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MacDonald

volt angol miniszterelnök vasárnap
Budapestre érkezett és nyomban
fogadta A Reggel munkatársát

Hungária-szállóbeli lakásán szenzációs nyilatkozatban mondott 
véleményt a locarnói konferenciáról és a világbékéről — Vasár
nap este Bethlen miniszterelnök társaságában vacsorázott az 

angol követségen
Részletes tudósítás MacDonald fogadtatá
sáról sétájáról a Dunaparton, pesti impresz- 

sziőlról és utazásának céljairól

*

(A Reggel tudósítójától.) Amint azt múlt 
számunkban elsőnek jelentettük, Ramsay Mac
Donald, Anglia volt miniszterelnöke

a vasárnap délutáni bécsi gyorssal Buda
pestre érkezett.

Megérkezését rendkívüli érdeklődés előzte meg, 
hiszen alig van ma élő államférfi Európában, 
akiinek a személyéhez annyi egyéni és politikai 
romantika fűződnék.

A szegény halász fia, aki Anglia premierje 
lett,

érthető módon izgatja az emberek képzeletét. 
Pénteken este .jutott el Budapestre az első hire 
annak, hogy Mr. MacDonald európai kőrútján 
Bécsbe érkezett. Erről a budapesti szociálde
mokrata párt titkársága értesült elsőnek. Mi
vel azonban Mr. MacDonald abban a telefoni 
üzenetében, amelyet a bécsi és a budapesti 
brit követségek utján juttatott a párttitkár
sághoz, ismételten hangsúlyozta azt a kivan-, 
sárgát, hogy

egyedül akar maradni,
a párttitkárság szigorúan begombolkozott a 
türelmetlen érdeklődők előtt. Csak az angol 
követséggel közölte azt a bécsi telefoni értesü
lését, hogy Mr. MacDonald vasárnap délután 
érkezik a keleti pályaudvaron a bécsi gyorssal. 
Ezzel szemben a jólértesültek a vasárnap reggeli 
gyorssal várták és a keleti pályaudvar érke
zési oldalán a nyirkos és ködös októberi reg
gelen hiába leste a várakozók didergő cso
portja, hogy melyik kupéból fog kiszállni Mr. 
MacDonald. A volt premier nem érkezett 
meg és

kárba veszett a fehér őszirózsákból kötött 
csokor,

amellyel egy kis munkáscsoport akart kedves
kedni az érdekes vendégnek. Ramsay Mac
Donald, programjához híven, csak a délutáni 
bécsi gyorssal érkezett meg Budapestro. A ke
leti pályaudvar perrondán már félórával a vo
nat megérkezése előtt megjelent egykori fő
nöke és jóbarátja fogadására Sfr Col vilié 
fíarclay, a budapesti angol követ, Mr. Red- 
ward és Szűcs titkárok kíséretében, a szociál
demokrata párt és a parlamenti frakció részé
ről Peyer Károly és Carkas István képviselők, 
Bilchler József országos titkár, valamint dr. 
Vámbéry Rusztem, aki a múlt évben a párt 
küldötteit londoni útjukra is elkísérte.

A kormány és a hatóságok réffeéről senki 
sem jelent iueg, miután Mr. MacDonald 

látogatása tisztán ni agán jellegű.

A vonat némi késedelemmel futott be és né
hány percig eltartott, amig

Mr. MacDonald magas, őszfejü alakját
észrevették. Vidám mosollyal lépett ki a híres 
politikus a vasúti kocsiból s ugy látszik, kel
lemesen érintette, hogy nem. várta sűrű tolongó 
tömeg. Ramsay MacDonald

ötvenegy éve dacára fiatal embernek lát
szik, bár sűrű haja és bajusza őszbe csava

rodott már.
De a szeme fiatalos tűzben csillog, alakja egye
nes, minden mozdulata ösztönös és energikus. 
Klasszikus metszésű arcéle szinte délies jel
legű s

hiába keressük ez érdekes férfiarcon a ti
pikus angol vonásokat.

A hangja is meleg, csengő, tiszta hang, nem 
beszél az orrán keresztül és nem harapja el a 
szavak felét, mint a legtöbb angol ember. 
Néhány pillanatig érdeklődve jártatta vég-ig 
a szemeit a megjelenteken, aztán meleg és 
hosszú kézszoritással üdvözölte Sir Qolvillot, 
aki beihutatta neki a két fiatal követségi tit
kárt. majd Vámbéry Ruszteminel fogott kezet, 
aki a következő szavakat intézto hozzá:

— A Magyarországi. Szociáldemokrata Part 
küldöttsége megjelent, hogy Istenhozottat 
mondjon annak, aki azoktól jött, akik Európá
ban a demokráciát, békét és haladást képvi- 
SCÍí/\ •

Ramsay MacDonald az üdvözlő szavakra a 
következőket válaszolta:

1 — Köszönöm az üdvözlést és
remélem, hogy meg fogunk felelni a vára

kozásoknak!
Ezután Vámbéry Rusztem bemutatta Mr. 

MacDonaldnak a szociáldemokrata párt meg
jelent küldötteit, akikkel Mr. MacDonald ne
hány szives szót váltott. Régi angol szőkíts, 
hogy kiváló közéleti férfiak, ha. nem tartoznak 
az angol államegyház Ilivel közé, hanem vala
melyik független protestáns felekezet tagjai, 
mcg-megjclcnnek a templomi szószéken, minit 
prédikátorok és bibliamagyarázók. Ramsay 
MacDonald is hódol e régi angol szokásnak 
s ezért a magyarországi methodisták A Reggelt 
kérték föl, hogy nyújtson át nevükben az an
gol vendégnek egy bőrbekötött remekművű 
miniatűr bibliát a következő ajánlósorok kísé
retében:

,.Az Ur igéjével köszöntjük, amidőn először 
lép magyar földre.0

Ezután azzal a kérdéssel fordult Mr. Mac-

AKadt keresztény lap...
A vasárnapi „Magyarság" panaszolja, hogy 

akadt keresztény lap, amelyik nem respek
tálja a magyar lovagiasság Íratlan törvé
nyeit és nem átall két önmagát védeni nem 
tudó asszony becsületében gázolni... Hát 
akadt! Akadt egy keresztény lap (nem kívá
natos a pennának a nevét leírni), amelyik 
országgá kürtölte, hogy Károlyi Mihályné 
Párisban egy dúsgazdag amerikainak, Mr. 
S.-nek a „kitartó" udvarlása folytán fényűző 
életet él, azzal a Mr. S.-sel egy hotelban la
kik, a férjét pedig másik hotelba telepítette, 
aki különben a Mr. S. gavallériájával szem
ben loyalisan belement e diszkrét átcsopor
tosításba. Ugyanekkor, a keresztény lap sze
rint, Beniczky Ödönné mint az amerikai tit
kárnője helyezkedett el Mr. S. és Károlyi 
Mihályné társaságában és velük együtt ví
gan cli francia világát... Ebből a moziból 
természetesen, ahogy a „Magyarság" párisi 
embere is megállapítja, egy árva szantim- 
nek nincs az élő igazsághoz köze. Károlyi 
Mihályné grófné az Andrássy-nemzetségben 
soha nem képzelt módon küzködik bukott 
ura mellett; Beniczky Ödönné felől a tisztes
séges újságírói utánjárás elárúlja, hogy tit
kári tisztet vállalt egy Mrs. Strasbourg nevű 
amerikai hölgynél. Tudnivaló Beniczky 
Ödönről, hogy minisztersége alatt nemcsak 
hogy nem igyekezett megszedni' magát, ha
nem arra sem ért rá vigyázni, hogy a tót
ágast táncoló viszonyokon átmentse a maga 
vagyonát. A megszegényedett kegyelmes úr 
hitvese hiú siralom és gőgös álmodozás he
lyett elment a műveltségével boldogúlást 
szerezni. S ime, akadt keresztény lap, ame
lyik az uruk nevét, politikáját, sorsát meg
szenvedő dámákat a mimózánál mimózább 
asszonyi becsületükben megtámadja, meg
hurcolja, meggyalázza. Mind a két magyar 
dáma távol él az országból. Az egyiknek az 
ura oly tehetetlen és néma, mint a sírjába 
zárt halott. A másik asszonynak az ura fog
ságban ül, a legfegyvertelenebbül, láthatat
lan, de megbénító bilincsekkel bokáin és la
kattal ajkain. Senkijük a mélységesen sér
tett ártatlan nőknek, aki számonkérni s to
rolni jöhetne. Nem, ez előtt a keresztény lap 
előtt soha nem akadt lap, magyar tolitól 
írott, magyar nyomdában szedett lap, ame
lyik féríiatlanúl, felelőtlenül, erkölcstelenül 
asszonyokról, anyákról ezt a tiszté tlanságol 
kitalálja és kitálalja. A napóleoni forrada
lomban emigrált francia arisztokrácia űzte 
azt a politikai sportot hogy angol és német 
zúgnyomdúkban, névtelen flrkászoktól ron
dított pamfletekbon pocskolta, mocskolta te
hetetlen hisztériájában a Bonaparte-dinasz- 
tia nőtagjait. Azt egy véresen uralkodó ti- 
rannus ellen tették letört, elkergetett, leron
gyolt és elzüllött dosperádók. Itt pedig buj
dosott számüzöttnok s magára hagyott, ön
magától is megfosztott rabnak a lelkét ége
tik a pokol kénkövével, a győzelem oldaláról, 
a politikai érdem illúzióival. Nem, idáig 
soha le nem alacsonyodtak a magyar poli
tika fogásai. Ez a Balkánon se volt soha 
divat, a kések és bombák hónaiban. Ki fogja, 
magát Ízlésben, érzésben ebben az országban 
azonosítani a keresztény lappal, amelyik hit
vesek homlokát sarazza és kis gyermekek 
szégyenfáját ülteti el? IIol az újságírók egye
teme, amely utálattal tiltakozzék a hímtelen, 
uriatlan és magyartalan tisztátalankodás el
len? Az éber közízlés, amely megbántva 
dobja félre örökro az ennyire züllött magyar 
sajtóterméket? A nemzeti méltóság, amely 
féltékeny, fényes törvénypallossal sújtson a 
legmegvetendőbb bünro.’
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Donald Vámbéry professzorhoz, igaz-e, hogy 
egy beszédet várnak tőle, de a professzor meg
nyugtatta, hogy erről szó sínesen. Mr. Mac- 
Donalddal együtt érkezett barátja, aki őt e 
kontinens! útra meghívta, Lord Arnold, kelle
mes. nyugodt angol ur, aki a háttérből moso
lyogva figyelte híres barátja fogadtatását. 
Lord Arnold igen gazdag angol kekszgyáros, 
Mr. MacDonald ifjúkori barátja, akit Mac
Donald előterjesztésére neveztek ki báróvá. 
Mr. MacDonald ezután kíséretével együtt ki
felé indult a pályaudvarról. Valaki el akarta 
venni kis bőrtáskáját, amelyet kezében vitt. 
MacDonald nem adta oda:

— Még önnél felejteném — mondotta moso-' 
lyogva —, annyira

szórakozott vagyok.
Nagyon hiányzik, hogy a leányom nincs ve
lem, mert mindig kell valaki, aki a gondomat 
viselje.

Mialatt a társaság kifelé haladt a pálya
udvarról, Lord Arnold gyorsan elmondott egy 
jóízű kis történetet:

— Becsben sok bajom volt a rendőrséggel
— kezdte, általános megrökönyödést váltva ki 
—, mert négyszer küldték vissza a bejelentő
lapomat amiatt, hogy nem volt rajta a kereszt
nevem. Hiába magyaráztam, hogy Lord Ar
nold csak egy van — csak egy lehet — Angliá
ban, több nincs. Nem akarták elhinni. Végre 
is az osztrák kancellár magyarázta meg a 
bécsi angol követ kérésére a rendőrségi beje
lentőhivatalnak. hogy elégedjenek meg ennyi
vel: Lord Arnold.

Közben az előkelő vendégek kiértek a pálya
udvar elé és az angol követség autóján a 
Hungária-szállóhoz hajtattak. Szombaton az 
angol követségről azt telefonálták a szállo
dába, hogy

két egyszerű szobát rendelnek,
egyet fürdőszobával, amely a Dunára néz és 
egy udvarit, mire Kováitsik igazgató a 410-es 
utcai és a 465. számú udvari szobákat rezer
válta. A szállodában nem tudták, hogy akik
nek az angol követség szobát rendelt nem más, 
mint MacDonald és Lord Arnold, egészen 
addig, inig vasárnap délután meg nem érkez
tek. Az előkelő hotel halijában tartózkodó kö
zönség a sokszor látott kél>e‘k után

azonnal fölismerte a volt angol miniszter
ei nők öt,

aki a kíséretében levő urakkal együtt a 
szálloda irodájába ment és sajátkeziileg állí
totta ki bejelentőlapját. Nagyon érdekes Mac- 
Donaldnak a bejelentőinvatalban bemutatott 
útlevele, amely nem diplomáciai útlevél, ha
nem olyan, amilyennel minden angol polgár 
utazik. Az útlevelet az teszi különösen érde
kessé, hogy annak első oldalán a brit király 
Őfelsége nevében

MacDonald miniszterelnök kér szabad utó- 
zást MacDonald „született angol alattvaló" 

számára.
A szálló irodájából MacDonald és Lord 

Arnold liften fölmentek a IV. emeletre, ahol 
a volt miniszterelnök a dunaparti, a. lord pe
dig az udvari szobát foglalta el. Közben föl
vitték a podgyászukat is,

MacDonaldnak csupán egy bőröndje és 
egy kis kézitáskája van,

Lord Arnold viszont két bőrönddel és két ki
sebb táskával érkezett Budapestre. Alig tiz 
perc múlva mindketten lejöttek szobájukból 
és egyórás gyalogsétára indultak.

Mr. MacDonald vasárnap eslc Sir Colvillc 
Barclay vendége volt az angol követségen e a

KUOönlegességek b
Divatos női kabátok, fférffS, 
női és gyermekmoliénjfob, 
pullowerek nagy választékban.
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tiszteletére rendezett vacsorán a követség tag
jain kiviil gróf Bethlen István miniszterelnök, 
Rakovszky Iván belügyminiszter és H alko 
Lajos külügyminiszter feleségeikkel együtt 
jelen voltak. Az estélyen egyébként tizen
hatan vettek részt.

A társalgás várakozáson fölül hosszúra 
clnyult, úgy hogy csak éjfél előtt ’/»12 óra

kor ért véget.

MacDonald nyilatkozik
A Reggel-nek a kommunizmusról, az általános 
leszerelésről, Európa Igazi békéjéről és minisz

terelnökségéről, amely netm hiányzik neki
(A Reggel tudósilójától.) Vasárnap délután 

4 óra 30 perckor szállott ki az angol követség 
autójából a Hungária előtt MacDonald, azután 
felöltő nélkül, kiskabátban sétálni ment régi 
barátjával, Lord Arnoldal, a szeles, esős Duna- 
partra és egy órával Budapestre érkezése 
után fogadta A Reggel munkatársát.

Egyszerű kis szoba az előkelő szálloda 
negyedik emeletének dunai frontján, itt 
lakik MacDonald, nemrégen még Nagy- 

Britannia miniszterelnöke.
Vastag szövetből készült, barna ruhát visel, a 
nyakán fehér puhagallér, amelyet arany tü 
fog össze és nagyon egyszerű nyakkendő.

MacDonaldban nincs semmi póz, minden 
szava, minden mozdulata természetes és 

mégis tckintéiytparancsoló.
Hellyel és magyar starnbul-cigarctIával kínál.

— Mik az első benyomásai, honnan és minek 
jött, meddig marad, hová megy innen? — ezek 
az első kérdések és

MacDonald beszél:
— Háromhetes utat teszek Európában, Bécs 

volt az első állomásom, onnan jöttem ide. Első 
impresszióim itt nagyszerűek, végigsétáltam a 
Dunnparton és abból, amit láttam, megállapít
hatom: Budapest gyönyörű város. Becsben az 
Opera és a Szépművészeti Muzeum tetszett, itt 
is végignézem holnan a Szépművészeti Muzeum 
festményeit. Engem a kének, szobrok, a régi 
bútorok érdekelnek legjobban...

— És a politika?
— Kern! — mondja határozottan MacDonald 

— én
most három hétig nem foglalkozom politi- 
kával, sem hallani, sem beszélni nem aka

rok róka./
És megint képekről, szobrokról beszél, elő

veszi a Baedeekert, a műtárgyak ára után ér
deklődik és az a véleménye, hogy Angliában 
olcsóbban lehet vásárolni. Azután megint az 
utazására tér vissza:

— Keddig maradok Pesten, azután Prágába, 
Berlinbe és Brüsszelbe utazom, onnan pedig 
haza, Londonba. Itt Budapesten nincs előre 
kidolgozott programom. Udvariassági látoga
tást fogok tenni Bethlen gróf miniszterelnök
nél, másokkal is érintkezem, de csak mint ma
gánember.

Szigorúan mint magánember!
Még angol lapokat sem olvastam szerda óta...

— Eszerint azt még olvasta, hogy London
ban hét kommunistavezért letartóztattak?

— Igen, olvastam.
— És arról tud Excllcnciád, hogy Rákosi 

Mátyás itt. ugyancsak kommunista lázadást 
készített elő?

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

Ezek a kelmék egytól-egyig szavatoltan azonosak az ottan? 
nagy szabócégek által éppen akkortájban bemutatott uj 
őszi és téli modellruhák kelméivel.

A cég minden érdeklődő hölgyet szívesen Iát és egy
ben kijelenli, hogy a fönti cikkeket a szokott előzékeny- 
seggel vásárlásra^ való késztetés nélkül — készségesen 
bemutatja, özenasy t>yula (iCristof-ter 4, Szervita-tér sarkán)

Ami MacDonald további programját illeti, 
megérkezése után abban állapodott meg Vám
béry professzorral, hogy

ma reggel telefonon fogják megállapítani, 
mikor és hol fog Mr. MacDonald találkozni 

a magyar munkásság vezetőivel.
Erre való tekintettel a szociáldemokrata par
lamenti frakció szombatra tervezett értekez- 

1 letét hétfőre halasztották.
WMMK1UJ..... !■■■—■■■........................ .... .....

— Nem, erről nem tudok.
— Mi fiz oka annak, hogy a kommunisták 

Angliában is, Magyarországon is, egyebütt is 
gőzerővel dolgoznak az utóbbi időben?

— I’ró bál koznak — feleli MacDonald. Pró
bálkoznak — ismétli meg újra —, de Angliá
ban hiába próbálkoznak, minden erőfeszítésük 
aknamunkájuk, propagandájuk hiábavaló:

Angliában sohasem lesz kommunizmus!
— És Csicserin utazásai?
— Mindenütt szalonképessé akarja magát 

tenni a szovjet...
— Ilát Locarnóhoz mit szól? — kérdezem 

hirtelen. — A két locarnói paktum jobb a genfi 
jegyzőkönyvnél?

MacDonald, a genfi jegyzőkönyv atyja, ha
bozik egy pillanatig, nem amiatt, hogy mit 
feleljen, hanem, hogy egyáltalán beszéljen-e 
erről. Azután úgy, mint aki észre sem veszi, 
hogy már politikáról van szó, válaszol:

— Sajnálom, hogy a genfi jegyzőkönyv nem 
valósult meg, de a locarnói konferenciában 
örömmel láttam annak a békémiinck a folyta
tását, amelyet mi a genfi jegyzőkönyvvel 
kezdtünk. Én nem ismerem a locarnói szerző
dések, a biztonsági paktum és a döntőbírósági 
szerződések szövegét, nem tudom, mennyire 
közeledik általuk Európa az általános lefegy
verzéshez. A genfi jegyzőkönyvnek minden
esetre az általános lefegyverzés volt a vezér
gondolata.

A locarnói konferencia eredményeit csak a 
jövő fogja megmutatni. A legörvendete- 
sebbnek azt tartom, hogy Németország 
belép a Nemzetek Szövetségébe, mert enél- 
kiil sohasem lehet igazi béke Európában.

Németországnak a Nemzetek Szövetségébe való 
belépésétől az államok egymáshoz való viszo
nyának. nagyfokú javulását várom.

És a Nemzetek Szövetsége milyen eszkö
zökkel tudja meg valósit a ni a világbékét?

— Három szóval felelők — mondja Mac
Donald —: securily, disarmament, arbitration,

biztonság, lefegyverzés, döntőbíróság egy
formán kiterjesztve minden államra, ez 
jelenti Európa békéjét, a népek békéjét.

Ezeknek a céloknak elérésére minden ország
nak tömörülnie kell és össze kell fognia a Nem
zetek Szövetségében. Igen, a Nemzetek Szövet
sége az a le. iiilet, amely erkölcsi tekintélyé
vel é.s erejével meg tudja és meg fogja való
sítani a világbékét. Valószínűnek tartom, hogy

Locarno egy lépés ezen az utón,
• le hogy mekkora lépés, azt a szerződéseik pon
tos ismerete nélkül nem lehot még hozzávető
legesen sem megmondani ás hogy ezek a szer
ződősek mennyit _ érnek a gyakorlatban, ezt, 
ismétlem, csali a jövő fogja eldönteni.
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MacDonald nyugodtan, de éles hangsúlyo

zással beszél. Húnézek az íróasztalra, ott fek
szik Anatolc Francé pompás regényéinek angol 
fordítása: „Pinguin Islands" — „A pingvinek 
szigete". Észreveszi a pillantásomat és szinte 
•kérdezés nélkül mondja:

— Anatole Francé a kedvenc iróm.
Most többnyire regényeket olvasok Joseph 
Conradtól, Pickcringtől...

Belenyúl a táskájába és előveszi Pickering 
könyvét: „Solitzidc." — „Magányosság."

— Solitude! — mondom. — Hát mit is csinál 
ön, Mr. MacDonald, amióta nem miniszter
elnöke Angliának?

Elmosolyodik és kissé gúnyosan mondja:
— A miniszterelnökség nőkéin igazán nem

hiányzik, sőt...
A politika pedig igyis eléggé elfoglal.

Ha már Angliáról van szó, megkérdezem

Csernoch hercegprímás vasárnap délben egy 
banketten visszautasította az egyik szé

nok antiszemita támadását
(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap délben 

dr. Blicszner Ágost prépost, a Mária Terézia- 
téri templom uj plébánosának beiktatása al
kalmából a köztisztviselők Esztcrházy-utcai 
klubhelyiségében bankét volt, amelyen Cser
noch János hercegprímás nagyon érdekes be
szédet mondott. Ugyanis

egy szónokkal szemben a hercegprímás 
védelmébe vette a zsidókat

A banketten, ahol több fölköszöntő hangzott el, 
dr. Havass Rezső udvari tanácsos, aki annak
idején az ultraliberális Hűvös-párthoz tartozó 
fővárosi bizottsági tag volt, támadást intézett 
a zsidók ellen. Hangoztatta a keresztény össze
tartás szükségességét és rámutatott arra, hogy 
a zsidók elleni összetartás különösen most 
szükséges, amikor a zsidók ismét mozgolódnak. 
Mint például — mondotta —

a főváros törvényhatósági bizottságának 
legutóbbi közgyűlésén is, ahol zajos jelene

teket csaptak a zsidó bizottsági tagok.

Pesthy Pál és gróf Csáky Károly miniszterek 
harci riadója 

a jobb- és baloldali szélsőségek ellen
Föltünést Keltő nyilatkozatok az igazságügyminiszter gyönki beszámolóján

Gyünk, október 18.
(A Hegyei tudósítóidtól.) Pesthy Pál igazsdyügymlnlsx. 

tér vasárnap reggel Gyünkön beszámolót tartott. l'tjArn 
elkísérték Csdky Károly gróf honvédelmi miniszter és 
Schandl Károly földmivclósiigyl államtitkár.

Negyednégy órakor kezdődött meg a bcszámológyiilés. 
Keck László pártelnök nyitotta meg a gyűlést, majd 

Pesthy Pál igazságügyminiszter
C’..oi<ut föl:

— Igen tisztelt választóközönség! A legköze
lebbi hetekben a szocáldemokrata párt célkitű
zését abban a két szóban jelölte meg: „Élni es 
haladni". A szociáldemokrata pártnak első
sorban osztályuralom a programja. Hogy en
nek az osztályuralomnak mi az eredménye, azt 
keservesen tapasztaltuk a forradalmakban és 
azok eredményeiben. Az osztályuralommal az 
élés és haladás célkitűzését munkálni nem 
lehet, do azzal ti programmal, amellyel a kor
mány dolgozik, ezt a. célt elérhetjük. Az elni- 
lehetőséget is elősegitette a kormány. Stabili
zálta pénzünket ugy, hogy ma pénzünk állan
dósága, értéke biztosítva van. Ez azt, jelenti, 

Megérkeztek 

őszi fehérnemű és uridivat 
újdonságaim

Angol gyapjú 
puHewerek és kötüíí 

mellények
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MacDonaldtól, igaz-e, hogy a Baldwin-kor- 
mány helyzete gyöngül és a legközelebbi vá
lasztások nem fognak többséget hozni a kon
zervatív pártnak. MacDonald kitér a válasz 
elől.

Magyarországról természetesen szintén 
nem beszél.

Több mint félórája vagyok már a volt angol 
miniszterelnöknél, aki Sir Colville Barclay 
angol követhez készül ebédre. Tudom, hogy 
át akar öltözni. Megköszönöm az interjút és 
elbúcsúzom tőle. Amikor kifelé megyek, az 
éjjeli szekrényen ott látom Olivér Baldwin 
uj könyvét: „Six Prisons and two Revolu- 
tions." — „Hat börtön és két forradalom." 
Olivér Bálázóin angol képviselő: Baldwin mi
niszterelnök fia és tagja a munkáspártnak, 
amelynek vezére: The Rigth Honorable James 
Ramsay MacDonald, ma Budapest tiszteletre
méltó vendége.

Vértes István

Majd igy folytatta:
— A zsidóságot le kell törni és ezt csak ugy 

lehet megtenni, ha a kereszténység a zsidók 
péld áj ára össze fo g.

E beszéd után több pohárköszöntői hangzott 
el, majd Csernoch János hercegprímás mon
dott beszédet:

— Köszöntöm az uj józsefvárosi plébánost
- - mondotta. Nyomatékkai hangoztatom, hogy

nem a zsidók elleni összefogásra van ma 
szükség, mert ez a veszedelem nem olyan, 

mint amilyennek látják,
hanem ma hitvallásra van szükség, a keresz
ténység istápoló sara, azért, hogy ne terjedhes
sen el az a veszedelem, amely az országban 
ismét fölütötte fejét: a kommunista villon
gás. Ez ellen kell küzdeni.

A hercegprímás végül lelkes kereszténységre 
buzdította a megjelenteket, akik élénk tapssal 
fogadták az egyházfejedelem beszédét.

hogy aki dolgozik és aki munkájának értékét 
pénzre váltja át, az biztos eszközt kap a kezébe. 
Jelenti azt, hogy mindenki, aki a gazdasági 
életben működik, tud kalkulálni. Beszámol
hatok arról, hogy költségvetésünk, amely min
den gazdasági életnek az alapja, egycsulyban 
van. A kormány máris abban a helyzetben 
van,

hogy ez év folyamán a közgazdasági élet 
felvirágoztatására 1600 milliárd korona 

beruházást folyósíthatott.
A közgazdasági élet szempontjából ennek, 
óriási jelentősége van. Ezt az országot bol
doggá. virágzóvá nem egy osztó.lynak fölemelé
sével, hanem az összes osztályok munkába- 
állitásával, összefogásával lehet -csak talpra
állítani. A szociáldemokrata párttal nem tud
juk ezt megértetni. Mi az oka annak, hogy ez 
az osztály nem tudja ezt belátni! Ennek okát 
nem a munkásosztály lelkében és gonlolkodá- 
sábtm látom, hanem abban az izgatásban és 
hajtogatásban, amely ebben az osztályban leg- 
' ikább folyik.

Nekünk ezzel az izgatással és agitácioval 
szembe kell nézni.

A kormány szeretettel, megértéssel és az igaz
ság föltárásával igyekszik meggyőzni ezt az 
osztályt arról, hogy téves utón jár. Be kell lát-

Tisztclettel meghívom pompás
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niok, hogy rajtuk kívül is vannak osztályok 
és tömegek, akik élni és boldogulni akarnak. 
A kormány el van szánva arra is. ha ez a 
szeretet utján eredményre nem vezetne,

akkor erélyes kézzel fogja őket erre az 
útra kényszeríteni, amely ut a nemzet hol- 

dogulásához vezet.
A kormány munkájában a mezőgazdaság, a 

földmiveléssel foglalkozók, a gazdatársadalom 
erejére kíván támaszkodni. Ezzel nem akar 
éket verni a kereskedelem és ipar közé. A föld
ül Ívelés, ipar és kereskedelem között nem sza
bad és nem lehet ellentétnek lennie, mert egy
másra vannak utalva. A kormánynak az a 
célja, hogy olyan kereskedelmet és ipart 
teremtsen ebben az országban, amely ennek az 
országnak szükségletét kielégíti. Össze kell 
fognunk, együtt kell dolgoznunk az ország ér
dekében, mert csak az összefogott munka 
egyesített eredménye tudja ezt az országot 
megmenteni. Hogy ezt a célt el tudja érni, 
ahhoz szükséges az is, hogy a választóközönség 
bizalommal viseltessen iránta. Ezt a bizalmat 
kérem én a magam és a kormány számára.

A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd után
Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter 

szólalt föl:
Katona vagyok — mondotta —, tehát harcot 

hirdetek. De ne gondoljanak a fegyverek har
cára. Volt ebből elég. Ma az élet harca szólítja 
a porondra az állampolgárokat. Elsősorban a 
politikai harcokra és a munka harcára célozok. 
A politikánkkal akarjuk megteremteni a lehe
tőségét annak, hogy a munka harca érvénye
süljön, hogy minden becsületes magyar ember, 
aki dolgozni akar és dolgozni tud, munkájának 
gyümölcseit élvezhesse. Ezt az állapotot csak 
békés, nyugodt politika mellett lehet elérni és 
föntartani. Ezért hirdetem én a középül poli
tikáját. Szélsőséges elemek ostromolják ezt a 
politikát. Ilyen meg olyan jelszóval próbálják 
magukhoz hódítani a tömegeket. Az ilyen tá
madások ellen szólítom harcra az ország 
józan népét. Saját testünkkel tapasztaltuk, 
hová vezet a balról álló szélsőségek diadala. 
Mindenki megérezte azoknak az időknek sú
lyát. Nem engedhetjük meg, hogy ezek az idők 
megismétlődjenek és hiába próbálkoznak,

mi itt állunk és őrizzük a rendet és föntart- 
juk, ha kell a végső eszközökkel is a pol

gári rendet.
—- Vannak onás szélsőségek is. Ezek kereszté

nyeknek nevezik magukat, de nem a szeretetek 
hanem a gyűlöletet hirdetik.

Gyűlöletnek nincs helye a vallásban.
Nem fogadhatjuk el azt a jelszót, hogy ha 
valaki nincs a mi vallásunkon, azt ki kell 
közösíteni az emberi közösségből.

Harcot hirdetek a szélsőségek ellen, hogy 
megtarthassuk a középút politikáját, amely 
nyugalmat, munkalehetőséget biztosit, s 
mely az egyetlen alap, amelyen nyugodtan 

lehet továbbépíteni.
De hirdetem a munka harcát is. Csak mun

kával boldogulhat az emiber. Elpusztul, tönkre
megy az az ország, amelynek egyedei nem 
dolgoznak. Nekünk az a törekvésünk, hogy 
megteremtsük az alapját a munka lehetőségé
nek. Ha ebben a harcban is diadalmasak le
szünk, akkor ismét nagy lesz ez az ország.
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Froreich Ernő előtt vasárnap délután nem 
tudták kihirdetni a tábla súlyosbító ítéletét 
Négy nap óta szakadatlanul dühöng cellájában — Párisba 
készül, de rohamai után tíz levest és hat adag húst eszik

Sopron, október 17.
(A Heggel kiküldött tudósilójától.) A győri 

iábla sulyosbbitó ítélete már szombaton este 
megérkezett Sopronba, de Froreich Ernővel 
még

vasárnap reggel sem lehetett az ítéletet 
közölni, mert rohamai a legutóbbi órákban 

sem csillapultak.
így — minthogy a törvény előírja, hogy a vád 
lőttül hivatalosan is közöljék a tábla ítéletét — 
dr. Sándor Bélára, a soproni ügyészség vezető
jére vár, hogy Froreichnak tudtára adja, misze
rint a győri tábla a soproni törvényszék négy 
évi /egyházra szóló ítéletét hét évi börtönre 
változtatta át! Froreich állapota — amint azt 
a soproni ügyészség hivatalosan, is közölte 
velünk — a legutóbbi hetekben rohamosan 
rosszabbodott. Az egyedi gyilkos már alig-alig 
nyeri vissza eszméletét, úgy, hogy beszámít- 
hatósága ma már csakugyan kétséges^ Állandó 
hisztériás és epileptikus rohamai teljesen le
rontották az amúgy is gyönge ember szerveze
tét. Ennek ellenére is,

hihetetlen nagy étvágya van.
Rohamai csillapultával néha 8—10 adag levest 
és 5—6 adag húst eszik egyszerre, amit a sop
roni Némclh-fé'm vendéglő szállít részére — a 
család költségén. Ezt az óriás étvágyat az or- 
vosszakértők ugyancsak a pszichopátia és elme
baj egyik tünetének tartják. Egyébként a csa
lád már teljesen megszakította az érintkezést 
Frorcichhel.

Froreich Ernőné jelenleg Firenzében él 
fiával együtt s Olaszországban várja, hogy 
a magyar biróság törvényesen is kimondja 

a válást urától.
Froreich Ernőt válópörében és polgári ügyei
ben — minthogy még négy-öt polgári és bün
tetőügye van folyamatban a budapesti tör
vényszéken — dr. Makra Béla, Sándor László 
helyettese képviseli. Dr. Makra legutóbb több
ször fölkereste Froreichet soproni cellájában, 
ahol a lehetőségek szerint igyekezett véden
cével különböző vitás kérdéseket megtárgyalni. 
Froreich józan perceiben látható örömmel fo
gadta védőjét, fölugrott ágyáról és kezet szorí
tott vele.

— Nem akarok elválni a feleségemtől
— mondta reszkető hangon. — Az egyetlen 
ember volt, aki végig kitartott mellettem, hát 
nem hiszem, hogy éppen most hagyna cserben.

Az ügyvéd igyekezett Froreichet megnyug
tatni s megígérte, hogy mindent elkövef érde
kében. Froreich ezután

jövő terveiről beszólt.
Akkor ugyanis még cisak négy évi fegyliázbün-

My iapati jb ályautivarra fieíutó
1 leggyorsabb, legközelebbi elvámolást irodája 

nemzetközi szállítmányozási és elvámolás! 
iroda, Váci-ut 1. sz„ a nyugati pályaudvari 

vámhivatal szomszédságában
Rendkívül mérsékelt elvámolás! dijak 

tetés sújtotta s arra számított, hogy a tábla 
ezt az ítéletet is leszállítja.

— íla kiszabadulok, kikezeltetem magam es 
azután

külföldre utazom, talán Párisba, ahol csak 
a zenének akarok élni.

Letartóztatták az aradi szeszcsempészt 
alti egy vagon fatönkben hozta az alkoholt 

Budapestre
A furfangos csempész vacsora Közben a SziKszay-vcndégíoből 

megszöKött a fináncoktól
(A Reggel tudósitójától.) A napákban egy 

vagon úgynevezett puhafahulladók érkezett 
Aradról Budapestre. A szabályszerű okmányok 
szerint az árut Somló József aradi textilkeres- 
kodő adta föl Heisler Simon Kiscelli-nti buda
pesti lakos címére. A vagon fa között túl
nyomórészt fatönkök voltak és amikor a teher
szállító kocsi Heisler Simon udvara elé ért, a 
lejtős Kiscolli-nton egy fatönk a kocsir.tra zu
hant. A kocsisok meglepetve vették észre, hogy

a fatönk megrepedt és alkohol szivárog 
belőle.

A kocsisok jónak látták, hogy jelentsék az ese
tet a rendőrségnek, , ahol éppen Fülöp József 
detektivföl ügyelő csoportja tartott központi 
ügyeletét. A nyomozással Gáspár Mihály és 
Dáczer Tibor detektivoket bízták meg, akik 
mindjárt sejtették, hogy tulajdonképen nagy
szabású finomított szeszcsempészet történt, mi
után az udódállamokban a finom alkohol literje 
a budapesti árak mintegy egyötödébe kerül. 
Gáspár Mihály még aznap este megállapította, 
hogy

a vagon faáru között 23 darab 1 méter 
hosszú különös fatönk volt.

A Kiscelli-uti telepen azonban a leleplezés éj
szakáján már nem találták meg a fatönköket, 
mert a frissen érkezett faárut a tönkökkel 
együtt nagy sietséggel fölapritották. Nyilván
valóvá vált, hogy mind a 23 fatönkben spiri
tuszt csempésztek Budapestre. A további nyo
mozás során eljutottak a detektívek a spiri
tuszig is. Kiderült, hogy abban a pillanatban, 
amint a kivájt fatönköt szétapritolták,

mindegyikből egy-egy nagy kannát emel
tek ki s azokat mindjárt elszállították a 

Kertész-utca 11. számú ház pincéjébe, 
ahol Szalay József lakatosmester műhelyében 
helyezték el. Éjfélre járt már az idő, amikor a 
detektívek megtalálták a 23 kannát. Tulajdon
képen ekkor derült ki, hogy a fatönköket tel
jesen kivájták s úgy helyezték cl a finomított 
alkohollal telt kannákat. A fatönk felső nyila
sát parafával eldugaszolták és agyagos pépnél 
bekenték a fatönk felső tol öleiét, mintha sáros 
lenne, hogy a tönkök nyílása föl ne tűnjék. 
Ekkorára már a Kertész-utcai pincében ott 
volt a szeszcsempészés leleplezésére a pénzügy
őrségtől Bardócz János pénzügyi főbiztos is és 
a dciektivvel együtt megállapította, hogy

Itt már semmi körülmények között sem ma- 
radhatok. Végleg megbélyegeztem magam...

De ezek a beszélgetések is csak néhány jwreig 
tartottak', mert a következő pillanatban Fro
reich ismét elvesztette öntudatát. Ilyenkor 
négy-öt fogyói* siet a cellába., hogy a dühöngő 
embert lefékezze, aki azonban rohamaival járó 
iszonyatos erejével gyakran

öt fegyőrt is falhoz vág.
Ezek a rohamok, amióta a győri tárgyalásiéi 
készült Froreich, már rendszeresek lettek. 
Vasárnap sem tudott megnyugodni, állandó 
rángás gyötri, csontos kezeit tördeli, vagy már 
őszbevegyült szakállát lépi. Négy nap óta nem 
is lőhetett vele hosszasabban értekezni s a 
tábla Ítéletét talán csuk kedden vagy szerdán, 
rohama! csillapultával, hirdetik ki elölte.

az egy vagon fatönkben 900 liter 90 fokos 
spirituszt csempésztek Budapestre.

Miután ez a művelet nem vámkihágás, hanem 
vá/mcsalás, a pénzügyőrök a legújabb vámtör
vények értelmében őrizetbe akarták helyezni a. 
vámcsalás elkövetőjét, Somló József aradi 
textilkoreskedőt. Som’ót hajnalig tarló nyomo
zás után

a Palace-szállodai lakásán fogták el.
Somló virradatra tért csak haza, mert aznap 
éjszaka a sikerült szeszesem pészés örömére 
áldomást ittuk, amely reggelig tartott Somló 
Józsefet elfogatása után azonnal bevitték a 
fővámhivatalba, ahol őrizetbe helyezték. Föl
vették a tényvázlatot és a szeszcsempészés 
összes részleteit. Somlót szombaton akarták 
átkisérni az ügyészségre, de ekkor váratlanul 
azzal a kéréssel fordult a pénzügyőrökhöz, 
hogy kisérjék el vacsorázni, mert már három 
napja alig evett valamit. Az aradi kereskedő 
kérését teljesitették, ráadták kabátját és ka
lapját és egy pénzügyőri biztos kiséretében át- 
kisértélk a régi Szikszay-félc vendéglőbe, ahol 
az aradi kereskedő helyet foglalt Vacsorát 
rémiéit, kabátját ós kalapját maga mellé he
lyezte a székre és vacsora után engedőimet 
kért, hogy egy kis időre kimehessen. Kabátját 
kalapját otthagyta. A pénzügy űr, azonbo/n 
hiába várta vissza, mert

Somló József, úgy, ahogy volt hajadon 
fővel elmenekült.

Az esetet vasárnap bejelentették a főkapitány
ságnak. ahol azonnal táviratilag intézkedtek, 
hogy Somló József át no léphesse a határt.

Figyelmeztetés !
A „Panoráma" cimü, Wicnben megjelenő 

folyóirat egy október 12-ről keltezett sok
szorosít olt körlevele került ma a kezembe, 
amelyben a „Panoráma" kiadóhivatala cím
zettet nevemre való hivatkozással szólítja föl 
előfizetésre és hirdetésföladásra. Figyelmezte
tem mindazokat, akik ilyen, vagy éhhez ha
sonló fölszólitást kaptak, hogy a „Punommá" 
Verlagsgesellsch af Hal semmiféle összekötte
tésben nem állok, őket, a nevem fölhasznál ál
sara föl nem hatalmaztam.

Rőna Ödön
A Heggel igazgatója

RÉSZLETÁRUHÁZA
VI, NA6YMEZÖ-UTCA 13

Nb télien az esős őszi Iflőjőrástől
Náthát, köhögést, rekedtséget, 
hurutokat biztosan gyógyít a

„Lultl Margit** győgyásványvlz
Beszerezhető: Forrástermék és ABványvlzkoroBkedolml
Rt, DndapcBt V, Peresei Mór-utca 2. szám. Tolefou 5—53 I

Mintaoltalom!
&EGUJ71BB SLÁGERÜNK!

Ti már-féle
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Gyönyörű szinpompáju. füzér cukorka
Qyflrtla: Vánflor-cuhorfragyftr Bnesí, vil, Huszdr-u. 6
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Fm&f Endre, a választójogi íöp- 
vény előadója szerint

„a n&mzetgwtilés mandátumának megliosx- 
sza&bitdsa. íöpvényszevil és a voliíilfoal 

erkölcs szempontjd&ől sem kifeadsolkató^
(A Reggel tudósítójától.) Politikád körökben 

nagy föltünést keltett A Reggel-nek az a múlt
heti értesülése, hogy a kormány tagjainak vé
leménye szerint azért nincs szükség a nemzet
gyűlés mandátumának meghosszabbítására, 
mert ez már megtörtént a választójogi tör
vényben. A?, ellenzéki politikusok kivétel nél
kül a legélesebben foglaltak állást az ellen, 
hogy a kormány választójogi törvénymagya
rázata alapján 1932-ig halaszt hassa el az 1927- 
Ix n esedékes választásokat, de akadtak olyan 
politikusok is — közöttük Andrássy Gyula 
gróf —, akik

hihetetlennek jelentették ki, hogy a kor.
Hiány „ilyen példátlan jogfosztásra szánja 

el magát**.
A Reggel munkatársa czekután szükségesnek 

tartotta, hogy
Puky Endréhez,

a. választójogi törvényjavaslat volt előadójához 
forduljon lolvilágositásért, aki a következőket 
jelentette ki:

— Ebben a kérdésben a választójogi törvény
nek két rendelkezését kell egybevetni. Az első 
rendelkezés szerint az országgyűlés élettartama 
öt esztendő, a második rendelkezés szerint 
pedig a nemzetgyűlés a felsőházi törvény
javaslat életbelépése után, mint az országgyű
lés alsó háza folytatja működését. Ha tehát azt

Búd miniszter 
vasárnap Kaposváron bejelentette a házbaszonrészesedés eltörlését, 
de fájdalommal hangsúlyozta, hogy a forgalmi adó még hosszú 

életű lesz
ZLapospdr, október 18.

(A Reggel tudósilójától.) Hoyos Miksa gróf 
képviselő vasárnap délelőtt beszámolóbeszé
det mondott. Erre az alkalomra a kormány 
részéről Kaposvárra érkeztek Búd János pénz
ügyminiszter és több egy.ségespárti képviselő. 
A beszámoló délelőtt kezdődött a Turul-szálló 
nagytermében, amely zsúfoltságig megtelt. A 
gyűlést Korponay Sándor dr. nyitotta meg.

Hoyos gróf
beszámolójában azzal kezdte, hogy csak gazdasági kér
désekkel kíván foglalkozni, mert ezek állanak ma elő
térben és ha ezeket nem tudjuk helyesen megoldani, 
minden munka hiábavaló. Az állami bevételek forrását 
— mondotta — csak az adók emelésével lehetett elérni, 
ezek azonban már a legfelső fokra Jutottuk, ugy, hogy 

e téren csak csökkentésről lehet szó.
Elsősorban a közvetett adók mérsóklíséro van szüksdu, 
mert ezek nemcsak antiszociálisok, de éppen a legszer/ő- 
njjebb népréteget terhelik súlyosan s megdrágítják az 
amúgy is nehéz megélhetést, A tisztviselői létszám 
npasztására azért van szükség, mert a tisztviselők 
száma tálságosán nagy:

35%-kal több volt, mint békében.

A nagy tetszéssel fogadott beszámoló után
Búd János

pénzügyminiszter tartott beszédet. Rámutatott 
arra, amit már költségvetési beszédének végén 
is hangoztat ott, hogy nemcsak a gazdasági 
élet, de a lelkek egyensúlyát is meg kell terem
teni. Ennek előfeltétele a nyugalom és a 
munka, amelyben összetartó erő van.

A demagóg utolsó ember, akinek nincs 
felelősségérzete és azoknak szolgálatában 
áll, akik végső bajba akarják vinni az 

országot. 

kérdezzük, hogy ezek után az országgyűlés 
alsóházává átalakuló nemzetgyűlést is meg
illeti-e az ötesztendős mandátum vagy sem, 
erre csak azt felelhetem, hogy

3 választójogi törvény megtűri mind a két 
magyarázatot.

Munkatársunk megjegyezte, hogy a választó
jogi törvényjavaslat volt előadója kétségtele
nül a legillctékcsebb arra, hogy a kormány 
intencióinak tudatában megadja a törvény 
magyarázatát, vagyis eldöntse, hogy

a választójogi törvény által megtűrt kétféle 
magyarázat közül melyik felel meg tulaj

donképen a kormány intencióinak.
Erre vonatkozóan Paky előadó igy nyilat

kozott:
— Véleményem szerint mindenképen túlzot

tak azok az aggodalmak', hogy a nemzetgyűlés 
mandátumának meghosszabbítása, helyesebben 
az erre vezető törvénymagyarázat a politikai 
erkölcsbe ütközik. Meg vagyok győződve arról, 
hogy

a nemzetgyűlés mandátumának meghosz- 
szabhitása egyfelől teljesen törvényszerű, 
másfelől nem kifogásolható a politikai er- 

köles szempontjából sem.
Ez a.z ügy kizárólag a politikai rezén kérdése.

A költségvetést korszakalkotónak tartja az 
ország éleiében, mert megbecsülhetetlen az a 
tény, hogy az államháztartás egyensúlyát 
megteremtettük. A költségvetés a sulyos adó
terheket is mérsékli. Van olyan igazságtalan 
adónem, amelyet csak a kényszerhelyzet 
igazolhat, amelynek semmiféle jogosultsága 
nincs, mert tulajdonképen a legszegényebb 
elemek vállalta nehezedik.

A házhaszonrészesedést a pénzügyi rekon
strukció ideje alatt törölni kívánom és 

biztosra veszem, hogy törölhetem is.
Jól tudom, hogy van panasz a forgalmi adó 
ellen. Megértem ezeket a panaszokat, de ha 
végignézik egész Európa pénzügyi politikáját, 
azl, fogják látni, hogy, sajnos, még nincs itt 
az az idő. amikor le lehelne mondani erről az 
adóról. A pénzügyminisztereknek még kell 
ezzel élniük éspedig

hosszabb ideig, mintsem gondolnák.
Állandóan foglalkozom a mérséklés kérdésével. 
Nagy súlyt helyezek az elsőrendű é'elszükség
leli cikkek adójának könnyítésére. Föltétlenül 
ki kell küszöbölni a forgalmi adó zaklató jel
legét és azokat az igazságtalanságokat, amelyek 
ennél az adónemnél jelent kéznek.

— Nagy figyelmet érdemel
az uj pénzegység.

Jól tm.om, különböző kritikák fognak érni, 
mert látom, hogy milyen egyoldalúan állítják 
he ezt a kérdést, pedig rámutattam arra, hogy 
végeredményben csak technikai műveletről 
van szó. Lekötöttem magamat és állásomat is 
amellett, hogy olyan megoldásnak kell 
jönnie, amelynél nem lehet senkinek sem 
[Teleim." 1 rT’lUS A
I „Oriimkönnyeh" magyar—némát-zsid 
I______________ Sta»nf-i.nrdt fölléptével 

vesztesége, sem nyeresége. Az uj pénzegység 
föltétlenül teljesen konzerválja mindenkinek a 
vagyonát, követelését és tartozását abban az 
értékben, amiben ma van.

Nem engedhetem, hagy eltolódás legyen 
akár jobbra, akár balra.

— Nehéz kérdés a tisztviselőkérdés. Egy évo 
leszek már idestova pénzügyminiszter és meg
áll api th a to-ni azt az eredményt, hogy a tiszt
viselők közel 30%-kai kaptak azóta több fize
tést.

Nem lehet az, hogy a tisztviselői létszám
ban csak magas állások legyenek.

Ez nem helyes és nem egészséges állapot. 
Kevés vezető és sok dolgozó munkás kell. 
Ilyen rend megteremtése után — ha nem is 
azonnal az egész tisztviselői karnak — ismét 
fizetés javítást adhatunk. Az összes osztályok 
legalább egy-két éven belül meg fogják kapni 
illetményeik megjavítását. Nem látok más mó
dot e szociális kérdés végleges rendezésére, 
mint a megtakarítást.

Én nem akarok se méltóságom, se nagysá
gos ur lenni, ha nincs mit ennem.

A rang csak azután következik. Amikor a tár
cát átvettem, 6‘0%-os kamatlábban dolgoztunk 
és ma. már a nagy pénzintézetek 13%-kal dol
goznak. Téved azonban az, aki azt hiszi, hogy 
itt meg lehet állni. A hosszú lejáratú hitelek 
megoldásán kivid behatóan foglalkozom a 
rövid lejárain hitel kérdésének helyes meg
oldásával is. Bármit beszélnek

a városok kölcsöncről-
ez nagyon jótékony hatással volt gazdasági 
életünkre. A kölcsönt meg tudtuk szerezni 
anélkül, hogy ez a városok részéről különös 
kötelezettségeket vett volna igénybe.

A gazdasági élet legfőbb eleme a szabad
ság és ennek alapján állunk.

— Sokszor vetik szememre, hogy optimista 
vagyok. Igenis, optimista vagyok és leszek is, 
mert ha pesszimista volnék, jobb lelt volna 
távoznom.

Délután ’/2-l órakor a Korona-szálló nagy
termében *200 terítékes bankett volt.

Ügyeljen

Ami a tudásban az ABC, 
Ez a konyhában

a FRANC K-kávé,
D. 177 O. 25 I. — Ve. 1.

PITROFF MIKLÓS
OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK

SOFFŐRBSKOLÁJA
Irodai Erzsébet-ktfrut 28. Tel.3 J. 116-79

Mérsékelt tandíj, rósiletro is 
Saját luxusautó. Magánkiképzés is

zsr wv

angoB gyapjúszövetek és cllvatselymak áruháza
Budapest Váci-utsa 25. szám. Telefoni 14—73

Kérjdk a nagyérdemű vásárlóközönséget^ hogy ruhakelme vásárlását megelőzőleg 
tekintse meg — ha csak tájékozás szempontjából Ss — áruraktárunkat.

Szöveteink csakis RegelsörendU minősége) választékunk páratlanul 
ákő nagysága) áruink abszoS&íS szolM és ®!önyös voüta közismert.

Autétakarék és úti piaidek nagy választékban. Mintákat készséggel kUldUnk
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Galsworthy, Anglia legelegánsabb írója, 
villájának Kis padlásszobájában mondja el 

A Reggel-neK, hogy lett ügyvédből író
Az „UriembereK" pesti szereplői Közül LuKács Pál 

tetsziK neki legjobban
Ltrndon, október 16.

(A Heggel munkatársától.) John Galsworthyt, 
a „Loyartdes“ szerzőjét, Wells és Shaw után 
Anglia legnépszerűbb Íróját csak egy szóval 
jellemezhetem: wriemőer. Minden mozdulata, 
a ruházkodása, a külseje a linóm ízlésű 
dandyt árulja el. Kiváncsi voltam milyen kör
nyezetben, milyen házban és hogyan lakik 
Galsworthy, minden angol iró közül a —

legelegánsabb.
iJLmpisteadban, London legelőkelőbb város

részében, kertok között, szolid domboldalon 
hófehér, régies stilusu ház homlokzatán olya
som Grove Lodge — Hasadék lak — itt él, itt 
ír Galsworthy. Kis kert. Tarka virágok. Inas 
nyitja az ajtót, a névjegyet aranj/táZcdra 
teszi ós úgy indul neki a kanyargó lépcsőknek.

Az ötödik emeleten, puritán, kis padlás, 
szobában fogad Galsworthy.

Bútor alig van a szobában. Munka közben 
szemüveget visel. Homosprun ruha, vastag
talpú sárga félcipő, barna gyapjú harisnya, 
puha kék ing, pettyes nyakkendő. Mintha 
most jött volna a sportgrundról. Szép ember 
és tudja magáról, hogy elegáns, divatos. Úgy 
figyel, mintha tükörbe nézne. Kiváncsi, hogy 
milyen benyomást tpsz a látogatóra. Nem akar 
interjút adni.

— Tudok beszélni, megtanultam irni, fölös
legesnek tartom tollút, hogy niás tolmácsolja 
gondolataimat.

Angol újságnak sohasem nyilatkozom.
Nem szeretem az interjút. Kérem, állapodjunk 
meg, hogy most elbeszélgetünk, ami megtetszik 
magának, megmarad emlékezetében beszélge
tésünkből, azt megírja, megmutatja nekem és 
akkor, ha én figyelmesen átolvastam, meg
jelenhet a magyar újságban.

Ne kérdezzen, kérem, semmit, én mindent 
elmondok, amit érdekesnek tartok magam
ról és ami érdekelheti olvasóimat, szín

darabjaim közönségét.
— ütvennyolcesztendős vagyok. Tudom, nem

nézek ki annyinak, mert sokat sportolok. 
Lovagolok, tenniszezem, golfozom. Először az 
egészség, azután a munka. Éjjel neon tudok 
dolgozni. Huszonkilcncéves koromban kezdtem 
el irni, non vagyok szüleiéit bohém, nem visel- j 
tem soha hosszú hajat. Az éjszakát az alvásra > 
fordítom, dolgozni csak nappal tudok. Délelőtt 
regényeimet, délután 3-tól 6-ig pedig darab
jaimat írom. ■

Életemben nem diktáltam, mimiig csak 
kézzel Írtam.

Nem is tudom elképzelni, hogyan lehet a.u- 
tálni vagy gépelni. Nagyon megrágok minden 
szót, mielőtt leírnám. Sokat javítok, néha 
egész oldalakat átírok. A szindarabirásná! 
jobban kedvelem a regényt és minden köny
vem közül a legkedvesebb a „The Mán of 
property". Must a „TFViite Monkey" (Fehér 
majom) cimü három kötetre tervezeti regé
nyem második kötetén dolgozom. Színdarabot
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Clawle Farrere
legizgalmasabb regénye filmen

Virrasztóitól
a ► ’-i

(Veille d’Armes) 

a közeljövőben nem írok.
Hallom, hogy flloszemitizmussal vádolnak.

Kijelenthetem, hogy a zsidókérdéssel nem fog
lalkozom. Ne is kérdezze véleményemet az anti
szemitizmusról. A „Loyalties“-ben, do Levis 
figuráját csak azért vettem bele, mert a dráma 
technikája megkívánta.

A politikát sem szeretem, nem tartozom 
semmiféle párthoz.

Természetes, Anglia mai súlyos helyzetén sokat 
gondolkozom. A szigetországban túlsóban va
gyunk angolok, a kormánynak tehát oda kel
lene hatni, hogy minél többen vándoroljanak 
ki a domíniumokba. Az angol ipar tulfejlett, 
belefulladunk a tulprodukcióba. A brit fél
sziget nagyon elindusztriálizálódott. Vissza 
kell tehát térni a földhöz, újabb gyárak alapí
tása helyeit beltcrjesebb gazdálkodásra kell 
törekedni, megszüntetni azt a visszás állapotot, 
hogy Anglia majdnem minden élelmiszerét 
külföldről importálja.

Budapesten 1901-ben három napig voltam.
Konstantinápolyból utaztam vissza Londonba 
és megnéztem az önök fővárosát. A vonaton 
ahány magyarral csak beszéltem, mind leg
alább franciául, angolul és németül is tudott 
az anyanyelvén kiviil. Ez minket, angolokat, 
nagyon meglep, mert mi bizony többnyire az 
a-ngolon kiviil más nyelvet nem beszélünk. 
A „Loyaltiest" 1922-ben irtani, hat év alatt ké
szült el.

Mindon könyvemet elsősorban a feleségem 
.szórakoztatására Írom, őneki köszönhetem, 

hogy iró lettem.
— Barristcr voltam, ügyvédkedtem, csak egy 

iró barátom volt: Josef Conrad. Sohasem gon
doltam, hogy szindarabiró leszek. A feleségem 
noszogatott, ö mondotta, hogy kíséreljem meg 
az írást.

Galsworthy elhallgat. Beszélgetés közben le- 
vetto szemüvegét, monoklit csiptet föl. Meg
kérem, ho"y előbbi tiltakozása ellenére egy 
kérdést intézhessek hozzá:

— Miért támadt annyira neki a legutóbbi 
darabjában, a „Show"-ban az újságíróknak?

— Erre örömmel válaszolok — mondja —,
gyűlölöm a szenzációt, aljasnak, bűnösnek 
tartom a szenzáció hajhászását, szegény 
embereket tönkretenni csak azért, hogy 
lángoljon a fekete betű, hogy ordítson a 

néma papír.
Nem az újságírókra haragszom, de gyűlölöm a 
mai sajtói, megbocsáthatatlan bűnnek tartom, 
hogy prostituálják az egész mai életet. Hogy 
egy példánnyal többet eladjanak a lapból, azért 
képesek megölni apjukat, anyjukat, örömmel 
látom, hogy a magyar közönség mindjobban 
érdeklődik írásaim iránt, Tavaly úgy volt, 
hogy leutazom Dudapcslre. Végig akartam 
menni Középeurópán, Sajnos, Parisban meg
betegedtem, nem utazhattam Bécsbe. Buda
pestre sem. De remélem, jövőre ellátogatok az 
Önök fővárosába. Láttam egypár képet az 
„Úriemberek'4 pesti előadásából, a

legjobban Dancy kapitány, Mr. Lukács 
etszik nekem. Olyan embertípus, amilyen

nek én képzeltem!
Galsworthy lekisér a kis padlásszobáhól, 

megmutatja a házát. Valóságos muzeum. Min
den bútor régi, egyéni, különös, ize van itt 
mindennek.

— Adok ogy képet magának emlékül! — Mi
előtt aláírná a nevét, belenéz a tükörbe, meg- 
igazilia a nyakkendőiét, megnézi a képei és 
elégedetten bólint... Meg van elégedve ma
gával. Korda Tibor

(A Heggel tudósítójának tele fon jelenté se.) 
A magyar kormány diplomáciai lépését politi- 
kai körökben úgy Ítélik meg, hogy annak nem 
lesz komolyabb következménye és

a cseh kormány megfelelő nyilatkozatával 
elsimul az egész incidens.

A Heggel munkatársa előtt egy, a kormány
hoz közelálló személyiség kijelentette, hogy a 
cseh kormány közvetlenül a képviselőhöz föl
oszlat ácsa és a választások élőit politikailag 
nem tartotta opportunusnak a kommunistákat 
és a szocialista pártot, amely a kormányt tá
mogatja, provokálni azzal, hogy tiltakozásukat 
Rákosi Mátyás és társai ügyében megakadá
lyozza. Inkább vállalta a kormány egy diplo
máciai affér lehetőségét, amelyet kielégítő és 
udvarias formában elintézhet.

Vásárlási tébolyt idézett 
elő a newyorki tőzsdén a 

locarnói konferencia
Newyork, október IS.

(A Reggel távirata.) Emberemlékezet óta 
tegnap volt a newyorki tőzsde legnagyobb 
napja. Az embereken valóságos vásárlási té
boly vett erőt és a forgalom oly óriási mére
teket öltött, amilyenekre alig emlékeznek.

Ezt az óriási forgalmat a locarnói hon
ié rcnciának t ulajd on i t j á k.

Más források szerint a spekuláció arra támasz
kodik, hogy bizonyos kereskedelmi ágakban 
rendkívül kedvező események várhatók.

Két óra alatt 1,730.000 részvény cserélt 
gazdát.
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Hatszázmillió korona ereiéig 
bűnügyi zárlatot rendelt el a bíróság egy 

kispesti ügyvéd vagyonára
Dr. Nemes Károly ügyfele 6Ö0 millióját kölesönül közvetítette a 
tönkrement kispesti posztógyárnak — Áz igazgatókkal összejátszott 

és elmulasztotta a kölcsönt a gyár ingatlanaira bekebelezni
Az egyik gyárigazgató megszökött, a másikat letartóztatták

(A Heggel tudósítójától.) A budapesti főkapi
tány ság több héten út nyomozást folytatott 
egy összeomlott kispesti textilgyár bűnügyé
ben. A gyárat Kispesti Gyapjuáru és Posztó
gyár Schönberg és Társa néven ismerték. 
Tulajdonosa két textilmérnök volt, Neumann 
Jenő és Gunst Imre. A gyár meglehetős szépen 
prosperált, jóminőiségü posztót gyártott, ámde 
a gyártott posztó kétszer annyiba került nyers
anyaggal, munkabérrel, egyéb költségekkel 
együtt, mint amennyit a posztó valójában 
megért. A gyár természetesen tönkrement, 
előbb azonban a tulajdonosok minden eszköz
zel tőkéhez, levegőhöz akartak jutni, hogy üze
müket folytathassák. A kispesti posztógyárnak 
dr. Nemes Károly kispesti ügyvéd szerzett 
több alkalommal kölcsönt. A múlt évben 
dr. Nemes Károly ügyvédnél megjelent régi 
ismerőse és ügyfele, dr. Kertész Antal kassai i 
ügyvéd felesége és elmondotta, hogy megtaka- í 
ritott vagyonát szeretné Magyarországon gyii- | 
mölcsöztetni, legyen abban segítségére. A liis- 
peslti ügyvéd készségesen vállalkozott erre. Be
mutatta Kertész Antalnét Neumann Jenő és 
Gunst Imre gyárigazgatóknak, majd elmon
dotta, hogy milyen kitűnő gyáruk, van az 
igazgatóknak

és rábeszélte az asszonyt, hogy a 6öö millió
ját helyezze el a Kispesti gyapjuáru- 

gyárnűl.
Szerződést kötöttek, amely szerint megengedik 
a gyárigazgatók, hogy a kapott kölcsön erejéig 
a gyári ingatlanra cZső bfjyen beláblázhassák 
a kölcsönt, azonkívül a gyár gépeit zálogul leköt
hessék. Ugyancsak megegyeztek abban is, hogy 
dr. Kertész Antalné később társul beléphet a 
gyárba. A kassai ügyvéd felesége megbízta 
dr. Nemes Károlyt, hogy a beláblázást haitwa 
végre. Erről az ügyvéd kedvező értesítést. kül
dött az asszonynak, aki azután le is fizetett 
■100 millió koronát, később még 200 milliót. 
Amdo Kcrtészné nemsokára értesítést kapott 
Kassára,

hogy a bekebelezés nem történt meg ér, 
a Kispesti Posztógyár fizetésképtelen lelt, 

csődbe jutott.
Kertész Antalné ijedten sietett Buűape-,, 
hogy orvoslást keressen. Megbízta dr. Vaisz

Elbán öyula

morauei
íüScsíí) áras 
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István ügyvédet, hogy nevében följelentést 
tegyen a budapesti főkapitányságon a két 
gyárigazgató, valamint a kispesti ügyvéd 
ellen. A rendőri nyomozás azután meglepő 
dolgokat derített ki. Legelőször azt, hogy

Nemes ügyvéd nem táblázta-ta be Ker
tész Antalné kölcsönét a gyár ingatlanára, 

hanem csak jóval később adott be a pesterzsé
beti telekkönyvi hivatalnál egv elidegenítési 
és terhelési tilalmat kérő beiadványt Kertész 
Antalné nevében. Ezt a följegyzés iránti kérel
met azonban a telekkönyvi hivatal elutasí
totta, de errőd dr. Kertész Antalné mégsem 
kapott értesítést, mert

az ügyvédje lakása címéül nem a kassai 
lakhelyét, hanem egy nem létező címet, 
Kispest, Árpád-utca 11. számú házat je

lölte meg.
Az Árpád-utca 11. szám alatt pedig egy üres 
telek állott, amit Nemes Károly nagyon jól 
tudhatott, mert a mellette levő !). számú tel
ken ő saját magának építtetett házat. Időköz
ben azt is kinyomozta a rendőrség, hogy a 
posztógyárosok a 600 millió kölcsön fölvétele 
után még

több helyről újabb kölcsönöket vettek föl 
és ezeket a kölcsönöket bekebeleztek r. 

gyárra,
holott az első hely a becsapott kassai ügyvéd- 
vét illette volna meg. A följelentéseik alapján 

a rendőrség Gunst Imre igazgatót le
tartóztatta

és átkisérték őt az ügyészségre. A gyár má
sik igazgatója,

Neumann Jenő megszökött.
Ugyancsak a nyomozás során derült ki, hogy 
ugyanakkor, amikor Nemes Károly ügyvéd 
kitűnő vállalatként dicsérte a kispesti posztó
gyárat, már fizetésképtelenek voltak és egy ro
ntásra vették föl koszipénzre a kölcsönöket. 
A bűnügy’ iratai átkerültek a törvényszékre, 
ahol Nemes Károly ügyvéd ellen is lefolytat
ták az eljárást, miután Nemes vállalkozott 
arra, hogy ellenőrizni fogja a gyárat és arról 
időnként jelentést küld ügyfeleinek Kassára. 
Ezzel szemben províziót kapott a kölcsönért 
és a. bekebelezést a gyárigazgatókkal egyet
értve nem hajtotta végre. Dr. Földy Antal 
vizsgálóbíró a múlt héten elrendelte, 600 millió 
kár és a költségek erejéig Nemes Károly kis
pesti ügyvéd vagyonára és házára a. bűnügyi 
zárlatot és a biztosítási végrehajtást. Ezt a. 
bűnügyi zárlatot a kispesti rendőrkapitányság 
vasárnap foganatosította. A Kispesti Gyapju
áru- és Posztógyár azóta üresen áll.

A nizzai Kongresszus 
békét teremtett a francia 

radikálisok Között
Páris, október 18.

(A Heggel tudósitójának távirata.) A radi
kális párt kongresszusa Nizzában Herriot és 
Painlevé nagy beszédeivel véget ért.

A kongresszuson sikerült a pártegységet 
helyreállítani.

A miniszterelnök ma nyilatkozik részlete
sen Parisban a kongresszus eredményéről.

Bécsben nagy vita’ 
vasárnap

Pécs, október IS.
(A Heggel tudósítójának telefonjelentése.) Va

sárnap veszedelmes vihar vonult el Béc.> fölülj. 
A nagy vihar számos épületet megrongált és 
több helyen veszélyeztette az emberek életéi.

A tűzoltóknak 11 esetben kellett kivonul, 
niok.

A Trieszti-uton a szélvész fölborította a 
soproni l'ransdanubia-társaság egyik butor- 
szállitó kocsiját. Eközben

Durst Ernő soproni kefekötő a kocsi és 
egy útjelző kő köze szorult 

és mellkasán zuzódásokat szenvedett, úgy, 
hogy a mentők kórházba szállították.

Vasárnap éjjel 
egy részeg társaság Újpesten 

leszúrt két fiatalembert
(A Heggel tudósitójától.) Vasárnap éjjel 

hangos, részeg, társaság tért be Újpesten a 
Gyár-utca .9. szám alatti vendéglőbe. Port ren
deltek, nagy lármát csaptak, amire a vendég
lős fia, Frevola János csöndre intette őket. 
Ebből szóváltás, majd verekedés keletkezett, 
amelynek során

az ismeretlen társaság tagjai Frevolái 
mell beszúrták és a segítségére siető 
Fröhlich János napszámost fején kés- 

szúrással megsebesítették.
Ezután sietve eltávoztak a vendéglőből, úgy, 
hogy az előhívott rendőr kilétüket sem tudta 
mogállapiteni. A rendőrség a nyomozást meg
indította és a verekedés két életveszélyesen 
sebesült áldozatát a mentők az újpesti gróf 

r.olyi-kórhúzba szállították.

II

Utöslaa

gyermekruha - különlegességek üzlete

ÍV, Párisi-utca 1 (Váci-u. sarok)
!*íj ■
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A. magyar irodalom 
gyöngyhalásza

Irta és a vasárnap esti Révész Béla-estélyen 
fölolvasta Krúdy Gyula

A közelmúlt emlékezetes években bizonyos 
feszült viszonylat keletkezett a magyar iro
dalom és a magyar közönség között. Szinte 
nyoma veszett annak a szerető barátságnak, 
amely még a háború előtt is összefűzte az író
kat és olvasókat. Az olvasó fölcsapott szigorú 
ftanáncnak, aki régen kedvelt ivói munkáiban 
is mindenféle dugáru után szimatolt. A leg
gyakrabban a destrukció nevű dugárut keres
ték és szinte boldogok voltak némely olvasók, 
ha egyik-másik Íróra rásüthették a destruktív 
jelzőt.

Mit is neveztek Magyar országon írói 
destnikciónak az elmúlt években?

Körülbelül destrukciónak nevezték mindazt, 
ami újszerű, a sablontól eltérő és tehetséges. 
Destruktív volt mindaz, ami nem a tömegek 
nyelvén hangzott. Ami tehát a műveletlenek 
által nem volt könnyen megérthető. Destruktív 
volt a gondolat, amely magasabbra szárnyalt 
a gunyhók háztetőinél. Destruktív volt a vérző 
igazság, mert azt mondták róla, hogy a forra
dalmak maradványa. Nem csoda, hogy ilyen 
körülmények között az ivók is gyanakodók 
lellek, mint akár olvasóik. Sohasem lehetett 
tudni, hogy egy ártatlannak tetsző mondat 
mögött a finánc szcnnlészek nem kcresnelc-e rej
lett célzatokat, gonosz eszméket, megégetni 
való bübájosságokat. Valóban csak a magyar 
nép áldott flegmáján múlott, hogy a forradal
mak összeomlása után sem állítottak föl mág
lyákat a város piacain, amely máglyák az író
kat és könyveket égették volna el. Ilyenformán 
aztán a közelmúlt, években nem is volt többé 
szokásban az írókat tehetségük szerint meg
ítélni, mert az írói tehetséget lehetett pótolni 
hangosan hirdetett, a tömegek Ízlésére apelláló 
politikai meggyőződésekkel. Politikából élt az 
egész kis magyar glóbus, az irók voltaképen 
csak akkor kellettek a komor olvasónak, ha 
azok íróasztaluk csöndjéből maguk is a fó
rumra leptek és hirdetői leltek a korszellem 
frázisainak.

*
Az az iró, akinek kedvéért ma este itt össze

gyűltünk; sohasem lépett ki íróasztala mélysé
ges csöndjéből, akár kedvezett az időjárás 
odalcünn, akár viharok zúgtak. Némán dolgo
zott, mint a gyöngyhalász. Szinte társtalanul 
járt, amióta legjobb barátját, Ady Endrét el
veszte! te. Egyedülvalóságában, m agányában 
méltó síremléket állított Ady Endrének azok
kal a hatalmas kötetekkel, amelyekben egy 
költő megírja egy másik költő élettörténetét. 
Valóban rá lehet vdsni a magyar irodalomban 
példátlanul álló sir emlékre: Emelte a leghübb 
barát. Ady Endre, halála után, nyilván elérke
zett volna népszerűsége mai terjedelméhez Ré
vész Béla életrajzai és tanulmányai nélkül is, 
de a hü barát végeredményében mégis csak 
egyengette az utat, hogy Ady Endre néhány 
évvel halála után olyan ismert, költője lelt a 
magyarságnak, mint akár Petőfi Sándor.

♦
De beszéljünk most valamit Rdvész Béláról 

is, akiről vajmi keveset tud müvein kívül a 
nagy közönség, mert nyilvánosság előtt még 
sohasem szerepelt. Amióta én ismerem (csak
nem negyedszázada). Révész Béla mindig csak 
dolgozott. Olyan hallatlan gondossággal, apró
lékossággal, odaadó figyelemmel, apostoli ön
feláldozással, mint senki más a korabeli ma
gyar irók közül. Az irói legendák szerint 
külföldön szoktak ilyen ivók lenni, akik ál
mukból is fölriadnak, ha egy ékezetet vagy 
egy vesszőt kifelejtettek munkájukból. Ma
gyarországon tudtommal Révész Béla az egye- 
dülvaló, aki oly gondosan írja müveit, mint 
hajdanában a középkori barátok másolták a 
bibliát. Ez az önemésztő' műgond bizonyára 
együtt született Révész Bélával. Nem láthatta 
ezt barátjától, Ady Endrétől, aki tudvalevőleg 
törlés, változtatás nélkül, egy ültében, folya
matosan irta meg legnehezebbnek látszó ver
seit is. Azt lehetne mondani, hogy Adynak 
nagy játék — igaz, hogy verbenmenő játék volt

MICHELIN RíEU
Gyári lerakat

AUTÓFÓLSZERELÉSiEK
NftCY JÓZSEF, Andrássy-ut 34. Tel. 21—97 

az írás —, amig Révész Bélánál az egúsz életet 
jelenti. Egy szív közepéből jövő kiáltás min
den szava, amely kiáltás addig kering a leve
gőben, mint a párját kereső madár... Nem 
csodálható, hogy az aluszékony szivück közül 
kevesen értik meg Révész Béla mondanivalóit.

*

Kicsoda tehát Révész Béla?
Révész Béla a magyar irodalom gyöngy

halásza.
Legalább is annyi dolguk lesz valaha a 

nyelvtudósoknak a Révész Béla újszerű, néha 
fantasztikus szógyöngycivel, mint valaha Ady 
Endre uj szavaival volt és van, mert Adyban 
még mindig találnak megfcjthetctlenséget azok, 
akik a verseket magyarázni szokták. Révész 
Béla és Ady Endre egy testvér az uj magyar 
irodalomban. Révész azt a nemes prózát Írja, 
amelyet még senki más nem irt magyar nyel
ven, mint ahogy Ady-verseket sem írtak 
Ady előtt magyarul. Muzsikus-költő, bűvész 
egy személyben. Akárcsak Ady Endre, ami
kor még a földön járt. Mondhatnánk őt a 
magyar próza Ady Endréjének is, mert hiszen 
végeredményében mindketten a magyar szó 
gyémántköszörilsei. A kiválasztottak testi és 
lelki szenvedései jellemzik életüket, különös 
mártirumságukat; amíg irodalmunkban olyan 
magasra emelkednek a sablónos, mindennapi 
irodalom felé, hogy az ember el sem hinne 
gyötrődésüket, amikor az áltahik produkált dús 
ékköveket látná. Ady és Révész Béla az uj ma
gyar irodalom aranyművesei. Az előbbi már 
személyében eltávozott a bűvös műhelyből, de 
a másik aranyműves még szorgalmasan foly
tatja a varázslatos munkát.

— Napirendre kerül a gáz és villany drága- 
sága. A főváros viiágitóüzemi bizottságát ok
tóber hó 21-én délelőtt 11 órára ülésre hívta 
össze a bizottság elnöke. Az ülés tárgysoroza
tán a gáz- és clektromosmiivek műszaki és 
pénzügyi helyzetének kérdése szerepel. Napi
rendre kerülnek tehát végre azok a kérdések, 
amelyekre a főváros közönsége eddig semmi
félő orvoslást nem kapott. Miért oly drága a 
gáz, a koksz és miért nem engedi a gázgyár, 
hogy a fogyasztó fölszerelje rezsójára azt a 
készüléket, amellyel 30% meg takarít ást érli I 
cl? Választ kér a bizottság arra is, hogy mi
lyen szerződést, kötött a gázgyár a Kohlon A.-G. 
für die Donaulíinder-rel, miért kötötte ezt a 
szerződést és miért kellett azt drága pénzen 
megváltani? Ideje, hogy a Demokratikus Biok 
ezekben a kérdésekben végre rendet teremtsen.

— Bnklanoff a hangvorsenydobogón. Baklanoff színpadi 
$zerepléso utón vasárnap a hangversenydobogóra lépett 
és Lulljj, Mátlorysky, Puccini, Verdi, Lconcavallo áriáit 
adta elő. Orgánuma ezúttal is megőrizte instrumentális 
folyamatosságát, bensőséges előadását itt is finom zonei 
ösztön vezette; különösen a merranoce részekben. 
Mindazonáltal a művész drámai tehetsége a színpadon 
teljesebb hatást vált ki. A hangversenyen Lisa Popova, 
a belgrádi opera szopránénckcsnője működött közre, 
akinek szenvedélyesen előtörő drámai szopránja üde és 
magvas, do a magas fekvésekben még csiszolatlan. A 
művészeket melegen ünnepelték.

— Ma dönt a tábla dr. Lévai Tibor ügyvéd 
szabadlúbrahclyczée fölött. Ismeretes, hogy a 
vizsgálóbíró elrendelte dr. Lévai Tibor ügyvéd 
szabadlábrahelyczését, de az ügyészség föl
folyamodására a vádtanács ezt a döntést meg
változtatta és a további fogvataríást rendelte 
el. A védelem ez ellen fölfolyamodást jelentett 
be. A föl folyamodást az Ítélőtáblán dr. Simó 
Balázs táblai tanácselnök tanácsa, dr.Both 
Péter táblabiró előadása mellett ma intézi el. 
Ha ez a fórum is osztja a vádtanács fölfogását, 
ugy Lévai továbbra is fogságban marad, de lm 
megváltoztatja a végzést, Lévai még a mai na
pon visszanyeri szabadságát.

OSZJflLYSORSJEGY FÖELflRtISITÓ

— A műegyetem lelépő rektora a jogrend 
védelmére szólította föl az ifjúságot. Ünne
pélyes köretek között nyitották meg vasárnap 
délelőtt a Magyar Királyi József Műegyetem 
uj tanévét. Simanek Emil, a Műegyetem lelépő 
rektora beszámolóbe«zédébcn rámutatott arra, 
hogy milyen nehézségekkel kellett megküz
denie az egyetemnek a legutóbbi időkbe)'. Az 
egyetemet munkájában elsősorban anyagi ne
hézségek gátolták, de sokat kellett küzdenie a 
hatóságok bürokratizmusával is. Az ifjúság
hoz fordult ezután, hangsúlyozva, hogy a 
munkának, a tanulásnak alapföltétele az egyet
értés és a harmónia Az ifjúság minden szen
vedélytől menten és kerülve minden szélsősé
get, maga álljon a belső békét megteremtő jog. 
rend védelmére. Ezután ünnepélyesen átadta 
Simanek professzor az újonnan megválasztott 
rektornak, dr. Szarvasy Imrének a rektori 
méltóságot és ennek jelvényét: a rektori lán
cot. Dr. Szarvasy Imre átvette a jelvényeket, 
aztán fölolvasta értekezését a tudományos 
technikai kutatásoknak az országra és a nem
zet életére gyakorolt jelentőségekről.

— Nijinsky hét év óta szállodából szállo
dába, szanatóriumból szanatóriumba vándo- 
rol. Párisitől jelentik A Rcggel-nek: Egji 
újságíró meglátogatta egy kis párisi szálloda 
bán Nijinskyéket. A szálloda udvarán 
Nijinskyné fogadta és megmutatta neki a 
szoba ablakát, amelyben Nijinsky fekszik 
„Ő — mondotta az asszony —, az uram mér, 
mindig nagyon beteg. A múlt héten nagyon 
erős rohama, volt, egy karosszéket dobott ki 
az ablakon. Néha oly összekuporodva fekszik 
az ágyban, mint egy macska, de a következe, 
pillanatban fölugrik, félretaszit engem és 
ápolóit és az ablakhoz rohan, hogy az udvarra 
vesse magát. Hét év óta bolygunk igy egyik 
szállodából a másikba, egyik szanatóriumból 
a másik szanatóriumba, az egyik orvostól a 
másik orvoshoz."

— Wells Nagy Világtörténetét, ezt a rendkívül Jelentő 
ségii könyvet sokezeren jegyezték elő már a megjelenése 
előtt. Könnyen, gyorsan, fáradság nélkül találja meg 
benne az olvasó mindazt, amiro minden, kora színvonalán 
álló müveit embernek szüksége van s amit sokkötetes 
történeti müvekből a legjobb igyekezettel is csak részben 
tudna kihámozni. •

Városi Sainház
Hely árak 6-tól 5 8 ezer koronáig

Ma, hétfőn, október 19-én, 
Kedden, október 20-án, 

Csütörtökön, október 22 én, 
Szombaton, október 24-én, 
Vasárnap, október 25-én

Honthy Hanna 
Molnár Vera, Sziklay József, 

Galetía Ferenc, Gselényl József 
fölléptével 

A NAGY NŐ 
Gilbcrt szenzációs uj operettje

Szerdán, október 21-én
Honthy Hanna fölléptével lOO aflszor

A nőta vége
Pénteken, októbor 23-án 

a Budapesti Szimfonikus Zenekar I. hangver
senye Alpár Gitta közreműködésével

I
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— A rothadás lidérclángjaitól nem látjuk a 
betlehemi csillagot... A világsajtó zászlókat 
lenget és a népek lelkében reménykedés feszül: 
Locarno a béke Betlehemje, az a szent kis falu, 
amely fölött megállt a csillag és szelíden be
sugározza a világ újszülött Megváltóját. Ve
zércikkek írják, ünnepi tipográfiával ujjong
ják a nagy világlapok, hogy Locarnóban 
megszületett a béke és a fölszabadult lelkek 
precessziója már rendezkedik és a diadalfák- 
lyák lobogásából csillog a láthatár, mert vénét 
érjük a bűn és a gyűlölet embertelen hódolt
ságának. El kell hinnünk, hogy itt van a béke 
és mi, legtöbbet kínozott magyarok rögtön azt 
kérdezzük, hogy nekünk mi részünk lesz a 
világ újjászületésének boldog ünnepében? Kér
dezzük és nem felel senki. Mi reménytelen 
polgárok nem tudjuk kitalálni, hogy mi hasz
nunk lehet nekünk a nagy nemzetek békéjéből 
és milyen Hóhért bácsi hol fog nekünk valami 
kis maradékot kiosztani a nagy karácsony 
bankettjének hulladékaiból. A népek békét 
kötnek és Magyarország nincs a népek között. 
A lengő zászlók közt nincs a magyar trikolór 
és a nagymisére siető boldogok még csak 
templomi koldusként se látják népünket sehol. 
Nem tudunk semmit, nem tájékoztatnak sem
miről. s a magyar közvéleménynek nincs kül
politikai irányítása, amely minden más nem
zet életében a leghatalmasabb motívum és a 
kellő pillanatban minden belpolitikai pártos
kodás fölött egy magas egységben központo-. 
sitja a nemzet erőit. A világ békéjében nekünk 
is van jogos resziink. ezt itt mindenki érzi, 
csak a népképviselők közt nincs egy, aki 
Locarnót észrevenné ós csak miniszter nincs, 
aki több lenne, mint pártvezér és aki a ma
gyarság világhelyzetét megállapítván, az élni 
és tenni akaró nemzet vezére tudna lenni. 
Nincs külügyminiszterünk éppen most, amikor 
a nemzetközi kérdések ogy nagy szüretre meg
értek és a magyar parlamentben nagyobb 
szenzáció Kiss Menyhértnek egy aranyköpése, 
mint az egész Locnrno minden eredményeivel 
és a magyar közvélemény nem a német győ
zelem tanúságain okul, hanem Guza ur vendég
szereplésén utálkozik és a családirtókon 
szömyüködik. Krisztus megszületett, de mi 
messze élünk valahol egy balkáni kis politika 
bozótjában s a rothadás lidérclávgjaitól nem 
látjuk a betlehemi csillagot.

— Szende Ferenc balesete az Operaház vasár
napi előadása alatt. Szende Ferenc operaéne
kes, aki vasárnap a „Walkür“-ben Wotan sze
repét énekelte, a második fölvonás után ideg
rohamot kapott. A kitűnő művész nagy önfel
áldozással és nagy energiával legyőzte a fizi
kai fájdalmat és hősiesen végigjátszotta a ne
héz harmadik fölvonást is.

— Fényes nappal megtámadták az utcán. 
Varsik József 31 éves pincért vasárnap dél
előtt a Dombinszky-utca 33. számú ház előtt, 
amikor a kapualjból kilépett, több ember meg
támadta és súlyosan bántalmazta. A támadás 
olyan váratlanul érte Varsikot, hogy mielőtt 
még védekezni tudott volna, már vérbe borulva 
fetrengett a földön. A mentők súlyos sérülé
sekkel a Rókus-kórházba szállították. Az el
menekült tetteseket a rendőrség keresi.

— Lábát törte futballozás közben, fíajszon 
Aladár 20 éves vasesztergályos vasárnap dél
után a BTK-pályán futballozott. Játék közben 
llajszont egyik partnere úgy megrugta, hogy 
jobblába eltörött. A mentők a Rókus-kórházba 
szállították.

< 7 íj F Hl P JhmnIíIí
® deleli vevőknek Is

angro árban
IV. kerület, Váci-utca 11/b. szám, félemelet

Kónyái ós Arányi

Vasárnap országos ünnepélyen leplezték le 
a miskolci Deák-szobrot

5,Amit erő és hatalom elvesz, azt Idő és kedvező szerencse 
ismét visszahozza66

Miskolc, október 18.
(A Reggel tudósilójától.) Vasárnap délelőtt 

impozáns ünnepélyen leplezték le Miskolcon 
Deák Ferenc szobrát. A kormányzó és a kor
mány képviseletében Mayer János miniszter, 
a nemzetgyűlés részéről Scitovszky Béla Ház
elnök, a honvédség képviseletében vitéz Nagy 
Pál tábornok. főparancsnok, a Tudományos 
Akadémia képviseletében pedig Berzeviczy 
Albert jelentek meg. Az ünnepség a vármegyei 
székház tanácstermében kezdődött, amely, zsú
folásig megtelt a meghívott közönséggel. 
Zsóry György alispán megnyitóbeszéde után 
Berzeviczy Albert mondott magas színvonalú 
megemlékezést a ha,za bölcséről.

— Éppen a mai időkben nagy jelentősége van 
a miskolci Deák-emlékmű leleplezésének — 
mondotta Berzeviczy. — Deák legnagyobb ér
deme volt

a béketiirés, amiből ma is hitet merít- 
hetünk.

Tanítása nélkül nem tudtuk volna az ország 
tragikumát elviselni. Deák igazsága igaz ma
rad akkor is, amikor sok ma divatos jelszó 
már rég feledésbe merül.

Berzeviczy beszéde után a közönség a Deák
téren fölállított emlékmű elé vonult, ahol elő

— Egy érdekes fogadás története. Kecske
métről irjátk A Reggel-nek: Csütörtökön dél
előtt szokatlan . tárgyalás volt a kecskeméti 
törvényszéken Monostora bíró előtt, amelyen 
nem. kevesebb, mint hat ügyvéd vett részt. 
A bíróság Bernolák Nándor ügygondnok ké
relmét tárgyalta zárlat elrendelése iránt ab
ban a pörben, amelyet a ceglédi Ungváry- 
család ellen indított. Nz alpereseket Lengyel 
Zoltán képviselte. A több órán át tartó vita 
mind szenvedélyesebbé vált és eközben Betno- 
lák egyebek közt azt állította, hogy egy bizo
nyos megbeszélés közte és Lengyel között nem 
hétfőn, szeptember 28-án, hanem az előző szom
baton történt, amire Lengyel fölpattant és 
ugyancsak a tárgyaló biró elé állott és erre 
közöttük a következő párbeszéd folyt le:

Lengyel: No tossék ilyet Állítani!
Uernolák: Én biztosan tudom, hogy szombaton volt!
Lengyel: Biztosan tudja? Nohát ilyen előkelő uraknak, 

mint mi, nem illik még ilyen személyi kérdést is a bíró
ság utján dönteni el. Ha a felperes ur olyan biztos a 
dolgában, döntsük cl ogymás közt: fogadjunk! Tohát 
szombat vagy hétfő? Tízmillió.

Uernolák: Rendben.
Lengyel (a tárgyaláson jelenlevő Bogsch Árpád és Ivú- 

nyo81-Szabó László ügyvédekhez): Vágjátok ketté!
Uernolák tovább folytatta előadását, Lengyel leült és 

mi, kecskemétiek, most kiváncsion várjuk, hogy ki 
nyerte meg a fogadást. — (Egy hűséges olvasójuk.)

A Reggel tudósítója fölkereste Lengyel Zol
tánt és bemutatta neki a Kecskemétről kapott 
levelet. Mosolyogva olvasta át, majd kivett 
a kasszájából ogy borítékot és igy felelt:

— Hát lehet ez egyáltalán kérdéses? Én 
nyertem mog. Tegnap minden fölhívás nél
kül Bernolák ügyvéd ur elküldötte hozzám a 
10 darab vadonatúj milliós bankjegyet ebben 
a borítékban, ezzel a névjeggyel:

„Az elvesztett fogadás diját tisztelettel küldi (1925 októ
ber 17) Uernolák Nándor."

Ha már megtudták — tette hozzá Lengyel —, 
akkor azt is megmondom, hogy ezt a könnyen 
szerzett pénzt jótékony célra fogom adni, 
mégpedig arra való tekintettel, hogy bíróság 
előtt nyertem, azt hiszem, a bírák és ügyészek 
árvaalapja javára.

ször Zsóry György alispán ismertette a szobor 
történetét, majd Hodobay Sándor polgármester 
a város nevében átvette az emlékművet. Ez
után Scitovszky Béla, a Ház elnöke, Mayer 
János földmivclésügyi miniszter és Soldos 
Béla főispán, a város és vármegyék testü
letéi letették koszorúikat a szobor talapza
tára. Délután 2 órakor az előkelőségek tiszte
letére bankett volt.

Külön kell megemlékeznünk a szoborról, 
amely

Gárdos Aladár, ismert budapesti szobrász
egyik legsikerültebb alkotása. Gárdos annak 

nyilvános pályázaton tizenhét pályázó 
elöl nyerte el a megbízatást. Az emlékmű, 
amely

hét méter magas,
haraszti márványból készült, monumentális 
hatással emelkedik a szabad téren. Elől Hun
gária relief alakja leeresztett zászlóval simul 
a talapzathoz, amelyen szobrászi tökéletesség
gel áll a haza bölcsének harmonikusan nyugodt 
bronzalakja. A szobor talapzatán ez a fölirás 
hirdeti Deák nagy gondolatát: „Amit erő és 
hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse 
ismét visszahozza...“

Jótétemény
és felfrissülés.Eíida^ hajápolással való minden egyes mosás uj és kellemes meglepetést okoz. A frisseségtől és illattól fetüdüít idegek a közérzetet emelik és fokozzák a munkaképességet.

V a g s z b m ái _z
Hétfő, szerda, péntek, vasárnap

Úriemberek
(GeselOschafft^Loyaltles)

Galsworthy szenzációs sikerű színmüve

Fővárosi Operettszinháa

AZ ORLOV
A legnagyobb oporettsiker

Kedd, csütörtök, szombat

A színésznő
Armont és Bousquet vigjátéka 

Varsányi Irén felléptével 

Az Eíida*hajápolás nemcsak a hajat, hanem 
a fejbőrt is tisztítja. A korpaképződést meg* 
akadályozza és ezzel elejét veszi ennek a rop* 

pánt kellemetlen hajbetegségnek.

A haj puha és hajlékony lesz és 
könnyen alkalmazkodik minden 

hajviselethez.

ELIDA
HAJÁPOLÁS ,
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Prohászka püspök
nem tudta megszerezni azt a harmadfél mil
liárd kölcsönt, amelyből a Magyar Jövőt 

szanálni akarta
A hitelezők nem kapták meg a pénzüket, sőt a Gaea-Bankot ők 

maguk fizették ki
(A Heggel tudósítójától.) A Magyar Jövő 

ügyében legutóbb arról adott hírt a napisajtó, 
hogy Prohászka Ottokár a magáuvagyonabol 
fogja szanálni a csődbejutott vállalatot. 
Prohászka püspök, a hírek szerint, két es fel
milliárdnyi kölcsönt vett tol birtokara, hogy 
a Magyar Jövő adósságait, ebből kifizethesse. 
A Magyar Jövő ügye ezzel az akkorddal be
fejezettnek látszott. A Reggel munkatársa 
utánajárt a híreszteléseknek es megállapí
totta, hogy azok nem felelnek meg a 'valóság
nak. Prohászka püspök pár nappal _ ezelőtt 
csakugyan kölesönért fordult a Pesti Hazai 
Takarékpénztárhoz: birtokának fundus in-
structusára akart fölvenni 2% milliárdot.

A pénzt azonban nem kapta meg 
és ezzel a püspök szanálási akciója meg- 
hiusut. Az a föltevés, hogy Prohászka Ottokár 
valóban megkapta az adósságok kiegyenlitesc- 
hez szükséges harmadfél milliárdot, onnan 
eredt, hogy a Magyar Jövő legtürelmetlenebb 
hitelezője: a Gaea-Bank valóban megkapta 
követelését. Ezt azonban — amint A Reggel 
munkatársa megállapította —

nem Prohászka püspök fizette ki, hanem 
a többi hitelezők együttesen.

A Gaea-Bank volt tudvalévőén az egyetlen 
hitelező, aki nem ment bele az 50%-os egyez
ségbe és igy útjában állott a megállapodás
nak, amelyre pedig az összes többi hitelezők 
hajlandók voltak. Végül is dr. Bernolák Nán
dor, mint Prohászka püspök jogi képviselője, 
90%-os egyezséget kötött a Gaea-Bankkal, 
azzal a föltétellel, hogy ezt a 90%-ot a Gaca 
pár napon belül megkapja. 50%-ot ki is fizet
tek a G'aea-nak mindjárt a megállapodás után, 
a további 40% kifizetése Prohászka püspökre 
várt volna. A két és félmilliárdos kölcsön 
meghiúsulása után dr. Bernolák közvetítésére 
a hátralékos összeget: 232 milliót a többi hite
lező adta össze, valamint ők fizették ki a

6ar an tált ij ő minőségű

íérli szarvoshörkezívii

Tűzött .... 108.000
KörüSvarrott. 130.000

Megrendeléseket pontosan eszközlünk 
Meg nem felelő árut becserélünk, 

vagy a pénzt visszaadjuk 
Kereskedőknek külön nagybani osztály

Rák6cs8”Ut 74 Részletfizetésre is

IV, 31

•f

. . 300.000 K
. 320.000 K
. 300.000 K

Sár- ás olcsó árlsara
Kérem kirakataim megtekintését!

REiNHAROT-CiFOK 
I, István-ut 26. sx. A LEGJOBBAK

Világhírű
F. L« Pöpper és Kipökfaen nagy választék

és téli cipők reklámárait
Női fél, box, lakkdisszel 2T5.OOO K 
Gyermek boxcipő 23 26. . 75.O5JO K
Fiú box, erős talppal . . 200.$0O K

aReccel
_j_ in-----------------—:

Magyar Jövő helyiségeinek ház tulajdonosát, 
Galambos cukrászt is. Fölszólította továbbá 
dr. Berrm’iák a hitelezőket hogy a na.'ati el
helyezett kézizálogokat: a Magyar Jövő 
könyvkiadványait és füzeteit adjak ki es 
ebben az esetben követeléseiket néhány napon 
bőiül megkapják. A hitelezők át is szállíttat
ták azt a körülbelül 200.000 darab könyvet es 
füzetet a dr. Bernolák által megjelölt helyre: 
a Magyar Királyi Tudományegyetem nyom
dájába, amely tudvalevőén a kultuszminisz
térium fönhatósága alatt áll.

A' hitelezők követeléseinek igéit kiegyen- 
egyenlitése azonban nem következett be, 

annak csak nagyon csekély részletét, mind
össze 1.0—20°k-át kapták meg. Miután a hátra
lékos összegekre nézve többszöri sürgetésük 
eredménytelen maradt, most újabb értekezle
tet fognak összehívná a hitelezők további 
teendőik mégbe szélesére.

— Október végén jelenik meg a köztisztvise
lői rendelet. A takarékossági bizottság ina 
tárgyalja le a státuszrendezés ügyét és politi
kai körökben az a hir terjedt cl, hogy a kor
mány éppen a takarékossági bizottságot bízza 
meg a státuszrendezés részleteinek kidolgozá
sával. A Reggel munkatársa megkérdezte er
ről a hírről tamássy Józsefet, aki a követke
zőket jelentette ki:

— Az a hir, hogy a kormány a takarékosBági bizott
ságot bízza meg a részletek kidolgozásával, teljességgel 
alaptalan, mert hiszen a bizottság elé részleteiben is ki
dolgozóit tervezet fog ma délelőtt kerülni. Mindössze 
tehát arról van szó, hogy a bizottság tagjai véleményt 
mondjanak és észrevételeket tegyenek és a kormány, 
amennyiben jónak találja, bizonyára helyi fog adni az 
életrevaló módosításoknak. Köztudomású, hogy a pénteki 
minisztertanács az én tervemet fogadta el a kérdés ren- 
(iezésérc. Az erről szóló rendeletet azonban megjelenése 
előtt még a 33 tagú szanálási bizottság elé is beterjesz
tik. Számításom szerint a szanálási bizottság pénteken 
vagy a jövő hét. keddjén ül össze és állásfoglalása után 
a stdluszrcndező rendelet előreláthatóan, október utolsó 
hetében életbelép, ami ennek a sokáig húzódó ügynek 
végleges megoldását fogja jelenteni.

Itt említjük meg, hogy a takarékossági bi
zottság ma délelőtti ülésén megjelennek a 
kormány tagjai is, akik a készülő rendeletnek 
tárcájuk keretébe tartozó részét fogják ismer
tetni.

— Halálozás. Weiss Gyula, a Budapesti Asványolajgyár 
Részvénytársaság vezérigazgatója e hó 17-én, hosszas 
szenvedés után, 59 éves korában elhunyt. Temetése ked
den délután Hl órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temető 
halottasházából.

— Embert véd, aki állatot véd! Alig kerültek forga
lomba az Állatvédő Sorsjegyek, a közönség nagy érdeklő
désére való tekintettel az Állatvédők Világszövetségének 
magyarországi osztálya az eredetileg elhatározott -Ki nye
remény helyeit 100 nyereménytárgyat fog november hó 
8-án kisorsolni.

rr i b Pzcr h-tól
Szormebunda3200

120 hosszú..............................

Divatköpeny 1.300
szőrmegallórrnl

ff? 11 rí Ó1/ szövetből és 
Bl UIB d K selyemből 750

í Lukács Nánt«9or
női felöltök divatháza

18 \S9 KecsfcemS&i-tufóa 9

— Világ antiszemitái egyesüljetek! Az anti
szemitizmus ma már nem is a tökfilkók szo
cializmusa. A balkáni antiszemitizmus, amely 
most szervezkedik Bukaresttől, Budapesten át 
Wienig, a politikai stréberek bolsevizmusa. 
Nem cél, hanem eszköz; nem kifent, gyilok, de 
annak a fekete takarója. Az egyik koronázni, 
a másik háborúskodni, a harmadik diktatúrát, 
a negyedik zűrzavart akar. Mily jellemző a 
magyar nép józanságára: az eszeveszettség 
„felelőtlen” éveiben a Vigadóban tarthatták 
volna az antiszemita kongresszust, most egy 
hotel szeparéjában bújtak össze, lopva, mint 
egy bűnszövetkezet. A leleplezésükön túl, 
amely érdekes és hasznos volt, kár erre az uj 
internacionalizmusra egy szót is vesztegetni. 
Az osztrák Schagerre, aki az „Ottó császár", 
koszorút elhelyezte Conrad ravatalára, Cusára, 
nki Jassyban 1920-ban a magyarok magtalaní- 
tásáról terjesztett elő határozati javaslatot. 
Ne vegyük őket komolyabban, mint a saját 
hazájuk!

— Gregnss I’éter újpesti tűzoltó rejtélyes háláin. Az 
újpesti Chinoin-gyár tűzoltója, Greguss Péter niég a 
múlt év novemberében nyomtalanul eltűnt. A váci vá
sáron sertéseket adott cl 2’Z> millió koronáért, majd n 
vevővel áldomást ivott egy vásártéri kocsmában. Gregnss 
berúgott, duhajkodni kezdett, amire kitették az utcára. 
További sorsa ismeretlen maradt. Négy hónap múlva, 
ez év márciusában a Duna vetette ki holttestéi a Szú
nyog-szigetnél. A tetemen számtalan seb nyomait talál
ták. Zsebében megtalálták töltött revolverét, de pénz- 
tárcája hiányzott. A rendőri nyomozás semmit 
sem tudott kideríteni a tettesekről. Ez év nyarán azon
ban dr. Ilisztics Lázár rendőrtanácsosnál Jelentkezett 
Gregnss özvegye és elmondotta, hogy az újpesti vásáron 
egy gödi gazda kezében látta férje pénztárcáját. Elő- 
kerítették a gödi gazdát, aki azonban csuk annyit tu
dott, hogy a pénztárcát egy fóti földmivcslől vette 
5009 koronáért. A fóti földmivest eddig nem tudták meg
találni. Valószínű, hogy ez rabolta ki az ittas tűzoltót, 
akit talán még élve a Dunába dobott. Az uj nyomozás 
adatait most átküldték a budapesti kir. ügyészségre.

r— Meghalt a Mona Lisa tolvaja. Rómából 
táviratozzak A Rcggel-neV: Dumanganából 
az a hír érkezik, hogy ott ma meghalt Perugia 
kocsmáros, aki 1911 nyarán a párisi Louvre- 
ból ellopta Lionardo da Vinci Giocondájál. 
Perugia annak idején azzal okolta meg ezt a 
lopást, hogy mint jó olasz hazafi vissza akarta 
szerezni hazájának azt a képet, amely az ő 
véleménye szerint Olaszország tulajdona.

— Iludaváry a Töreky-tanács előtt. A büntetőtörvény
szék Törcky-landcsa előtt o héten Uttdavdry László volt 
fajvédő képviselő két. ügyben szerepel vádlottként. Mind 
a két ügyben sajtó utján elkövetett izgatás büntctlo a 
vád. Amikor ugyanis a Márffy-bombapörben kihirdették 
a halálos Ítéletet, Budaváry László a „Nemzeti Elet" 
cimü lapban azzal vádolta a zsidóságot, hogy „csak akkor 
lenno boldog, ha csupán annyi gój lenne, mint atneny- 
nyit igájában tud tartani". E cikk miatt a vádhatóság 
Budaváry ellen a zsidó hit felekezet ellen elkövetett 
izgatás címén indított eljárást. Budaváry László másik 
ügye ugyancsak a „Nemzeti ft!et“-ben megjelent „Állam 
az államban" cimü cikke miatt keletkezett. E cikkében a 
szociáldemokrata szervezetről állítja Budaváry, hogy 
állam az államban. A vádhatóság szerint ebben a cikk
ben Budaváry izgatás bűntettét követte ol. A vádat 
mindkét pörben dr. Moldoványi Géza királyi ügyész kép
viseli.

— A világhírű F. L. Popper- és Tip-Top-clpők őszi ós 
téli újdonságai nagy választékban megérkeztek. Kein- 
hardt cipőáruház, VII, Jstván-ut Cfi és IV, Muzettin- 
kiirut 31.
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— A gázgyár ezer gázkályhát rendelt suba 

alatt Weiss Manfréd gyárában. (Levél a szer
kesztőhöz.) A budapesti gázgyár erős propa
gandát fojt ki mostanában a gáz népszerűsí
tése érdekében. Hízelgő jelzőket osztogat a 
háziasszonyoknak, kinevezi őket Okos, taka
rékos angyaloknak, föltéve, hogy gázzal süt
nék, főznek és vasalnak. Ez rendben van, mert 
senkinek sem lehet kifogása az ellen, hogy a 
gázgyár takarékosságra inti a háziasszonyo
kat. De engedje meg a gázgyár, hogy ón, mint 
takarékos háziasszony, takarékosságra tanít
sam a gázgyár igazgatóságát. A takarékosság 
követelménye ugyanis, hogy minden közszálli- 
tásra verseny tárgyalást Írjanak ki, mert a 
szükségleti cikkek csak igy szerezhetők be leg
jobban és legolcsóbban. A gázgyár igazgató
sága nem vette figyelembe ezt a belügyminisz
teri rendelkezést és versenytárgyalás kiírása 
nélkül rendelt meg ezer darab gázkályhát 
Weiss Manfréd csepeli gyárában. Engain, 
mint háziasszonyt, ez az ügy csak azért érde
kel, mert végül is velem fizettetik meg ezeket 
a kályhákat. Ha a kályhát drágán szállítják 
a gázgyárnak, ez magasabb kölcsöndijat szed 
tőlem a kályha használatáért. Pedig már a 
gáz ára is elég magas, nem is szólva arról, 
hogy a gázóra, rezsó és sütő használatáért egy 
kis vagyont fizetek havonta. így jár az, aki 
hallgat a gázgyárra és háztartását gázra ren
dezi be. (Aláírás.)

— Halál az utcán. Vasárnap délután Bencsik Mihályné 
•16 éves magánzónő a RAkóczi-uti Nópopcra-kAvéhúz előtt 
rosszul lett és össxecsott. A kihívott mentők a Rókus- 
kórházba akarták szállítani, (lo «z asszony, mielőtt még 
beemelhették volna a mentőautóba, meghalt. Holttestét 
a törvényszéki orvostani intézetbe szállították.

— Három gyermekével együtt eltűnt egy 
anya. Horváth György cipészsegéd vasárnap 
délelőtt bejelentette a rendőrségen, hogy fele
sége, Marcsinké Katalin, három gyermekével 
együtt még pénteken délelőtt eltávozott Vcr- 
bőczy-utca 5. szá.m alatti lakásukról és azóta 
nem adott élet jelt magáról. A rendőrség az el
tűntek után a nyomozást megindította.

— Mesteri elmet és línkóntcsségl jogot kérnek a dro
guisták. A Magyar Droguisták Egyosiileto vasárnap dél
előtt tartotta második országos kongresszusát a Kereske
delmi Kamara nagytermében. A nagyszámban megjelent 
droguistákat a Hiszekegy elénekléso után Balogh Gábor 
elnök üdvözölte, majd Fekete József államtitkár a ke
reskedelmi miniszter üdvözletét tolmácsolta. A napirend 
első pontját, a drognista szakképzés kérdését Ssahlantler 
Lajos cgyotoml tanár ismertette, aki határozati javas
latában a szakképzés cgységcBÍtését indítványozta és in
ditványt terjesztett elé arra vonatkozóan is, hogy dro
gériát a jövőben csak az vezethessen, aki elnyerte a 
mesteri címet és hogy a mesteri cim a droguistákat 
önkéntességi jogra Is képesítse. A vita során Bodor 
Lajos javasolta, hogy gyógyszerészek és vegyészek csak 
akkor vezethessenek drogériát, ha már félévi üzem
gyakorlatuk van. Kddár Gyula a közegészségügyi tör
vények és rendeletek módosításának kérdését ismertette 
és határozati Javaslatában kérte a gyógyszorészrendelct- 
nek olyképcti való megváltoztatását., hogy mindazokat a 
gyógyszerféléket, amelyek az iparban vegyszerekként 
használtatnak vagy mindennapi házi használatban van
nak, drogériák is árusíthassák. Végül Gora Géza nyúj
tott bo határozati javaslatot a droguisták megszervezé
séről. A kongresszus a határozati javaslatokat elfogadta.

— Fölhívjuk olvasóink figyelmét a Fenyves Dezső Ilt. 
áruházainak szenzációsan olcsó csoportarusitásaru. Meg
érkeztek a cégnek őszi kclmenjdonsagai is. amelyek mi
nőség és árak tekintetében a legversenyképesebbek. Bő
vebbet mai hirdetési rovatunkban találhat Olvasóközön
ségünk.

francia Nánditek
k i t ü n ö színtartók
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Nagy ezüstlakodalmi intervju 
Hegedűs Gyulával,

amelynek már az elején kisül, hogy ezüstlakodalom 
ról szó sincs, mert az csak jövőre lesz

„Irtózatosan lopós pálya ez a színészi", mondja Hegedűs Gyula
(A Reggel munkatársától.) Vasárnap reggel 

fölhívott telefonon egy jó komám, amolyan 
„kon fidens"-féle — ahogy a háborúban a hírhozó
kat nevezték —és többek között elmondja, hogy 
Hegedűs Gyulának a héten lesz az ezüstlako
dalma. „Ejnye", gondoltam, meg kéne kérdezni 
a feleségét, hogy mit szól az urához ebben a sze
repben, amelyet 25-ik esztendeje játszik, egyes 
egyedül az ő számára, színpad nélkül, publi
kum nélkül. Gyönyörű lakásuk van Hegedüsék- 
nek, szemben a. Vígszínházzal, a Lipót-körutou, 
tele remek képekkel, bútorokkal, szőnyegek
kel, 23 ő-ve laknak Hegedüsék ebben a lakásban, 
Hegedűs ugy néz ki odahaza, mint egy béke
beli főbíró. Szürke angol ruha vau rajta, 
csikós ing, diszkrét, konzervatív selyem nyak
kendő, egyetlen dolog, ami egy kissé föltűnő 
rajta, ogy arany óralánc, amit a nyakában 
visel; no meg a kamosni. Világosszürke ka- 
masnit visel, a pesti angolok ezt már rég nem 
viselik, a londoniak annál inkább. Elmondom, 
hogy mi ” 
nevetni:

— Ilona,
ogy másik 
jött az ____________________
hiba van ám, pajtás, a számításban, mert csak 
jövőre lesz az évforduló. 1901 október 26-án 
vettem én el a feleségemet, azóta pedig csak 
21 esztendő telt cl...

— Na — mondom —, hát akkor majd jövőre 
ilyenkor szembesítem magukat egymással, 
Gyula bácsi, ha Isten éltet. De ha már itt 
vagyok, üres kézzel el nem megyek.

— Szóval, intervju minden poklon keresttül?
— Az. — Első kérdésem: Hány éve színész, 

hány éve van a Vigszínháznál és ha újból kezd
hetné az életet, megint, csak színész lenne-e?

— Hű, a teremburádat, te pernahajder, hisz 
ez már nem is egy kérdés, hanem három. Hát 
kérlek: harminchat éve vagyok színész, május 
1-én lesz harminc éve, hogy a Vígszínháznál 
vagyok, azelőtt hat esztendőt vidéken töltöt
tem, Kassán meg Kolozsvárott. Azt pedig, édes 
fiam, hogy megint csak színész lennék-e, nem
igen tudom neked megmondani, mert magam 
sem tudom, hogy tévedtem ide. Gazda akartam 
én lenni mindig, a földet, lovat szerettem 
örökké...

— Nahát, Gyula bácsi, akkor mondja meg 
nekem, hogy mit. tart a pályáról? Harminchat 
esztendő alatt eléggé kikóstolhatta...

— Ilyenre, tudod, jó volna, ha két szóval 
tudna felelni az ember... Nagyon Bzép, gyö
nyörű pálya ez, ha egy hegycsúcsról tekint
hetne rá valaki, dehát amig ezt megéri az em
ber, addig őrült keserves a dolog. Az a kérdés, 
kik azok és hányán vannak, akik elérnek ide, 
erre a csúcsra. Duse meg Saljapin, a többi 
nem... Egyébként a lég szemérmetlenebb „lo
pás* pálya ez, édes Zoltán öcsém. Az ember 
megcsinál, kitalál valamit, a másik meg fogja 
magát, oszt — ellopja.

— ?...
— Ugy értem ezt, édes fiam, hogy a kitalá

lásokat, a megoldási lehetőségeket, az eszközö
ket, amelyekkel bizonyos dolgokat áthidal, 
megfojt, érdekessé tesz, megszépít az ember, — 
irtózatosan lopják. Irodalomban vagy festé
szetben rögtön a körmére koppintanak a pla- 
gizátornak, itt meg, még ha in flagranii csípi 
is az ember, nem tehet kutyát sem ellene. 
Persze, van tudatalatti tolvajlás is, de van 
előre megfontolt, is. Az ilyeneket aztán bün
tetni is kéne...

— Hát a két élete közül melyiket szereti 
jobban, az itthonit-e vagy a színpadit?

— Az itthonit, fiam, az itthonit. Mert harmó- 
niikusabb és zavartalanabb, t mint; az a másik. 
Ennek bizonyára az a megértő és szerető vi
szony a magyarázata, amely a feleségemhez 
fűz. Soha legkisebb felhő meg nem zavarta 
még az életünket!

— Melyik szerepet szerette a színpadon leg
jobban ?

— Azt én még, édes fiam, egyáltalán el nem 
látszottam. Azt hiszem, nem is igen jut már 
erre idő... Amolyan Cyrano-féle szerepre gon
dolok ...

— Mondja. Gyula bácsi, milyen szerepet ját
szik szívesebben, amolyan kedves, higgadt,

járatban vagyok, hát csak elkezd 
gyere csak — szól be a feleségének 
szobába. — Ez a lurkó gratulálni 
ezüstlakodalmunkhoz... Csakhogy

passzív, bölcs embert, mint teszem azt a 
„Hattyúdban a püspök szerepe, vagy pedig 
olyat, amelyikben el is ordíthatja magát az 
ember, jól az asztalra csaphat?

f— Természetesen jobban szeretem az aktivi
tást, nagy dolgok mozgatását, erős problémák 
megoldását. Dohát a mai modern ember okos
sága,, kedvessége, egyszerűsége áll legközelebb 
hozzám és igy hát inkább azokat kell csinál
nom.

— Na, most azt mondja meg, Gyula bácsi, 
hogy megy-e valamilyen metamorfózison ke
resztül — nem „a" színész, hanem speciálisan 
maga — abban a pillanatban, amikor meg
kapja a végszavát és a kulisszák mögül a szín
padra lép?

— Hát, nemigen. Az ember akkor kínlódik a 
szereppel, ak'kor érzi át, amikor idehaza tanul. 
Elképzeli kívülről önmagát, megnyargalja a 
fantáziáját, ez az igazi munka az emésztő, a 
verejtékes, ez a vajúdás. S a próbák alatt is 
le kell ilyenkor mindent vetni, a váltólejára
tot, az adót,, mindent, miután azonban a sze
repet igy már megszülte az ember és a dolog 
„ül" már a lelkében ós a külsőségekben is, 
azután már semmi szükség nincsen az át
ér zésre, akkor már magától csinál az ember 
mindent. Ilyenkor én a legérzelmcscbb jele
netekben is arra gondolok, 
kéne üzenni, hogy 
tottloves 
haza is 
jöttem...

— Ezek
— Nem , _____ ____ .

sebb vágyam volna. Az egészség az a legfőbb, 
abszolút jó, mert mindent el tudok viselni, ha 
fizikailag egészséges vagyok.

— Valamit a Vígszínházról?
— Hát fiam, tudod, a Vig falai, a téglái és 

az az én szobám az ón konzervatív természe
temnek olyan fontos kiegészítő részei, hogy 
én azoktól aligha tudnék már megválni. Be
megyek abba a kis szobába, ott vagyok már 
harminc éve, huszonhárom éve lakom ebben a 
a lakásban, huszonnégyévcs házas vagyok, 
szóval csupa ilyen 
életemben...

Ezt, már mégsem 
diisné s közbeszól:

— Hallja, Gyula, . ..................
tcm, az isten áldja meg, ráér leleplezni jövőre, 
amikor muszáj lesz, az ezüstlakodalmunkon...

Ebben azután meg is állapodtunk. Gyula 
bácsi abbahagyta a kompromittálast, én a 
kérdezősködést és ezzel, valamint egy pohár 
kitűnő bessenyői borovicskával az egész affér 
a lovagiasság szabályai szerint be fejeztetett.

Egyed Zoltán

legyen 
üzenek,

egy kis 
odahaza 
mihelyt
volna a

hogy, ejnye, haza 
köménymagos rán- 

a vacsorához és 
a színpadról ki-

legfőbb vágya?után mii 
mondhatnám, hogy valami különö-

abszolut” jó, mert mindent el tudok viselni, ha

konzervatív szám van az
állja meg szó nélkül Hege
méi kompromittál itt foly-

Esoernyok
legjobb minőségben, legnagyobb választókban

NŐS tartós minőségit

Női félselyom, dlvatnyolü 

Férfi cógiínk reklámja., 

Férfi fólflelyom, divatnyolil

79.000 
150.000

Kívánatra mintát, küldünk 
Mogrendclésokot pontosan cszkozlunk 

Meg ncmfelelő árut beesorélünk vagy u pénzt visszaadjuk 
Kereskedőknek külön nagybani osztály

,xx>roa)oooczx3coooooory>xjaorocxx>x>crxyxxxxxxxxxxx>rr»oocoooooooocParfüméria 
KOSZTELITZ

Francia parfőmkülönlegessigth a legolcsóbban
Dorollya-utca 12 Telefon 188-89

(Jtánvóteles csomagot küldünk
Meg nőm felölő árut bocsorólünkyagy n pónzt visszaadjuk

Kereskedőknek külön nagybani osztály
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megokolássa^ hogy a jogos 
a tábla megsemmisítette ezt 
bizonyítást rendelt el arra, 

rendezői, működése sorún a

— Ma hallgatják ki Bajor Gizit ós Walter 
Rózsit a ,sZaza“-pÖrbon. Dr. Tóth Aladár 
kritikus ellen — amint ismeretes — dr. Dalnoki 
Viktor rágalmazás és hitelrontás vétsége címén 
pórt indított, mert a „Zaza“ cimü darab 
premierje után kíméletlenül kifogásolta a ren
dezést. A Töreky-tun&cs dr. Tóth Aladárt föl
mentette azzal a meg okolással, hogy a jogos 
kritika határait nem lépte túl. Dalnoki föl; 
lebbezése folytán 
az ítéletet és uj 
hogy dr. Dalnoki
„Zaza“ előadása alkalmával a szerző intenciói 
szerint járt-e el vagy ezzel szemben szándéko
san és célzatosan az erotikám kiélezésére töre
kedett-e? Báró Wlassits Tibort már kihall
gatta ez irányban a bíróság. Dr. Szabolcsba, 
Mihály büntetőtörvényszéki biró ma délelőttre 
idézte maga elé a többi tanút, akiket a tábla 
rendelkezése fogytán ki kell hallgatni és igy 
ma tesz vallomást a „Zaza" rendezéséről Bajor 
Gizi, Walter Bözsi és még néhány színművész. 
Vass József miniszter tanúkihallgatását is el
rendelte a tábla, de a bíróság ezt nem foga
natosítja.. mert közben a felek az ő kihallgatá
sától elállottak.

— Munkában a kabáttolvajok. A Kossuth Lnjos-utcni 
Kiszcly-félo óttorembon ismeretlen tettes ellopfn Horváth 
Zoltán magántisztviselő 1,500 000 korona értékű télikabíít- 
ját. A rendőrség a nyomozást megindította.

— összeesett ós meghalt a kórház küszöbén. 
Október 4-én a tolnomegyei Felsőnyék község
ben véres verekedés volt á falu egyik gazdája, 
Szöllö Sándor és sógora, Kraft Sándor 51 éves 
ügynök között. Szöllö ugyanis összeveszett 
sógorával és a veszekedés hevében baltát 
ragadott és azzal Kraftot fejbevágta. Az ütés 
következtében Kraft snlyos zuzódásokat szen
vedett, de sebét elhanyagolta ós csak akkor 
jött föl Budapestre, amikor állapota már vál
ságosra fordult. Szombaton azután föl akarta 
vétetni magát az egyik budapesti kórházba, 
de a kórház küszöbén összeseit és meghalt. A 
rendőrség a nyomozást megindította.

— Rózsa VAci-utcal szUcsitruháza világvárosi 
ny osság. Fényes külsőségok közt nyílt mog a 
utca 6. alatt Rőrsa újjáalakított szücsáruháza, A 
zíík: Bardőcz Árpád festőművész és Vermes építész 
mek munkát végeztek: 
■pardon vagy a londoni 
keltene. Ilyen ízléses 
kevés szücsüzlct kínál 
mókus-, uutria-, 
Rózsa szűc'.íruJiáza, u Kristóf-tér 
egyik uj pArisias látványossága.

i
'■

lát vá- 
Váel- 
tervo- 

Bardóez Árpád festőművész és Vermen építész re- 
llóxsa sziicsúrulid~a a párisi boule- 

Old Rondslreten is fíilliin.'st 
és tömeges választékban, mint itt, 
Európában brcltecliwauz-, serz-, 

ínormotabéléseket. bőröket és bundákat.
sarkán, Budapest

faa&át
mellény, pulóverek

fi árisnya, Éeztvü
r»n u—i —— —■romnuwiua rrtrnx*atestarnMaKBwuK3Manaaruai

£u£<fcs és Pásztói*
Budapest JP, Egryatem-itfca 1H 

((Író! Károlyi palotával szemben)

____ __ aRegg el _____ _________ _________ _

Newyork előtt nyílt tengeren kigyulladt 
és elslilyedt egy nagy amerikai postahajó 
Az égő haló összeütközött egy mentésére siető gőzössel — A hajó 

utasainak nagyréve elpusztult a katasztrófa alkalmával
Maycort (Florida), október 18.

(A Béggel távirati jelentése.) A. „Comanche'1 
postalmió, amely Jacksonvillebol útban volt 
Newyorá felé, az elmúlt éjszakán Maycort 
magasságúiban

kigyulladt.
A tűz, amely az ©lövészen támadt, hamarosan 
az egész hajóra kiterjedt. Az utasok es a le
génység

sík herceg*

— Magyar király tragédia. (Balassa Imre 
könyve.) Egy kitűnő liirlapirótársunk, aki 
annyi medáliával jött haza a háborúból, 
akármelyik osztrák generális, könyvet irt JA. 
Károly király ínartiromságáról. Balassa, Imre 
érdekes ós szép könyvo nem monográfia, sem 
történelmi tanulmány, több és kevesebb ennél: 
hősköltemény. Egy hűséges, elérzékenyult, 
tiszta lélek lírai elrévedezésc. Átolvasván a 
könyvet, még azok szivét is megindítja, akik 
nem a Habsburgokban látják nemzetük üdvei. 
A balsors nagy agitátor! mondta La
Roehefoucaüld herceg és meg hozzátette: az 
érdemctlen boldogtalanság, a tövises elet és a 
halál, amelyben nincs semmi vigasztaló, min
den fénynél, dicsőségnél, hatalomnál jobban 
hat a nép képzeletére. ‘ Balassa müvének ez 
lehetne a mottója. Kár, hogy olykor egy má
sik herceg naplójegyzeteivel is találkozunk, 
könnyekkel, büszke fájdalommal írott fejeze
tekben, a Windischgratz Lajoséval, ezek bi
zony nem hatnak az igazság elementáris ere
jével ós kizökkentik úhitatos hangulatából az 
olvasót. De csak pillanatokra! Balassa könyve 
egészében nemes, emberi, szuggesztiv erejű ol
vasmány. Egy beérkezett iró munkája, akit, 
szive, stílusa, képzelete, zengő magyar prózája, 
ha nem is méltóbb, do nagyobb és igazibb irói 
föladatokra jogosít.

— Megjelent a „Gazdasági, Tőzsdei és Pénz
ügyi Kompasz". Most került forgalomba a 
„Pesti Tőzsde'* kiadásában és Kallós János 
szerkesztésében megjelent 1850 oldalas „Gazda
sági, Tőzsdei és Pénzügyi Kompasz'*, amely 
az 1924—1925. évre vonatkozó összes részvény
társasági. adatokat közli. A kompasz 4000 rész
vénytársaságról, az összes pesti bankokról és 
takarékpénztárakról, ipari és 1...... -i—
vállalatokról, szövetkezeteikről, az 
dón ___
és legújabb adatokat. Megrendelhető 
Tőzsde'* kiadóhivatalában (Rökk 
utca 9).

— A Magyar Tudományon Akadémia II. 
1925 október 19-én (hétfőn) délután 5 (öt) órakor 
ülést tart. Tárgy: Hallani Aladár r. tan:

l:orniánji-<il Hildán ós Pesten lOSti—r, II." 

összes
ipari kereskedői ni i 

lawmui, OZ.V vvxnvxvvvn. VI, ÖSSZGS tŐ.ZS-
jegyzett papírokról közli a legfontosabb 

.......... » a „Pesti 
Szilárd-

osztálya 
fiilol vasó- 
„Csáv'drí

a inentőcsónakokkal igyekeztek megszaba
dulni a veszedelemből.

Az éle tbenm aradiakat a „Beaeer" nevű gőzös 
és a „Mota“ révnaszád szállították ide. Sokan 
hiányoznak. Azt hiszik, hogy körülbelül

40 utas a mentésre siető gőzös és az égő 
hajó összeütközése alkalmával életet vesz, 

tette.
A borzalmas hajókatasztrófa az Egyesült Ál
lamokban óriási izgalmat és részvétet kelteit.

m ag y a r k övei* ég éknél

— Külföldi honosok a külügyminisztérium- 
r.ál láttamoztassák útlevelüket. Az utóbbi 
időben gyakran előfordult, hogy Magyarorszá
gon élő külföldi honosok, akik külföldre utaz
tad. a visszautazáshoz szükséges vízumot nem 
a külügyminisztérium útlevél osztályán, hanem 
a külállamokban levő magyar követségeknél 
szerezték be. Mivel külföldi konzulátusaink 
c«ak átmeneti időro ós nőm állandó tartózko
dásra szóló ' beutazási engedélyt adhatnak, a. 
külügyminisztérium ezúton hívja föl a Ma
gyarországon élő külföldi honosokat, hogy 
jövőben külföldi utazásuk esetén a visszauta
záshoz szükséges vízumot a belügy minisz
térium vtlcvélosztályán kérjék.

— Lezuhant nz iskola lépcsőjén, liitter Györoy 15 óvos 
tanuló a Kertész-utcai felsőkereskedelmi inkolu lépcső
jén elbukott 6s két méter magasságból lezuhant. A men
tők buIjob belső sérülésekkel szállították a Rókusba.

— Újra megnyílt Budapest legszebb es leg
modernebb fényképészeti műterme. /Két hó
napig tartó átalakítás után ismét a régi fenyő
ben ragyog a fővárosnak egy mar fogalommá 
vált intézménye, a Gerbnud-palotában levő, 
Dorottya-utcai Strelisky-müterem. , A műter
met. amely klasszikus szépségével és technikai 
berendezésének tökéletességével Budapest lát
ványossága. a Kecskeméti-utcai fiók pompás 
művészi fölvételeiről általánosan ismert tulaj
donosa vette át, aki mind a két műtermet mo
dern szellemben bár. mégis a régi nemes ha
gyományokhoz méltóan fogja vezetni. A fiatal 
mester számos külföldi útjáról magával hozta 
Páris ragyogó) ízlését ós ennek megvalósításá
hoz Amerika tökéletes technikai készségét is. 
A fényképek árai a legmérsékeltebbek.

e
Wzraitálí 4 őrá alatt 

Horváth és Haláss 
női gyászruhukészitő vállalat

IV, VácI-utcn 26. Teüeffoni József 8-SI 
Teljes gyászfölszerelések speciális raktára!

BUDAPEST, VII, RáKóczi-ut 24, Vif, EizsgüeHiM 28, v, Lipót-Körut 24, IX, Ferenc-kfirut 36 
DEBRECEN 6YŐR

Valödi íirie’eym I Viasznsvászon
50 cm széles ..... 40
58 cm széles ..... 45
78 cm széles ..... 65
100 cm széles ..... 00
115 cm széles ..............90

Futószönyeg bordűrrel, 45 cm széles .. 45 K 
Futúszönyeg bordűrrel, 58 cm széles .. 55 K 
Fulószöuycfj bordűrrel, 68 cm széles . . 70 K 
Futúszönyeg bordűrrel, 91 cm széles . . 91 K 
Egyszínű, barna, ms-ként . . 95 K-tól följebb 
Mintázott, m!-ként.............100 K-tól följebb

Barcbent háttal, 
Barchent háltál, 
Barchent itáliai, 
Barchent háttal, 
Barchent háttal,

K
K
K
K
K

PadRökérpit
Linóleum mellett a legtöbb padlóburkolat 

kűlftnléle gyönyörű mintákban
67 cm széles .......................................... 60 K
87 cm széles ..............   , ,......................... 80 K

100 cm széles .................... ..................... 85 K

Szőnyegek
Smyrna utánzatu ebédlO-

szányeg ..............................
la bouclé ebédlűszfinyeg ..
Velour plüss ebédlöszűnyeg
Velour plüss ágyelö...........
Príma seiyemmoketátveíű .

200/300
200/300
200/300
60/120

590 K
1.225 
0.495

100
1.000

K 
K 
K
K

Futöszönyegek
Príma
Príma
Bouclé
Bouclé
Volour

65 cm széles
85
65
85
65

cm széles 
cm széles 
cm széles 
cm széles

85
45

185

180

K 
K 
K 
K 
K

Függönyök
Elantín, rendkívül dús, szintartó mintákkal, 

teljes ablak, 2 szárny, 1 drapéria 160 K-tól 
Bútor- és tüggOnyszűveíek nagy választék

ban...................................................... 90 K-tól
Rolettavászon, maíraebuzat (grádli) 

nagy választékban

Garnitúrák, átvetők, asztalterítők E butorsz&ve- A . K1 ..
tek és kákuszszGnye^ek nagy választékban CS SB’fCipOsí ®

Arak ezer 
koronákban
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Ma délután rendkívüli minisztertanácson
tartják meg a „forint” keresztelőjét 

és tárgyalják le a valorizációs javaslatot 
Az állami pénzverde januárban kezdi meg az uj pénz verését

(A Reggel tudósítójától.) Bethlen miniszter
elnök

ma délután 5 órára rendkívüli miniszter
tanácsra hívta meg a kormány tagjait.

Mindenekelőtt a 12.500-as osztószámon alapuló 
uj pénz elnevezéséről fognak dönteni és Búd 
pénzügyminiszter előterjesztése alapján

forintnak fogják elkeresztelni az uj ma
gyar pónzegységet.

Ezután a valorizációs törvény javaslatot tár
gyalja le a minisztertanács, ami annál sürgő
sebb, mivel

a pénzügyminiszter kedden vagy szerdán 
már a nemzetgyűlés elé terjeszti mind az 
uj pénzről, mind a valorizációról szóló ja

vaslatot.
Az uj pénzről szóló javaslat intézkedni fog a 
félforint és a negyed forint bevezetéséről is. A 
íörvényjavaslat parlamenti tárgyalásáról és 
é 1 e tb el ép te tó sóról

Temesváry lnne,
a költségvetés előadója a következőket mon
dotta A Reggel munkatársának:

— A kormáuy a 12.500-as osztószám melett 
döntött, tekintettel azonban arra, hogy a nem
zetgyűlés többsége ezidő szerint még a 10.000-es 
osztószám mellett van,

nincs kizárva az a lehetőség, hogy a 
12.500-as osztószám nem kapja meg a par

lamenti többséget.
Ennek elhárítására a pénzügyminiszter meg 
fog jelenni a kormánypárt szerdai értekezletén 
és föl fogja sorakoztatni azokat a szemponto
kat, amelyek a 12.500-as osztószám niellett szól
nak. A pénzügyminiszter közbelépésének bizo: 
nyára meg lesz az az eredménye, hogy az uj 
pénzről szóló törvényjavaslat lényegében vál
tozatlanul léphet életbe. Mihelyt a pénzügyi bi
zottság elkészül a javaslat parlamenti tárgya
lásával, az éppen napirenden levő javaslat vi
tájának megszakításával kezdi meg a nemzet
gyűlés a valuta reform tárgyalását.

Az állami pénzverde januárban fog majd 
hozzá, munkájához, alig hiszem azonban, hogy 
az uj pénz jövő ősz előtt forgalomba kerülhes- • 
sen. Bizonyos ideig fakultatív lehet majd hasz
nálni a régi és az uj pénzt, mig az uj p&nz 
használata 1927 január elsejétől válik köte
lezővé.
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de mégis csodás és biztos 
a hatása, mert tudomá
nyos alapon szerencsésen 

megoldott probléma, a
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SOSBORSZESZ

X Locarno és a tőzsde. A berlini tőzsde a 
locarnói szerződés aláírásának napján lassú és 
bizakodó emelkedéssel honorálta a német poli
tika reménykedését. Vájjon lesz-c hatása az 
európai politikai égbolt kideriilésének a ten
gődő budapesti tőzsdére is? —■ kérdi ma sok 
ember Magyarországon, ügy látszik, lesz, bár 
sajnos. a locarnói események Magyarország 
külső és belső politikájára alig fognak, legalább 
egyelőre, hatást gyakorolni. Berlin, Bécs és 
Prága veszik elsősorban hasznát az atmosz
férikus nyomás enyhülésének, az amerikai 
arany széles folyamban fogja megtermékenyí
teni a német gazdaságot, s az angol tőke, 
amely mostig olyan mereven elzárta kapuit 
a kölcsöntkereső kontinentális országok és 
gazdaságok előtt, gyorsuló ütemben fog a né
met üzleti éleibe kapcsolódni, ha egyébért nem, 
azért, hogy a német piac vásárlóerejét minél 
erősebbre fokozza, hiszen Németország volt a 
háború előtt Anglia legjobb vevője. .Jósolni a 
mai zavaros világban, nehéz föladat, de alig 
léved az, aki arra számit, hogy a locarnói szer
ződés a sorvasztó német tőkehiányon hama
rosan segíteni fog s ezzel uj fölértékelési folya
mat indul meg a német, tőzsdéken. Hogy ez a 
folyamat eljut-e hozzánk, az a magyar válla
latoktól függ. Aki jó nievo, korrekt üzleti

politikája ós tisztes hagyományai révén jog
gal számíthat arra, hogy régi külföldi barátai 
ne feledkezzenek meg róla, az bele fog kap
csolódni az európai gazdaság most következő 
uj rendjébe. A sok tiszavirág, amely még ma 
is sűrűn található a pesti árfolyamlapon, hiába 
reméli ezt és hiába reméli e papírok emelke
dését az is, aki őket tárcájában tartogatja.

kir. udvari és kamarai szállító

IV, Fluzewni-íí&ftut í

X ideiglenes magyar - cseh vámszerződést 
kötnek a legtöbb kedvezmény alapján. A Bécs- 
hen folyó kereskedelmi tárgyalások még min
dig nem értek véget, mert a liszt- ás borvám 
tekintetében az osztrákok nem honorálták a 
magyar delegáció kívánságait és a legfonto
sabb iparcikkek tarifája sincs még véglege
sen megállapítva. Ilyenformán teljesen bizony
talan, hogy a bécsi tárgyalások meddig fog
nak tartani és mikor kerül sor a magyar
osok kereskedelmi szerződés megalkotására. 
Ma az év végéig ez nem volna lehetséges, 
aminthogy erre már kévét; a kilátás, a mof 
tani .szerződésnélküli állapotot, A Reggel érte
sülése szerint, úgy fogjak rendezni, hogy 
Csehország és Magyarország ideiglenes vám
egyezményt kőinek a legtöbb kedvezmény elve 
alapján. Ezen az alapon eddig csak Jugo
szlávia és Magyarország között létesült ideig
lenes vámszerződés.

X Magyar Oi-móror Központi Takarékpénztár rondkivilii 
köz'r.viih’ ‘ a;-. igazgatóságnak nz alaptőke fölomoléséro 
vonatkozó javaslatát elfogadta. Minden 5 rógi részvény 
illán 3 ni. darabonként 175.000 K fizetése mellett. Befize
tések október l(i-tó) 31-ig az. intézet központi pénztáránál 
i ' B.’“-.-,i-utea I, I. emelet) délelőtt 9—12 óráig teljesít
hetők.

NEUMANN M.
kir. udvari és kamarai szállító

IV, Muzeum-Kttiut i

LEÁNYKA
KÖPENY

újdonságok óriási választékban

Grünbaum

Női és bssMis 
teloiWk 

egyes darabonként is kiszolgáltatnak

Király-utca 13
Gozsdú nagy átjáróház 

első udvar
iihbeh V4.**rwrirr r.*r t v*.—w- I

Parisa ás Mtölfli szőnyeg 
szükségletéi, a legol-sóbban kedvező fizetési feltételek 
mollct t csak Kiéin Ödön sz.őnyegüzlelében IV, Róginosta- 
utca három alatt szerezheti be. Miivészi Javításokat 
Jutónyosnn vállalok.
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Csöppenként nagyon kellemes bevenni is

Tsrtalmaz: Mentholt, aethert, tiszta borpárlatot

Orvosilag 
bebizonyított tény:

HOGY minden hasonló készít
ményt fölülmúl,

HOGY cukoi •ra csöppentve bel
sőleg is frissít és élénkít,

HOGY egy másságé „Diana- 
sósborszesz“-szel edzi és erősíti az 
embert,

Mart hatása s hUsitő, fájda- 
Homcsiiiapitó, edző, erősítő 

és

Sportembereknek, atlétáknak, artis
táknak, szellemi munkásoknak egy

aránt nélkülözhetetlen

EO házhó! se hiányozzék.

Első saoóly
fejfájásnál,idegességnél,szaggatás
nál, kimerültségnél, bágyadtságnál, 
mindenféle hűtéstől származó bán- 
talmáknál. Számtalan hiteles eredeti 
elismerő- és köszönőlevél az ország 
és a külföld minden részéből tanús
kodnak a ,,Diana-sósborszesz“ biz

tos és jótékony hatásáról.

Mtaleníitt kapható!
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Három év utalt
ma tereid a feirőság a Movács 

testvérek elkrazstos bandála
(A Reggel tudósítójától.) Közel három esz

tendeje húzódik az a bűnügy, amelyet az ekra- 
ziios bombamerénylők ellen indítottak és csak 
ma kerülnek a vádlottak a bíróság elé. Emlé
kezetes még. hogy a három Kovács-fivér, Ko
vács Kornél, Árpád és Tivadar, akik közül 
kelten hosszabb ideig mint nyomozódetektivek 
működtek a rendőrségnél, 1922 szeptember 
havától leleplezésükig, földalatti szervezkedést 
készítettek elő. Azt tervezték, hogy

a nekik nem 
máuy egyes

akartak pénzt szerezni. Az egyik az volt, hogy 
a Magyar Nemzeti Múltúnk Egyesület hang- 
zatos hazafias cim alatt gyűjtést indítanak. 
Ezt meg is valósították, tobbmilliot osszedtek, 
do a pénzt

önmaguk között osztották el.
\ másik mód már sokkal fantasztikusabb volt. 
Elhatározták, hogy Nagyváradon a román

állami pénztárt kirabolják. Tiznapi előzetes le
tartóztatás után mindnyájan visszanyerték a 
szabadságukat. Az ügyészség a három Kovács
testvér, továbbá Vas Titusz, Becker István, 
Szalai János, Szőbodeczki Aladár, lovag dr. 
Umlaut Szigfried, Tarnovszki Pál, Mayer 
Oszkár, Sztakó Szcvier és Láng Ede ellen

a magyar állam törvényes rendjének erő
szakos föl forgatására irányuló bűntett

címén emelt vádat, de Kovács Tivadar, Tai-. 
novszki Pál és Szalai .János ellen pénzhamisí
tásra irányzott követség címén is lefolytatta 
az eljárást. A főtárgyalás

ma reggel kezdődik a büntetőtörvényszék 
esküdtszéki főtárgyalási termében

dr. Publik Ernő táblabiró elnöklétével.

tetsző politikusokat és a kor
tagjait erőszakos utón el

távolítják.
abban, hogy 

, Rupert
Győző képviselők, valamint 
krata párt képviselő tagjai lesznek 
akiket eltesznek az útból.
hogy a kormány ama, tagjait, akik szerintük 
ártalmaisak, szintén erőszakosan eltávolítják és 

elsősorban gróf Klebelsberg Kunót tették 
indexre,

aki abban az időben belügyminiszter volt és 
akkor még éles ellentétben állott az ébredők
kel. összegyűjtöttek vagy

18 kilograin ekrazitot,
a szövetségesek fölváltva őriztek laká- 
Czigány Sándor, volt városatya is 
át az ágya alatt tartotta ezt a nagy

robbanóanyagot. A Pannónia- 
tartott titkos értekezleten 

hogy megbízható elemekből 
szer veznelt, vala niel yi k

Megállapodtak
Vázsonyi Vilmos, 
Győző képviselők,

Rassay Károly, 
Rezső, Drózdy 
a szociáldemo- 

az elsők, 
Tervezték továbbá,

amelyet 
saikon. 
heteken 
mennyiségű 
szállodában 
döntöttek, 
terrorcsapatot 
tek este

a Dohány-utcai zsidó templomot, amikor 
tele van hívőkkel, fölrobbautják.

Kovácsék és szövetséges társaik kétféle módon

ugy 
egy 

pén-

az

&

9®1

Rakovszky belügyminiszter
a választókerületek számának csökkentéséről

(A Reggel tudósítójától.) Amikor a választójogi tör
vény megfosztotta Sopront, Székesfehérvárt, Baját és 
Komáromot a titkos szavazás jogától, kormánypárti kö
rökben mozgalom indult meg abban nz irányban, hogy 
c városok, de legalább Sopron, az uj kerületi beosztásról 
szóló törvény segítségével egy helyett két képviselőt 
válasszanak, vagyis tekintettel arra, hogy az egynél 
több képviselőt választó törvényhatóságok lajslromosan 
és titkosan szavaznak,

Sopront, de a lehetőséghez képest a többi három várost
Is megillesse továbbra is a titkos Afthasztás Joga.

yf Reggel munkatársának alkalma volt beszélni erről a 
kérdésről

Rakovszky Iván
belügyminiszterrel, aki igy nyilatkozott:

— A kerületi beosztásról 
lat nyers formájában már 
tel azonban arra, hogyi 

letárgyalása egyelőre

szól ó 1 orvén yjav.is- 
elkészült, tekintet-

nem sürgős,
előreláthatóan csak a jövő ősszel fog a nem

G ' «r-th 3» Aha waSt*I

I

1 1

V*íjí

aara

®

JIV. Eskü-ut 1 Telefon: -József 150-01
E R Z S É B ET HÍDNÁL

•ÍWSMWr iljliraTOI ifíxKBM
izrtr.tx^Kxai

Tisztelt Hölgyeim és Uraim !

>1

Az Orion Szinház jelenlegi attrak- 
ciós műsorát, amelynek középpontjá
ban a fekete 
mint Bustei* Keaton és a vizi- 
spOPt áll, három rendkívül sikeres 
hét után olMól&ep 23-án, pén
teken követi az említett filmekkel 
nívóban egyenrangú „Bíbor- 
sugáp" és Bustei* Keaton 
71 las fiában, a szokásos gazdag 
kísérő műsorral.

Budapest, 1925 október 17-én.

e,t vala

Tisztelettela? Or*Son Szinház 
igazgatósása

zctgyiilés elé kerülni. A helyzet már most az, 
hogy huszonöt képviselőt országos lajslro
mokon fognak megválasztani. mivel tehát a 
képviselők számának, emeléséről szó sem lehet, 
a kerületenként választandó képviselők szá
mát huszonöttel csökkenteni kell. Ezek után 
kétségtelen, hogy

a törvény hatóságok nagy része veszíteni 
fog választókerületet, nekünk tehát éppen 
azt kell keresnünk, hol tudunk választó
kerületeket összevonni és nem is gondol
hatunk arra, hogy uj kerületeket alkossunk.
— A közigazgatás reformjáról egyelőre szó 

sincs.
■m ■ ■ —

Teleki Páll gróf 
nagy híve BetMea* István
nak, de ellensége az áfltaSá- 
nos, titkos választójognak 

Szeged, október 18.
Gróf Teleki Pál Szeged I. kerületének nem

zetgyűlési képviselője ma megjelent választói 
körében. A gyűlés a Tiszti-szálló nagytermé
ben volt. Kelemen Jléla nyitotta meg a gyű
lést s utána gróf Teleki Pál beszélt:

— Nem azért jelentem meg — 
hogy beszámolót mondjak, mert 
lehet, amit az ember csinált. Én 
nincs tehát miről beszámolnom. 
mondhatom, hogy a külügyi 
nak föltétele az,
vább maradjon helyén, 
túlsúlyban vannak azok, 
lenségél hangoztatják.

A Locnrnóban történtek a békeszerződések sérthetet
lenségének megszűnését Jelentik.

Kérdéses, vájjon formailag is nyíltan 
Németországnak a Népszövetségbe való
vagy rossz hatása lesz-e, ezt ma még nem 
Németország helyzete a NéjAzövetségben 
Államok belépéséig nagyon nehéz 
Államok belépése pedig nem valószinü. 
semm’ hatással 
a nagy

A kis

így kezdte beszédét —, 
beszámolni csak jirról 

ogy évig távol voltam, 
Pártokon fölül állván, 

presztízs hclyreállifásá-
hogy Bethlen István gróf mennél to- 

A Népszövetségben ma még 
akik a békeszerződés sérlhetct-

( i í Ő l'

bevallják e czLl 
belépésének jó 

lehet tudni, 
az Egyesült

lesz. Az Egyesült 
Ránknézve periig 

sem lesz, meri a Népszövetségben csak 
nemzetek kérdései vannak előtérben.
nemzetek érdekelt sokszor föláldozták a na

gyobb érdekek kiegyenlítése miatt.
Teleki Pál ezután beszédéből) n választójogi

kérdésekről szólói*: — Függetlenül állva, támogatom a 
kormányt, do nem vagyok ogy nézeten a parlamentariz
mus mai formája tekintetében. A miniszterelnök azt 
mondta, hogy a választójog demokratikus kifejlesztésé
nek terén odáig kell menni, amig a nemzetet nem koc
káztatja az ember. fm azt mondom: odriig sem mennék 
el, mert a nemzet föntarlása azt kívánja, hogy ne köze
lit:,iik meg azt a határt, amelynek megközelítése már a 
átlépés veszélyével, is fenyeget. Nem vagyok barátja a 
Itikos szavazásnak! Helyesebbnek tartanám a közvetíti 
szavazást, amellyel jobbon ki lehet küszöbölni a poliliká* 
béd a demagóg befolyást.

'jLv

$ Az Országos Tejgazdasága 
Szövetség

9 elnöksége és választmánya mily megil.lotődéo 
í se! Jelenti, lmgy

Dr. Kovács József
Íaxd. aknd. tanár, 

.- övelség lgnaga*újn

<,

hirtelen ••lhunyt; o hó 19-én. délután 3 ómkor 
fogjuk n Kereposi-uti temotő hrdoltnsházából 
eltemetni.

A megboldogult lelkiismeretes mnukússúgú- 
vali és nagy szaktudásúval u szövetség jelentős 
fejlődénél mozdította elő; szolgálntkés-zsé. , v. l 
ón lokötolező modorával pedig i. sz<'\ < lség 
minién tagjának nagyrabecsülését es szeretc- 
tét szerezte meg.

Emlékét kegyelettel őrizzük meg.
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Színház, <rs^=A2

Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

mit látott ezen a héten szárazföldön és vizen? 
Mi újság a színházak és az élet kulisszái mö
gött?

— Jaj, nagy jé uram, én elhatároztam, hogy 
Saljapin után hat hétig semmi színházat meg 
nem nézek...

— Nahát akkor én számolok be magának, 
már amiről tudok, öcsém, Bendegúz. Biztosan 
megint átaludta az egész hetet. Hova fog ez 
vezetni, szerencsétlen fiatalember, hova?

— „A boldogság szent szigetére", nem?
— Istenemre, nem! A nagyvilági lányok, 

asszonyok és urak: együttvéve a nagyérdemű 
publikum, híreket akar. Friss híreket, ropo
gósokat.

— Mint a perec...
— Csak szcllemeskedjen!
— Szóval a „Nagyvilági leányok"?
— Kitűnő alkalom Somlaynak egy legújabb 

oldalának bemutatására. Legnagyobb színészi 
érdeme e szerepben, hogy hentcslegényszinüre 
pirosított arcával, selypítő beszédével, meg- 
vesztegetően kedves ügyefogyottságával is el 
tudja hitetni a végén, hogy Georgine még bol
dog lehet ővele is. Kétszer annyit ad, mint a 
szerzők.

— És Georgine kisasszony debüje?
— Székely Lujza nagyon szép és kellemes 

jelenség a színpadon, csókolnivalóan csicsereg 
és ugyan mit akarhat többet egy ijedt kis
lánytól, akit a Vígszínháznál töltött inasévei 
után máról holnapra fölszabadított a bárdost 
szimat. Az ő keze alatt igen sok csemete 
terebélyesedett sztár-rá és ki lóit na a jövőbe, 
már mint Székely kisasszony színpadi jövő
jébe? A színpad tele volt karcsú és clegótns 
leányokkal, akik között egyesek szines eton- 
parókákat viseltek, szólt a jazz, durrogott a 
pezsgő, kigyult a tűzijáték alá „Orlov", egy
szóval minden megtörtént a publikum kegyei
nek elnyerése érdekében, örömmel' állapítjuk 
meg, hogy Harsányi Rezső, akinek legutóbb 
szeretet tel, de szigorúan adtunk bizonyos tanít
ásokat, azokat kezdi megszívlelni s higyje el 
nekünk, hogy lelkes nyiltszini tapsát már en
nek köszönheti. Ha még egyszerűbb eszközök
kel fog dolgozni, egészen egyszerűen: emberien,

! naradhatatlan lesz nála a legnagyobb mű
vészi föllendülés. Vaszary Piros tökéletes volt.

— S a másik Bárdos-színház?
— Szombaton lesz Romáin Rolland „A szere

lem és halál játéka" cimü darabjának „Urauf-

Jack London világa 
a Magyar Színházban

VILÁGSZENZÁCIÓ!

Titkos
Péch.v 
Berky
Simon 
Zátony

Ilona 
Blanka 
Lili 
Mária

| Csortos Gyula
Z. Molnár
Vágó
Abonyi
Dénes, Dávid 
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führung"-ja. Amolyan forraddlmi-nászféle 
dráma, izgalmas, érdekes. Előtte Ptasinszky 
Pepi az Operaház balettkarával előadja a „For
radalom előtt" cimü balettet. Herz, was willst 
Du noch mehr?

— Valamit „A nagy nő"-ről.
— Első fölvonás unalmas, második viszont a 

„Szibill" óta a legjobb operetté második föl
vonás és ez dönti el a sikerét. „A nagy nö"-ről 
régen tudjuk, hogy kitűnő színésznő s hogy 
szépen énekel, de Honthy Hanna ezúttal kitett 
magáért: a nagy dívák sziluettjét mutatta. 
Toalettjei pedig egyszerűen mesébe illően szé
pek. Galctta is... Hát, Istenem, nem mondom 
éppen, hogy... de azért... szóval jók voltak 
még, de igazán jók: Molnár Vera, Sziklay és 
Érczkövy és külön: egy prózaszerepet elegánsan 
és szimpátikusan játszó fiatal hölgy, Réz Mária, 
aki Kosáryné Réz Lolának a lánya „legyen"...

— Szóval, Géza mindig csak ráhibázik...
— Hallja, nyitva van mind a két szeme, ezen 

én igazán nem csodálkozom. Még az Andrássy- 
utról annyit, hogy Medgyaszay Emőd- 
számaival még mindig a régi nagy Mimi, 
Ilosvay akár a Gerbeaud-sütemény és Radó 
Sándoron három percig nevetnek, amikor 
Vázsonyi maszkjában egy kis tréfában a szín
padra lép. Vázsonyi, Vázsonyi, zug a nézőtér, 
ami mindenesetre Radó népszerűségére mutat.

— Talán a Vázsonyiéra?!
— Azaz, pardon, a Vázsonyiéra. Na most 

menjünk tovább. Emlékszik maga Molnár 
Valira, aki legutóbb Szép Ernő „Lila áká.c"-ában 
olyan meghatóan bömbölt egy percenként ön
gyilkos kis vengerka szerepében, a Renais- 
sanceban?

— Hogyne! Mi van vele?
— Hja, Bendegúz öcsém, azzal nagy újság 

van. Az most be van osztva Párisban egy nagy
mogul udvartartásába s az a hivatala, hogy a 
mogulnak minden délután Shakespcaret sza
valja angolul. Van pedig neki ezért tízezer 
frank havi gázsija az udvari pénztárból. Szó
val, valóságos udvari színész, bent van a stá
tusban, — „kebelbéli". A mull héten föntjárt 
Párisban egy pesti barátnője, bemegy a 
„Cyro"-ba ebédelni, hát, ott ül a Vali talpig fe
kete gyászban. „Te, Vali" — mondja neki ijed
ten —t ifit gyászolsz, az Istenért?" Amire Vali 
mondja: „Tudod, meghalt a biharenbiai maha
radzsa, az az én mogulomnak nagybátyja volt, 
udvari gyászt rendeltek el, hát most gyászolok, 
hogy az a... Hat hétig még fehér keztyüt se 
hordhatok..

— Römök.
— Na, de most térjünk vissza egy pillanatra 

Pestre. A Vígban jókedvűen készülnek a 
Fazekas ,.M ad ónná"-jóra, mert a „Loyalties" 
és a „Comoedienne" megteszi a kötelességét.

— Na és a Magyar?
— Az „Eső" fölfelémenő tendenciát mutat.

Már-már Zápornak nevezhető némely szeren
csésebb estén. A Földi-darab egyébként tele 
lesz zenével. A kis kocsmában a Pécsből szer
ződtetett „Grinzinger"-ck fognak sramliznl, a 
grande restaurant ban katonazene szól majd, 
s a „dancing room"-ban — jazz-band, a mulató- 
s—■—   .......... ...................................................  11 I III iniihiimiwmwi

ANORÁS5Y-UTI SZÍNHÁZ
MedgyaSZay Vilma 

Bok’Sffi László
KökéXy Ilona :

Vas3?ury Piroska
Bársony István !

JankóviCh Magda
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jelenetekben pedig cigányzene.
— Király-Színház, Operaházi.
— A Királyban gyönyörűen szalad az „Anna- 

bál", amely Bcliiska Baba szerint, aki már 
háromszor látta, „a lányok operettje". Az 
Operaházban táblás ház volt a „Walkíir" vasár
napi előadása. A tegnapi előadás magas szín
vonalát és egyöntetű stílusát Márkus László 
modern szellemű rendezése biztosította. Az 
Operában egyébként a „Cigánybáró" reprizére 
készülnek, amely először 1885-ben került színre 
s amelynek bájos hangulata ugyanoly vonz
erővel bir, mint Slrauss másik müve, „A dene
vér", amelyet a tavasszal uiitottak föl.

— Öriássi és römök.
— Na, most a többi színházak terveiről vala

mit. A Víg január legelején Herczcg-bemuta- 
tót hoz, a „Majornszinház"-ét, amelyben a pesti 
felsőbb tízezer életét karrikirozza, Bajor Gizi 
vendégszereplésével a női főszerepben. Kép
zelje, egy őserdőbe tévedt férfi olyan világba 
kerül, ahol csupa nő él és ő az egyedüli, aki 
nadrágot visel. Persze, később elárvzil a garde- 
robja és egy nadrágja se marad, mire bujában 
flörtölni kezd egy majomkisasszonnyal, A kül
földi darabjai közül sorjában egy Shaw, egy 
Plrandello, egy Flers és Croisset és egy 
Birabcau-darab szerepel. A Magyar Fodor 
László „Dr. Szabó Juci" cimü darabját hozza, 
amely azzal kezdődik, hogy a Ritzbcn rosszul 
lesz egy elegáns ur, orvost hozatnak s az orvos 
egy gyönyörű — hölgy: Dr. Szabó Juci. Aztán 
csekélységem darabja következik, amely Beöthy 
László kér észt ség ében „Az égő szoknya" címet 
kapta, amint ezt hallotta, ugyebár, továbbá 
egy legújabb Galsivorthy-darab, a „Silverbox" 
cimü. Akar még valamit?

— Pletykát a népnek!
— Egyik leggazdagabb nagyiparosunk válik 

a feleségétől, aki békebeli milliomos, de olyan 
családból, ahol a fiuk nem folytatják apjuk 
mesterségét, inkább a művészetnek élnek. Ki 
festő, ki iró. Ez ma Pest legnagyobb szenzá
ciója. Ha egy jót tóval többet mondok, ezután 
engem hívjanak Bendegúznak.

* „A nagy nő“ nagy sikerrel vonult be a Városi Szln- 
házba. Utolsó helyig zsúfolt táblás házak, ragyogó jókedv, 
folytonos újrázás, hangos lelkesedés hü kísérői „A nagy 
nő“-nek. Az óriási érdeklődésre való tekintettel — szerda 
és péntek kivételével — minden este „A nagy nő“ kerül 
színre, a címszerepben mindig a nagyszerű llonthy Han
nával. llelyárak 6-tól 58 ezerig.

* „A nóta véffo" 100-ik előadását, ezt a ritka szép jubi
leumot, ünnepi keretek között, sok kedves meglepetéssel 
szerdán, 21-én rendezi a Városi Szinház. A jubiláns 
együttes tiszteletére nagy ováció készül. llelyárak 6-tól 
58 ezerig.

* Pénteken, 26-án tartja a Budapesti Szlmfónlkus Zene
kar I. hangversenyét a Városi Színházban, Alpár Gitta, 
az Operaház koloratur-primadonnájának közreműködé
sével.
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SZOMBATON DÉLUTÁN ELŐSZÖR:

F ELNÖTTÉ KN E K SZ AT IR A 
GYERMEKEKNEK
’ MESEJÁTÉK

Fcíszereipaőic s Jackó Cin és
Manci

Htílyéraks 5—50.000 K-ig

8
MINDEN ESTE

AZ IDEI ÉVAD LEGNAGYOBB
OPERIJTTSTKERE

Télikul átokhoz, városi bundákhoz gombok, rózsák, vitéz
kötések. gttlnmtikosarak mindennemű magyar zsinórozassal 
állandó nagy raktára. Budapest VI, Nagymező-utca 46. sz.

i

a Színházi Incze Sándor hetilapjának, leg
közelebbi száma szerdán délután 
4 órakor jelenik meg szenzációs 
tartalommal

JÜj l E
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„Akkor sem szeretném, 
ha maga volna az egyetlen férfi a világon

A múlt héten ezen a helyen néhány reflexiót 
fűztem egy filmhez, amelynek atelver-bemuta
tóján véletlenül résztvettem s c reflexióimnak 
pro és kontra olyan visszhangja tamadt, hogy 
a jövőben minden olyan filmattrakcióval fog
lalkozni fogok, amely a publikum crdeklodé- 
sére számot tarthat. Egész héten hallottam 
például beszélni egy filmről, amelynek elme: 
„Aki a pofonokat kapja". Ennek a filmnek fő
szerepét ugyanaz a Lón Chaney játssza, aki 
„A notredamci toronyőr"-ben „Qu a sírnod o"-t 
játszotta. Ezt is megnéztem és a színész játékát 
valóban monumentálisnak találtam, a filmet 
azonban már fiem. A rendezése brilliáns 
ugyan, de a vége valahogyan el van nagyolva, 
nincs befejezve. Ugyanez a véleményem egy 
másik most folyó híres filmről, a „Z‘ -ről is, 
amelyet Douglas Fairbanks játszik, aki a leg- 
rcmékebb artista színésze lehet Amerikának, 
de a kép miliője, beállítása szokványosán 
cowboy-drámaszerü. valószínűtlen. Már pedig 
szerény véleményem szerint az uj filmnek, 
amely a társadalmi dráma szinszerü előadá
sára'törekszik. legelső sorban a valószínűségre 
kell súlyt helyeznie, hiszen a filmnek éppen 
elég alkalma van valószínűtlenségekkel dol
gozni az úgynevezett filmfantazenagóriákban, 
az utópisztikus filmdarabokban. Egy . ilyen 
utópisztikus és meglehetősen valószínűtlen 
filmdarab kerül a jövő héten a közönség elé, a 
cime: „Az utolsó férfi a földön". Nincs benne 
kevesebbről szó, mint arról, hogy egy „mas- 
culitis" nevű betegség elpusztítja az összes 
férfiakat a földön és a férfinem kihal, egyetlen

i

• • •

férfi, menekül csak meg, valaki, aki szerelmi 
bánatában az őserdőbe menekült, ahol 
vel sem érintkezvén, a ragályt sem kaphatta 
mea Mindez 1950-ben történik. Sehol a világon 
nem él már egy férfi sem, ^%^ÍfAw^k 
dent női a katonaság, nők az államférfiam, non 
az utcasöprők, a soffőrök, 
inti vénre igazán egymás kozott vannan, Kép
zelhető, hogy c film fantáziája miket engedhet 
niea nekik például a divat téren, amelyet a 
férfiak féltékenysége és óvatossaga, valaha, 
_  1925-ben — mégis csak korlátozott némileg. 
A darab írója nagyon jól képzeli el, hogy a 
nök _ most már persze csak „tart pou.r 
Part" — végre kitombolják dekoltázs mániáju
kat mert a filmen a női társadalom összes 
tagjai olyan pucér ruhakreációkban szaladgál
nák hogy az embernek szemc-szaja eláll tőle. 
Egy női'apacs, aki - 1950-ben! -- természete- 
sen TÖpÜlőciépen jár Italundjaz után, cfjy alkd* 
lommal defektet kap - még természetesebben 
pont az őserdő fölött, amelyben az utolsó férfiú 
tanyázik —, megtalálja az egyetlen, a draga 
kincset, „aki annyit ér, mint egy hasonló súlyú 
rádium". Három apacsnő társavai expedíciót 
szervez a nagy kincs elrablására, a szegény 
férfit a három női bandita megrohanja, össze
kötözi és elszállítja Newyotkba. Képzelhető, 
hogy milyen ribillió támad a nők Egyesült Ál
lamában! Egyszerre megkergül mind, mint a 
birka, a szegény férfit, aki nem is érti, hogy mi 
történik körülötte, katonaság óvja meg attól, 
hogy agyon ne csókolják, szét ne tépjék és a 
férfi az állam tulajdonába kerül, amely hét la

kát mögött őrzi, hogy az emberiséget a kipusz
tulástól megóvja.

Ennek a filmnek a témaja is azt mutatja, 
amire multheti cikkemben kitértem: hogy a 
filmnek nincsenek korlátái s bár ezt a témát 
például színpadra is föl lehetne dolgozni, ter
mészetesen távolról sem oly élethűen, valószí
nűtlenségében is olyan valószínűen, mint a fil
men, — e téma mégis tipikusan filmtéma, még. 
pedig nagyon jó filmtéma, mert a burleszknek, 
a vígjátéknak, sőt a tragédiának is úgyszólván 
valamennyi hatását ki lehet aknázni benne.

Ezzel egyidejűleg egy „Tornado" cimii filmet 
is láttam, amelyről a plakát azt mondja, hogy: 
„A természet és az emberi szív vihara." Tor
nádó egy fiatal zsentlmén szimbólikus címe, 
akit azért neveznek Tornádónak, mert olyan 
erős, mint e vihar maga. Tornádó barátunk 
azután a film utolsó fölvonásában egy való
ságos tornádóban szerepel, olyan hihetetlen 
élctveszedelmck között, hogy ilyen szerepre 
valóban csak mindenre elszánt ember vállal- 
kozhatik. Bemutat a film többek közölt egy 
északamerikai vizáradást, amely városokat 
dönt romba, vasúti hidakat sodor el, fákat szag
gat ki gyökerestől és e rettenetes tornádóban 
Tornádó mint egy félisten, úgy robog, röpül, 
száguld, ment életet a halál karmai közül, hogy 
végre imádottját is megmenthesse és a halálos 
viharból átvigye karjaiban a szélcsönd nyugal
mába, amivel természetesen a filmnek is vége 
van. E film játékbeli részei kissé avullak, de 
ami a vihar fölvételeket illeti, az az emberi bá
torságnak, a business vakmerőségének hősi 
példája. Toronymagas rönktorlaszok elöl, ame
lyek gyorsvonati sebességgel közelednek a fil
men az ember felé, a megáradt folyó közepén, 
a legcslegutolsó másodpercben ugrik csak cl 
az operatőr. Az izgalmak filmje ez s a természet, 
erejének, hatalmának örökkévaló hódolata, (c.)

Szenzációs olcsó csoport- 
ári&sltásunk október 31-ig
8.508

Mosógrenadin, feliér 
Női harisnya, 

minden színben 
Férfizokni,tartós minőség 

Fehér, azsurozott 
sifónzsebkendő 

Színes férfi- 
vászonzsebkendő 
Flanell portörlő

12.500
Mosott sifón és vászon

I

Divatmintás grenadin
Csikós és mintás ing, 

french
Kötött 

selyemnyakkendő
Gyermek - patentharisnya

14.509
Tenniszflanell, 

jó minőség 
MosóvoáI, 

gyönyörű mintákban
Bőrerős angin 

Függönyetamin, 
azsuros

Pohártörlők

19.500
Batisztsifón, 83 cm széles 

Divatingzefir, 
kitűnő minőség 

Divatflanell, 
legújabb mintákban 

Kitűnő törülköző 
Kanavász, színtartó 

Leánykaing vagy nadrág 
hímezve

25.500
Kitűnő 

rövid alsónadrág 
Divatkockás 

alj- és ruhakelnie 
Muszlinharisnya, 

dupla talp és sarok 
Női nappali ing, 

azsuros vagy hímzett 
Női nadrág, hímzett 

Női svéd kesztyű

Szövet- és selyemasztftly:
Gyapjukazán, ....
KftbátvelOUr, mindoVsVinbek ... • 
Kitűnő használati öltönykelme 
Divatöltönykelme, Ssánor...............
Doiible ragián-és átmeneti kabátkelnie.. 
Kombinált öltönykellékcsomag

76.000
183.000

70.000
145.000
198.000
160.000

(Tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagot)

Müselyemtrikó, duplaszéles . 
Japoneselyem, divatszinekben 
Libertyselymek ruhára, . 
Ruhabársony, ...
Crepe deChine divatszinekben

49.000
55.000
95.000
85.000

115.000

2,27a, 3 és 4 méteres szövet-, 
selyem- és mosómaradékok 

rendkívül olcsón

Kollekció- és íeliérnemüosztály: 
Férfi átmeneti doublekabát . 1,000.000 
Női kabát legszebb kivitelben 580.000 
Női télikabát, szőrmézve . .. 825.000
Velour flanellruhák, le£^óíb .. 164.000
Gyapjukazánbluz, Si“bo"...............  205.000
Gyapjukazánruha, 10?nuzónb.... 350.000
Eolinruhák, divatfazón..........  475.000
Divatcsikos és kockás aljak . 88.000
Zsemper fűző védő....................... 52.000
Trikózsemper, hosszú ujjal . . 135.000
Női kombiné, azsurral............. 49.0 0
Női hálóing, azsurral, hímezve 52.000 
Férfi nappali ing, íniiffi" ... 69.000
Rayémellü ing, fehér............. 92.500
Férfi hosszú hálóing ....... 95.000
Hosszú alsónadrág ...................  64.750
Flu-, leányruhák és kabátokban nagy választék

Kötött-szövött- és vászoiro$;dá9y:
Miiselyem harisnya, . 29.500
Selyem nyaksálkülönlegesség 56.000 
Divatmintás női gyapjumellény 115.000 
Színes női gyapjukabát..........  275.000
Kockás vállkendő, rojttal ... 98.000
Berliner gyapjukendő.............  192.000
Müselyemtrikó-reform nadrág 79.500 
Pamut lepedővászon ,150 cm. széles 45.000 
Damaszt kávéskészlet G személyes 133.000 
Damaszt étkezőkészlet 6 személyes 220.000 
Pamutvászon-párnahuzat.... 65.000
Paplan, kitűnő minőség..........  198.000

Mintákat
kívánságra készséggel küldünk



1925 október 19. 17aReccel
rv*M«7r«»w »vnA a mmk**-m »cn *m «Ma4a>4aKMBMUMtan(r.ji

Csáky honvédelmi miniszter Kijelenti, 
hogy u Somogyi-gyilkosság ügyének nyomozása uj nyom 

fölbuklíanása esetén még 6—8 hétig is eltarthat
A szocialisták bíznak a vizsgálat sikerében *—

interpellációban terjeszti
( 1 l.cotjvl tudósit ójától,) A Somogyi—Bacsó-gyilkos* 

ság ügye
szerdához egy liótrc újból n nemzetgyűlés elé kerül 
és előreláthatóan \ Iharos összecsapásokra fog vezetni 

az ülésterem Jobb- és baloldala közölt.
A Ileoocl munkatársa érdeklődőit ebben az ügyben

Cs:ky Károly gróf
honvédelmi miniszter vélcméuyo iránt, aki a kővetkező 
crdckos nyilatkozatot tette:

— Az amnesztiarendelet még semmiesetre 
sem jelenti azt, hogy a Somogyi—Bacsó-gyil
kosság- ügyében elrendelt nyomozásnak nincs 
semmi értelme. Sőt ellenkezően, a nyomozásra 
igenis szükség van, mert

az amnesztia nem a gyilkosságra, hanem n 
tettesekre vonatkozik, másszóval tettesek 

nélkül nincs amnesztia.
A tettesek kinyomozása után állapíthatja csak 
meg a bíróság, hogy ag amnesztia föltételeinek 
megfelelnek-e, vagy pedig bűnhődniük kell cse
lekedetükért. Nem részesülhetnek amnesztiá
ban a g il kosok, ha lettük inditóoka az ön
érdek volt, vagy pedig a gyilkosság elköveté
sétől visszafelé számított fiz éven belül nyere
ségvágyból elkövetett bűncselekmény miatt 
jogerősen voltak elítélve. Ha például a tettes a 
gyilkosság elkövetése előtt igy gondolkozott:

„Jó lesz nekem ennek a Somogyinak az 
aranyórája**,

akkor amnesztiában semmiesetre sem részesül
het, míg ha ellenben bebizonyosodik, hogy 
lettét nem önérdekből, hanem politikai okból 
követte el, akkor — ha utólag el is vette 
Somogyi aranyóráját —, az amnesztia meg
illeti. Másszóval

a döntő kérdés itt az, hogy mi volt a gyil
kosság inditóoka.

Györki Imre ~övq szerdán
elő a legújabb adatoKat

Beszéltünk ebben pz ügybon
Györki Imre

szocialista képviselővel is, aki a honvédelmi miniszter 
nyilatkozatával kapcsolatban n kővetkezőket moudoltn:

— A honvédelmi miniszter urnák jogi szem
pontból teljesen igaza van abban, hogy az 
amnesztia nem a gyilkosságra, hanem a gyil
kosokra vonatkozik, tettesekre tehát igenis 
szükség van.

Az amnesztia gyakorlása azonban kizáró
lag a kormánytól függ,

mert hiszen a tettesek csakis a kormány elő
terjesztése alapján részesülhetnek kegyelem
ben. A kormány pedig több ízben is kötelezte 
magát arra, hogy a gyilkosság megtorlásától 
semmi körülmények között sem tekint cl. így 
nyilatkozott annak idején maga a honvédelmi 
miniszter is, Vass József pedig miniszterelnök
helyettesi minőségében jelentette ki, papi pa
lástjával felel azért, hogy a nyomozást min
den melléktekintet nélkül lefolytassák és a 
tettesek elvegyék méltó büntetésüket. Ami már 
most a nyomozás mai stádiumát illeti, mi is 
ugy tudjuk, hogy

a vizsgálat, bár az utolsó hetekben nem 
haladt előre, még mindig folyik.

Azt sem lehet mondani, hogy az uj nyomozás 
nem vezetett újabb nyomokra, mert hiszen 
vagyon lényeges momentum az, hogy a 
Beniczky-féle vallomásban megnevezett gyanú
sítottakról kiderült, hogy sem cl nem tűntek, 
seon meg nem haltak, hanem például Kovarcz 
Emil Sás dón teljesít szolgálatot a csendőrség 
kötelékében, Lehrer Árpád pedig az Atlantica 
alkalmazottja. Lehrer kihallgatásán kívül 
lényeges momentum Soltész István kihallga
tása is és mi ezek után bízunk a nyomozás 
sikerében és

MÁR CSAK
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ÁLL RENDELKEZÉSÉRE
NE MULASSZA EL 
AZ ALKALMAT!

*

J'ls itt újból reá kell mutatni arra, hogy a 
nyomozásra, vagyis a tettesek megái lapít ásóra 
igenis ezükség van, mert enélkül nem tisztáz
ható a gyilkosság inditóoka, vagyis a? sem, 
hogy az ainnesztiai-endelet von atkozta that ó-c 
erre az ügyre, helyesebben a gyilkosság el
követőire, vagy sem.

Munkatársunk most megkérdezte, igaz-e, 
hogy a Somogyi—Bacsó-gyilkosság ügyében 
elrendelt nyomozás már

befejeződött és egyetlenegy uj adatot sem 
produkált,

vagyis ezekután már minden rer ényt föl 
lehet adni arra, hogy a gyilkosok biráik elé 
legyenek állíthatók. A honvédelmi miniszter 
igy válaszolt:

— A leghatározottabban kijelenthetem, hogy 
a nyomozás még folyik és senki sem tudhatja, 
hogy mikor fog befejeződni. Tegyük föl azt 
az esetet, hogy eddig csakugyan nem merül
tek föl nyomravezető adatok.

Ebben az esetben a nyomozás már 2—3 hét 
múlva befejeződhetik,

míg ha a katonai ügyészség uj nyomra buk
kan, 6 -8 hétig is eltarthat még, amig a nyo
mozás aktái végleg lezáródhatnak.

meg vagyunk győződve arról, hogy a vizs
gálat a tettesek megállapítására fog 

vezetni.
Állandóan gyűjtjük az uj adatokat, amelyeket 
időnként a nyomozó ügyészhadbiró-alezredes 
rendelkezésére bocsátunk. Mivel azonban ugy 
látjuk, hogy

az eddigi adatokat sem vizsgálták ki a 
kellő tüzet ességgel.

szerdához egy hétre a nemzetgyűlésben fogok 
interpellálni ebben az ügyben. Reá fogok mu
tatni a nyomozás eddigi eredményére, de 
egyszersmind hiányosságaira is és

kérni fogom a vizsgálat megfelelő ki
egészítését.

Az egész nyomozást a nyilvánosság ellen
őrzése alá akarjuk bocsátani, amit a honvé
delmi miniszter ur egyszer már megígért, do 
sajnos, nem teljesített.

224.000 koronát, ha most fizet 
elő bármely könyvesboltban 
vagy a kiadónál (Genius rt., 
Budapest VII, Ilka-utca 31)

NChr mberlc>ln“ 
a divatkubút 

Iker. 950 exer

B■A

KOCtU 
olcsón 
vehet II

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

Ezer K 
átmeneti kabát 950 
Télikabát . . 1200 
Városi bunda. 2300 
Bundabekecs. 1000 
Bőrkabát . . 1200 
I TESTVÉREK

Oltörkőddil áruhíia

Károly "körút

NAGY VILÁG
TÖRTÉNETÉRE

IL KIADÁS
*

Már csak 3 hétig rendelheti meg 

441.000 K 
árért, három egyenlő havi tör
lesztésre ezt a rendkívüli jelen

tőségű munkát,

Budapest BV, Vác3«wtca 9. srám

rr-rwcm«WRMTvminmMUBtran>EaKaaLai

Sár- és
hőcipő

MSffll
az ára készpénzért

665.000 K
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OsztálysorsjátekXV. Magy. KT. 3

Szerencsés esetben

Í3 milliárd K
nyerhető
Az I. osztály 

busása már 
oiitifrtököw 

tgjgffie* A rendeléseket 
ftérjUk sürgősen

Sorsjegyek hivatalos árai:
’/i a/g V4 sorsjegy

Dreher

BAKKSÖR.
nagyszerű

AEOICKE
BANK R.-T. -

Budapest, IV, Kossuth Lajos-u. 11
Telefon: József 154—68 

Sürgönyeim: „MALOMB ANK“

Ónéra Vesekit® Pince
,^naHBBSS8E8EBM5Cr£EEilI53I3EEiUtB3DKirangrEKKWEI3SMB®aB>

Étterem, VB, Andkássy-ut 25
Esténként

a nápolyii művészek
együttese énekel és muzsikál 

Bqlépődij nincs!

I

Értesítés
A régi lelek által ki nem váltott, Illetve 

nem ulitott osztály sorsi egyeket 
folyó hó 19-töi

hétfőn, kedden és 
szerdán

árusítjuk el a jelentkező 

uj vevőknek 
Az 1-ső osztály húzása 22-én, 

csütörtökön Kezdődik

Deák és Dr. Oröóüy
Bankház

a magyar királyi osztálysorsjátek 
főáru si tói

Budapest VI, Andrássy-ut 16 
Telefon: 189-99

SZAKORVOSI ■•«•••-.
Rendelés egésznnp. Kúkóczi-ut 32. I.oin. 1. Ilókussal szemben

bőst

____ ___________________________ ) 
Brilliánsokat, gyöngyöket 
és régi ezüsttárgyakat Cnhrnnlnjnn Bcn6 Károly-kflrut 28.tr. (Köz- 
tcljcs értékben vásárol ublllllulblbl ponti városház főkapunál) A rés,

tesztelt Háziasszony — az újonnan forgalombaaki Cinnek

hozott valódi Szent István cikóriakávét ajánlja, snkén.
teSenül is elárulja, hogy az Őn javáí akarja,

X I* POROSZ X

ZIFA
A LEG.'OBB MINŐSÉGBEN.

GÁSPÁRFŰLÖP
VT, HUNGÁRIA-KÖRŰT .72 
TELEFON: 4-68, 39-60, 60-21

Kézísríüdenfitásre nélkülözhetetlen a

Ez a fiüszeires megérdemli, hagy Ösa őt ailandéan vevőként támogassa!

fejhallgatótCsak gyári j si.f wr

használjon

rr. c»
•e

£

ÁAvacttumcsö gyári jele: J

fi'í. ta íL9"

mert ez a cikória- 
kávé nemcsak 
hogy kiváló mi- 
rraöségü’p de alap
jában véve olcsó 
is, mert a gyár 
ajándékul

dísztárgyak 
W i evőeszközök 
SSsS’' ® ciinr t. s vnrmvrlsport-s verseny dijak 

dús választékban SCMLEOFER ezUstárugyár 
gyári árban VII, Kasincajr-u. 14. Tol.: J. 135 28

!■ II HM-IBIFTSII —BW—   r I I > ■ IIR II i r m——

K&töttkabátoíi, pulóvere#, 
szveti&eveb, vadászmetté- rnefc stb^ hölgyek, urak és gyermekek rászóró

Czcröor*, V. kerület, Dorottya-utca 10

KittM HfiOriOÍ&M Ol€SÚ 
minőségű UUKuIi UH árusítása 
SGHÁFéíR GÉGNÉL, DÖBRENTEI-TÉR 4. sz.

Arak ezrekben
Ferii magasszúru, rá 
niúnvurrott..............
Uagurianzin ben. ín 
boxbőrből................

Női regatta, la box ■ 
Női miigasszúru box, 
lnkkupllvnl................
Hyctnm hóxoipo jb .’ö~ 
3±2LL".lfiQM-»»-ig2IO

250
275
225
175
150

Női sárcipő................
nyelvca lOQ
f'Vrfl sárclpiő ......

110
Ntll hoelptí amarhalayrtin. 
artemtval VQO 
'üyormek Mrclpö 2Z-28-lgt 
28-34-lg 7| 
ilizIcinöT tovoszőr, 
áthajtós, bőrtalppal ■

GycrmekhócipV, ngyes párok 1QQ cacr

88 
100 
165
85
90

EGYESÜLT IZZÓLÁMPA ÉS
VILLAMOSSÁGI RT, ÚJPEST
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N«0y Mrány a francia kamaiAani w Hím miatt
A francia kamarában valami kisebb pénz- 

ii.'ryi javaslatot tárgyaltak, amely senkit sem 
érdekelt. Az érdeklődés egy előre bejelentett 
interpelláció fele fordult, amely u radikális 
szocialista párt neszéről fog elhangzani. Az 
interpelláció a belügyminiszterhez és a had
ügyminiszterhez szólott arról, hogy a hadsereg 
egysegei bizonyos magántermészetű ügyek 
szolgálatában állanak. A napirend után a ka
mara áttért az interpellációkra. Birgeau kép
viselő, a radikális szocialista párt egyik nem 
nagyon jelentékeny tagja lepett a szószékre.

— A francia hadsereg — kezdte beszédét a 
szónok — minden vihart, minden véres ka
taklizmát keresztül élt az elmúlt esztendőkben. 
A háború alatt a tiszta honszeretot vezette a 
hadsereg minden lépését, ma pedig a pénzkere
sés egyik eszközévé teszik a francia trikolórt.

Fölháborodott zugás fogadta ezeket a kije
lentéseket. amig végre a szónok magát a tényt 
is elmondta. A tény pedig az volt, hogy a had

Fcírovích Szvetlszüáv BwtiapesfrQ érkezoíi
Régi roklíbntriikk a napilapokban az. hogy valamelyik 

filmművészről, vagy filmmüvésznőről azt Írják a hirde
tésekben, hogy Budapestre jön. Ez, rendszerint azt je
lenti, hogy legközelebb valamelyik uj filrnio kerül be
mutatásra Budapesten, azonban ö maga ritkán szokott 
jelentkezni.

Most azonban megtörtént a szokatlan eset, l’etrovich 
Szvetiszláv, akinek legújabb filmje .A szerelem harcosa" 
címmel csütörtöktől kezdve bemutatásra kerül a Corvin- 
szinháznkban, tegnap, vasárnap este valóban Budapestre 
érkezett. A magyar közönség szeretett Szvotilo fáradtan 
érkezett és igy A Ilcgf/el tudósitója csak néhánv szót 
v állhatott vele a pályaudvaron. Petrovich elmondta, hogy 
< gyenosen l’árisból jön, ahonnan csak néhnnynapi sza
badságot kapott azért, hogy budapesti premierjén jelen 
leinn. Csütörtökön cl fog látogatni a Kain irába és 
a Corvinba, mert

látni akarja, hogy régi szeretett közönsége nem feled
kezett-e meg még róla.

Szvc'i különben nagy munkában van. Parisban kél 
filmet csinál most egymásután, azután . . . azután talán 
nála is Amerika következik, mondotta szolid és titok
zatos mosollyal.

Blborsugér
A mai nemzedék számára nincsenek kép

telenségek. Amit a fantázia elgondol, azt az 
agy hallhatatlan energiával megcsinálja, 
amint ezt a röpülőgép s a rádió megoldott prob
lémái mutatják.

A mai generáció számára még rejtély a láthatatlan 
ember problémáin, do egyáltalán nern kivihetetlen gon
dolat. A „Biborsugúr" cimii, misztikumokban gazdag 
liiniigyi dráma, amelyet október 23-án. pénteken mutat 
be. az Orion-szinház, ennek a még megoldatlan, de, 
ozrdk fantáziáját izgató kérdésnek fantasztikus, de nem 
képtelen megvalósítását mutatja.

A „Biborsunár" egyébként a „Buster Kaaton 
Máskában" cimü zseniálisan kedves burleszk- 
kcl és két kisebb kisérőképpel kerül bemuta
tásra.

Pola Negri wí n^szutja eiőít
Pola Negri, akinek neve — legalább is 

Európában — már magúban véve is -‘biztos 
sikert jelent, ismét, férjhez megy. Chaplin és 
Pola Negri, ez a két fi lm híresség, mintha csak

/*y®

szövet- és selyeniájruüzlclébeiíi

IV, Koronaherceg-utca 8

Kabát-,
kosztüm- és rulia- 

kelmék, legújabb divatselymek, 
bársonyok függönybatlszt 

és etamlnok nagy 
választékban 

ügyminisztérium engedélyt adott arra, hogy a 
touloni hadikikötőben állomásozó hajóraj részt 
vegyen Claude Farrére „Virrasztónak a fegy- 
verek“ cimü regényének megfilmesítésében.

Az interpelláció elhangzott és a hadügy
miniszter szinte mosolygó nyugalommal állt 
föl, hogy választ adjon:

— A francia hadsereg vérzett és megvédte a 
hazát, de Franciaország szerepe ma már a 
kultúra zászlajának tiszteletben tartása. Át
engedtem a hadihajókat a Claude Farrére- 
fllm, fölvételeihez, mert ez a film nagy művé
szetével a francia kultúra és művészet zászla
ját emeli magasra és emelni fogja a gloire 
békés dicsőségét az egész világon.

A kamara elfogadta a hadügyminiszter vá
laszát és ha a francia kamara ezen a nagy
szerű véleményen volt a filmről, ugyanezen a 
véleményen lesznek a budapesti Kamara és 
Corvin látogatói is, ha csütörtöktől kezdve 
megnézik ennek az attrakciónak az előadásait.

O<J<-

mellékesen működnék a színészi pályán, igen 
sok változatosságot keres ós talál a polgári 
életben is. A különbség házassági ügyek szem
pontjából Chaplin és Pola Negri között mind
össze az, hogy Chaplin nem nyilatkozik házas
ságairól és szerelmeiről, Pola Negri ellenben 
igen szívesen beszél magánéletéről a nyilvá
nosság előtt.

Most, hogy Európából v issza! «lrt, ismét eliegyezto ma
gút valami fialni nemet arisztokratával. Termesze!csen 
a nagy amerikai lapok munkatársai megrohanták őt és 
a művésznő azivesen nyilatkozott ulabb élményeiről.

— Nem fellelek róla — mondta —, pályám, amely 
hozzá-ijoktr.totf. amink a mcg.látszásúhoz, hogy milyen 
szeszélyes, milyen gyorsan változó az asszony! lélek, 
rányomta bélyegét az égisz életemre. Más az életet viszi 
belő n szerepeibe, ón n szerepeimet játszom meg r.z 
életben. Jíppen ezért szereltem eddig szerepeim közül leg
jobban ,-A eárnő“-t, Biró Lator, és Lengyel Menyhért 
magyar irók nagyszerű drámáját, mart a cárnő az íz 
asszony a drámában, aki éu vagyok az életben. Asz- 
szony minden izében, asszony mindig és minden hely
zetben és mindon cselekedete nz asszon ylsúgát szolgálja. 
Én azt tartom, hogy nem nz ember a teremtés koro
nája, hanem az uszony, a maga felséges valóságában, 
ha valóban asszony. Ezt játszottam meg „A c.árnö“-ben 
és soha annyira nem voltam Pola Negri, mint ebben a 
szerepben. Azt hiszem, ezért arattam vele olyan nagy 
sikert.

Pola Negri valóban sikert aratott ezzel a filmmel, épp 
úgy, mint nz életével és nekünk nagyszerű bizonyítvány, 
hogy ez a nagystílűim nő éppen két magyar Írónak a 
daraL’r.bati adta egészen önmagát, amint azt már e 
háton látni is fog.'.'x a budai esti publikum, amely elő a 
Royal Apolló, Corso és Omnia vásznán viszi ezt a pa
zar eredet iségű, lázas lülttelésii Jládltis—Parnmouut- 
d rá: rút.

Jackíe még minőig a rég!, lányos

Jackio Cooganról riasztó hírek terjedtek el 
a legutóbb a nemzetközi sajtó hasábjain. Azt 
írták róla, hogy Hamletét fogja játszani.

Azok, akik Jackio Cooganí, a maga egyszerű naivitá
sában, rongyos ruháiban, félrecsapolt fiókájában. huncut 
szemeivel szerették, szomorúan konstatálták, hogy az a 
Jackie, aki írnrnletot játssza, már nem lehet ti régi. 
Gondolatban szinte cl is búcsúztunk eltol a gyermektől, 
aki minden évben néhány órára megaranyoz.tr. az. éle
tünket.

Múlt hét. csütörtökjén azonban a Royal Apollo és 
Kamara bemutatta „A kis Robinson**-!, .lackio legújabb 
filmjét, és a kis gyermekmiivész hívei boldogan állapít
hatták meg, b.ogy

Jnekie még mindig a régi, aranyos kis gyermek, 
aki rongyos ruhácskájában, elnyűtt cipőivel, nagy kerek 
sz.omcivcli hódítja meg a lelkünket, aki csak a művé- 
szetével, játékával és mimikájával ^hasonlít a felnőttek
hez., do a gyermekier.r,eréből és bájosságából még mindig 
nem vesztett semmit. A kis Robinson uj miliőben mu
tatja bo n kis Jncklct c.x az. erősebb drámai fölépítés 
csak hasznára válik, mert ebből a b- jon gycrmckléb'k- 
ből még több művészetet, még több közvetlenséget tud 
kiváltani.

1
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Hatóságilag engedélyezett

s ew
pizsama, nyakkendő, férfihnrts- 
nya, keztyil, gallér, női fehér- 

_ neműek, harisnyák, linzi kabát, 
j téli g.vnnjti nlsóruhúk, női kö

tött mellény és knbi’t, esernyők
Férfiing
SCHLESEER ÉS KLEIN
Budapest, V, Tisza István-utca 10. sx. (volt Fürdő-utca) 

nmi M B & atrtT Mranynt,p«UMUt,|fyUngyBtiés DRuLUANS f, Kr veszek

Singer A, IV, Egyetem-u. 11.
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A halálsiigaralk föStal&ófónalí 
Bídnkurreiise attam

Minden újságolvasó ember előtt még élén
ken emlékezetes az a hatalmas isajtóhadjárat, 
amely egy angol mérnök találmánya körül 
lefolyt ezelőtt húrom évvel. Ez az angol mér
nök azt állította, hogy olyan sugarakat talált 
föl, amelyekkel a távolban élő embereket el 
tudja pusztítani.

Az angolt kormány nagy érdeklődést tanúsított n halál
sugarak iránt, azonban a mérnök titkát elárulni nem 
akarta és igy az egész, ügy, amelynek alapja valószínűen 
vagy szélhámosság vagy tudatiamul# volt, clalud*

Most Amerikát ejtette lázba néhány hónap előtt ha
sonló találmány. Szintén fantasztikus erejű és befolyású 
sugarakról volt szó. Erről a sugárról azonban kiderüli, 
hogy

nem szélhámosság, nem tudatlanság, hanem egy 
merész fantáziával, nagyszerű készséggel megírt — 

regény.
Angliában és Amerikában óriási példúnysz.ámof ért cl ez. 
n regény, amelyet úgy olvasott mindenki, mint egykor 
az „Alagut“-nt. Ezt a regényt „Uiborsugür“ címmel 
lilmesitct lék meg és az Orion-Szinház, amely csak válo
gatóit attrakciókkal lép a publikum elé, a „Z, a fekete 
lovag" után, csütörtökön ezt hozza disztingvált és válo
gatott közönségének.

Rahhl Akiba Ss tévedhet!
Rabbi Altiba azok közé a szerencsés emberek 

közé tartozik, akiknek nem kellett vaskos kö
teteket összeírni, hogy nevét az utókor meg
jegyezze. Elég volt neki egy rövid mondatot 
mondania. Nincs semmi uj a nap alatt! Ezt a 
mondatot a hagyomány szerint Rabbi Altiba 
mondotta és ezzel örökké beírta a népek tör
ténelmébe a nevét.

Az emberok évszázadokon át úgy látták, hogy ennek 
a mondatnak igaza van és ezért emlékeztek meg Rabbi 
Akibárói, most azonban lassanként kiderül, hogy Rabbi 
Akiba is tévedett és igy ezért fog mindenki emlékezni a 
nevére. Már pedig, b.ogy IIalibi Akiba tévedett, azt leg
közvetlenebbül: Harry Piel, ez a nagyszerű mozirendező 
és filmszínész bizonyítja be minden újabb filmjével. Most 
a legközelebbi napokban kerül bemutatózni u Tivoliban 
„Pénzt vagy életet!" című filmje, amelyben Ziganonak, 
a mondiavoloi haramiavezérnek a kalandjait játssza 
meg, oly rendezői trükkökkel ós színészi bravúrokkal, 
hogy ha Rabbi Akiba föltámadna,' maga is elismerné é-' 
beváltaná, hogy tévedett, mert igenis van uj dolog a nap 
alatt!

lefjszewteií, 
leyíchbah, 

tegetoáRbiaií

Elkán és Gerő
VI., Andrássy-ut 27
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koronáért vegyen bármely tőzsdében egy 

íllatvédő sorsjegyet 
Ffíreyerneiuiéipjy s egy csukott négykerék- 

fékcs teljesen fölszerelt 6 üléses uj 

AUWIOVIL 
öt teljesen fölszerelt molorkeiékpár, 

40 darab ísljesen uj kerékpár és 
54 kölőuléle értékes nyeremény 

ALL A T V fiD ’i K V1L A ÓSZÖVETSÉGE 
MAGYAROKSZAGJ 0SZTÁLY 

TÁRGYSORSJÁTÉKA 
Budapest VI, Gróf Zichy Jeuő utca 4 

Telefon: 162—00
Sorsjegyek viszonteladóknak is!

•.

A

BRilUÁNSSIUT to A r kt n d I d ráf- 

l <■■>■■■ ■>,! - jr ■■■!■>».■ „ J t) ti I n v « •» K
S* Kil‘A,v ^•’i’éz-teTnpLszömb.)B Telefon: J. 1O&-3S

k-;:

K^9inü$ kedvezményünket, a

307>"Os árleszállítás!11 S a nagtf sikerre való tekintettel Ssszes női- és fférfisztfvet, 
rnos6áru«ujdonsAgairikra ttiferjeszteltiüíi 

Tekintettel a tömeges forgalomra és érdeklődésre, kérjük t.
7 (pannónia-szálló vevőinket, hogy a kora jlélelőttl órákban eszközölje vasárié- 

£>UUci|JC3l, WCSíMILfci Ul f mellett) sait, hogy a megszokott előzékenységgel szolgálhassuk ki.

megaranyoz.tr
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VASÁRNAPI 5PORT
a

Bajnokcsapatunk vereséget szenvedett a Vasasoktól, 
a ferencvárosiak gólzáporral győztek az Óbudaiak fölött 

vasas-MTK 2:0 (2:0) - FTC-HL Kér. TVE 7:2 (3:0) - NSC-UTE 0:0 - KAC-VAC 2:0 (1:0)
- „33“ FC-DEAC 1:1 (1:1)

pat teljesen tehetetlen volt. A csatársorban egyedül Mol
nár „élt". Az első két percben mtir három korúért ért el 
a Vasas, a 10. percben a negyediket. A yezelögot au 
percben esett Ilinuncr révén, ugyancsak o rúgta n ma 
sodikat is (23. p.). A -II. félidőben Hogán tréner teljesen 
fölforgatta a csapatot, de mar ez sem hasznait. A JJ. 
percben parázs veszekedés támadt az állóhelyen, ami 
miatt percekig szünetelt a játék. Boltiért kiállítottuk.

Törekvés ETC 1:0 (0:0). Erzsébet-utca. — Bitó: Bíró S. 
Az első félidőben az crzsóbetfalviak tanúidnak, de Jól 
működik a vasutas védelem és minden go ra menő tö
rekvést meghiúsít. A II. félidő első faló változatos kepét 
mutat. A 33. percben Mészáros lövi a mérkőzés egyot- 
let gólját — szabadrúgásból. Bár nz E Ft csatárok szé
pen llniseltck, az ellenfél tömörülő védelmén nem tudta... 
áttörni és igy a kiegyenlítés nem sikerült.

„33“ FC—BEAC 1:1 (1:1). Ilungária-ut. — Bíró: Ilcrtzka. 
Az egyetemisták jnár az első percben gólt lőnek. 1 esoy- 
nvik clszcdte a labdát Strausztól és Erhardlnnk tolta 
aki vódhctellonül belőtte. A ‘.12. percben Zloch es Erhardt 
kölcsönösen harcképtelenné tették egymást — öt percre. 
A 35. percben Boor Pipát a hatos vonalon faultolja. A 
megítélt tizenegyest Pipa bevágja. A II. félidőben a 
BEAC l eves támadásait Zsák kitűnő védése tette hatás
talanná.

NSC—UTE 0:0. Üllői-ut. — Bitó: Nagy L. Egyenlőerejü 
ellenfelek küzdelmében különösen a védelmek brilliriz- 
lak. A faultolásban Fogl ifi és Weinbergcr vezérkedtek. 
Utóbbi Kelecsényit tette pár percre harcképtelenné, aki 
inzultálta Wcinbergcrt és ezért kiállították.

KAC-VAC 2:0 (1:0). Lóversenytér. — Biró: Salgó I. 
A kispestiek határozottan Jobbak voltak. Legeredménye
sebb emberük Szabó volt, aki félidőnként (32, p., 111.

25. p.) egy-egy gólt rúgott.
Másodosztályú bajnokság. BAK—l MTE 2:1. URAK— 

ETSC 1:1, URAK—URTSE CL Testvériség-Világos
ság 4:1.

TöreKvés—ETC 1:0 (0:0)
(A Reggel tudósítójától.) A vasárnapi baj

noki mérkőzések kettős szenzációval szolgál
tak :

a kék-fehérek váratlan vereséget szenved
tek a Vasasoktól, ugyanekkor pedig a zöld
fehérek valóságos iskolajátékban hatalmas, 

gólarányu győzelmet arattak
és ezzel a bajnokság jogos favoritjai lettek. 
Mindenesetre örvendetes, hogy az MTK tizen- 
kétesztendei egyeduralma után az idén teljesen 
nyílt a bajnokság sorsa.

FTC—III. kér TVE 7:2 (3:0). üllői-ut. - 8000 néző. - 
Bíró: Éguer. A kitűnő kondícióban levő ferencvárosiak 
Kohut révén már az első percben gólt érnek cl. Ettől 
fogva a zöld-fehérek fölénye mindinkább kidomborodik, 
mert u redivivns Pataky jelenléte a csapatban nagy nyu
galmat hozott. Mindvégig fnir és sokszor mintaszerű össz- 
játékban csak ugy hullanak a gólok, ami főként a ki
tünően működű FTC-födözetck érdeme. A második gólt 
a 25. percben Sándor lőtte, a harmadikat Stecsovits 

.(38. p.). Félidő: 3:0. — A II. félidőben az óbudaiak vé
delme teljesen kifullad. A játékosok alig állnak a lábu
kon és igy a ferencvárosiak Mácsay (G p., 31. p.), Ste- 
esovits (8. p.) és Sándor (41. p.) révén könnyen érik el 
további góljaikat. A III. kerületiek első gólja a 28. perc
ben esett Skvarek lövéséből. A másodikat Kenyeres sze
rezte meg csapatának az utolsóelőtti nercben. A bíró 
erélyesen vezette a mérkőzést, de mindkét oldalon egy- 
egy tizenegyest elnézett.

Vasas—MTK 2:0 (2:0). Ilungária-ut. — 6000 néző. —
Kiró: Schissler József. Bajnokcsapatunk még sohasem 
látszott ki olyan gyönge formát, mint vasárnap. A cen-

RendKivül izgalmas és nívós 
Küzdelmek folytak a válogató 

birkózóversenyen
Bécsben magyar* győzelem vár/aatő 

az egész vonaton
<A Rcngcl mtuikatdrsdlól.) A jövő vasárnap Mécsben 

eldöntésre kerülő osztrák-magyar birkózó viadalra az 
MBBOSz vasárnap tartotta meg válogatóversenyéi a régi 
képviselőházban nagy és előkelő közönség előtt. Minden 
egyes súlycsoportban klasszikus küzdelmek folytak, de 
különösen

a I’app- Döincny-mérkőzés hozta citázlsba a nézőket.
Az alig 20 esztendős I’app László Varga Béla dr. leg

tehetségesebb tanítványa, aki nagy jövőre hivatott.
Az éjfélig tartott viaskodúsok eredményei alapján 

Bécsben a következők fogják képviselni a magyar szí
neket:

I. Légsulyban: Magyar Ármin (BAK).
II. Pehelysúly lián: Németh Jenő (MÁV).

HL Könnyüsulyban: Matúra Mihály (MTE).
IV. Közép a) súlyban: Szatay Imre (MTE).
V. Közép b) súlyban: I’app László (MAC).

VI. Nehézsúlyban: Szelki Ottó (Vasas).
Bécsi tudósítónk értesítése szerint az osztrák reprezen

tánsok ezek: Stiedcl (Simmeringer SC), Sesla K. Sim- 
mering), Sesta Lajos (Slmmering), Stockbauer (Sím- 
mering), Drahozal (Siinmoring), Wiesberger (Linz).

Radvdny Ödön, szövetségi társelnök a bécsi viaskodásra 
vonatkozóan kijelentette, hogy csak a könnyüsulyban 
kétséges a magyar győzelem, mert az óridserejii Sóstóban 
Matúra nagyon kemény ellenfelet kap.

Tottleg InzultAlták nz osztrák boxszövetség kapitányát, 
dr. Spiogler bécsi mérnököt, az uj ökölvivószÜvotsóg 
tegnap esti viadalán. Az osztrákok legalább is egyen
rangúak voltak a mieinkkel, mégis minimális vereség
gel voltak kénytelenek távozni, mert az utolsó meccs
ben, amelyet Kankovszky Artúr vezetett, teljosen jogosu 
lattanul n szabálytalanul küzdő Bokodyl jelentették ki 
győztesnek. Ez alatt a mérkőzés alatt történt a fönt
említett incidens.

Grimm nyerte
Újpest sprintbajnoKságát

jg vilúgneítovdan Bőmmel újból levert* 
t Bánttzfsyt

(A Reggel tudósítójától.) Az őszi szezon utolsó kerékpár
versenye az újpesti Htadióuban 6000 főnyi közönség előtt 
folyt le. A sportrajongók a múltkor súlyosan Bérűit 
lipcsei Ilommel bejelentett világrckordkisérletóre voltak 
kiváncsiak. A kísérlet azonban nem sikerült, meri, 
Ilommel. egy óra alatt, mindössze f>6 km. 070 métert 
futott be. de igy is könnyen verte Bániozkyt és a 
holland V érméért.

Részletes eredmény:
I. Másodosztályú versenyzők szezonzáró pontversenye 

(10 kör): 1. Vida László (BTC) 13 ponttal. 2. Barát 12 p. 
— II. 350 l:c:n.-eH motorok versenye (10 km.): 1. Kovács 
Alajos 91 kiíométeres átlagsebességgel. — III. Újpest vá
ros sprint bajnoksága 10 kilométorcu: 1. G rimm János 
(EKE). 2. Bécs (Jóbarátok). A vezetődij győztese: 
Koichcrt Sándor. — IV. Újpest város 1 órás nemzetközi 
mótorvezetóses „Aranykorék“-versenye: 1. Alfréd Romínéi 
(Lclpzig) 66 km. 070 m. (Világrekord: 84 km. 500 m.i 
Vezető: Hans Ilörtrich. 2. Bánitzky József 10 körrel 
hátrább. Vermcer messze a vert mezőnyben végzett. — 
V. Búcsú selejtező verseny: 1. Eigncr (FTC).

Óriási sebesség. Ist esttől táviratozzak: A 
Beauniont— Kupát Sadi Lecointe nyerte, aki a 
kitűzött 300 kilométernyi utat óránkénti 312’A 
kilométeres sebességgel röpülte be.

A 25 esztendős jubiOeumára
' ™ i imi ii

fölfrissült és megszépült

ERDÉLYI BOROZÓ.,.
SZABÓ—WALDMANN

szalonzenekara játszik

Szinház után reggelig az uriközönség 
kedvenc találkozóhelye

W&lk owerben nyerte a KAOE a megismé
telt 4XH‘0-as .stafétabajnokságot, mert a MAC 
negyedik futója, Rózsahegyi László, torok
gyulladása miatt nem jelenhetett meg az 
Üílői-uti pályán. Idő: 3 p. 33.5 mp.

Uj tehetség tűnt föl a munkások monstre futóversenyén 
a 18 éves l’etrovits Károly személyében, aki a körülbelül 
3 kilométeres távot 11 p. 53 mp.es jó idő alatt futotta 
l>c. A verseny startjánál 130-an jelentek meg és 86-an 
futottak he a célba.

Elsimul a KAOE válsága, mert Hatschek Ervin, a kiüli 
ügyvezető elnöke és az egyesület vezérférflai között kői 
csönös nyilatkozatokkal helyreállt a béke vasárnap dél
előtt.

Leleplezték a Vida-siremléket. (A Reggel 
tudósítójától.) A két esztendővel ezelőtt el
hunyt dr. Vidd Henriknek, a kiváló sport
embernek és sporthirlapirónak tisztelői mű
vészi síréinléket emeltek a rákoskeresztúri 
izraelita temetőhen. Az ünnepélyes fölavatás 
vasárnap délben volt. Az emlékmű előtt Waclis- 
mami Dezső, Brüll Alfréd. Bíró Dezső és dr. 
Földessy János mondtuk beszédet.

Lovaregyleti vi rsenyeK
Lovaregyteti-dij

I. Alperes (Gulyás), 
II. Korái (Szabó L. II.), 

III. Tandi (Kovács L.).
Vasárnap befejezte a Lovarcgylct w. évi versenyeit. 

Az utolsó napot élénk érdeklődés kisértc. A nap fő
versenye, a Lovaregyleti díj, a versenycsztcndő legszebb 
és egyúttal legszenzációsabb versenye volt. A tótágast 
álló papírforma ebben a nagy díjban is parázs meglepe
téssel szolgált, az esélyteljes lovak egyáltalán nem ját
szottak szerepet. A verseny elején Savó szédületes iram
ban vezetett, a startnál a román kiküldött, Prince 
d’Orange II. és különösen Korái, kissé mogkésett. A 
vezető Rothscbild-lólioz Alperes kap leghamarabb csatla
kozást, míg Korái csak az egyenesre fordulva találja 
meg lábait. Alperes a távoszlopnál már két hossz tiszta 
vozctóssel igyekszik a cél felé, kívül Korái és Tandi 
törnek előre, do a vezetőt beérni már nőm tudják. A 
lehalt Savé negyedik, a jó versenyt futott l’rlncc 
d’Orange II. ötödik. Bajtárs, amely állandóan csak Pron 
tóhoz igazodik, reménytelenül a vert mezőnyben húzódik 
meg, az ugyancsak semmi szerepet nem Játszott Ascanió- 
val egyetemben. Az eredmény a győztes és a helyezettek 
révén % versenyesztendő legnagyobb mcglopeté>so volt.

A nap részletes eredménye:
I. futam: 1. Koppány (l-3í) Gutái. 2. Utolsó (3) Escli. 

Fm.: Boglár, Réponse, Katrinca. 3h, nyíl. Tót.: 10:3(1, 
17, 31. 11. futam: 1. Mucsai (2) Esch. 2. Dugóról (2)
Kovács L. Fm.: Mocncnto, Sarkantyún, Fodros. Bloudian. 
1h, 2’411. Tót.: 10:34. 20, 22. III. futam: 1. Alperes (12) 
Gulyás B. 2. Korái (10) Szabó L. II. 3. Tandi (16) 
Kovács L. Fm.: Sirocco, l’Cuice d’Orange JI„ Bajtárs. 
Aseanio, Szándékos, Savé, Prontó. 3h, l’/jh. Tót.: 10:209, 
47, 36, 56. IV. futam: 1. Mangan (3:10r) Gutái. 2. Gcntry 
(2) Kovács L. 3. Boróka (5) Sajdik. Fm.: Erőszak, Uzsok, 
jöiuör, Nádor, ’zih, 5h. Tót.: 10:21, 12, T2. 13. V. futam:
1. Rajna (2) Hofbauer. 2. Küzdő (2’4) Szabó L. II. 3. 
Sinbad (6) Kaszián. Fm.: Várkert, Matróz, Mafilbrough, 
Ecartó II., Impossible, Blondelli, Sobri Jóska, lh, l%h. 
Tót.: 10:41, 17, 17. 19. VI. futam: 1. Édesbabám (12) Btasek.
2. Útmutató (4) Kovács L. 3. Fácán (8) Péter. Fm.: 
Assir, Poscuse, Derengő, Silcna, Piczlkóm, Sunyi.

ÜgetőversenyeK
A nap részlete eredménye:

I. futam: 1. Babám. 2. Brama. 3. Rataplan. 10: 72. 20. 
27, Uk II. futam: 1. l’apramorgo. 2. Elba. 3. Jupiter. 
10:17, 15, 24, 49. III. futam: 1. Zóra, 2. Shiinray. 3. Bánva. 
10:60, 19. 19, 20. IV. futam: 1. Gabi D. 2. Rézangyal.
3. Visszhang. 10:38, 19, 46, 31. V. futain: 1. Amice. 2. Jani. 
3. Drakuta. 10:507, 135, 23, 235. VI. futam (gróf Dösscwffy- 
emlékverseny): 1. Adonis (1!6) Cassolíni. 2. Emlék (1’4) 
Zwillingor. 3. Angoltan (4) Kallinka. Fm.: Kairó (2). 
Cimbora (12). 10:24, 11, 10.

IPASCHKA ÉS TÁRSA-HEIN H. 
fllTÉSS ÉS VASIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
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Felelős kiadó: Hóna Ödön igazgató

Redlvlvus 
koksz- és barnaszén tüzelésre 
egyaránt kiválóan alkalmas 
tűzálló öntöttvas alkatré
szekkel biró folytonégö le- 
niczköpenykályha. — Fftlül- 
muIhatatlan fütőképcsségü 
folytonégö kályha a tagmo
dernebb technikai újítások
kal, a logizléscsobb kandalló
szerű formában éskivitelbon

tonégo Kályhák

Utánam l 
HENRIK!HUR

ruhaáruházába, Rákóczi-ut 15 | Átmeneti kabát | 
hol bundát, átmeneti Kabátot 

eső-, téli-, bőrkabátot síb.
bámulatos olcsón és amellett jól 

vásárolhatunk
N4»c meg kirakatainkat!

i Városi bunda I
J 2,500.000 koronától &

»
hLLOOOjOO^koronútól

I Külön mérték
| utáni szabóság
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„VilágosBág“-könyvnyomda rt. Budapest, VIII, Conti-u. 4. 
Műszaki igazgató: Deutscli D.

j

i HÁlnsiobo isiíöi'"i IIIIIU 3-5 millióért

Uriszoba klubgarniturával if-I millió K-ért 
 Po<lmanl«ikv-utc« 14. ssAm

fi tölgy, vitrlnes kom- II illett, 4-5 millióért 
U Külön külön ís átadó

\á O
U IV /
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Megérkeztek a világhírű orosz és svéd 

hő- és sárcipők 
Óriási választók. Hitelképeseknek részlotro is 
Wllhelm Ztigmond, VI, Nagymez«-utca SÍ


