talentumának és kedélyének gaz
dagságával sem tudott embert faragni. Kel
lemes jelenség és ami oly ritka, nagyon szé
pen beszél magyarul Bcrky Lili; európai, su
gárzóan intelligens a jó Z. Molnár; na és 
Simon Marcsa remek. Mindenki azon csudál- 
kozott az előadás végén, hogy nem szakad 
künn is az eső, mint a fiatal és tehetséges Kósa 
Zoltán exótikus díszletei között.

— Na és nem szakadt?
— Nem. Bár az ég valóban elsírhatná magát 

bánatában, hogy a rendőrség, a kőszívű, az első 
fölvonásból zordonan Mffenzurázott egy édes 
kis benszülött leányt, aki benszülött módra 
— természetesen deréktól fölfelé — meztelen. 
No de azért igen helyes teremtés...

— Ó, fájdalom. És mi a színház legközelebbi 
„eset"-e?

— A színház legközelebbi magyar új
donsága a Földi-darab, amelynek cimc „En
gem szeress". Hősnője és témája a háború 
után magára maradt uriasszony, aki lecsú
szik, elszegényedik és mert magának kell az 
élettel megbirkóznia, nem szeretheti azt — 
akit szeret. Ezt a figurát Titkos Ilona játssza. 
Csontosnak pedig egy háború utáni parvenü 
figura jutott, egy csaposlcgény, aki milliomos 
lesz, de akinek jól áll a pénz, aki szimpatikus, 
már csak azért is, mert minden szerencsén és 
vagyonán át ezt az asszonyt szereti, a volt úr
nőjét, egy forró nyári éjszaka emlékéért. Szó
val, a mai időknek egy vígjátéki megoldása.

— Azt csak helyeselhetem, mert a mai idők 
a valóságban nagyon is tragikusak. És ha már 
annyit hallom, hát mondja meg végre, hogy 
ki az a „Madonna"?

— Gombaszögi. Egy parasztleányból lett 
grófné, aki azonban tiz esztendő alatt lélek
ben is grófnővé válik, míg férje, a született 
gróf lélekben paraszt: kocsis. Ezt a paraszt-

Kedd, csütörtök, szombat

Úriemberek
(Gesellschaft-Loyalties)

Galsworthy szenzációs sikerű szinmüvo 

lelkű grófot halálba kergeti a grófi lelkű pa
rasztleány, hogy belepusztuljon egy másik 
parasztba, egy lakájba, akinek elhitte, hogy 
a grófok között grófi lelket is szerzett magá
nak, csak ugy, mint ő maga. 31-én lesz a be
mutató.

— És a Benaíssance?
— Szombaton a „Nagyvilági lányok" pre

mierje, A hét közepén pedig Impekoven, aki 
két évvel ezelőtt valósággal fölforgatta az 
egész várost. Most pedig anélkül, hogy kérné, 
máris mondom a pletykát...

— Óh...
Saljapin nem fogadta azt az igen kedves, 

igen szőke és inkább temperamentumos, mint 
tehetséges operettmüvésznőnket, aki vasárnap 
délben %2-kor hallatlan eleganciával föl
öltözve megjelent a Britanniában, hogy — 
autogramot kérjen a nagy bassbaritontól. A 
nevét jegyezze meg a jó Isten magának, — én 
elfelejtettem.

• Révész Béla szerzői estje vasárnap, október 18-án, a 
Zeneakadémiában, Péchy Blanka, /Iádnál Erzsi, Somlay 
Artúr, b ehér Artúr, Baló Elemér, Somló Ist ván és 
Schwalb Miklós közreműködésével. Krúdy Gyula kitűnő 
író tartja a bevezetőt.

• Saljapin holnapi művészetté jen műsorának egyes 
számaid személyesen jelenti be, abból a gyűjteményből, 
amelynek szövegkönyvét este fogja a közönség kézhez 
kapni. — A Városi Színház nagy estéje felejthetetlcn- 
neik Ígérkezik.

• ,.A színésznő** és az “Úriemberek** fölváltva töltik be 
a Vígszínház műsorát. Az utóbbi évek két legnagyobb 
sikere, az „Úriemberek** és ,.A színésznő**, váltakoznak 
e héten a Vígszínház műsorában.

• Ma, hétfőn este a páratlan népszerüségü „Nóta vége** 
a Városi Színházban. Helyárak 6-tól 58 ezerig.

• „A nagy nő" bemutatóját szerdán, október 14-én 
tartja meg a Városi Szinház. A szenzációs Gilbort- 
oporett első előadására a régebben váltott premier
jegyek érvényesek, csütörtöki, második előadására pedig 
a múlt vasárnapra váltott jegyek lesznek érvényben.

• „Az orlov" hete lesz a Fővárosi Operettszinház e hete 
is. Minden este a nagyszerű Granichstacdten-operettet 
adják, a premier fényes szereposztásában.

• „A nagy nő" főszcroplől: Ilontliy Hanna, Molnár 
Vera, Ga.letta Ferenc, Sziklai József, Cselényi, Érckövi.

• Kfs Komédia. Az utóbbi évek egyik legnagyobb sike
rének lehet mondani a magyar-német-zsidó reviit, amely 
e hó 1-je óta zsúfolt házakat vonz a Kis Komédiába. 
Gyönyörű színpadi képek keretében humoros és drámai 
jelenetek tarka tömege pereg gyors egymásutánban, szép 
keleti és klasszikus muzsika kíséretében. A szereplők élén 
Rótt és Steinhardt állanak. — utóbbi mint konferencier is 
Állunó. Méltó föltünést kelt Türk Berta drámai aiakitása.

• „A nagy nő" nyilvános főpróbájára váJtott jegyek 
a szerdán, 14-én délelőtt Hll érakor megtartandó fő-
Sróbára érvényesek. Kz arra jogosultak még jelentkez

etnek a Városi Szinház titkári hivatalában.

KIRÁLY-SZÍNHÁZ

'A' 
legnagyobb siker 

az firma-bál
A közönség 

nagyszerűen mulat 
rés sokat tapsol. Az ének

számokat meg
ismételteti

A 25 esztendős jubileumára
fölfrissült és megszépült

ERDÉLYI BOROZÓ...
SZABÓ—WALDMANN

szalonzenekara játszik

Szinház után reggelig az uriközönség 
kedvenc találkozóhelye

HOHENBERG FERENC, ZSINÓRGYÁR

Fővárosi Operettszinház
Téllkabátokhoz. városi bundákhoz gombok, rózsák, vitéz- 
kötésok, galnmbkosarak miudonnomu magyar zsinórozással 
állandó nagy raktára. Budapest VI, Nagymező-utca 46. az.

A legnagyobb operettsiker

Opera Vegekig Pince
Étterem, VI, Andrássy-ut 25 

Esténként 
a nápolyi JAMBO művészek 

együttese énekel és muzsikál 
Belépődíj nincs!
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Mit tudnak és mit mennek az 
amerikaiak filmen megcsinálni 

Jegyzeteti a „Hét tenger öpdögé"-fiez
Ezen a héten színre kerül egy budapesti 

mozgóképszínházban egy film, amelynek címe: 
„Hét tenger ördöge'1. A cím rossz, minden ok 
nélkül kissé patétikus, de a film maga olyan 
monumentális művészi alkotás, hogy a szín
házi konjunktúra mai stádiumában komo
lyan gondolkodóba ejt a szinház és mozi 
világháborújának végső eredményét illetőleg. 
A mozi hívei ugyanis fanatikusan hiszik, hogy 
a korlátlan lehetőségekkel dolgozó film, amely
nek témája, cselekménye, eszközei teljesen és 
tökéletesen a fantázia legszabadabb és leg
merészebb csapo-ngásaira vannak bízva, maga 
alá fogja gyűrni a színházat, amelynek lehető
ségeit, már térbeli adottságánál fogva is, a 
filmhez viszonyítva a legminimálisábbaknak 
kell tekintenünk. Hogy egyebet ne mondjak, 
a színpadnak egy majdnem megoldhatatlanul 
nehéz attrakciója: egy robogót vonat, a film 
számára primitíven egyszerű szokvány. És 
nem tudom, hogy ennélfogva a fülre és az 
értelemre ható élő játék előnyeit nem szár
nyalják-e túl majd véglegesen a film lehetet
lenséget már-már alig ismerő attrakciói, ame
lyek az ámulat legmagasabb dimenzióiba való 
ragadással könnyen csábíthatják a publiku
mot a szinház hűtlen elhagyására. Mindezt pe
dig abból az alkalomból szögezem le, hogy 
a „Hét tenger ördöge" cimü film, amelyet egy 
atelicrbemutatón láttam egészen véletlenül, 
hogy egyebet ne mondjak, bemutatja két 

középkori árbocos hajó ütközetét, de 
olyan megdöbbentő realitással, a rendezésnek 
olyan művészi eszközeivel, hogy a filmről meg
feledkezni órák múlva is lehetetlenség. Más
részt pedig, nyilván a színházzal való ádáz 
konkurrenciájóban, a film egyes, mondjuk: 
színpadi jeleneteiben,. olyan színészi játékot, 
olyan élethűen színpadi jeleneteket produkál, 
hogy számtalan előnyeivel szemben, a, szín
háznak valóban csak két előnye mariid vele 
szemben: az élő test és a hang közvetlen 
hatásának — élőbb illúziója.

Ezt a „Hét tenger ördöge" című filmet ter
mészetesen Amerikában gyártották, én nem is
merem őket, rangjukat se nagyon tudom, a 
gyár neve: „First National". Egy kis statisz
tikából megtudom, hogy a film fölvételeméi 
6413 szereplőt, 415 díszítőt és más ipari mun
kást foglalkoztattak, hogy a film fölvétele 
alatt sebesülések és betegségek miatt összesen 
62-en kerültek kórházba, hogy a kész film 
hossza 27 kilométer és hogy a film előállítása 
összesen egy millió két száznyolcvannégy ezer 
dollárba került. Ezek az amerikai számok csak 
akkor válnak érthetőekké, ha az ember végig
nézi ezt az úgynevezett „vílágattrakció"-t, 
ahogy a filmet az amerikai gyár plakátjai 
nevezik. Most már a film úgynevezett attrak- 
cionális részeiről nem is beszélve, csak a sze
replő színészek művészi értékét mérlegelve, 
meg kell állapitanom, hogy ez a film például 

lelkileg is teljesen kielégít, talán jobban és 
mélyebben is, mint egy színdarab, noha a tömeg 
ízlésével és műveltségével számotvető úgyneve
zett naivitásai egy pillanatra eszembe juttat
ják alsóbbrendűségét a színházzal való pár
huzamában. De csak egy pillanatra! Mert at
tól a színésztől, aki ennek a filmnek a főszere
pét játssza s akinek nevét a noteszembe föl
jegyeztem: Milton Sills-nek hívják — Európa, 
valamennyi hőse, amorosója, jellemszinésze. 
tanulhatna, Bassermannlól Moissin keresztül. 
Csortos Gyuláig. A mimikának, a színpadi 
geszluskulturának olyan mestere ez az ameri
kai színész, amilyenné csak abban a szinte kor
látlan fejlődöképességü másik világrészben 
ember és színész fejlődhetik. Histrió és atléta, 
ember és állat, megbilincselt szenvedés és föl
szabaduló öröm, hang és szív: de mindig való
ságos élet, ez a Sills s a kép: játék, ame 
lyet azonban az élő, vérző valóságtól, tehát a. 
színháznál is több valamitől kizárólag a 
vetítő gép berregése választ cl.

A film egyébként Erzsébet angol királynő 
idejében játszik, úgynevezett kosztümös film, 
amely az akkori spanyol-angol antagónizmus 
küzdelmét, a. téma keretein belül, főleg a ten
geren mutatja be. Egy spanyol gálya evező
padjának bilincsekbe vert, meztelen rabjait, az 
élő testeken szíjakat hasi tó korbácsok csatto
gását, a fájdalomtól claléló ajkak vonaglását, 
ezeket az arcokat, fintorokat, inak feszülését, 
szemek villanását cl nem lehet felejteni. 
Valamint a másik oldalon: tájainak szépségét 
sem, a legromanlikusabb floridai partok ten- 
gcrrészlcteit s az amerikai, erdők csodálatos 
interiurjeit. Még egy színész nevét írtam föl 
magamnak: Wallace Berry-ét, akihez fogható 
intrikus eddig fantáziámban nem élt. Igen 
nagy sikert jósolok a „Hét tenger ördögéinek.

(c. z.)

Szenzációs olcsó csoport
árusításunk október 31-lg
8.500

Mosógrenadin, fehér 
Női harisnya, 

minden szinben 
Férfizokni,tartós minőség 

Fehér, azsurozott 
sifónzsebkendő 

Szines férfi- 
vászonzsebkendő 
Flanellportörlő

12.500
Mosott sifón és vászon
Divatmintás grenadin
Csikós és mintás ing,

french
Kötött 

selyemnyakkendő
Gyermek- patentharisnya

14.500
Tenniszflanell, 

jó minőség
Mosóvoál, 

gyönyörű mintákban
Bőrerős angin 

Fiiggönyetamin, 
azsuros

Pohártörlők

19.500
Batisztsifón, 83 cm széles

Divatingzeíir, 
kitűnő minőség 

Divatílanell, 
legújabb mintákban 
Kitűnő törülközők 

Kanavász, színtartó 
Leánykaing vagy nadrág 

hímezve

25.500
Kitűnő 

köpperalsónadrág 
Divatkockás 

alj- és ruhakelme 
Muszlinharisnya, 

dupla talp és sarok 
Női nappali ing, 

azsuros vagy hímzett 
Női nadrág, hímzett 

Női svéd kész tyű

Szövet- és selyenmztáty:
Gyapjukazán, “‘SÍMótt”’.... 

Kabátvelour, miX/^inbek .... 

Kitűnő használati öltönykelme 
Divatöltöny kelnie, Sor .... * 
Oouble ragián-és átmeneti kabátkelme,.

76.000
183.000
70.000

145.000
198.000

Kombinált öltönykellékcsomag 160.000
(Tartalmaz c„’y öltönyhöz szükséges bélésanyagot)

Müselyemtrikó, (luplaszéles . 
♦Taponeselyem, divatszinekben 
Libertyselymek ruhára, dft"& . 
Ruhabársony, .
Crepe de Chilié divatszinekben

49.000
55.000
95.000
85.000

115.000

2,2y2,3 és 4 méteres szövet-, 
selyem- és mosúmaradékok 

rendkívül olcsón

Konfelwió- és :
Férfi átmeneti doublekabát . 1,000.060 
Női kabát legszebb kivitelben 580.000 
Női télikabát, szőrmézve . .. 825.000
Velour flanellruhák, . 161.000
Gyapjukazánbluz, .......... 205.000
Gyapjukazánruha, l°Ö1bb ... 359.000
Eolinruhák, divatfazón..........  475.000
Divatcsikos és kockás aljak . 88.000
Zsemper füzővédő...................... 52.000
Trikózsemper, hosszú ujjal.. 135.000 
Női kombiné, azsurral............. 49.0 0
Női hálóing, azsurral............. 52.000
Férfi nappali ing, JXk™in ... 69.000
Rayémellii ing, fehér............. 92.500
Férfi hosszú hálóing............... 95.000
Hosszú alsónadrág, köpperből 64.750
Fiú-, leányruhák és kabátokban nagy választék

KöíöK-szővöK- és vászoiioszttHy: 
Miiselyem harisnya, "Sben ... 29.500
Selyem nyaksálkölönlegesség 68.000 
Divatmintás nőigyapjumellény 115.000 
Szines női gyapjukabát..........  275.000
Kockás vállkendő, rojttal ... 98.000
Berliner gyapjukendő.............  192.000
Müselyemtrikó-reformnadrág 79.500 
Pamut lepedővászon,t5ocm. széles 45.000 
Damaszt kávéskészlet G személyes 133.000 
Damaszt étkezőkészlet fi személyes 220.000 
Pamutvászon-párnahuzat.... 65.000
Paplan, kitűnő minőség..........  198.000

Mintákat
kívánságra készséggel küldünk
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E héten a Demokratikus Biok Összehívja 
a közlekedési bizottságot, hogy végre vllá 
gosság derüljön a Beszkár elszámolásaira

Mór és Ereky Károly érdekes és tanulságos nyilatkozatai
(A lleoael tudósítójától.) A főváros közlekedésügyi bi- 

zottsága, Bedő Mór javaslatára, utasította Sir-öcz Jenó 
polgár mestert a Beszkár közgyűlésinek összehívására, 
illetve a Beszkár igazgatóságának kiegészítésére. hz 
erről intézkedő közgyűlés összehívása azonban még min
dig nem történt meg és éppen ezért

Ereky Károlyt
kérdeztük meg, miért nem tesz lépéseket abban az 
irányban, hogy a közlekedésügyi bizottság határozató* 
nak érvényt szerezzen.

— Magam is ott voltam — válaszolta Ereky 
A Reggel munkatársának — a közlekedésügyi 
bizottság azon ülésén, amelyen utasítást ad
tunk a Beszkár közgyűlésének összehívására. 
Hogy Bedő Mór miért nem sürgeti meg ezt az 
intézkedést, azt én nem tudom, a magam részé
ről azonban ágért nem tartom sürgősnek a 
Beszkár igazgatóságának kiegészítéséről intéz
kedő közgyűlés üsszölhivasát, mivel egyelőre 
még az az elvi kérdés sem tisztázódott, vájjon 
az igazgatóságba fővárosi bizottsági tagok 
kcrüljcnek-e, vagy pedig olyan szakemberek, 
akik nem tagjai a törvényhatósági bizottság
nak? másik szemi>ont, amoly a Beszkár 
igazgatóságának kiegészítését késlelteti, a kor
mány által kiküldött közüzemi bizottság jelen
tésének azon részében foglaltatik, amely szerint

a bizottság megfontolandónak tartja, hogy 
a villamosvasutak továbbra is részvény, 
társasági formában müködjenek-e vagy 

sem.
Annyi bizonyos, hogy Rakovszky belügy

miniszter a maga részéről
nem tartja helyénvalónak, hogy a részvény
társasági forma továbbra is fönmaradjon, 

mert ilyenképen a főváros egyik legnagyobb 
vagyonát reprezentáló közüzem kivonja magát 
az ö legfelsőbb fölügyeleti hatásköre alól. \ 
közüzemi bizottság jelentése .naég nem került 
nyilvánosságra, de már sajtó alatt van és 
mihelyt döntés történik a részvény tár sasági 
forma elejtéséről vagy föntartásáról, idő
szerűvé válik a Beszkár összehívása, ezt meg

előzően azonban a Beszkár igazgatóságának 
kiegészítése egyelőre nem aktuális.

A Heggel munkatársa mrffkórdezto ebben az ügyben
Bedő Mórt

Is, aki a következőket mondotta:
— Néhány héttel ezelőtt, amidőn a közleke

désügyi bizottság legutolsó ülését tartotta, in
dítványoztam, hogy a székesfőváros ellenőrzési 
és föl ügyeleti jogánál fogva küldjön ki a köz
lekedésügyi bizottság tagjai közül tizet, a pár
tok arányai szerint, de csak olyanokat, akik 
nem tagjai a Beszkár igazgatóságának, hogy

ez a Beszkár gestióját külön megbízás alap
ján vizsgálja meg és tegyen mindenről égé- 

szén pontos ás részletes jelentést.
Részletesen kifejtettem indítványom indo

kait. Kitértem a B-listás tisztviselőkre, azok 
pótlására, a Beszkár anyag-, munka- és egyéb 
szállításaira, az építkezések és vállalatbaadá- 
sok részleteire, a hírhedt „Fini“-félc szálli tó
sokra, a szabadjegyekre és az úgynevezett 
jótékonysági jegyekre, amely jótékonysági je
gyeknél

bizonyos társadalmi egyesületek tagjai, va
lamint magasállásu urak ingyen utaztak a 

villamosokon,
továbbá arra is, hogy akkor, amidőn a Beszkár 
1923. évi zárszámadásai 52,000.000 koronában, 
az 1924. évi zárszámadások pedig 148.000.000 ko
ronáiban mutatták ki az összes igazgatósági 
tantiémeket, hogyan lehet az, hogy

ténylegesen egy igazgatósági tag maga 
többet kapott, mint amennyi mint ossz- 

tantiéme van föltüntetve.
Ereky Károly azon kérdésére, hogy ón miért 

nem sürgettem ennek dacára a bizottság egy
heti vasát, egyrészről az a válaszom, hogy nem 
én, hanem a pártok vannak most már erre hi
vatva, másrészt pedig el áru II latoin azt is, hogy 
a demokratikus biok már néhány héttel ezelőtt

elhatározta a közlekedésügyi bizottság újó
lagos egybeliivását 

és e határozat foganatosítását osaik az akadá
lyozta meg, hogy röviddel azután meghalt a 
közlekedésügyi ügyosztály élén álló Várossy 
Gyula nagyon érdemes tanácsnok és emellett 
az a körülmény is döntő volt, hogy állandóan 
Ígérik az üzemeiknőrzőbizottság jelentésének 
szétküldését, amely jelentés tudtommal most 
már tényleg nyomdában van. Hogy városi 
bizottsági tagok kerüljenek-e a Beszkár igaz
gatóságába, vagy pedig olyan szakértők, akik 
nem tagjai a törvényhatósági bizottságnak, 
ennek a körülménynek semmi összefüggése 
sincs a kiküldött bizottság működésével. Ha 
már erről beszélünk, kérdésükre nem hallgat
hatom el azt. hogy én azon nézeten vagyok, 
ugy mint voltam a múltban is, hogy

bizottsági tagok ne legyenek tagjai a Iksz- 
kár igazgatóságának.

Nem játszik az a körülmény sem szerepet, 
hogy nem tisztázódott az még, hogy a villamos
vasú ta k m égi 11 ara d n ak-e rósz v íny tá rsas ági 
formában, avagy pedig formailag is, mint vá
rosi üzemek szerelminek. Ereky Károly nagyon 
jól tudja azt. hogy nem szolgált a főváros hát
rányára az, hogy a vili amos vasutak részvény
társasági keretben működnek, mert ő is ott 
volt Ostendében, mint a kölcsön ügyi bizottság 
érdemes tagja és éppen az a körülmény dön
tötte el azt, hogy kiesett a garanciák köréből 
az eddig ilyen módon szerepelt villamosvasút 
hozadéka, mert az részvénytársasági formában 
működik. Az a körülmény, hogy valamely vál
lalkozás városi u’-emkép szerepel, még nem je
lenti azt, hogy egyúttal annak kezelésébe leg
alább az eddigi rendszer szerint a sziikebb bi
zottságok vagy a törvényhatósági bizottság 
maga betekinthetett, mert például itt a zöld
ségüzem, stb., és bizony ezekről alig tudunk 
többet, mint a Beszkárról. Egyébként ugy tu
dom, hogy

a közlekedésügyi bizottság ülését még e 
héten összehívja a demokratikus biok, amely 
nagyon fontos kérdéseket fog konkrété ezen 

ülésen tárgyalni.

Akkor vásároljon az alanti cégeknél és kérje a KÖZéFiiekíS Liga sorsjegyét, melynek nyereménytárgyalt szabadon választhatja 
Ahányszor 900.000 Koronáért vásáréi, annyi sorsjegy iSteti meg

Kiss Ernő és Társa, vasáru, 
szerszám- és háztartási 
cikkek, VII, Erzsébet-k. 13. 

Löw Sándor, órás és éksze
rész, Vili, József-k. 81.

Weisznó tlersehkovits Ma
riska, kézimunka, V, Li- 
pót-körut 22.

Schwartzenbcrg Miksa, uri
divat, VI, Teréz-körut 16.

Pajor Mátyás, drogéria, V, 
Vilmos császár-ut 78.

Schneller Ferenc, úri- és 
női divat, V, Lipót-k. 29. 

Fkutim Bertalan, üveg- és 
porcellán, VI, Teréz-k. 56.

Székács Imre, kosár- és fo
nottáru, V, Lipót-k. 26.

Steinitz Gábor, papíráru,
V, I>ipót-körül, 20.

Ács Mihály utóda Fischcr 
.Jenő, drog.,V, Lipót-k. 27.

Sclnvhnmer Albert, órás és 
ékszerész, VI. Borlini-t.2.

Wolf cs Glück, drogéria, 
V1I, L: zsébet-körut 15.

Beck Gyula, harisnyáé ru, 
Vir, Erzsébet körút 32.

Lukács Sándor, drogéria, 
V, Berlini-tér 8.
Turóczy, illatszortár, VI, 

Bajza-utca 36.
Földes Miksa, illatszertár,

VI, Szondy-utca 55.
Gergely^ Ignác, órás és ék

szerész, VI, Szórady-u. 58.
Krausz Richárd, üveg- és 

porcollánáru, Vili, Ba
ross utca 7(l.

Freimann Bertalan úri- és 
női divat, Vili, Baross- 
utca 83.

Grosz Samu, órás és éksz., 
Vili Baross-utca 83.

Szántó i„ papíráru, VIII, 
Rökk Szilárd-utca 18.

Luxné, blous, alj, pongyola,
VII, Csányi-uteu 10.

Maiéter Géza, kötött-szö
vött úri divatkülönleges- 
sóg, IV, Petőfi S.-utea 7.

Molnár Ede, selyemáruk ü- 
lönleges., ÍV, Apponyi-t. 5. 

Fleiscnmann Ignác, divat
áru, I V, Kálvin-lér 2.

Szilágyi Imre selyemkülön- 
legesség, IV, llajó-utca 3, 
IV, Miatyánk-utca 2.

Berkes, kötött-szövött, IV, 
Deák Ferenc-utca 13.

Lukács és Pásztor úri és női 
divat, IV, Egyetoin-u. 11. 

Kemény Kallós, női divat
áruház, IV, Kossuth L.-u 2. 

Salgó Géza, harisnya- és 
keztyiiáru, IV, Kristóf-t. 2. 

llaas Miksa harisnya és 
keztyii, IV, Hajó-utca 12. 

Juszt László és Gyula, lát- 
szerészek, 1V, Muzeum-k 13. 

Bállá A. Andor, úri és női 
divat, IV, Káróly-k. 10.

Astoria-drogérm, IV, Mu- 
zeum-körút 2.

Pollúk-harisnyaház, V, Ná- 
dor-u. 19, VI, Király-u. 96.

Bruckner S. Sándor, papir- 
ker., VI, Podmaniczky-u. 59. 
Astoria gumi és sportáru, 

IV, Muzcum-körut 2.
Bcmhard Iz,só, játékáru, 

VII, Király-utca 7.
Adler Sándor, órás és ék

szerész, VI, Király-u. 44.
Weisz Dezső, kalapáru há z, 

VI, Király-utca 84.
Weisz Adolf, üveg- és por

cellán, VII, Király-u. 1.
Bornsteiii M. cipész, Újpest, 

Árpád- és Apporayl-ut sár.
Lichtenstcin és Hölzl, órás, 

III, Tavasz-utca 21.
Gellert Aladár, férlifebér- 

nernii, 111, Tavasz-utca 6.

Főnyeremény 100,000.000 K

Sternberg Ármin és Testv., 
kir. udv. hangszergyár, 
VII, Rákóczi-ut 60.

Csángó Dezső, bőrön dps, 
VII, Rákóczi-ut 86, VII, 
Baross-tér 18.

Taub Lipót. órás és éksz., 
VII, Rákóczi-ut 90.

Richter Fülöp, uridivat, 
VII, Rákóczi-ut 86.

Iinnierglück Jónás, fehér
nemű. VII, Rákóczi-ut.76. 

Ábel Miksa, női divat, Vll, 
Rákóczi-ut 76.

Bőráru és bőrforgalmi rt., 
VII, Rákóczi-ut 4.

Stadler Tivadar, uridivat, 
Vili, Rákóczi-ut 45.

Mocsári A. Antal, úri és női 
divat, Vili, Rákóczi-ut 67 

Bárdi Sándo r, illatszertár.
V III, Rákóczi-ut 1.

Nemzeti Ékszeráruház, 
Vili, Rákóczi-ut 1.

Krausz és Társa, férfiruha, 
Vili, Rákóczi-ut 69.

Kozma Géza kalapos, Vili, 
Rákóczi-ut 57.

Urslts-drogérla utóda,
Vili, Rákóczi-ut 57.

Schnitzer Vilmos, üveg- és 
porc., Vili, Rákóczi-ut 57.

Korkes I„ bőröndös. Vili, 
Rákóczi-ut 15.

Nemes, úri- és női divat, 
\ II, Baross-tér 19.

Llclitcn.sf.cin Sándor, férfi
ruha, VI1T, Baross-tér I.

Bergl József utóda Iler- 
czeg és Fodor, divatáru, 
VII, Thököly-ut 24.

Miiller Nándor, edényáru, 
Vll, Dohány-utca 43.

Resuev József, férílszabó, 
11, Vérmező-utca 12.

Turul-cipőgyár rt. fiókjai: 
II, Török-u. 2. VT, Király
in 30, VII, Rákóczi-ut 14, 
Vili, Népszínház-utca 16.

Salamon Ernő, divatáru, 
Vll, Király-utca 57.

Grossmann Mór, divatáru,
VI, Király-utca 28.

László Sándor, női divat,
VII, Király-utca 19.

„Alikor gyermekdivatáru- 
ház*', VI, Király utca 2.

Turul Női Kalapipar, VII, 
Király-utca 33.

Spitzer Ármin, női ruhá
kon fék., VII, Király-u.41.

Havasi és Bírónő, harisnya
ház, VII, Király-utca 1.

Gellert és Riesz, ékszerész, 
VI, Király-utca 104.

Fricd Zsigmond és Fia, ősz
iéig., VI í, Király-u. 39.

Vivárium, Temesváry Dezső 
állatk., VII, Király-u. 47.

Kádár Gyula, drogéria, 
VI. Király-utca 70.

Thál la-drogéri a, Vll, Ki
rály-utca 93.

Schwarz és Koson fold, já
tékáruház, VI. Király-u 18. 

Schmelz Testvérek, divatház
VI, K.i rál y- u. 42 éis Lnu- 
dou-utca 2.

Fraenkel Lipót, úri- és női 
divat, VII, Király-u. 17.

Prinz Sándor, divatház,
VII, Király-utca 23.

Pollák Malvin, gyerm ek- 
ruho, VI, Király-utca 39.

Gittek Áruház, divatáru, 
Vll, Király-utca 51.

Gcrő és Társa, drogéria,
VI, Király-utca 24.

Fricd Jolán, főzőterem,
VII, Király-utca 92.

Wagner Henrik, díszmű
áru, Vll, Király-u. 21.

A névsort folytatja a Közérdekű Liga Tárgysorsjáték Intéznscge. 
Budapest Vili, Rákóczi-ut 59. szám, alatt. Telefou: József 21-73

T/sza Testvérek, könyvke
reskedés, II, Fő-utca 12.

Boctor Adolf, uridivat, I, 
Krisztina-körút 73.

Meszanek József, kalapos, 
II, Csalogány-utca 50.

Keik Parfüméria, II, Zsig- 
inond-utca 13.

Jakí.bfy Andor. „Tündér
áru húz’*, II, Fő-utca 12.

özv. Novak Béláné. divat
áru, II, Fő-utca 71.

Varró-, pipere- és háztar. 
tási cikk, II, Fő-utca 9.

Vagács Miklós, szücsmes- 
ter, II, Fő-utca 11.

Koniároiny Károly, papir
os könyvkereskedés, I, 
Krisztina-körut 81.

Corvin Drogéria, II, Cor- 
vin-tér 6.

Drechsler Ignác, divatáru, 
11, Csalogány-utca 52.

Mercur Áruház. Székács 
Miksa, Újpest, A rpád-u. 52.

Rosenthal Divatáruház, Új
pest, Arpád-uIca 74.

Nasser Testvérek, ékszer., 
JJjpest, Árpád-utca 42.

Lipner C., üveg- és poreel- 
lán,r Újpest, Árpád-utca 78

Horváth József, fűszeres, 
Újpest, Árpád-utca 8.

Blaa Mór, keztyiiáru, Új
pest, Árpád-utca 68.

Bihari Ilenrikná kötődé, 
Újpest, Árpád-utca 45.

Adler Bözsi, női kalap, Új
pest, Árpád-utca 10.

tyolsz Ferenc, férfiruha, 
Újpest, István-ut 12.

Kósa Sámuel, cipőüzlet, Új
pest, István-ut 12.

Stílus Papiráruház, Újpest, 
István-ut 2.

lloksch Jenő, ékszerész. Új
pest , Kemény Gusztáv-u. 2.

üssznyci'ünisny 1.200,000.000 K



18 október 12.

A magyar St.-Leger hősei: Sajdik, Bajtárs, 
az amerikai szkunksz s a nagy kalap

Borvörös szin a
(A Reggel tudósilójától.) Vasárnap délután 

a lófuttatást kedvelő pestieket a ligottelki dű
lőbe invitálta a magyar St. Leger. A hatalmas, 
máskor oly elhanyagolt pályát, amelyet az 
őrzi fényben újra megcsodáltunk, valósággal 
clözönlötte a publikum. Az egybefolyó páho
lyokat figyelve, úgy rémlett, hogy a páholy
bérlő citoyenek logiái meg nem engedett kö
zelségbe jutottak a mágnás-szakaszokkal. A 
vendég-páholyokban néhány bécsi vendeg. Ér
dekeltségük nincs e Jockey-Club-tagoknak.

az idei Leger már egészen önálló magyar 
ügy.

A sok szép asszony, akiket a Dorby-parádé a 
nyáron, kicsalt, hiányzott ez őszi költözködés
ről. A kései futtatáshoz megmaradt hölgyek 
toalettjeit vizsgálva, a prémek bábeli zűrzava
rában egy becses délamerikai tkunksot és egy 
asszusárga Hudson-sable-t láttam. E két ritka 
példány az erkélyen és zöld gyepen fölváltva 
kemény finist vívott az első-égért. A dámák 
kalapjai körül vizsgálódva, megállapítottam, 
hogy

a kis csapott kalapok napja leáldozott.
Csupa nagy kalap igyekezett meghódítani a 
jövőt. A sziliekben — kalapban és ruhában 
egyaránt — a vörös szin dominált. És. hogy az 
urak dívájáról is szó essék, a mágnás-egyen
ruha e Legeren fekete felöltő és kemény kalap 
volt. Egyetlen tiszteletreméltó kivétel ama bi
zonyos öreg ur volt, aki szuverénül hordta e 
napon is a cilinderét, ezzel is bizonyítván csor- 
bithatatlan fejedelmi jogait ez impériuni fö
lött.

Félnégy felé járt az idő. araikor St. Leger, 
az egykoron élt tábornok nevével a pesti zsar
gon diabolózni kezdett. Egy élemedett turf- 
asszonyság e százezres helyen Láger névvel 
1 i sztelte a stumi nás versenyek atyamesterét. És 
a nagy verseny valóban szép volt és olyan ész
bontóan izgalmas, amelyet még nem látott ez 
az ifjú pálya. A versenyben egy Sajdik neve
zetű túlontúl elbizakodott fiatalember Bajtárs 
nevű lóval végig elől járt és mi is úgy láttuk, 
hogy a lovas nem ok nélkül bizakodik e kék

A világhír ti
Junker Ruh, & Karlsruhe cég 

takarék- 

GÁZTŰZHELYEK 
RÁDIÓ CIKKEK 

csak elsőrangú gyártmányok 
Legel&nyösebb beszerzési forrás!

CSILLÁROKBronz
nagy választókban. -- Előnyös árak!

Vállalunk feJjes berendezéseket 
ÁLTALÁNOS GÁZIZZÓFÉNY 

ÉS VILLAMOSSÁGI RT. BUDAPEST 
Központ: VII, VUrBumarty-atca 5 

VI, Teréz-körut S VIII, József-körut 44

mélyen leszállított árak, 
■ legdivatosabb külföldi

__ , . __ , minták naqy választékban
Mán goid Manónál, Józscf-ktirut 31/h. Tel.: J. 1-55

Í
 PANORÁMA
, Irodalom / Művészet / Utazás / Társaság 

Divat / Könyvek / idegenforgalom

A legelegánsabb magyar képeslap
Megjelenik havonta Kapható mindenütt

Ára 10.000 korona

*
Szerketztőaég éa kiadóhivatal:

Wien, III. Kundmannsasse 12. Telefon 98-4-71

• <

♦<

jg B B “BP dísztárgyak 
iSfe i kőeszközök

Wö* 82^ 0 annrt.avorsflnvrf
dús választókban 
gyári árban

— - sport-sversenydijak
SCHLEIFER esllstárugyár 
VII, Koalncvy-u, 14. Tel.: J. 133-28

nagy őszi divat
szalagot viselő négylábúban. De, úgy látszik, 
valamennyien csalatkoztunk. Bár az is lehet, 
hogy ezt az ifjút az őszi nap mámoros verő
fényében valami n&meslelkü hajlandóság lepte 
meg, mert könnyedén és biztosan

kettéosztotta az utolsó pillanatban a 800 
milliós dijat a két gróf között.

négyet tulajdon gazdájának, négyet ama másik 
nobilis grófnak. A finis e káprázatos pillana
taiban jobb nevelésű urak is olyan extázisba 
jöttek, hogy valóságos sakálként üvöltöttek.

Eljárást indít a rendőrség 
a kártyákból! ellen, amelyek ingyen

sorsolással csábítják a játékosokat
(A Reggel tudósítójától.) Érdekes meghívó 

került vasárnap a rendőrség kezébe. Ezen a 
díszes kiállítású meghívón, amely a címzett
nek és b. családjának szól.

a Dob-utca 88. szám alatti Országos Füg
getlenségi Kossu Ifi-Párt kör név alatt sze

replő kárfyklufi
a következőket közli:

Tisztelettel értesítjük, hogy október hó 
folyamán hangversennyel egybekötött tár
sasvacsorát rendezünk, amelyen Önt és 
becses családját szívesen látjuk. Tánc előtt 
két értékes gobelinképet sorsolunk ki telje
sen ingyen s az ön sorsjegyszámát itt kö
zöljük.

Ezt a meghívót nemcsak klubtagoknak, 
hanem ismeretleneknek is megküldték. A. klub, 
amely ezzel az

ingyensorsolással csábítja a vacsorára 
hivott gyanútlan családokat a játék, 

asztalhoz,
a feloszlatott Vitorlás Club helyén alakult és 
természetesen semmi köze sem a Kossuth név
hez, som a függetlenségi párthoz. hanem 
a hangzatos címet csak azért találták ki, hogy 
a régi, szétugrasztott kártyaklub tovább élhes
sen. A rendőrség megállapította, hogy a ha
sonló játékklubok a leghihetetlenebb eszközök
kel csábítják a gyanútlan embereket s ezért 
most

eljárást indítanak az olyan klubok ellen, 
amelyek íny yensorsolásokat rendeznek

s arra meghívlak azokat is, akik nem klub
tagok.

LEGFINOMABB
GYÜMÖLCSBŐL

vagy

vétel
végett. valamint lakásügyekben 
Sürgősen keressék föl irodámat

FREUD
VIB. hor., Miksa.itten 13. Telefoni Jfisaoff 79.03

O=: MOZI xC
Újra Kiltómatl a göriOK divatja

Tetszik még emlékezni! Múlt évben egész 
Budapest szive lázasan dobogott a görlökért. 
Nem volt olyan előkelő tánchelyiség, belvárosi 
szállodahall, ahová no lett volna szabad be
menetűk a görlöknek; mindenki nézte a járá
sukat, az öltözködésüket, az asszonyok meg
vesztegették a szinhá.zi öltöztetőnőt, hogy a 
görlök estélyi előkészületeinek titkait árulja el, 
egyszóval a görlök voltak a múlt szezon ural, 
kodé planétái.

Azután elmúlt ez is. mint minden divat, hogy nz el
múlt nnpokbnn uj éleire keljen. Éspedig uj életre keljen 
a mozi révén. A Corvin-Szinház, amely most Lajtos 
Elemér kitűnő igazgatása mellett is hű marad régi 
elveihez,

ujrn emlékébe Idézte n budapesti közönségnek 
a görlökcl

és ime, Budapest publikuma visszaemlékezett a múlt, évi 
szép napokra ós a 9 Corvin-görl mn már furorót csinált 
a fővárosban. A „Móniin Rouge fantomja" nak párisias 
hangulatát emeli a Curvin-Szinliázbnn a. Corvjn-göriök 
föllépte és a közönség, amely ennek a spiritiszta gondo
latok közölt szárnyaló rendkívül izgalmas filmnek a 
bonyodalmát lázas szívvel nézi, szinte meglepetten tap
solja vörösre a kezeit minden előadásban, amikor a 
Moulin • Rouge, I’áris lelke, mcgclovencdik a Corvin- 
Szinház Ízlésesen megtervezett színpadán.

Claude Farrére Elit marad a Síimhez
A divatos francia irók között is a legdivatosabbak 

egyike Claude Farrére. Merészen szárnyaié fantáziája, 
bonyodalmas és ügyes mescszövéso mintha egyenesen 
fllmscenáriumirónak teremtették volna őt. hiszen minden 
regénye egyenesen fllmtéma. Amikor „A csata" annak
idején megjelent, Claude Farrére irodalmi körök részéröl 
nagy támadásban részesült, do ezek a támadások sem 
téritették őt cl az Htjától. A „Paris Midi" hasábjain 
éppen az elmúlt napokban mondott rövid véleményt a 
moziról a következőkben:

— Támadnak engem a kollégáim azért, hogy amikor 
ogy-ogy rogényemet megírom, látszólag a filmszerűség 
szempontjait tartom magam előtt. Ez tévedés. Semmi 
egyél: nem történik, mint hogy a mai ember szemével 
nézem a dolgokat, a mozi pedig a mai ember szemén- k 
technikai átültetése. Ahogy a mozi látja nz eseményeket, 
a drámákat és emberek egymással való életét, úgy látja 
minden tiszta tekintetű, objektív látású mai ember. 
A mozit szeretem és azoknak, akik támadunk, bejelenl- 
hetom, hogy igenis a mozi szempontjai szerint dolgozom, 
mert ezek a modern szempontok. Már el is készült máso
dik mozidarabom „Virraszfanak a fegyverek!" címmel. 
Ennek a scenáriumút is magain csináltam és magam fogom 
csinálni következő filmjeim sccnáriumát is.

A bohóc legyőzte Quaslmodot
— Lón Chaney önmagáról —

A színész munkájúról sokféle irodalmi el
mélet alakult ki a különböző korok folyamán. 
Más volt a színész sikerének a titka az ókor
ban, a középkorban és ma, éppen úgy. mint 
ahogy más volt a színész művészetének mér
téke a görög és római klasszikusok, a közép-
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kor! skolasztikusok, a modern romantikusok 
és a legmodernebb naturalisták idején.

A különböző irodalmi irányokon túl azután elérkezett 
a Ülni, amely a klasHzloltdefól az nltramodernsógig min
dent felölel ningában A kiasazikua filmek főhőseinek 
mogjatszasaban épp oly tökólotonnek koll lennie a filin- 
pzinósznek. mint a futurista hős mogszemólyositósóbon. 
A filmszínész tehát külön kategória. Éppen ozórt érdekes, 
ha egy olynn színész beszól a filmszínészek művészetéről, 
mint Lou Chnney, aki jellemábrázolásával világsikert 
ért el.

— A filmszínészek — mondotta Lón Chaney ogy hírlapi 
interjúban — nagyobbrészt külsőségekkel, elegáns gesztu
sokkal, modern szabászat! remekekkel, megjelenésükkel 
és triikkjoikkel segítenek magukon, ha sikert akarnak ol- 
érni. Bőt főlog olynn szoronekot választanak, ahol ezeket 
nz oszközöket alkalmazhatják. Én azonban egyetlen külső 
eszközt használok, n maszkot. Viszont a maszkra szűk* 
Hágom van. Szükségem van azért, mert oz is a hős egyé
niségét koll hogy kifejezze. Logsikerültobb maszkom a 
„Qunsimodo* volt eddig, a Notro-Damo toronyőre, nkinok 
rut maszkja mögött meleg emberi szív rejtőzött és ón 
játékommal éppen a csúf külső óe szép bolső közötti ellen
tétet akartam kihozni.

Ugyanilyen ellentét füti az „Aki a pofonokat kapja" 
bohócát. A kncagó ée kacagtató külső Itt könnyes, 

kétségbeesett szív fölé borit lárvát.
IJgy érzem, hogy a bohóc legyőzto Quasimodot. mert 
nemcsak a maszk, bánom a maszk mögött rojlő fájdalom 
is emberibb és ignzabb, mint Quasimodo szerelme, Én 
minden nlakotn egyéniségét magamra öltöm és minden 
hősöm egyénisége mellé elrejtem a magam érzését. Do 
ninoj nz a ezinósz, aki no szívesebben Játszana mog a 
bohócot, akinek fájdalmát átéli ós átérzi, mint Quasi- 
modot, aki bizony nekem, n színésznek, sem volt rokon. 
Hzcnvcs egyéniség, csak ogy kedvos szerep.

Lón Chanoy véleményét elfogadta a magyar közönség is 
ós Lón Chaneynok adott igazat, amikor diadalra vitto az 
uj Metró Ooldwyn-filmet. A stílusos és értékes drámát 
még a héten is jútsza n Mozgókép-Otthon, Uránia és 
Capitol, nhol minden előadásban Halmos János, Sárossy 
Andor, illetve Demény Artúr énekli a „Bajazzok" áriáját 
a film betétdalnképan.

Jaskle f,oogan 
visszaszerezte népszerűségét

Miután a magyar sajtó, sajnos, nem foglal
kozik még olyan rószlotessóggel a mozi nem
zetközi eseményeivel, mint a külföldi, idehaza 
alig1 vett tudomást a publikum arról, hogy a 
világ legnépszerűbb filmszínésze, a kis Jactkio 
Cooffan iránt kissé ellanyhult ezelőtt egy esz
tendővel a publikum érdeklődése.

Egyszerű és kézenfekvő magyarázata volt ennek. 
Jacldo pólyáját eddig azzal futotía be, hogy a közön
ségben fölébrcsztetlo a gyermekek iránti Hzerotetet és 
rajongó '. Szegényesen, rongyosan, szurtosnn került min
dig a közönség szeme ólé és a közönség szivét meleg 
könny árasztotta el. amint látta, hogy ez a gyermek
— és mögötte milliónyi ism-croflen gyermek — monnyit 
szenved a sors mostohasága alatt.

Azután valamelyik rendezőnők az nz ideája túmndt, 
hogy Jacklot fény és pompa középpontjába állitna, ahol
— bármilyen jól játszott — elvesztette a közönség ra
jongó rokonszenvót. Ez n szerep sokat elvott Jackic 
népszerűségéből, de most, egy csapásra visszahódított 
mindent. A kis Jaakio legújabb filmjét, „A kis Robin- 
son*‘-t, néhány héttel ezelőtt mutatták be Ncwyorkbau. 

Jacklc ismét szegény, kinőtt, rongyos ruhában járó 
gyermek, aki még Hzokntt nyomorúságán kívül idegen 
miliőben, a kannibálok között uj veszedelmek elé kerül.

Jacklot megint megsajnálták ós megszerették a naiv 
és Jólolkü amorikalak és megszerették európai premier
jein a mi világunk mozilátogatói la. „A kis Robinson", 
éppen úgy, mint „A flandriai fiú", uj miliőbon. uj 
környezetben hozza elénk Jacklot és a Royal-Apolló és 
Kamara csütörtöki premierjén ismét a régi, drágn, 
ferdosapkás, inosolygószomü, mlndonncl szembeszálló, bá
tor Jaekiet fogjuk viszontlátni.

Ünnepelni csak az amerikaiak tudnak...
Ismeretes dolog, hogy Amerikában ritkán 

ünnepelnek, de az az egy nemzeti ünnep, 
amely Amerikában az Egyesült Államok meg
alapításának évfordulóján lofolyik minden 
esztendőben, a mi számunkra gigászi méretű
nek látszik. Ezen az ünnepen megáll Ameriká
ban minden, zárva vannak a boltok, a közúti 
közlekedés szinte a minimumra csökken és 
éppen csakhogy a vonatok járnék a végtelen 
amerikai prairieken.

Mintán pedig Amerkia csak Így tud igazán ünne
pelni. nz állam nem is engedélyezett oddlg más nem
zeti iinnopot. Most azonban az illetékes amerikai kormány
körök nzzal a gondolattal foglalkoznak, hogy az év 365 
napja közül még egyet rászánnak az iinnóplósrc. Egy 
napon mog fognak emlékezni arról a generációról, amely 
a civilizáció részére olfoglaltn az amerikai kontinens 
ismeretlen bolső tcrillotét, amely vért és verítéket áldo
zott Amerika igazi meghódításáért a XIX. század ötve
nes évelhon.

Rottontő küzdelmek, végtelen elszántság viharai jel
lemzik ezeknek az tijkorl honfoglalóknak az életét, 

akik lépésről lépésre hatoltak be nz ismeretlen ós végte
len pusztaságokra, mint ahogy ezt a múlt évben n 
„Oovere.d Wngon" mozgalmas jelenőtől mutatták ós 
mint ahogy épp a napokban ezek az események zajln- 
nnk lo n Royal-Apolló előadásain a „North of 36" cimü 
képben. Lola Wilson, Ernest Torrenco ós Jnek Holt, a 
„Covercd Wagon" szcroplől, vnlóságoa nemzeti missziót 
teljesítenek Amerikában, amikor fölrázzák az egész vi
lág közvéleményét és emlékeztetik azokra a hőstettekre, 
amelyek ugyan olvasókönyvekben nem találhatók, de 
amolyek igazi hőstettek voltak.

A „Nnrth of 36" bomntalását a Royal-Apolló előadá
sán egy másik Parnmount-fllm előzi mog, „Az éjfélt 
gentleman'*, amelybon Riehard Dix, a „Tízparancsolat" 
főszereplője jutott ismét nagyszerű és rokonszenves 
szerephez.

A szlnitöz neveű e közönséget
Hányszor hivatkoznak tehetségtelen szín

házi üzletemberek arra, hogy a közönség nem 
látogat valamely igen értékes színdarabot. Az 
ilyen panaszok teljességgel jogosulatlanok, 
mórt nem a közönségben van a hiba, hanem a 
színházban. A színháznak nőm szabad meg
elégednie azzal, hogy amit előad, jó — akár 
művészileg, akár üzletileg. A színháznak ne
velni koll magának közönséget, akkor lcez is 
sikere.

Ez áll a mozira Is. Éh hogy oz igaz, bizonyltja nagyon 
szomióltctőeu az Orion-Szlnház esete. Megírtuk már, 
hogy az Orion-Szlnházat Somlyó Elemér vezérigazgató 
valóban előkelő, finom és intim mozinak tervezte. És a 
tery meg is valósult. A színháznak nemcsak a helyi
sége és a műsora, hanem n közönsége is dlsztingvólt, 
mert a nézőtéren a politikai és társadalmi világ előkelő
ségei fordulnak meg, sőt a főhorccgi család is állandó 
látogatója lett a?. Orion-Szinliúznnk, ahol a jövő héten 
is Douglns Fnirbnnksnnk, a fekete lovagnak pom
pás ötleteiben, ügyességében és bátorságában gyönyör
ködik majd a közönoég.

Tízezer dolláros fogadás, 
amelyben a Közönség a nyerd

Nincs olyan tősgyökeres amerikai regény, amolybon 
no forduljon elő az, hogy valaki fogadást ajánl vala
mire ós ne akadjon ogy ember a társaságban, aki azt 
no mondja rá, hogy: Wcll! Amerika a fogadások 
hazája, do nz már ritkaság, hogy a fogadást tartó fél 
nő legyen. Miután azonban a kivótel erősíti a szabályt, 
akadt, ogy nő,

Dorothy Dcvore, newyork! kitűnő artista nő 
szomólyóhon, n.kl ogy könnyelműen fölajánlott fogadást, 
még pedig 10.060 dollár értékben, gondolkodás nélkül 
megtartott és mog Is nyort. A londoni Astoria Hotelben 
történt, ahol valaki azt állította, hogy a nők nem hasz
nálhatók az artistaviláffbnn olyan merész mutatvá
nyokra, mint a férfiak. Azonnal rá is mutatott Harcid 
Lloyd ogylk legutóbbi filmjére, amelyben háztetőkön 
mászkált ós nyaktörö mutatványokat produkált. A ki- 
Jelentőé ellen csak egy nő protostélt, Dorolhy Dovoro 
fihnszinósznő, n.kl 10.000 dollárba fogadott, hogy mindent 
végigcsinál, amit Hara.ld Lloyd többi társai. A foga
dás megköttetett, de Dorothy Dovoronok egy kívánsága 
volt. A mutatványokról film föl vételek készülnek. A föl
tétel elfogadtatott és e hét csütörtökén az Oninia, 
Corsto és Tivoli már bo is mutatja a „Riportcrgörlico" 
cimü filmet, nmolynok orvot részletei o fogadás alkal
mával készültek.

Beszélgetés a villamoson
— Tóm vannak a lapok mindenféle mozihirrol! Réme

sen ütik a nagydobot az utóbbi időben minden mozi- 
szlnósy.nek!

— Jobb volna, ha még a mozirovatbati is politikusok
ról imánk! Engem legalább annyira érdekelnek a mozi- 
szi nászok.

— Jó, jó, de mindig ugyanazok az intcrnacionális 
emberok szerepelnek a lapok hasábjain!

— Ép úgy, mint idehaza a parlamenti krokikban. 
I’ataoay Dénes és Sokorópátkai István. De a mozirovat 
szoroplöl legalább nagy emberok!

— Miért nagy ember például Tóm Mlx, akiről folyton 
írnak 1

— Azért, kedves barátom, mórt a végtelen pralrlok- 
nck. a fékezhctaflen szabadságunk a hőre, aki bem . nt.ia 
előttünk mindazt, amire szivünk legmélyén vágyódunk, 
a szabadságot, nz erdőt, a rétet, a gondtalan életet, a 
könnyön megszerezhető boldogságot, amelyro azonban 
vigyáznunk kell, mert könnyen el is veszíthetjük! Azért, 
mert Tóm Mlx az élet, a napfény, az örök józanság, a 
bátorság, mert Tóm Mixbon mogvan minden, a,mit belő
lünk már kiöltek a szabályrcndelotck, a kifizetetlen 
számlák, a házbérpótlék és ogyób nagyvárosi gondok. 
Nézze meg ,,A vadon bujdosója" cimü Almot, amely o 
hét közepén jelenik mog ós ha mognézte, maga is szinte 
röpülni óhajt ki a szabadba, az erdő sűrűjébe, a rét 
pázsitjára. Tóm Mix odavisz! magát és ezért olvasok 
szlvosebbcn Tóm Misről bármilyen sokat, mint Kunapé- 
ról bármilyen keveset.

>■

wyork, rés
közönsége is ismeri már és tömegesen keresi föl ottani üzleteinket, hogy a budapesti gyá
runkból oda exportált árukat vásárolja. Ezek a hatalmas külföldi összeköttetések teszik szá
munkra lehetővé a nyersanyagok tömeges bevásárlását és ezáltal áraink versenyképességét

meg budapesti áruházunkban, VIIL szám alatt
a részben eddig külföldre exportált, részben pedig az újonnan bevezetett cikkeink árusítását
Választékban a 8e®im®g^@bb, árakban ® 8e«iol€®ébb®k vaoaank!

Méteráruk
Francia mosóflanell, di- 

vatmintákkal---------
Francia mosóflanell, in.
szinben-----------------

Plcké barhet------— —
Atlasz barhet-------------
Velour flancll, divatinin-

Duplaszélos gabardin — 
Divatkockás kelme------
130. cm sz. gyapjú gabar

din — 
130 cm sz. gyapjú puplin 
140 cin sz. tiszta gyapjú 

velour, divatcsikos és 
kockás ---------------------

110 cm sz. tiszta gyapju
kabát, velour---------

140 cm sz. férfiöltöny- 
kelme---------------------

140 cm sz. férfiöltöny
kelme, angol zsáner —

FUggSnytik
1 drb Bonnesfammes — 
1 ahlakfiiggöny, 2 szárny,

1 drapéria-------------

25.800
32.000
32.000
35.000
39.900
36.000
75.000

159.000

33.000
28.508 

126.000

Harisnyák
Tartós női harisnya, min

den szinben-------------
Fátyol női harisnya, min

den szinben-------------
Fátyol női harisnya, min

den színben-------------
Francia fátyol-harisnya, 

minden szinben---------
Tartós fórflzoknl---------
Hímzett fórflzoknl------
Flór férfizokni .---------
Cérnazokni, legújabb 

mintákkal-------------
Divatzsclycmshawl------
Nehézminőségü selyem- 

sliawl---------------------
Fregoli selyemshaw!------

la hálóing, teljes hosszú- 
ságu ----------------- —

Selyem nyakkendő u.i min- 
tákkal—- 25.050, 29.500, 

45.000, 55.000.
Szenzációs olcsóság!

Színes puha gallér minden 
bán 2500 korona.

Nöí ffeínérncmUek 
drb női ing, divatos szí- 
nőkben ---------------------
drb ingnadrág, divatos 
színekben — —----- - —
grt ing, 1 nadrág, diva
tos szinekhen---------
drb hálóing, divatos szí- 
nőkben ------ -------------
drb kézzel hímzett zseb
kendő — 
drb svájci hímzett zseb
kendő — 
drb férflzsobkendő. 
színtartó-----------------
drb zoflrzsebkendő, jó 
minőségű-----------------
drb angol rayózseb- 
kendő ---------------------

125.000

59.000
8.500

33.000

dupla ágy terítő---------
m 150 cm sz. kockás eta- 
min------------------------
m Ü2 cm sz. la voilc— 
ni 130 cm sz. bútorszövet
K?«masse?áru és töröHsJíxö
drb szalvéta-------------
drb abrosz------------—
drb korti abrosz------
ni 120 cm sz. abrosz — 
grt. 6 személyes kávés
készlet — 
drb damaszttörülköző — 
m damaszttőriilköző — 
drb frottirtöriilköző — 
in ágy nem ital Kon, jó 
minőség -----------------
m ingzefir, színtartó — 
m cérnakanavász------
drb törlőruha, 1 ÍNzta len

FérDIn^olc
Zeflr, jóininőségii, 2 gal- 

lérral ---------------------
Francia fronch, 2 gallérral 
Frakking, la minőség — 
Angol zofir, 2 gallérral —

45.090szám»
1
1
1 
i
1

165.000

95.000
125.000

180.000

270.000

Fonal- és Himzélpar Rt.,

155.000

125.000
115.000 1 

1
1 
1

110.099
36.000
19.500
45.000
19.500 
224)00 
25.590
13.500

79.000
105.000 
110.003 
145.000

33.000
39.000
55.000
61.000
22.500

6.500

7.500
18.500

49.000
6.900

14.500
25.01)0
35.000
39.000
59.000
75.000

Keztyük
Női bélelt keztyük,

(len szinben------
Férfi bélelt keztyük,

dón szinben------
Karlsbadi keztyük,

den szinben------
Női é3 férfi bőrkoztyü —

min-
29.500

min

min-
35.000

29.000
92.000

Bydapest VII, Erzsébet-kánit^2^fi

í

£

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
6
1
1
1
1
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VVA1RSAVI5PORT
Prágában és Budapesten is 

vereséget szenvedtek válogatott Játékosaink 
Prága—Budapest 1:0 (1:0)

Rémay II. és Spitz voltak a mezőny legjobb emberei - Schaffer, a „gólkirály" és Bobor mérsé
kelt sikerrel szerepeltek — Huszonötezer néző lelkesítette a magyar játékosokat 

Csehország—Magyarország 2:0 (0:0)
(A Heggel munkatársától.) Még mindig tart 

válogatottal mk balszerencséje. Vasárnap kettős
vereség' érte a nemzeti színek képviselőit, periig 
úgy itthon, mint. Prágában a legnagyobb lel
kesedéssel küzdöttek a címeres dressz viselői. 

Tizenhét esztendei szünet után, amely alatt 
a magyar futball teljesen lerongyolódott, a 
csehek olyan hatalmas játékerőről tettek tanú
ságot, hogy ma Európában kétségtelen ők a 
futballhegemónia birtokosad.

A Prága—Budapest városokközti mérkőzés
ben

Rémay II és Spitz önmagukat múlták fölül, 
a Schafferrel és Boborral megerősített cseh 
csapat azonban Mayherr végzetes hibájából 
miniimális győzelmet csikart ki.

A prágai vereség híre annyira fölizgatta az 
utca közönségét vasárnap este, hogy a tanok 
kiadóhivatalai elé kifüggesztett eredmény nir- 

suhancok 
is. Lovas
leszorítani

etető táblákat leszakgatta. Éretlen 
hevesen tüntettek az MLSz. ellen 
rendőröknek kellett a járdákról 
őket.

T-'ábris zágrábi biró sípjelére 144 órakor 
ragyogó időben a küzdő felek a következő 
álltak egymással szembe:

Budanest (piros): Zsák — Takáts I, Mayherr — Pesov
nyik, Zioch, Werner -— Ilaár, Horváth, Réiney II, Spitz, 
Drösslcr,

Prága (sárga-piros): I’ianicka — Weiglhoffcr, Stelner — 
Mahrer, Carvan, Cipóra — Bobor, Patck, Schaffer, Pucs, 
Jelűnek.

szélcsöndcs, 
fölállításban

A csehek kezdenek nap ellen
Takáts az első percbon hamisét vét, utána rögtön 

Pesovnyik faultol. Az első percek idegessége után a ma
gyarok Spitz és Drösslcr révén szebbnél szebb támadá
sokat vezetnek a csehek hálója ellen. A cseh védelem 
azonban még fault árán is ment. Az első meleg helyzet 
a magyar kapu előtt a 7. percben támad, de Takáts még 
kellő időben közbe lép. Egy perc múlva már a cseh 
kapu van veszedelemben,’ de Drösslcr idegességében 
tiszta helyzetből a háló mellé lő. A 10. percben a csehek 
látogatnak le a magyarok térfoléro, Patck lövése azon
ban tulmagas. Nemsokára Spitz lő kapu fölé.

A lelkesen támadó magyar csatárok teljesen magukra 
vannak hagyatva, mert a halfok nem követik őket.

A 14. percben a csehek veszik ól a tárnádéi szerepel 
és Zsáknak ugyancsak akad dolga. A 17. percben Dröss- 
ler lövését korner árán menti Planicka. A jól iveit 
sarokrúgást Spitz a háló fölé fejeli. A csehek ezután 
Boborra játszanak, akit Mayherr erősen tart. \ 1,0. -Perc
ben Jelűnek 
veszedelmes 
pár pillanat 
Válaszul

csatáraink

lövését Zsák elfogja, egy porc múlva Patck 
beadását az utolsó pillanatban nyomja ki, 
múlva pedig kifutással kényszerül menteni, 

t
perceken át bombázzák a csehek kapuját, 

de eredménytelenül.
Különösen Spitz és Rémay II kapnak viharos tapsokat. 

A 26. percben Jelűnek kiszökik, leadását
Mayherr tökéletlenül fogja el, úgy hogy a labda pont 
Jelűnek lábal elé esik, aki a készületien Zsák mellett 

közvetlen közelből belövi a vezető gólt: 1 : 0.
-- Halfsor! Halfsor! zug a tömeg, mert a csehek újabb 

rohamra indulnak.
A kifulladt Zioch a 31. percben kimegy — helyét Müllor 

foglalja el. Közben Bobor és Mayherr ogymást faultol
ják. A 34. pereljen a cseh kapus Rémay II veszedelmes 
fejesét fogja, két percre rá pedig Spitz lövését nyomja 
kornerre, majd Huúr beadását teszik ártalmatlanná.

Ezután a csehek vehemensen támadnak, de Werucr 
különösen Schaffer akcióit rombolja szép sikerrel. 
A 39. percben a csehek az első koméit, rúgják, amely 
után Pucs és Patek kapu mellé lőnek. Egy porc múlva 
már a csehek szentélye forog nagy veszedelemben, de 
a kapus még lléinay II szenzációs fejesét is elkaparintja.

Az első félidő utolsó pillanatában Mahrcr a 16-oson 
Tjeiül liandset vét. A biró tizenegyest Ítél.

♦ •

KERTÉSZ Il-nél
VI, Andrássy-ut 36. Tel. 32-20

Sárcipő la. női

férfi

Esőköpeny
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105 000 
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Utánaml
SCHNUR HENRIK 

ruhaáruházába, Rákóczi-ut 15 
hol bundát, átmeneti kabátot, 

eső-, téli-, bőrkabátot stb. 
bámulatos olcsón és amellett Jól 

vásárolhatunk 
N4*ko mag kirakatainkat!

Városi bunda
2,500.000 koronától

Átmeneti kabát
1,000.000 koronatol

Külön mérték 
utáni szabósá

Drösslcr izgatottságában pont a kapus közébe lövi
a labdát.

A laljda kicsik Piacinka kezéből — a bíró fütyül — 
Drössler berohan, u felső belső kapulécre lövi a labdát 
és gól lenne, ha a félidő nem teli volna le már akkor, 
amikor a tizenegyes lövésére került a sor. A szabályok 
szerint ugyanis ilyen esetben csak a „1l"-est szabad, még 
clrugatni. Félidőt 1 : 0.

A második félidő 
első pőréében Schaffer nagyszerű leadásából Bobor olyan 
élesen lő kapura, hogy Zsák csak elvetéssel tudja men
teni. Nemsokára a cseh kapusnak akad dolga. A 6. perc
ben a csehek off side-gólt lőnek, amit a btró természete
sen nem Ítél meg. Schaffer pár porc múlva kapu mellé 
lő. A-9. percben Mayherr hibájából korner esik.

Ezután a magyar fiuk támadnak, de Drösszler elvesz
tette a szivét és az. ő oldalán minden kárba vész. A 
16. percben a „gólkirály" kapu fölé lő. Két percre rá, 
egy a cseh kapu előtti rumli után, Spitz lövéeo a Icc 
mellett vágódik el. A 20. percben Patck fejese jut ha
sonló sorsra. A 22. percben Drösszler komért rúg, Hor
váth szép fejesét a cseh kapus kifogja. Egy perc múlva 
SehafTcr brilliáns lövése 20 méterről hajszálnyira süvít el 
a kapufa mellett, 
gyár akció után 
Spitz kapásból lő.
Pár pillanattal később Spitz kapu fölé lő, 
plasszirozott lövése kerül kornerre. A 
Mayherr 
Rémay TI.
helyzetbe. ...  ...... ....... ... „_  ____ . .
Rémay lf. szenzációs trükkel korit! hatalmába a labdát; 
25 méteres 
Schaffer mesteri beadását __ .... ..... ... . .
percre a magyar csatársor kcr.iil frontba, H.aar kitör, lö
vése azonban a kapufának vágódik. Majd Schaffer ve
szélyes lövését Zsák elvetéssel fogja cl.

Az utolsó öt perc n cseheké.
Lövés lövést, ér, do Zsák mindent véd. Magyar kick- 
off-fal ért véget a mérkőzés.

♦
A prágai cseh—magyar válogatott mérkőzés

ről A Reggel tudósítója alábbi telefon jelenté
sében számol be:

Ünnepélyes keretek között, 35.000 főnyi lelkes közönség 
előtt ütközött meg a háború után első Ízben a két or
szág csapata. Pelikán, a cseh szövetség elnöke, a mér
kőzés előtt üdvözölte a magyar futballistákat, akiknek 
nevében Fischer Mór, az MLSz nemzetközi bizottságának 
nz elnöke köszöntő meg az üdvözlést.

Lanyha tempóban indul n játék és egyelőre mind n 
fél csak tapogat ódzik. A színtelen akciókat a védői- 
könnyen tisztázzák. A 4. porcben egy veszedelmes 
támadást Fischer kornerre véd. Polaesek a 12. perc

öt lépésről a kapu mellé lő. Ezután Kautzky szök- 
Senkey II-t, aki rosszul passzol és igy a jó hely-

A 24. percben egy gyönyörű szép ma- 
Rémay II. egy kereszt passzt átlép, 
do Planicka bravúros clvet/fisel ment. 

.........“, maid Horváth 
lövése kerül kornerre. A 27. percben 

veszélyes helyzetbon ment. Rögtön utána 
brilliáns játéka révén Haar kerül lövő

dé labdája az égbe száll. A 30. perebon

lövését a kapu „lehúzza". A 33. perebon 
Patck elhibázza. Mosf. egy

két. 
mek 
cseh 
ben 
toti . ___ . . . _____________
zothen levő Molnár elől Ccrvcny elfogja a labdát. Nem
sokára Szűcs az ötös vonalon kap egy labdát. Kapád
ból való lövés helyett leállítja azt, do már ekkor Hoycr 
sikeresen közbelép. A 38. percben Kautzky bombáját 
Ilochmann pompásan védi. Félidő: 0:0.

A második félidő 5. percében Kiéber faultolja Dvora- 
ccket. A megítélt szabadrúgást. 25 méterről Perncr rúgja. 
Az élesen lőtt labda átjut Ftihrmannoii és

a kapu előtt két méterre álló Kratoc.hvlll lábáról 
Irányt változtatva, a meglopott Fischer mellett a 

hálóba jut: 1 : 0.
A magyar csapatot nem hangolja le az eredmény, lel
kesen támadnak, de a csatársor gólképtelcn. A 24. pere
ljen Dvoracok átbukik Senkey lábán. A biró tulszigoruan 
tizenegyest ítél, de Fischer nagy bravúrral menti Hoycr 
éles lövését. Kis idő múlva Molnár lő élesen a cseh 
kapura, do a kapus a helyén van. A 33. percben betel
jesedik a magyar csapat sorsa. Vanik lefut, centerezése 
llvoracck elő kerül.

A falsosan ugráló labdára Ffscber kifut, do Dvoracek 
a feje fölött átemeli és a labda az üresen álló hálóba 

jut.- 2 : 0.
Ezután Kohut és Szűcs helyet cserélnek, de ez már nem 
segít a mieinken. A még hátralevő idő a csehek táma
dásával telik el, három kornereu kívül azonban újabb 
eredményt, nem tudnak elérni.

Egy kis statisztika. Csehország és Magyarország válo
gatottjai eddig 7 Ízben találkoztak egymasiftil. Magyar
ország győzött háromszor, eldöntetlenül végzett kétizben 
ós most másodszor szenvedett vereséget. Gólarány 20:17 
a mi javunkra.

Grimm János ezüstKupát nyert az 
utolsó KeréKpárversenyen

Hőmmel helyett Vermeer szerepelt
(A Reggel tudósítójától.) A szezon utolsó kerékpár- és 

mótorvezetéses versonyén a múlt vasárnap súlyosan sé
rült Rommal nőm indulhatott. Ilelyotte a holland 
Vermeer szállt nyeregbe Hörtrich mögött és

két futamban Is legyőzte Bánltzkyt. .
Az ezüstkupáért vívott küzdelemben Grimm megverte 

a bécsi Schaffcrt.
Főbb eredményeit:

I. Főverseny, 3X1850 ni. 1. Grimm. 2. Schaffer (osztrák). 
3 Uhoretzky. — II- 15 és 45 km.-es mótorvezetéses ver- 
sony: 1. Vermeer (holland). 2. Bániczky. 3. Bartos. A 
győztes Vermeer ideje 45 kilométeren 35 p. 42.2 mp. —
III. 10 km.-os páros verseny: 1. Schaffer—Reischl 
(Ausztria). 2. Eignor—Bócb. 3. Vclvart—Mazák.

A 1« esztendős Szokwes Béla (TTC) nyerte a hegyi 
kerékpárlMijnokságot, amoly a Budai KE mintaszerű 
rendezésében a Svábhegyen folyt le. A még junior győz
tes ideje 11 p. 26 mp. A főversenyzők csoportjában: 1. 
Mazák (MTK) 11 p. 31 mp. 2. Jerzsabek (MTK). 3. Bécs 
(Jóbarátok). 4. Szecsény (Világosság).

Réti (MTK) érte el a legjobb Időt a MAFC atlétikai 
versenyen: 400 méteren 54.2 mp.-es idővel győzött.

Ma est© 8 órn 35 perckor a nyugati pályaudvaron érke
zik Bndapostro a magyar válogatott csapat., r— —~

Uj döutőmérkőzés lesz a Herendi-vándordíjért. mert nz 
ILSz válogatottjai 1:0 (0:0) arányban győztek a KISOSz 
fölöt és ezzel egyenlő pontszámúk és gólarányuk van az 
MLSz ifjúsági csapatával. A Prága—Budapest-mérkőzés 
előtt lezajlott ILSz—KISOSz-moceson a középiskolások 
voltak általában fölényben, ennek ellenére egy szeren
csétlen tizenegyessel vesztettek. Az ILSz Játékosai nagy 
visszatetszést keltettek állandó protcstúlásaikkal és kül
telki játékinodorukkal.

Vereséget szenvedtek a Vasasok a Corinthián-vándordij 
elődöntőjében a Debreceni VSC-től 1:0 (l:0)-ra.

Nagy incglepotésrc az ETC győzött a Magyar Kupa
mérkőzésben a VÁC fölött 2:l-re, bár a vívók mindvégig 
frontban voltak.

Megismétlik n Dél—Délnyugat scrlegmérkőzést. Szeged
ről jelentik: Rendkívül heves küzdelmet vívott Dél és 
Délnyugat válogatott legénysége a szövetségi serlegért, 
Az első 90 perc 1:1 (0:0) arányban végződött. A további 
2X15 perc alatt az eredmény 2:2 (2:l)-re módosult. A mér
kőzést tehát megismétlik.

Nyugat győzött Középniagyarország fölött. Székesfehér
várról jelentik: Nyugat és Középmagyarország váloga
tottjai a szövetségi serlcgmérkőzésben mindvégig nyílt 
küzdelmet vívtak. Győzött n favorit Nyugat Holzbauer 
góljával (20. porc) 1 : 0 (0:0) arányban.

Másodosztályú bajnokság. Főv. T. Kör — T< s( vóriség 5:2 
(2:1), Világosság—EMTK 1:1 (1:1), BAK—ETC 3:2 (1:2).

---------—---------

Lovaregyleti versenyed

Bajtárs (Sajdik), 
Prontó (Scbcjbal), 
Sirocco (Takács).
eredménye:A nap

I. futam: 1. Mncsai
3. Sabaria (10) Tóth _ ____ ____ ___
Fodros, Mit sz,ól Hozzál. l’/jh, nyíl. Tót.:
II. futam: 1. Modor (6) Kovács L. f 
baucr. 3. Lolice (l'Z>) Gutái. Fin.: 
Hajrá!, Tanácsos, Suti, Hódas, 
Sauvignon. (6h, nyh. Tol..: 10:93, __ ... „.......... .......
1. Bajtárs (8:10r) Sajdik és Pronto (4) Scliejbal holtver- 
senybon. 3. Sirocco (2!6) Takács I. Fm.: Korái, Montaltó. 
Holtv., 3h. Tót.: 10:9 Bajtárs, 10:41 Pronto, helyre 10:14, 
10:18. IV. futam: 1. Pong (l'.í) Gutái. 2. Milova (5) Sin
ger. 3. Küzdő (0) Szabó L. JT. Fm.: Megmondtam, 
Ponipadour, Rám várj!, Rajna, Krikri Pasim, Szószegő. 
l’4h, lWh. Tót.: 10:26, 13, 32, 25. V. futam: 1. Tóalmás 
(2) Kovács L. 2. De bizony (114) Schojbal. 3. Poéta (1*4) 
Szabó L. II. Fm.: Gömör, Bootlegger. Nyh, nyh. Tót.: 
10:39, 17, 13 VI. futam: 1. Kiltoriki (6) Tóth B. 2. Pelcas 
(l’/j) Esch. 3. Győztes (3) Gulyás. Fm.: Bonheur, Planéta, 
Útmutató.

St. Leger
1.
i.
3.

részletes
(2) Rajcsik S. 2. Paraszt (2) GutaL 
B. Fm.: Rosscbb, Kontár, Szumir, 

. Tói.: 10:63, 19, 14, .78.
2. Viglcgény (6) ITof- 

Nádor, Torcello, Tisza, 
Esztnén y, El ad ó 1 á ny,

25. 41. 17. Ilf. futam:

ÜgetőversenyeK
A vasárnapi versenyek részletes eredménye:

I. futam: 1. Obsitos. 2. Urálim. 3. Pista. Tót.: 10:21, 
13, 21. II. futam: 1. Angcűca. 2. Végre. 3. Alt Wien. 
Tót.: 10:24, 14 , 61. 26. III. futam: 1. Ábránd II. 2. Vio
letta. 3. Varázs. Tót.: 10:102, 24, 18. 23. IV. futam: 1. 
Leleményes. 2. G. Jóska. 3. Rendetlen. Tót.: 10:12, 11. 23. 
V. futam: 1. Jani. 2. Thonuzoba. 3. Papramorgó. Tót.: 
10:76, 20, 18, 21. VI. futam: 1. Bajnok. 2. Emlék. 3. I’i'yko. 
Tót.: 10:48,

Felelős kiadó: Ilona Ödön igazgató
„VilágOBBúg"-könyvnyoinda rt. Budapest, Vili, Conti-u. 4.

Miiszaki igazgató: Dcutsch I).

Bookmakerek forjadóirodái:
IV, Kossuth La,jos-utca 14, 
VI, Andrássy-ut 45, 
VI, Váci-ut 1,

Vili, Rákóczi-ut 51

Start és Fix fogadások
Legközelebbi lóversenyek az u j versenypályán 

1925 október 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15. 17, 18
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Mérsékelt tandíj, Hiiletr* is 
Saját luxusautó. Magánkiképzés la
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