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Apponyi vasárnap

Jászberényben hadat üzent

azoknak, akik Magyarországot „kalandor
királysággal akarják megajándékozni" 

Megbélyegezte a parlamenti élet „rettenetes elfajulását” 
Lemond a mandátumáról, ha meghosszabbítják a nemzet

gyűlés életét

Andrássy Gyulát, a harcos legitimisták vezérét izolálják, 
a jászberényi beszámolóra már meg sem hívták

Jászberény, október 25.
(A Reggel kiküldött munkatársától,) Apponyi 

Albert gróf beszámoló beszédei már a háborút 
megelőzően, is jelentős eseményei voltaik a po
litikai életnek, de különösen és sokszorosan 
jelentős ez az esemény a mai devalvációs 
időkben, amikor az ország nemcsak anyagi, 
hanem szellemi .értékekben is megfogyatkozott 
és a parlamenti élet nívójának sülyedtsége 
már-már a parlamentarizmus csődjével fenye
get. A jászberényi „legitimista záiszl óbönt ás - 
nak“ külön szenzációja, hogy

itt robbantak ki azok a hónapok óta lap
pangó ellentétek, amelyek érzelmileg és 
taktikailag már eddig is két csoportra bon

tották a legitimistákat,
*

azokat, a.kiik a mai kormányzatiul karöltve és 
azokat, a.lciik a mai kormányzat megbuktatá
sával akarják megvalósítani a legitimista 
ideálokat. Apponyit ma még mind a két cso
port magáénak érzi és hirdeti, de rendkívül 
érdekes körülmény, hogy a jászberényi nép
gyűlést már a kormányzattal szemben ..jó
indulatúan semleges" Nemzeti összetartás Köre 
rendezte meg, amely most már nyíltan

megtette az első lépést Andrássynak, a 
inai kormányzat kérlelhetetlen ellenségé
nek teljes izolálására és nem hívta meg 

Apponyi beszámolójára.
Meg kell azonban állapítani, hogy amikor oz a 
kérdés a beszámoló után szóbakerült,

Apponyi a leghatározottabban elítélte 
Andrássy mellőzését és kijelentette, hogy 
erről csak most, utólag szerzett tudomást.

Jellemző egyébként Apponyi parlamenti izo sütött.
Apponyi AStoerl nagy beszéde

—■ Géniből és Lequeitióból érkezem ide — 
kezdte meg beszámolóját Apponyi —. Géni
ben Magyarország mai helyzetének egész szo
morúságát, Lcqueitlóban a föltámadás és az 
újból megerősödés reményének sugarát lát
tam. E kettőről fogok beszélni és közben a inai 
helyzetről és az ennek kialakulásában való 
csekély részesedésemről. Géniben bátran föl
merülhet az a kérdés, hogy

ml ott tulajídonkepen mit keresünk?
Mert ha ennek az intézménynek az a hiva
tása, hogy a nemzetek közötti egyenlőséget és 
ennek alapján a jó egyetértést előmozdítsa, ha 
az a hivatása, hogy a békeszerződések által 
teremtett lehetettén állapotot legalább eny
hítse azáltal, hogy az idegen uralom alá ke
rült nemzeti kisebbségek jogai fölött őrködjék. 
ha az a hivatása, hogy a mai egyoldalú lefegy
verzésből származó lehetetlen helyzetet a le

láltságára, hogy a jászberényi beszámolóra 
mindössze három aktív politikus utazott el: 
Cziráky József gróf, Pallavicini György: örgrof 
és Czettler Jenő, amig a kíséret többi tagjai, 
mint Zichy Aladár gróf. Csekonlcs Iván gróf, 
Szterényl József báró. Harkányi György báró, 
Lukachich Géza tábornok, Palugyáy Móric, 
Förstcr Aurél és Ferdinándy Gyula volt bel
ügyminiszter, a Nemzeti összetartás Körének 

. vezetőségéből, Apponyi régi — ós várakozó 

. állásponton levő uj —• híveiből és barátaiból 
regrutálódtak, akik vasárnap délelőtt ’/tll 
órakor különvonatlal érkeztek meg Jász
berénybe. Apponyi Albert gróf György fiával 
már szombaton este megérkezett Jászberénybe 
és csak ma reggel utazik vissza Budapestre, 
llégi jászberényi választói, akik közül né- 
hányan

már 1881-ben Apponyi-szavazók voltak, 
elébe utaztak és akadtak, akik aggódva kér
dezgették tőle, hogy hát „magyar embernek 
nevelődik-e az az Oltó királyfi?"

— A Habsburgok évszázados története álá
— válaszolta Apponyi — vastag vonást húztak. 

Garantálom, hogy Ottóból „magyar" ki
rály lesz...

Amire Apponyi kíséretével együtt a Pite
térre — ma már Apponyi-tér — vonult, körül
belül 2000 főnyi tömeg gyűrűzte körül a vá
rosház előtt fölállitott szónoki emelvényt. „A 
nemzet pátriárkája" hosszú, sötétszürke felöl
tőben és barna puhakalapban lépett a szó
székre. Reggel óta azon aggódott, hogy az cső 
miatt a tömegeket kizáró városházi nagy
ieremben ne legyen kénytelen beszélni és alig 
fogott hozzá beszámolójához, elállt a szemer
kélő cső és néhány percre még a nap is ki

fegyverzés általánossá tétele által szabályozza, 
— amint ez programjában megvan —, hát meg 
kell állapítani, hogy

a mi javunkra s a mi igazunk érvényesíté
sére — kivéve a pénzügyi újjáépítésben 
való segítséget — ez az intézmény eddig 

semmit sem tett.
Mégsem tartozom ma azok közé, akik kilépé
sünk gondolatát máris fölvetik, mert az a 
munka, amit ott végzünk, ha közvetlen ered
ményeket nem is hoz, nem mondható teljesen 
kárbaveszctlnck. Mert sehol máshol nem tud
juk az egész világ müveit nemzetei'képviselői
nek leikébe bccsöpögtotni annak a helyzetnek 
igazságtalan és a világbékére nézve fenyegető 
voltál, amelyben Magyarországot hagyták; és 
most, amikor Németországnak belépése küszö
bön áll,

nem lehet előre megállapítani, hogy milyen

Tibet
Tibet volt az az ismeretlen ország, a titkok

nak az a szentelt földje, amelyről nem tudott 
soha semmit Európa. Tibetét, a titkok hazá
ját, sárkányos kapuk őrizték. Testetlen 
árnyak vagy csodálatos varázslók, iidvezült 
szentek vagy rémitö bélpoklosok, nevetős 
örültek vagy egy vérengző hit eltorzult gyil
kosai élnek Tibetben? — ez mind a világ 
képzeletére volt bizva. Hogy-hogy, nem, most 
egypár éve mégis csak befőhettek a lábukat 
a tilos földre a profán angolok. Hát kiderült, 
hogy a titokzatos Tibetben is közönséges 
halandók élnek. Van egy babonás hatalmú 
papságuk, különben pedig kereskednek, lus
tálkodnak, veszekednek, betegségeket kap
nak és meghalnak. Nincs több titka a sápadt 
Tibetnek; nincs, csak az az egy, hogy miért 
kellett titoknak lennie a világ előtt, miért 
volt tilos érdeklődnünk iránta s megismer
nünk? Mi magyarok pedig a bejárt 
Tibet helyébe uj titokzatos, tilos Tibetet 
kaptunk. A tulajdon édes hazánkat. A 
magunk legközelebbi közéletét. A leg- 

- hozzánk tar tozóbb világot. Minden héten tar
tanak törvényszéki tárgyalásokat, amelyek
ről kizárják a nyilvánosságot. Tárgyaláso
kat., amelyeken sem szeméremsértő részlete
ket nem kell elfödözni, sem legszentebb hon
védelmi témáinkról nincsen szó s mégsem 
szabad az ország szemének és az ország 
fülének ott lenni. Ti tök! Ugyan miért kell 
a tárgyalást elzárni, amikor Petrichevich- 
Horváth Emil pőrét tárgyalják? Miért és 
ki előtt kell titoknak maradni egy közhiva
talnok ügyének? Miért tilalmas az ország 
közvéleményének az ekrazitos Kovács fivé
rek tárgyalása? Micsoda tibetségek ezek? 
Aztán minden nap leültetnek a vádlottak 
padjára egy-két elfoglalt újságírót, tiltott 
közlés vétsége címén. Valótlanságot irt? 
Nem. Rágalmazott? Ugyan. A nemzet hite
lét vagy éppen a becsületét sértette? Soha. 
Amit megírtak az újságban, az sohase 
hazaárulás, nem koronarontás, se valami 
országosan kártékony, bőszitő hazugság; 
nem, amit megírtak, az igaz, az tény, egy
általán nem titkolt törvényszéki vagy rend
őri esemény, amiről a nyilvánosságnak joga 
és oka van értesülni. Karácsony hetében az 
újságok nem merik majd megírni, hogy a hó 
leesett: hátha, bizonyos tibeti szempontokból 
az országnak azt nem szabad megtudni. 
Tilos, tilos, tilos! Hajh, nincsenek Kárpát
jaink, egyetlen erdőnk lesz csak, amit 
tilalomfából ültetnek a mi egyenes kis 
magyar földünkre. Tilos a közlés, titkos a 
tárgyalás. A tibetizmus titokzatos köde száll 
le az életünkre, találgathatunk, képzelődhe
tünk, tanakodhatunk és remeghetünk, nem 
látván az orrunkig a titokzatosság nemzeti 
korszakában. Amelyben, mindennel szem
ben, ami titkos, egy lesz és egy marad nyil
vános: a szavazás. Az az egy nem akar 
titkos lenni ebben a szent Tibetben..
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változásokon mehet keresztül ennek az in
tézménynek működése.

Várjunk e téren is, de nem összetett kezekkel, 
hanem nyílt szemekkel és nyugodt elhatározás
sal és

a világot ne engedjük elfeledkezni arról, 
hogy magyar kérdés is van.

A mi munkánkat diplomáciai utón minden
felé folytatni kell

anélkül, hogy kalandorpolitikába bocsát
koznák — amitől Isten óvjon —, 

minden alkalmat, minden repedést, amely a 
meglevő állapotokban mutatkozik, föl kell 
használnunk arra, hogy megkezdjük az elő- 
vomilást Magyarországnak ahhoz a rekon
strukciójához, amelyet a világhelyzet meg
enged, amely minket gondviselésszerü küldeté
sünk teljesítésére képesít. Homloktérben bel
politikánkban

a pénzügyi elrendezkedés áll.
A pénzügyi rendezkedésnek ezt az útját nem 
akartam meggátolni s nem foglaltam ellene 
állást, bár tisztán pénzügyi szempontból az 
volt a meggyőződésem, hogy

ilyen mértékben, ennyi kölcsönösszeg el
nyerésével a Nemzetek Szövetségének 
igénybevétele nélkül is tudtunk volna 

magunkon segíteni.
Ami rábírt arra, hogy elvileg a nemzetgyűlésen 
is beleegyezzem ebbe, tisztán a kérdésnek a 
jóvátételt, programmal való összekapcsolása 
volt. Az egész külföldi kölcsön akciónak érdeme 
abban van, szerintem, hogy ezt a kérdést 
20 évre nyugvópontra juttatta és ezért járul
tam hozzá szavazatommal.

Az eredmény világraszóló szenzáció.
Mert addig, amig az előre megáll api tott terv 
szerint az első év végén 100 millió aranykorona 
deficitünk lehetett volna, nincs deficitünk, ha
nem van 60 millió aranykorona fölöslegünk. 
Ez a világraszóló szenzáció, amelyet, mint 
olyant — ha már megván — kihasználni én is 
iparkodtam, de egymás között mondva, a né
met közmondással azt mondanám, hogy7

kevesebb talán több lett volna!
a parlamenti életnek

amely már-már ünnepnappá teszi az olyan 
ülést, amelyen nagyszabású botrány nem for
dul elő. Az utolsó napokban a nemzetgyűlés' 
két törvény javaslatot tárgyalt teljes nyuga
lommal, kölcsönös megértéssel, parlamenti 
dekórummal. E két szociálpolitikai törvény
javaslatnak megjelenése láthatólag lecsöndesi- 
tette a hullámokat és lehetővé telte az egyet
értő működést. Íme egy intőjel, amely meg
mutatja azoknak az alapoknak egyikét, ahol 
az együttműködés lehetőségét meg lehet ke
resni. A polgári irányzatnak és különösen

a keresztény irányzatnak kell a kezébe 
vennie a szociális reform nagy müvét

s ennek monopóliumát nem szabad a fölfor
gató és forradalmi irányzatoknak hagynia. 
Tény az, hogy nemcsak hazánkban, hanem ismerősöm.

A mai korszak hasonmása, képiája Tisza Kálmán kor
szakának. Mgyanaz a stabilitás, ugyanazok a nem mm- 

dig kifogástalan eszközök, amellyel elérték.
Mindezek folytán a tárgyilagos bíráló előtt 
mérleg áll, amelynek két serpenyője közül 
az egyikben a stabilitás, a másikban az az 
prköícsi ár van, amelyet érte fizettek s a tár- 

Ezt a gyors eredményt ugyanis közgazdasa
gunk súlyos megpróbáltatásával értük el, a 
fokozatosnak vélt adócsavarnak olyan rögtöni 
megszorításával, hogy tárgyilagosan veve a 
dolgot, nagy kérdés,

vájjon a tulnagy sikert egészen és valóban 
reális sikernek könyvelhetjük-e ol?

Nagy kérdés ez, amelynek megoldása attól 
függ, hogy milyen mértékben tudjuk közgaz
dasági állapotaink szanálására fölhasználni. 
Minden esetre a helyes utón indult el a kor
mány, amikor a ködösön fölszabaduló összegeit 
beruházási célokra iparkodik igénybe venni 
és ezt folytatni kívánja. Ez azonban nem elég. 
A mi közgazdaságunk minden ágának, első
sorban a föld in ívelésnek, igen nagy hitelekre 
van szüksége. Hasonlóan áll a dolog az ipar
nál és a kereskedelemnél és

nekem kételyeim vannak az iránt, hogy a 
kormány hitelpolitikája helyes-e?

Vájjon a tisztára kormányomul potencia alá I helyezett hitclmonopólium nem állja-e utján
annak a tőkebeözönlésnek, amelynek lehetősé
gei, ha nehezen is, de megvannak. A kormány 
helyesen cselekednék, ha a legélénkebb ügye
lőmre méltatná azokat a súlyos aggodalmakat, 
amelyek a francia kereskedelmi szerződés iránt 
nyilvánultak meg. Ezen a téren várom a kor
mány cselek vesét ós ezen a tóién tartom jó
nak vele szemben szigorú bírálatot alkalmazni, 
mert csak a közgazdasági föllendülésnek terv
szerű, szakszerű, tudatos alátámasztásával iga- 
zolhatja azokat az óriási áldozatokat, a kor
mány, amelyeket a nemzettől követelt és ame
lyet a nemzet — tisztelet, becsület, le kell 
venni előtte a kalapot — minden ellenállás nél
kül meghozott.

A kormány politikájáról és helyzetéről
én a legclfogulatlanabbul beszélhetek. Nem 
tartozom a kormány pártjához, de nem tan o- 
zom a fakciózus ellenzékhez sem, hanem ipar
kodom a legteljesebb objektivitással mérle
gelni a kormány tevékenységét, meglátni 
annak fénypontjait, hogy annál alaposabb 
jogom legyen árnyoldalait bírálni és kiemelni. 
Közéletünk egyik legszomorubb jellemvonása

rettenetes elfajulása,
az egész európai helyzetben rekordot jelent 
egy kormányzat négyéves fönnállása. Ez 
tény s annak ellenére, hogy sok tekintetben 
nem értek egyet a kormányzat szellemével, 
nem zárkózom el annak elismerésétől, hogy

a mai rettenetes helyzetünk közepette az 
állapotoknak ilyen értelemben vett stabili

tása érdem, eredmény.
Nem tludok rokonszenvezni azokkal az eszkö

zökkel, amelyekkel az eredmény eléretett. 
Kérdezem, hogy ezek az eszközök részben nem. 
olyanok-e, amelyek a nemzetnek állandó 
erkölcsi erőtőkéjét gyöngítik s hogy e tekin
télynövekedést nem a túlságos rezignáció han
goztatása által érték-e el? Ez a kormányzat 
egész módszerével és eredményével nekem régi

gyilagos bíráló habozik, hogy milyen verdik
tet mondjon. Én is habozom, illetve nem haboz
nék, ha módomban állana a mai kormányzat 
helyébe egy másik kormányzatot állítani. 
Mivel azonban ez nem áll módomban, ezért 
nem vagyok úgynevezett fakciózus ellenzéki s

nem törekszem a kormányzat mindenáron 
való megbuktatására,

hanem arra törekszem, hogy a bírálat tárgyi
lagossága által a bírálatot a kormány részére 
is megérthetőbbé fiegyem s annak elfajulását 
tőlem telh előleg megakadályozzam.

— E bimliat enyhesége azonban megáll, ha 
átmegyek a kormány akcióinak arra a részére, 
amelyet

az alkotmányreform
gyűjtőneve alatt foglalt,

ezeket az alkotásokat egyenként elítélem 

a fekete lovag
8) o u g I a s Fairbankssal és

A kis Robinson
J a c kIe Coogannal
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A nyílt szavazás semmi egyéb, mint a politikai 
vagy társadalmi függőségben levő választók 
tömegeinek megfosztása attól, hogy a maguk 
akaratát szabadon nyilváníthassák. Megadni 
a szavazati jogot és azt hazugsággá változtatni 
azzal, hogy nem lehet úgy élni vele, mint más 
valakinek,

ez a hazugságnak belevitele alkotmányos 
életünkbe, megmérgezése alkotmányossá- 
gunknak, aláásása a jogi tiszteletnek és a 

tekintélynek.
Fájdalommal állapítom meg, hogy éppen azok
nak a magyar társadalmi .rétegekinek egy 
része, amelyekkel egyedül tudok együtt dol
gozni,

élvezik a pünkösdi királyságot, amely a 
kommunizmus után beállt érzelmi reakció 
folytán a valóságos politikai reakció útját 

egyengeti.
Ma még tud hatalmi eszközeivel uralkodni és 
nem veszi észre, hogy a vékony jégréteg alatt 
milyen repedés nyílt, hogy gyűltek össze a 
veszedelmek és ha azokat nem tudjuk lefogni, 
vezetni, el fogják söpörni azt a társadalmi 
rendet, a/melynek az alapján, állunk. Én a 
józan és igazi értelemben vett hazafias kon
zervatív politikát nem tudom elválasztani 
a fejlődés törvényeinek megértésétől és keresz
tülvitelétől, mert, ismétlem,

a fejlődésből az húz hasznot, aki kezébe 
veszi és azt söpri el, aki ellene szegülni 

próbák
— Ne hiányozzék ebből az egész szomorú 

képből a legmegdöbbentőbb vonás. A választói 
törvény eredeti szövegében volt egy lehetetlen 
intézkedés, amely a nyílt, szavazási is kötele
zővé tette volna. De a részletes vita vége felé 
meglepetés utján sikerült ennek az intézkedés
nek lényegét

a megjelenési kötelesség 
kimondásával ismét becsempészni. És kinek 
sikerült ez? Annak a kisgazda-frakciónak, 
amely a nagyatádi Szabó István által alapí
tott demokratikus kisgazdapárt maradványa; 
er, a párt a titkos szavazást vallotta program
jául, most pedig a legsötétebb reakció és társa
dalmi zsarnokság szellemét vitte be a válasz
tási törvény tárgyalásába. Az a gondolat 
vetődött föl, hogy mivel az uj választójogi és 
felsőházi törvény , törvényerőre emelkedése 
után állítólag országgyűléssé alakul át a nem
zetgyűlés, ennek mandátuma automatikusan 
további öt évre meghosszabbitódik.

Én ilyen meghosszabbított man
dátum alapján törvényhozói 
jogot gyakorolni nem fogok.

Ha öt évre nyertük a megbízatást a nemzet
től, öt év múltán az lejár. Ha azt tovább gya
koroljuk, akkor mi

rablást követünk el a nemzet jogainak 
gyakorlásával.

— A jogfolytonosság egy részének helyre
állítása magában véve lehetetlen fogalom.

A jogfolytonosság egy és oszthatatlan: 
vagy van, vagy nincs.

A jogfolytonosság kritériuma az. hogy min
den változás, legyen az a legradikálisabb, az 
alkotmány által arra rendelt tényezők utján 
menjen végbe. Magyar alkotmányos jogfoly
tonosság a törvényes királyság nélkül épp úgy 
nem létezik, mint nem létezik országgyűlés 
nélkül. Beszélnek még a. jogfolytonosság rész
letekben való hely reál litúsáról, ha ilyen kép
zelhető volna, de még ez sem sikerülne: egy
szerűen azért, mert

országgyűlés a királyi összehíváson alapul.
Mi, akik a jogfolytonosság hívei vagyunk, el
ismerjük, hogy akkor, az összeomlás után

Eredeti
amerikai c i p ö k íi lön 1 egességeink 

gyártmányok állandóan kaphatók 
Ameri can Shoo Comp. Ltd.
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vacuum allatt elő, a jogfolytonosság alapján 
nem működhettek az intézmények, a nemzet- 
nck kellett öHTfuifjún segítenie. Ez nagyon ho- 
Jyesen törtónt az általános szavazati jog alap
jani összeült nemzetgyűlés utján és á nomzet- 
gyiilái teljes joggal, a nemzeti szükségjog alap
ján létesítette azokat az ideiglenes intézménye
ket, amelyek szükségesek arra, hogy itt rend, 
nyugalom és törvény uralkodjék. Mi ezeknek az 
intézményeknek tisztelettel és engedelmesség ■ 
gél tartozunk, az ö intézkedéseiket igy koll 
fogadnunk és én

soha,' semmivel sem fogok rokonszenvezni, 
ami az 1920:1. törvénycikk alapján működő
ha Magyarországot egy kalandorkirálysággaB akarják 
megajándékoznig akkor megszűnt a passzivitás lehető
sége, akkor minden erőnket össze kell gyiljtenig hogy 

ennek a kísérletnek a lehetőségét kizárjuk.
Nem pártalakitásról van itt szó, mert hiszen a 
jogfolytonosság és ezzel a törvényes királyság 
folytonosságának hívei mindenféle pártban 
találkoznak.

össze kell azokat szedni és számon kell tar
tani, hogy a magyar nemzet ősi ösztönével 
és erejével útját Alijuk minden kalandos 

kísérletnek,
amely Magyarországot a súlyos megpróbál ta
tások után azok legsulyosabbikába, nemzeti 
léte jogalapjának megingatásába sodornák. 
Miért mondom ezeket! Nem akar ez vészkiáltás 
lenni. Korántsem, mert én nem hiszem, hogy 
ilyen kísérlet komolyan megtörténjék. Nem 
tételezem föl azokról, akik az ország ügyeit 
felelősség mellett vezetik, hogy belctaszitsák 
a nemzetet a jogbizonytalanság, a kontrover- 
ziák, a széthúzás, a polgárháborúhoz hasonlatos 
lelki, mcghasonlás förgetegébe, nem hiszem, 
hogy olyasmit akarnának létesiteni,

amit szabadkirályválasztásnak neveznek, 
de ami utóvégre semmi egyéb, mint 

pretoriánus uralom.
Nem hiszem azt. sem, hogy engedélyezni akar
nának játékbankot, akár az ország centrumá
ban, akár a periférián, amely bank az anyagi 
romlás és az erkölcsi pusztulás magvát hin-

Politikusok véleménye Apponyi beszédéről
Tizenegy órától pontosan tizenkét óráig be

szélt Apponyi. Az egyórás szónoklat látni- 
valóan kifárasztotta, de nagyon jó hatást tett 
reá, hogy a népgyiilés közönsége nem lármás 
közbeszólásokkal, „percekig tartó tapssal és 
éljenzéssel'* ünnepelte, hanem

hódolatteljes, áhitatos csöndben hallgatta 
végig.

A népgyiilés berekesztése után az urikaszinó 
látta vendégül villásreggelire Apponyi kiséré- 
tét, amelynek tagjai A Reggel munkatársának 
arra a kérdésére, hogy

a beszámolóbeszédnek melyik része tette 
reájuk a legnagyobb hatást,

igy válaszoltak:
Sztcrényi József báró:

— Ebből a nagyszabású beszédből, amely 
egymásba kapcsolódó láncszemek összefüggő 
sora, nehéz volna egyes részleteket kiragadni. 
Legjobban megkapott az a kissé meglepő ha
sonlat, amely

a szabadkirályválasztást és a játékkaszinót 
állította egymás mellé azzal, hogy mind a 
kettő erkölcsi romlásba, pusztulásba dön

tené a nemzetet. •
Gyönyörűen volt megkonstruálva a beszéd köz
gazdasági része is.

Munkatársunknak arra a kérdésére. hogy 
Apponyi beszéde, amely szólott a parlamenti 
élet elfajulásáról is,

megjavithatja-e a nemzetgyűlés túlfűtött 
atmoszféráját,

Szterényl a következőket mondotta:
— Alig hiszem.
Nálunk nem szokás, hogy az emelkedett 
igazságoknak parlamenti visszhangjuk is 

legyen.

Kérje legújabb kópea

Divatárlapunkat
u enjediriénjf-BMivínnroi 
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intézmények tekintélyét lerontja, az ő ha
talmukat csorbítja, — mindaddig, amig az 
1920:1. törvénycikk jogalapján mint ideig

lenes kisegítő intézmények működnek.
Egészen más a helyzet, ha ők vagy az általuk 
alkotott bármilyen intézmény azzal a gondo
lattal lép föl, hogy a jogfolytonosságon alapuló 
intézmény helyébe lépjen, azokat, félre tol ja, 
hogy maradandóságát, állandóságát meg
szerezze. Akkor egész nyíltan és világosan, 
akármilyen reakció köpenyegébe is legyen buj
tatva, a forradalom terére lépett. Ha ilyen 
jelek mutatkoznak, hogy arra a térre akarnak 
lépni, 

tené. el az országban és amely Montecarlo ide
genforgalmát hozná állítólag a nyakunkra. 
Nem hiszem sem az egyiket, sem a másikat. A 
két dolgot együtt említeni — bár heterogé

nnek —, azért, mert
úgy erkölcsi alapjuk, mint erkölcsi hatá

sok nagyon sokban azonos.
Tehát ez nem vészkiáltás, attól még messze 
vagyunk, de mindig készen kell lennünk, hogy 
ha mégis bekövetkeznék az a pillanat, lehe
tetlenné tegyünk minden ilyen kísérletét. 
Nemzeti királyságot akarok én is. Kisujjamat 
sem mozdítom meg másért. Olyan királyt 
akarnak, aki a magyar öncéluság gondolatá
tól, a magyar állami függetlenség eszméjétől, 
a magyár nemzet iránti szeretettől van át
hatva? Hát állíthatom, hogy mi, a jogfolyto
nosság hívei,

ilyen királyt adunk a nemzetnek.
IV. Károly boldogult királyunk szakított csa
ládi hagyományainak azzal, a részével, hogy a 
magyar élet teljességével ellentétbe kerüljön. 
A ma még nem egészen 13 éves ifjú — erről ta- 
nuskodhatom én. ott voltam, lelkivilágába be
tekintettem — telítve van a legkorrektebb, 
tiszta magyar függetlenségi közjogi fölfo
gással.

így azután nincs parlamenti visszhangja Ap
ponyi igazságainak sem. A legnagyobb baj az, 
hogy a politikai pártélet tönkreteszi az akusz
tikát ...

Czéttler Jenő:
— Reám természetesen a közgazdasági rész 

volt a legnagyobb hatással, hisz ez az én 
ressznrtom. Nagyon igaza volt Apponyinak ab
ban, hogy a, szanálás „sikeréből" kevesebb több 
lett volna, apli azt jelenti, hogy

az adóprést nem kellett volna oly kímélet- 
lenül megcsavarni.

Erősen megkapott a beszéd nagy szociálpoli
tikai iránya is, amelyet követendőnek tartok.

Pallavicini György őrgróf:
— Nekc/m természetesen •? közjogi rész tet

szett legjobban. Remélem, hogy Apponyi ki
jelentései

intő szóként fognak hatni a kalandos kísér
letek előkészítésére.

©
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Kitűnő mosott chiffon............................................ 
Valódi Schroll-vászon ..................................... .. 
Legerősebb lepedővászon, 148 om..................  
6 személyes kávéskészlet ...................................  
6 személyes kávéskészlet, ajour széllel 
Himzett női la chiffon-ing............................... 
63 cm. széles, legerősebb futószőnyeg.. 
Dublé flanell, la, mintás ................................. 
Francia nyomott la flanell ..............................

Mindenfajta férfi-, női és gyermekfehérnemüek, 
harisnyák, keztyük, kötött-szövöttáruk, ernyők
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Megkérdeztem, hogy csakugyan folynak-e 
ilyen előkészületek, amire Pallavicini igy vá
laszolt:

— Igen, igen... Úgy hallom, hogy
mozgolódnak némely tacskók...

Végül
Cziráky József gróf

a következő érdekes kijelentéseket tette 
A Reggel munkatársának:

— Apponyi csodálatos beszédével szemben 
még a. kritika is szentségtörés lenne. Nem 
kritizálni akarok tehát, amikor megjegyzem: 
en fiatalabb vagyok, mint ő,

én kissé erősebben nyomtam volna meg a 
szót a mai kormányzattal szemben.

(5 az objektivitást néha szinte tulságba viszi. 
Kijelentem azt is, hogy Pallavicini barátom
mal együtt tisztán csak Apponyi személye 
iránt érzett hódolatteljes tiszteletből jöttünk 
el Jászberénybe, anélkül, hogy ezzel akár a 
Nemzeti összetartás Körének esetleges kor
mánytámogató intenciói, akár a mai kormány
zat, felé óhajtottunk volna közeledni.

Este Apponyi végignézte az ifjúság által a 
tiszteletére rendezett lampionos fölvonulást és 
hétfőn reggel visszautazik Budapéstre.

Ludvíg Vénes

Görögország és Bulgária 
alávetik magukat a Nép

szövetség párisi döntésének
Pdrts, október 25.

(A Reggel tudósítójának távirata.) A párisi 
bolgár követ kijelentette, hogy ha bármilyen 
felelősséget állapitanának meg Bulgária ter
hére, akkor Bulgária kész ennek következmé
nyeit elviselni. Ha azonban a Népszövetség 
meg állapit ja, hogy Görögország támadott, ak
kor

Bulgária jóvátételt követel Görögországtól.
A görög követ vasárnap megjelent Briand 

külügyminiszternél, mint a népszövetségi ta
nács elnökénél ás bejelentette, hogy

Görögország aláveti magát a Népszövetség 
döntésének.

Ezek után biztosra veszik, hogy a Népszövetség 
tanácsa hétfőn délután 5 órakor a külügy
minisztérium óratermében olyan határozato
kat fog hozni, amelyek

gyorsan véget vetnek a bolgár—görög kon
fliktusnak.

Szófia, októbei* 25.
(A Reggel tudósitójának távirata.) A bolgár 

kormány a harctéri helyzetről a következő 
hivatalos jelentést adta ki: A görög tüzérség 
vasárnap a reggeli órák óta bombázza Pipe- 
rica és Peirovo községeket. A két községből ér
kező hírek szerint a. tüzérségi tűznek számos 
halottja és sebesültje van a polgári lakosság 
körében.

A görög csapatok folytatják a bolgár te
rületek elfoglalását és semmi jel sem inu- 
tat arra, hogy visszavonulásra készülnének.

II
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a piros-fehér-zöld és a svarcgeBb 
tegÉtimizmtas harca

Győzött a kormány-legitimizmus I — Zita királyné ügyét elválasztják 
az Ottóétól — Andrássyt háttérbe szorították és izolálták

(A Reggel tudósitójától.) A magyar legi
timista törekvések Budaörs óta tartó válsága 
döntő fordulóhoz ért. Tudvalevő, hogy a legi
timisták között két irányzat küzd egymással: 
az egyik a legitimizmust nemzeti kérdésnek 
és nemzeti érdeknek tekinti, a másik a 
Hábsburg-ügyben főleg a katolikus szupre- 
máciának koronás biztosítékát keresi. Az úgy
nevezett „piros-fehér-zöld" legitimisták vezére 
gróf Andrássy Gyula, a katolikus gondolat, a 
hűvösebb legitimizmus zászlótartói a Zichy - 
grófok, János és Aladár. Az ő poliitikai el
gondolásuk közeláll az ötvenes évek ó-konzer
vatív lojalitásához. Nem ugy az Andrássyéké, 
akiknek restaurációs törekvéseit nem annyira 
a kegyelet vezérli, mint az a meggyőződés, 
iiogy a Habsburgok népszerűsége a horvátok, 
sváboké tótok és rutének között, kedvező esély 
az integritás megvalósítására. Budaörs alatt 
Zichyék teljes passzivitásban voltak, And- 
rássyék viszont jobb belátásuk ellenerő ki
tartottak a. király mellett, akinek hazaröpülé- 
séről nem volt előzetes tudomásuk. Zicliyék 
„Nemzeti összetartás Köre", amelynek az irá
nyítója egy nagyon tehetséges mágnás, gróf 
Csekonich Iván, a volt varsói követ, nem tart 
haragot a. mai rezsimmel, ellenkezően, parla
menti exponenseik támogatják Bethlen Istvánt.

Andrássy abszolút „non posszumuszávaT 
szemben a „reálpolitikai legitimizmus** ut. 

ját járják.
.Es a válság ütközőpontja és innen indult ki 
a harc, amelynek eredményekép Andrássy 
nem jelent meg vasárnap Apponyi jászberényi 
beszámolóján. A küzdelem nemcsak itthon 
indult meg,

eljutott Lequeitióig is.
A legitimista reálpolitika itthon azzal ér

velt, hogy Zita királyné ügyét a siker érdeké
ben el kell választani Ottóétól, Lcqueitióban 
pedig azt az álláspontot képviselte, hogy

Andrássy Gyula nem lehet a habsburgi 
gondolat főreprezentánsa Magyarországon, 

mert népszerűtlen, nincsen tábora és a leg
rosszabb név a mai kormányzattal szemben. 
Tiszával való sok évtizedes párbaja miatt néni 
szíveli a középosztály, liberális múltja miatt 
pedig a katolikusok előtt nem rokonszenves. 
Végül:

pártembernek nem lehet szerepe a legiti
mizmus reálpolitikájában.

Hónapok óta folytak tárgyalások ugy a kor
mányhoz nagyon közelálló körökkel, mint Lc- 
queii lóval. Végül is az özvegy királyné, mi
után Andrássy amúgy is betegeskedett,

gróf Sigray Antalra, Andrássy kebelbarát
jára bízta teljes képviseletét,

afci egyébként most is Lcqueitióban van. Gróf 
Károlyi József középállást foglal az intrikák 
kereszttüzében, ő a két csoport nehéz harcaiba 
nem avatkozott. Andrássy Gyula minderről, 
ami körülötte folyt, nem értesült és tovább 
dolgozott, a maga koncepciójának megvalósí
tásán, Társadalmi szervezkedést akart in
dítani,

a magyar korona ligáját, 
amelyben a jogfolytonossági gondolat vala
mennyi kivé egyesüljön. A budai, aztán a 
körmendi beszámolók már ezt a célt szolgál
ták. Mindez meghiúsult a nemzeti összetartás

Minden külön értesítés h< íyett!

Löwy Lajosné bzüI. Kiéin Ilka, Károly I. 
Frlgyesné szül. Kbln Malvin, in ni gyermekei, 
ugy a maguk, mint az aluli -ült rokonság 
nevében fájdalomtól megtört szívvel Jelentik, 
hogy szeretett édesapjuk:

Kiéin Jakab ur
„Kicin és Fia pipereszappan- és Illatszer

gyár rt.“ megalapítója
hó 24-én hajnalban, rövid szenvedés után, x.. ..í.iA-j.... x ....... , ,.__ , CSj;n.

hétfőn dél-
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inunkén és úldúsdus életének 93. évében, 
(lesen jobblétrc szcndcriill.

Drága halottunkat e hó 26-ún, héilőu (mi
előtt ’/.12 órakor fogjuk a rákoskeresztúri 
izr. temotő halottasházából a családi sirbollbn 
utolsó útjára kisérni.

Nyugodjék békében!
özv. Kiéin Gyuláné sziil. Korányi Kénél) 

mint menye.
LC-'iV k?!0” Károly I. Frigyes, mint vojei. 
Ml (les Jossefnó szül. Kiéin Klára és Kicin 

Tibor, mint unokái.
Földen Jánoska, mint dédunokája. 

Földes .József és a kiterjedt rokonság.
Csöndes részvétet kérünk!

Budapest, 1925 október 24. 

körének passzivitásán. Zichyék nem honorál
ták Andrássy terveit, amelynek halogatása 
közben elindították, jelentékeny anyagi áldo
zatokkal, a maguk vidéki szervezeteinek. ki- 
épité'sét. Miután a Keresztény Gazdasági 1 art 
a kormányt támogatja, igy

a legitimizmus guvcrnementálissá lett, 
amig Andrássyval emigrációban volt.

Andrássy háttérbcszoritását és izolálását a

Vasárnap kitört a német kormányválság
Három nemzeüipártti miniszter bejelentette Bemondását 

Luther kancellárnak
Berlin, október 25.

(A Reggel ludósitójának telefonjelcntése.) A. 
német nemzeti néppárt birodalmi z gyűlési 
frakciója vasárnap, rövid megbeszélés után 
ugy határozott, hogy helyesli Schícle, Neuhaus 
és Schliéber minisztereknek azt az elhatározá
sát, hogy a birodalmi kancellár utján még a 
mai. nap folyamán fölmentésüket kérjék. Az 
ülésen a párt 111 képviselőkig  ja közül, csak 
hatvanan vettok részt. Schiele birodalmi bel- 
iigyminiszlcr, aki szintén jelen volt az ülésen, 
a határozathozatal után azonnal elhagyta az 
üléstermet és fölkereste Schlieber birodalmi 
belügyminisztert és Neuhaus birodalmi gaz
daság ügyi minisztert. Este 9 órakor

a három német nemzeti párti miniszter

„Az a kormány, amelyet egy szűk hivatalnoki kaszt,
500 latifundium és 50 nagy kapitalista támogat.. “.

Baross János vasárnapi beszámolója
Solymár, október 25.

(A lleoocl tudósítójától.) Vasárnap délután tartotta 
meg beszámolóját Baross János képviselő, amelyen a 
pilisvörösvárl kerület minden községe képviseltette ma
gát. Baross Malasits Géza, IIcnymcfjl-Klss Pál, Létay 
Emii, Nagy Ernfí, Szakács Andor ltépvisolők társaságá
ban érkezett Solymárra, nhol nagy ünnepélyességgel fo
gadták a pesti vendégeket. Ezután

Baross János
tartotta meg beszáonolóbeszódét:

A mi együttes megjelenésünk bizonyítja, 
hogy a Demokratikus Biok nem múlt ki, de 
napról-napra erősebb, Ez a biok meg fogja buk
tatni azt a kormányzati, rendszert, amely 
csődbe vitte az országot. így töltötte meg az 
államkasszái, amit egyébként kellő csendőr- 
födözet mellett minden vidéki pénzügyigazgató 
meg tud csinálni. Azonban ez nem bölcs poli
tika, mert hiszem

ennek a kormányzásnak egyenes követkéz- 
ményo a munkanélküliség, az öngyilkossá
gok, a népbetegségek rohamos terjedése ás 
a legjobb szakmunkások tömeges kivándor-

y zásnak egyenes követkéz- 
gok, a népbetegségek rohamos terjedése ás 
a legjobb szakmunkások tömeges kivándor

lása.
Bukarestet, Angorát és az elpusztult francié 
vidékeket magyar munkáskezek épilik föl és 
a világ minden városában találni olyanokat, 
akiket ez a rezsim üldözött ki hazájukból.

Az a kormány, amelyet egy szűk hivatal, 
noki kaszt, 500 latifundium és 50 nagy, 
kapitalista támogat, nem csinálhat jó kül

politikát.
Csődöt mondott a földreform, amelyet kellő 
őszinteség és megalapozás hijján kezeltek cl ás 
fejeznek be most decemberben. Romániában 
100.000 hektáros birtokokból elvettek és szót- 
osz ottak a nép között 09.000 hektárt és meg
lő tolták azt az ígéretet, amelyet a háború 
alatt tettek a harcoló katonáknak, ellenben 
nálunk az Eszterházy hercegi hitbizománynak 
még mindig 350.000 hold földje van. Ez ellen 
küzdünk mi, alkuk

helyet követelünk a magyar népnek ebben 
a csonka országban.

Douglas Fairbankssal
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Erzsé bot-körűt 

Buster Keaton 
attrakció* burlcszk
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Bethlen-kormány jelentős taktikai sikerei közé 
könyvelheti. Amig egyrészt a mai rezsim 
egyik legnagyobb ballasztjától szabadul meg, 
másrészt a legitim izmust is kormánypártivá 
változtatta. A harc végső etappe-ja, hogy

hová áll Apponyi Albert gróf?
Egészen bizonyos, hogy Apponyi neon kapható 
egyik irányban sem. ő a saját útját járja. 
Természeténél ás koránál fogva is, a magyar- 
Ságnak ez a nagy reprezentánsa nem hajlamos 
éles propagandára, inkább a mérsékelt irány 
híve. Egy bizonyos: a lappangó válság kitöri, 
a Nemzeti összetartás Köre, amely a jász
berényi beszámolót rendezte, nem hívta meg 
Andrássy Gyulát. A monarchia utolsó külügy
minisztere pedig, amint már annyiszor poli
tikai pályáján, félreáll. Kiszorították. Izolál
ták. Tragikuma nem riportot, cssayt érdéinél.

megjelent Luther birodalmi kancellárnál 
és tudomására adta lemondását.

Politikai körökben hlro jár, hogy Luther a 
megüresedett három miniszteri széket állam
titkárokkal tölti be és a Jocarnói egyezmé
nyeket a Reichslag elé terjeszti, mert arra 
számit, hogy a német nacionalisták egy, ré
szének támogatásával

sikerül a többséget megszerezni.
Amennyiben a birodalmi gyűlés nem ratifi
kálná az egyezményeket, akkor

a kormány föloszlatja a parlamentet, 
amihez állítólag már megszerezte Hinden- 

burg elnök beleegyezését.
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Ha a népnek nem lesz elég ereje annak a 
politikai rendszernek támogatására, amely azt 
sürgeti, hogy a latifundiumok rendszeréről az 
egészséges földeloszlásra kell áttérni, akkor 
Magyarország sorsa végleg meg van pecsé
telve, __

Nagyatádi tudott keresz
tény lenni gyűlölet nélkül" 
Orosháza Ünnepe nagyatádi Szabó István 

emlékére
Orosháza, október 25.

(A Reggel tudósítójától.) Mayer János föld- 
mivelésügyi miniszter vasárnap reggel több 
nemzetgyűlési képviselő kíséretében Oros
házára érkezett, hogy résztvegyen nagyatádi 
Szabó István arcképének leleplezési ünnepé
lyén, Az ünnepi beszédet Lovász János kfs- 
gazd aképvi selo tart ot ta:

— Nagyatádi Szabó István — úgymond — 
tudott keresztény lenni gyűlölet nélkül és 
tudott demokrata lenni demagógia nélkül. 

Sem a népszerűség verőfényében, sem a hata
lom magaslatán nőm szédült meg. Nem szer
zett anayagi javakat, két kincset vitt a sirba: 
tiszta lelki ismeretét és a vállalt kötelesség tel
jesítését.

Csizmadia András, Orosháza képviselőjének 
délutáni beszámolóján Mayer János földmive- 
Itésügyi miniszter beszédet mondott:

—• Nagyatádi Szabó István és Bethlen István 
gróf összefogása biztosi tóttá a szilárd kor
mányzatot. A kisgazdapárt végleg Bethlen 
István gróf mellé állott, mert nagyatádi Szabó 
István is ezt az utat jelölte ki számukra.

Oteer Selters

víz. Régi bevált szer a légzőszervek betegségeinél 
,,, Kapható mindonütt

I' őraktfir:
Kttyea Tárnál Hl. ánványviz nagykereskedők
Budapest, IV, Váci-utca 42. Tolofon,’ J. 66—05 és <7. 151—25
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b kormányzó visszaküldi
a választójogi törvényjavaslatot

nemzetgyűlésnek
Parlament? m@zga8om Sadult meg a jelentkezési kötele

zettség eltörlésére
(A Reggel tudósítójától.) A kormány erede

tileg úgy tervezte, hogy a költségvetés után a 
főrendiház reformját tárgyaltat ja le a nemzet
gyűléssel. E sorrendben azonban A Reggel ér
tesülése szerint változás áll be, mert

a kormányzó a választójogi törvényjavas
latot vissza fogja küldeni a nemzet

gyűlésnek
azzal, hogy a javaslat 74. szakaszát tegye, újabb 
megfontolás tárgyává. Ilyen körülmények kö
zött minden valószínűség amellett szól, hogy

a. Főrendiház reformjának tárgyalását a 
a választójogi javaslat ujabb vitája előzi 

ni cg.
A javaslal ominózus 74. szakaszát annak ide
jén Szijj Bálint indítványára vették föl a ja
vaslatba és eszerint md/7 azok a választók is 
tartoznak megjelenni a választási bizottság 
előtt, akik szavazati jogukkal élni, nem kíván
nak. Az ellenzék nagy offenzívat indított Szíj 
indítványa ellen és csak a javaslat megszava
zása után derült ki, hogy maga Szijj Bálint is 
tévedett és a. 74. szakasz nem abban a szövege
zésben ment keresztül, ahogy ő azt eredeteiig 
tervezte. Erre vonatkozóan

Szijj Bálint
.1 következőket mondotta A Reggel munka
társának:

— Én a választók jelentkezését
nem a választási bizottság, hanem n szavazatnzcdá 

küldöttség előtt akartam kötelezővé tenni.
A választási bizottság ugyanis a kerület székhelyén mű
ködik és a választókra nózvo nagy nehézséggel járna be
utazni a székhelyre, ahelyett, hogy az egyes választási 
körzetek szavazatszedő küldöttségei előtt eleget, tehetnének 
jelentkezési kötelességüknek. A választási bizottság meg
jelölése teljesen intencióm ellenére került a javaslatba és 

ezt a tévedést minden körülmények között reparálni 
kell.

Tovúbb.ra is ragaszkodom a jelentkezési kötelezettséghez, 
mert

az Indolcns parasztságot oda kell terelni az urnákhoz

Áthelyezéssel büntették Kovács Lőrinc 
hitoktató lelkészt, aki a szülők állítása szerint 

halálra verte egyik tanítványát 
Baleset vagy Kovács hitoktató brutaL ás a oKozta-e Pribl Frigyes 

ötödik elemista halálát?
(A Reggel tudósítójától.) Az óbudai Vörös- 

vári-utcai cionii iskolában nagy az öröm a 
gyerekek között. Vasárnap is — a szünnap 
dacára — csak az iskoláról beszédnek, örömmel 
adják hírül egymásnak és szüleiknek, hogy

Kovács tisztelendő ur már nem tanít az is
kolában, mert áthelyezték.

Kovács Lőrinc lelkész a katolikus növendé
keket hittanra oktatta és — amint azt a gye
rekek elmondják — eg.v fölkent jiaptól foko
zottan visszatetsző módon ütőt te-verte tanít
ványait.

Áthelyezését most egyik tanítványának 
tragikus halála okozta,

ÉS KÖTÖTT MELLÉNY- 
KÜLÖNLEGESSÉGEK

KÁROLY-KÖRUT 8. SZ. 

és megtanítani ökot arra, hogy ne csak kiabál innak a 
jogokért, hanem gyakorolják is azokat.

Politikai körökben özek után fölmerült az a 
gondolat, hogy Szijj Bálint tévedését az egyez
tető bizottság igazítsa helyre. A bizottság 
elnöke,

Huszár Károly
igy nyilatkozott erről A Reggel-nek:

— Szijj Bálint Írásban nyújtotta be indítványát ós az 
egyeztető-bizottság megállapította, hogy az elfogadott 
indít vány szár ól-szóra megfelel a törvény javaslatba ke
rült szövegnek. A két szöveg tehát nem tér el egymás
tól és igy

az egyeztető bizottságnak nincs módjában, hogy a 
válnsztrtjogl Javaslaton bármiféle változtatást eszkö

zöljön.

A Reggel munkatársa beszélt ebben az ügy
ben

Puky Endrével,
a választójogi javaslat előadójával, aki a kö
vetkezőket jelentette ki:

. — A kötelező jelentkezést kezdettől fogva nem tartot
tam szerencsés gondolatnak és tekintetlel arra, hogy itt 
nyilván valóim tévedésről vau sió és maga az indítvá
nyozó képviselő is másképen értette javaslatát, vélemé
nyem szerint az egyczlefö-bizotlsdg is eligazíthatná a 
hibát. De ha. a hízoltság elnökének nyilatkozata szerint 
erről nem lehet szó, akkor

nincs inás hátra, mint, hogy a kormányzó ur vissza
küldje a választójogi Javaslatot a nemzetgyűlésnek, 

ami bizonyára meg Is fog történni
és igy a tévedés még a javaslat kihirdetése előtt korri
gálható lest.

A választójogi javaslat előreláthatóan a 
költségvetési vita befejezése után, januárban 
kerül újból a nemzetgyűlés elé, annyi azonban 
máris bizonyos, hogy

nemcsak az egész ellenzék, hanem a kor
mánypárt nagy része is föl fog vonulni a 

jelentkezési kötelezettség ellen
és igy könnyen megtörténhetik, hogy a 74. sza
kasz nemcsak, hogy módosulni fog, hanem feí- 
jesen ki is marad, a választójogi javaslatból.

aminek előidézésével a gyermek szülői Kovács 
Lőrinc hitoktató lelkészt vádolják- A szeren
csétlen véget ért gyermek: a 11 éves Pribl 
Frigyes, az ötödik osztály egyik legjobb ta
nulója. Atyja, Pribl Frigyes, a Victorla ve
gyészei i g.vár gépésze, mondotta el az esetet 
A Reggel munkatársának:

A kisfiú e hó 10-től, .szombattól kezdve igen 
erős fejfájásról panaszkodott. Szerdán már 
annyira foko'Zódtak fájdalmai, hogy ágyban 
kellett maradnia. Csütörtök reggelre elvesz
tette eszméletét, az előhívott orvosok sem tud
tak rajta segíteni, a gyermek aznap délben 
megholt. A kerületi tiszti orvos a halotti bizo
nyítványban a halál okául vörhenyt irt be. 
Mivel azonban a gyermeken a halál előtt u 
vörheny jelei nem mutatkoztak, az apa nem 
nyugodott l>ele a. tiszti orvos mcgá.lla.pitá»áiba, 
érdeklődni kezdett a gyermek barátainál és 
iskolntánsainál: nem panaszkodott-e nekik
valamiről a gyermeke, ne.in verekedett-e össze 
valamelyikükkel? A kisfiú egyik osztálytársá
tól azután ezt. a meglepő fölvilágosifást kapta:

— Kovács tisztelendő ur ütötte meg a Fridi. 
A hittanórán úgy vágta kétszer pofon, hogy 
a padnak esett.

Miután ezt a többi gyerek is megerősítette, 
Pribl Frigyes fölkereste a Vörösvári-ut i 
elemi iskola igazgatóját, Kovács Gyulát és föl
kérte: indítsa meg a vizsgálatot abban az 
irányban., hogy igazat mondanak-e a gyerekek. 
A vizsgálatot Móra igazgalóholyettes folytatta 
lo és a gyerekek egybehangzó vallomása alap
ján azt a megdöbbentő lényt állapította meg, 
hogy

Kovács hitoktató lelkész a tanítványait 
rendszeresen pofozta, sőt rugdosta.

Mikula nevű tanítványén pár nappal ezelőtt 

olyat rúgott, hogy a gyerek az ajtón keresztül 
kiesett a folyósóra.

a kis Pribl Frigyest pedig pénteken, e hó
9-én — tehát halála előtt néhány nappal — 

kétszer hatalmasan arculütötto.
mert a gyermek nem tudott egy kérdésére fe
lelni. A vizsgálat ezen megállapítása következ
tében az apa nem hagyta, hogy gyermekét el
temessék, hanem ragaszkodott ahhoz, hogy a 
holttestet előbb boncolják föl. Tizenötödikétől 

•21-ig feküdt a gyermek holtteste a bonctani 
intézetben, 21-én, szerdán boncolta föl dr. 
Kenyeres Balázs egyetemi tanár.

A boncolás megállapította, hogy a gyermek 
nem vörhenyben halt meg, a halál oka: 

agyhárty agy u llad ás,
amelyhez másodsorban mandulagyulladús is 
járult. Az apát a boncolás eredménye csak 
megerősítette abban a gyanújában, hogy gyer
meke halálát, az nrculütések okozták, mivel 
közelálló a lehetőség, hogy az agyhártyagyul
ladást ezek az ütések idézték elő, Pribl Frigyes 
fölkereste tehát Sagmüller óbudai plébánost és 
megkérte, legyen segítségére abban, hogy a 
hitoktató elvegye móltó büntetését. Sagmüller 
plébános jelentést tett, az esetről a hitoktató 
fölöttijének: Kovák Lajos prelátusnak, aki 
Kovács Lőrinc hitoktatót haladéktalanul át
helyezte a X. kerületi elemi iskolához. Sag- 
miillcr plébános a történtekről igy nyilatkozott 
A Reggel munkatársának:

— Kovács Lőrinc hitoktató-lelkész áthelye
zése valóban megtörtént. Ez mindenesetre 
büntetés, de csak azért, mert bebizonyosodott, 
hogy a lelkész valóban ütötte és pofozta, a gyer
mekeket. Ezt különben ő maga is beismerte. 
Nem tartom azonban valószínűnek, hogy a 
szerencsétlen véget ért gyermek halálát való
ban a lelkész ütései okozták. Tanúim vannak 
arra, hogy a gyermek a hitoktató fenyítését 
megelőzően az egyik téglagyári bányában le
esett egy kőrakásról, tehát épp úgy lehetséges, 
hogy ez az esés okozta halálát.

Pribl Frigyes ezzel szemben a rendőrséghez 
fordul és kéri a hivatalos vizsgálat lefoly
tatását.

A szocialisták is lemonda
nak mandátumukról, 

ha csaKugyan sor Kerül a nemzetgyű
lés életéneK meghosszabbítására

Peidl Gyula nyilatkozata
(A Reggel tudósítójától.) Apponyi Albert 

gróf kijelentette jászberényi beszámolójában, 
hogy ha a kormány csakugyan rászánja magái, 
a nemzetgyűlés mandátumának meghosszabbí
tására, ilyen mandátum alapján törvényhozói 
működést kifejteni nem fog, vagyis lemond 
mandátumáról. A Reggel munikatánsa lieszélt 
ebben az ügyben

Peidl Gyulával,
a szociáldemokrata párt, vezérével, aki a ikövet- 
ikczőket jelentette ki:

— Apponyinak teljesen igaza van. Ma tör
vénytelenül, sőt. törvényellenesen meghosszab
bítják a nemzetgyűlés mandátumát,

akkor csakugyan nincs más megoldás a 
számunkra, mint hogy lemondjunk a man

dátumunkról.
Ezt a. kérdést egyébként a. költségvetési vita 
folyamán szóvál-eszem a parlamentben is és a 

■ miniszterelnököt nyílt színvallásra fogom föl
szólítani.

Migőt
szeretnénk kiutalni üzlet
szerző munkatársaink tisz
te 1 e teli j j akép . Csak abszo
lút komo1y, megbízhatókul- 
turemberek bemutatkozását 
várjuk igazoló okmányokkal 

10-12, vagy 4-6 között: 
József-körut 19, II. 4
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Az Omke vasárnapi közgyűlésén Antal püspök 
a kereskedelmi etikáról beszélt, a többi szóno
kok súlyos adósérelmek miatt panaszkodtak 
A kereskedők állásfoglalása a 14.500-as osztőszám bevezetése mellett

(A Reggel tudósítójától.) Az Országos Ma
gyar Kereskedelmi Egyesülés vasárnap dél
előtt tartotta meg a Lloyd dísztermében évi 
rendes közgyűlését. Elsőnek Balkányi Kálmán 
tartotta meg emlékbeszédét Heinrich Ferenc
ről. A család nevében a megemlékezésért Hein
rich Gábor mondott köszönetét. Ezután Morvay 
Jenő helyettes államtitkár tolmácsolta a ke
reskedelmi miniszter üdvözletét, majd Sándor 
Pál elnök Gothein György volt német biro
dalmi pénzügyminisztert köszöntötte.

Antal Géza református püspök
tartott ezután nagy érdeklődéssel fogadott be
szédet: „A kereskedelem és etika" cimen, 
amelyben azokra a momentumokra mutatott 
rá, hogy a közvélemény miért részesíti igaz
ságtalanul, kedvezőtlen megítélésben a keres
kedelmet.

— Igenis megvan az úgynevezett koroskedelmi etika 
— mondotta Antal püspök —, amit legjobban a tőzsdén 
látunk, ahol pusztán az adott szó képezi az ügyletek 
alapját, tehát érvényesül a legmagasabb etika: az adott 
szó szentsége. Majd rámutat arra, hogy a kereske
dőnek, aki a múltban épp úgy, mint a jelenben, min
dig a legnagyobb áldozatokat hozta meg altruisztíkus és 
nemzeti célokért, a jövőben is fokozottan kell, hogy az 
altruizmus és a nemzeti célok szolgálatába álljon.

A kereskedelemnek ki keli küszöbölni magából azokat 
az elemeket, amelyek nem állnak a tisztességes keres

kedő etikai színvonalán
és ezt csak az olyan erkölcsi testületekbe való tömörülés 
révén lehotséges, mint amit az Omke jelent.

Antal püspök nagy tetszéssel fogadott be
széde után Székács Imre követelte, hogy a 
fázisrendszert az egész vonalon léptessék életbe. 
Gonda Hugó egyik legégetőbb gazdasági prob-

(A Reggel tudósítójától.) Tavaly nyílt meg a 
Kossuth Lajos-utcában a KiwZ-féle vendéglő, 
amelynek a földszinten és az első emeletén, 
vannak a helyiségei. Milliárdos költséggel 
alakították át ezeket a helyiségeket és tették 
alkalmassá olyan nagy forgalom lebonyolí
tására, amilyen forgalommal csak nagyon ke
vés vendéglő rendelkezik Budapesten. A sok
milliárdos átalakítás és befektetés természete
sen nagy terhet jelent még az olyan kitünően 
menő vendéglőnek is, mint a Kiszelé. A közön
ség szereti a földszinti sörözőt és az első emeleti 
finom éttermet is, azonban ennek ellenére a 
súlyos átalakítási terhekkel kapcsolatban 
Kiszelnek legutóbb újabb tőkékre volt szük
sége. Ezzel összefüggésben legutóbb az a hir 
terjedt el a fővárosban, hogy Kiszel József, a 
vendéglő tulajdonosa, társat vett maga mellé 
és hogy

ez a társ nem más, mint Friedrich István, 
Magyarország volt miniszterelnöke.

Friedrich István már sok meglepetéssel szol
gált és változatos politikai szereplése nem egy
szer keltett föltiinést. Az, hogy vendéglős lett, 
sem hangzott tehát egészen hihetetlenül. 
A Reggel munkatársa azonban, hogy ellen
őrizze a hir valódiságát, megkérdezte magát 
Friedrich Istvánt, akivel a parlament folyosó
ján beszéltünk és aki erről az ügyről a követ
kezőket mondotta:

— Arról van szó, hogy tárgyalásokat foly
tattam Kiszel úrral bizonyos anyagi ügyekkel 
kapcsolatban. Egyik barátom nagyobb köl
csönt bocsátott Kiszel rendelkezésére és a meg-
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Tekintse meg szenzációsan olcsó kirakatára imát
Á lg C 7 0* VEB ní,íty választókban“KSZHxöí&i Hajat Javítóműhely

Svájci óratiáz, Budapest VII, Thököly-ut 26

Ríni I ■ fi aranyat, ezüstöt, ftyüngyUt ós
ÖRILLiAníSnj kinél drágábban Vészeli 
Singer J., IV, Egyetem-u. 11.

SZAKORVOSI... ............................... .......  EZÜST SALVARSAN OLTÁS
Rendelés egész nap. Rákóczi-ut 82.1. om. 1, Róknssal szombon

a
lémának a kereskedői, hitelek megszervezését 
tartja. Rabinovics Bernát azt panaszolja, hogy 
ugyanakkor, amikor a pénzügyminiszter 
forgalmi adót 3°/o-ról 2°/o-ra szállította le,

az esetek 97%-ában az átalányösszegeket 
fölemelte.

A legtöbb kiskereskedőtől még mindig kíván
ják a kötelező könyvvezetést. Blumenthal Béla 
(Hatvan) szintén a kereskedők adósérelmeiről 
beszélt. Elmondja, hogy ugyanakkor, amikor 
három fórum elfogadta már ’az adókivetést, 
megjelenik a pénzügy igazgat óság és a keres
kedő adóját fölemeli.

A közgyűlés az alapszabályok néhány pontjának módo
sítása után egyhangúi fölkiáltással megválasztotta az uj 
alolnököket: Ilaruch Artúrt (Nyíregyháza). Ilalasi-
Fischer Ödönt, ifj. Fürst Gyulát (Pécs), ómoraviczai 
Heinrich Dezsőt, Koniseli Gézát (Debrecen), Magyar Ber
talant, héthársi Neumann Adolfot (Miskolc), Ottovay 
Károlyt (Szeged), Székáls Imrét ós Vértes Emilt. 
Neumann Lajos említette meg, hogy az ország két Je
lentős érdekképviscleto: a Gyosz és az Omke fúziójáról 
jelentek meg tudósítótok. Akkor, amikor ilyen kooperá
cióról beszélnek, hangsúlyozzuk, hogy

a kereskedelem egyenrangú gazdasági tényező a másik 
két foglalkozási ág mellett.

Holczer Sándor ezután a 12.500-a.s szorzószáan 
ellen foglalt állást. Az egyedüli helyes meg
oldás az aranyparitásu, vagyis a 14.500-as 
osztószámu aranyegység bevezetése. Sándor 
Pál kijelentette, hogy a nemzetgyűlésen a 
valutatörvény tárgyalása alkalmából ebben az 
irányban fog állást foglalni, de ha a kormány 
mégsem tenné magáévá a 14.500-as szorzó
számot, itg.V inkább a 10.000-es szorzószám be
vezetését tartaná alkalmasnak.

—1 —.............

Vendéglős lett-e Friedrich István?
Tárgyalások a Kiszel-vendéglő szanálásáról — Friedrich vezette a tár

gyalásokat, maga is kölcsönt adott, de mégsem lett vendéglős
allapodások előzetes megtárgyalásában és vég
lege?, megszövegezésében magain is részt- 
vettem. Miután a tárgyalások hosszabb ideig 
húzódtak, magam is rendelkezésére bocsátot
tam Kiszel urnák bizonyos összeget, hogy az 
átmenetet megkönnyitsem. Kiszel urat ugyanis 
kitűnő üzletembernek tartom, aki nemcsak 
szorgalmánál, de rátermettségénél fogva is 
nagyon alkalmas, hogy hasonló üzem élén áll
jon. Nem. lettem azonban vendéglős — tette 
hozzá mosolyogva Friedrich István —, erre 
vonatkozólag kénytelen vagyok kiábrándítani 
azokat, akik ezt hiresztclték rólam. Nem let
tem vendéglős, csak segitettem a szanálásban.

Ezeket mondotta Friedrich István. Fölkeres
tük Kiszel Józsefet is, aki a következő föl- 
vilagositá.st adta:

— Friedrich kegyelmes urnák régi ismerőse 
a budai Kirschenbaum-csalúd, arnelv társas
viszonyba lépett velem. A tárgyalásokat a ke
gyelmes ur vezette, aki nagy szeretettel és jó
akarattal kezelte ezt az ügyet. Hiába, ma olyan 
időket elünk, hogy dacára a jó üzletmenetnek, 
mégis mindenkit szanálni kell! Engem is.

i II* VÁROSI SZÍNHÁZ
HELYARAK 6-TÓT, 58 EZER KORONÁIG

Mn, hátfőn este Aquila Adler Adelina fölléptével

Tíz eladott menyasszony
Smetana Frigyes operája

NÉMETH MÁRIAZJ'

fölléptévcl csütörtökön, októbor 29-én csto 

Bellini NORMA operája 
TI óivá rak 12 ezertől 98 ezer koronáig

Kedden, 27-én, pénteken. 29-én, vasárnap, november 1-én

7S nagy nő
Honthy Hanrea iülldptéuel

Hordón, 28-án Szombaton, 31-én

71 nóta vége
Montfiy Hanna föHéptévet

Délutáni előadások
Szombaton, október 31-én g.vormekclőadás

HUvelyk Matyi, tündérjáték
Vasárnap, nov. 1-én Iglöl diákok, énekes diáktörtúnet

A 47-ik esztendő dicsérete
(Levél a szerkesztőhöz)

Azt kérdezed tőlem, hogy mit láttam 
negyvenhét év alatt, amelyről érdemes volna, 
ma, a születésnapomon megemlékezni? — Lát
tam királyokat, elevenen és holtan: olyan kö
zelségből, amilyen közelről csak ogy hírlapim 
nézheti meg a dolgokat Láttam püspököket, 
akkor is, amikor még nem voltak püspökök. 
Láttam politikusokat, amikor még nem voltak 
miniszterek és minisztereket amikor már nem 
voltak miniszterek. Láttam Csávolszky fő
szerkesztő urat négy fekete pari®pn járni, 
majd láttam őt ugyancsak ama zuglói lóistálló
ban lakni. Láttam írókat divatba jönni és a 
divatból kimenni. Primadonnákat ragyogni és 
megöregedni; büszke embereket letörni, gazda
gokat koldusbotra jutni... Persze, régen te 
ezeket a dolgokat csak apránként volt alkalma 
láthatni az embernek. Szilveszter éjszakáján 
a tiz ujján összeadhatta, hogy mely ismerősé
vel történt valamely nagyobbszabásu válto
zás. Az utóbbi években akár minden hónap
ban „kasszát csinálhatnánk“ a körülöttünk be
következett változásokról, főleg az elmúlások
ról, a varjakról, amelyek karóra kerültek — 
mondom, minden hónapban átgondolhatnánk 
az eseményeket, akkor se volna rendbén a 
mérlegünk.

♦
Azt kérdezeti tőlem, hogy miért nem öre

gedtem meg együtt azokkal, akik körülöttem 
clhervadtak, letörtek, elmúltak? Talán mérték
letes voltam? — Nem voltam mértékletes, mert 
ennek nem éreztem sohasem szükségét. Ke hely
ből, női. szájból ittam, ha volt, mit inni. Kisebb 
tréfáktól sem ijedtem meg. Szereztem baráto
kat, de gondoskodtam ellenségeikről is, hogy 
az élet változatos Jegyen. Nem mondom, hogy 
többet unatkoztam, mint mulattam. Az élet 
mindig gondoskodott arról, hogy valami 
tennivalóm legyen.

Hát miért nem is öregedtem meg? — Talán 
azért, mert ezt az utóbbi korszakot, ezt az 
utolsó évtizedet, amikor leginkább hervadtak 
és hullottak az emberek körülöttünk: sikerült 
kiparirozni. Kipariroztam az utolsó évtized 
vágásait, még pedig nem is észszerüségből, 
hanem valamely védem született ösztönnél 
fogva, amint hogy nem szerettem soha föl
szállni a zsúfolt villamosra, nem szerettem be
lépni olyan fogadóba, ahol minden asztalnál 
ültek. így aztán a választott magányomból, 
mintegy páholyból néztem azokat az eseménye
ket, amelyekbe mindenki beleöregedett, aki 
aktív részt vett bennük. — Ez a titka, kedves 
Miklós, hogy aránylag fiatalembernek érzem 
magam.

*
Azt kérdezed tőlem, te, jóbarát, hogyan 

érzem magam Negyvenhetedik születésnapo
mon? — Az ifjúkor, amely még hajlamos 
a meghatottságokra: azt hiszi a mcssziséghől, 
hogy öregedésére majd ismeretlen, nagyszerű, 
nem próbált érzésekre tesz szórt. Leginkább 
azért is vidul, mert abban bizakodik, hogy 
ráér szomorúnak lenni majd abban a korában, 
amikor a szomorúság és szürkülő bajusz illan
nék a megjelenéshez. Hát, kedves .Miklós, 
ma reggel is azzal a megszokott káromkodás
sal ébredtem föl, mint mindig, amelynek be
fejezte után minden nap csodálkozni lehet, 
hogy nem dőlnek össze körülöttem az üvegház 
falai. A nagyapám káromkodott igy valamikor, 
de az már kilencvenesztendős volt., azonkívül 
katona is volt, negyvennyolcas honvédeknek 
volt a kapitányuk, tehát illet is hozzá ez a 
dolog.

*
Nincs abban semmi rendkívüli, hogy az 

ember Negyvenhétesztendős lesz. Talán ‘ éppen 
olyan mindegy, hogy húszon hétéves lett. Az 
ismerősei és az ismeretei se gyarapodtak meg 
annyira, hogy fölmászhatna abba a toronyba, 
ahonnan az életet egykedvűen, fölényesen, 
bölcsen lehetne nézegetni. Éppen úgy érdekel
nek az őszi fák, mintha meg sohasem láttam 
volna okot, valamint a női divatok, amelyek
ről mar busz esztendő előtt is azt hitlem, hogv 
az én kedvemért találták ki őket. Azt hinuéd 
hogy a négyyonJiétéves férfi nem veszi észre’, 
hogy a női harisnyák ód őket mostanában her
melinből és csincsillából varrják? Azt hinnéd, 
hogy e tiszteletreméltó korabeli úriember már 
nem tulajdonit jelentőséget a rövidszoknyának, 
a kivágott ruhának, a modem hajviseletnek 
a sohasem csalékonyabb női mosolyoknak’ 
hűségeknek es hűtlenségeknek? — Azt. mond- 
hatnám, kodvw Miklós, ha ,„«,taai magányos 
életemben megengedhetném magamnak ' az 
igazmondás luxusát hogy ? neg^venlndóvcí 
ember jobban érdeklődik az uisS dolgok 
dntn V ?ma v'^CTáró hajós, aki uj kalan- 
nkarüfÍJlSJl ut.azzA l)? a világot. Mohóbban 
akarja megtaaulm az eletet, mint az ifjú. Ba
rátkozik ugyan a múlt idők kisértet-alakiaival tői 6kct’ ollókat, akik-
lődik ayarh»t. Inkább érdeklődik a furcsa újvilág iránt, bár bölcsen íátia.

"T kir°koszteni akarják, 
tovább FdZc?na,’( ,noírnóraük’ hogyan történik

► Krúdy Gyula
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Holtan szedték ki
egy szemkfizt jövő automobil hUtSjébfil a vasár 
napi mótorkerékpárverseny egyik versenyzőjét 
Borzalmas katasztrófa a Budapest—Balassagyarmat-i mótor- 
kerékpárversenyen — A rendőrség szerint a fölázott és javí
tás alatt Bevő úttesten nem lett volna szabad versenyt tartani

(A Reggel tudósítójától.) A TerésWrojd 
Torna Club vasárnap délelőtt „megbízhatósági 
mótorkerek.párversenyt11 rendezett Budapest és 
Balassagyarmat között. A versenyzőknek a 
Külső váci-utón kellett olhaladniok, ahol az 
úttest közepe javítás alatt áll, szélén pedig az 
Aőzés folytán fölázott. Ezen

a veszedelmes uttesten a verseny alatt bor
zalmas katasztrófa történt: az'egvik ver- 
sonyző valósággal belefuródott egy szem
közt jövő automobilba és azonnal szörnyet- 

halt.
A katasztrófáról a következő részleteket jelenti 
A Reggel tudósítója:

A versenyzők 9 óra 25 perckor startoltak a 
megyeri csárdánál. Az indulók között volt 
Unlermüller Ferenc 25 éves magán hivatalnok, 
a Kammermayer-ntcai Hókay-köny vkiadóvál - 
la lat tisztviselője. Pár perccel a startolás után 
a Külső váci-utón, a 12-es kilométerkőnél ro
bogott cl Lnteriniiller 40 kilométeres sebesség
gel. Kánig Rudolf gépe haladt itt előtte, ame
lyet meg akart előzni. Ezért, letért az úttest 
jobboldalára. Königet sikeresen meg is előzte, 
de

az úttest közepén levő 
nakadamkövek miatt nem 

térni az ut szabályszerű
A csúszós sár miatt a lejtő-; 
ut közepe felé sem sikerült 
ekkor az ut mentén állók 
észre, hogy

a jobboldalon száguldó ____________
szemben egy automobil jön.

Az autó vezetője látta a szembejövő mótor- 
biciklist, lassított, igyekezett kitérni, de a 
sáros talajon az autó is az úttest szélöve csú
szott. Körülbelül 30 lépésnyi közelben voltak 
már egymáshoz, amikor az autó hátsó kerekei
vel egészen az árokba csúszott. E kétségbeejtő 
pillanatban már csak két-három méter válasz
totta cl egymástól a két gépet, amikor Unfer- 

s toppolt és gépe villám- 
Ebben

lehengereletlen 
tudott vissza- 
baloldalára.
úttestről még az 

húzódnia. Ugyan
rém ültén vették

mótorbiciklivel

miiUer teljes erejével 
gyorsan mcgállott. 
pillanatban

Untennüller magas ívben vágódott, előre, 
szállót csinált a levegőben 1

röpült a szembejövő autó hűtőjének.
Az összeütközés borzalmas volt. Untermiiller 
olyan erővel zuhant az autó hűtőjének, hogy

feje a szó teljes értelmében belefnródott a 
hűtőbe,

teste pedig az autó jobb kereke alá került. 
Amikor az autó nagy nehezen megái Ihatott, 
csak egy rci tárnics emberroncsot vei ettek ki 
az autó testéből és a kerekek alól. A szeren
csétlen ember

azonnal meghalt, testének semmi ép rész-' 
nem maradt.

é’r.p’ teljesen szétronesolódoll. mindkét karja, 
lába, több helyen eltöri, jobbcombcsonlja át
fúrta testét. A mótorkerékpár széttört részei 
2.5—30 méter távolságra röpültek az össze
ütközés helyétől.

Röviddel ezután megjelentek ;i mentők és 
nz újpesti rendőrség emberei, Rabé) Lajos dr. 
rendőrkapitány vezetésével. A mentők már 
lemmitsem tehettek, a holttestet beszállították 
a törvényszéki orvostani intézőbe. A rendőrség

a vérfagyasztó

és fejjel neki*

rt
utolsó hete

Kezdete ’/»9 órakor 
Telefon 65-54

takard meg
Jj? Opalograph házilag nllitjn old 

MUAirotfaVuíiMMnlf Sokszorosít: !«'z- és gép- Hy®Bu8<£ct»VÍSÍiyöÍrásos ktírlovck-kot, nr- 
Jegyzékeitől, lajstromokat, kottát, rajzol. stl>. Korlátlan pél- 
dány fixámban, mindon színben: tlsxta, éles levonatok, 
szcrU kozolós! Oljmentazcn bemutatja, ajánlatot küld: 
Eg TT jJL fotóipar, Budapest IV, Ferenclek-

I flMk tere 2, félemelet. Telefoni J. 102-19 

a

megállapította, hogy az autó a Fischcr Simon 
és Társa, Rt. tulajdona, száma Bp. 22—645. és a 
kormány keréknél Weisz Miksa részvénytár
sasági igazgató ült, mellette a soffőr, a hátsó 
ülésen pedig egy budapesti ügyvéd. Már 
helyszínen konstatálták, hogy

a végzetes szerencsétlenség nem az autó 
hibájából történt.

Weisz Miksa igazgató óvatosan vezette a

Caillaux vasárnap harcias beszédet 
mondott saját kormánya ellen

Csak órák kérdése a PainJevé-kormány lemondása — Az uj kor
mányból Cailiaux-n kívül még

Paris, október 25.
(A Reggel tudósitó járnak távirata.) Caillaux 

vasárnap a republikánus párt sartbei bankett
jén harcias beszédet tartott amelyben élesen 
állóist foglalt minden olyan törekvés ellen, 
amely a. kabineten belül vagy azon kívül aka
dályt állít a pénzügyi, kibontakozás elé. Biz
tosra veszik, hogy

Caillaux kijelentései a hétfői miniszter
tanácson nagy vihart fognak kiváltani és 
a Painlevé-kormány beadja lemondását, 
hogy Caillaux nélkül újból megalakuljon.

Arra is számítanak, hogy az uj kormányban 
De Monzie, Durafour és Anterion sem kapnak 
tárcát. Ebben az esetben

Painlevé a szocialisták bevonásával rekon
struálná kormányát, amelyben személyesen 
yenné ái a pénzügyminisztérium vezetéséi.

Ha a hétfői minisztertanács a kabinet lemon
dásával végződne, a baloldali pártok vezérei 
haladéktalanul megkezdik tanácskozásaikat a 
krízis megoldásáról és a csütörtökön összeülő 
kamara már uj kormányt fog a miniszteri szé
keken találni. Caillaux hívei viszont azt han-

I

r i

i

gépet, mert már Dunakeszinél figyelmeztették, 
hogy velő szemben versenyző motorkerékpáro
sok jönnek. Ragaszkodott, a forgalmi szabá
lyokhoz, mérsékelt sebességgel, az ut bal olda
lán jött. Amikor már látta, hogy összeütközés 
elkerülhetetlen, át akart menni jobbra, de ezt 
nem tehette, mert ott a többi versenyző robo
gott vele szemközt. Erre az árokba vezette a 
gépet, de már igy sem háríthatta el a szeren
csétlenséget. mert Untermiiller a hirtelen féke, 
zéssel pecsételte meg sorsát. Oly erővel féke
zett, hogy nemcsak cipője vált le lábáról, ha
nem még a húst is letépte a lék a sarkáról. 
Weisz Miksa igazgató és a tanuk kihallgatása 
vasárnap este 8 óráig tartott az újpesti rendőr
ségen és ekkor az autó utasait elbocsátották. 
A rendőrség véleménye szerint

B.7, éjszakai eső után és a javítás alatt levő 
úttesten nem lett volna szabad a versenyt 

megtartani.
A szerencsétlenség után az egyik versenyző 
azonnal berobogott Untermiiller Ó-utca 6. szám 
alatti lakására, ahol Untermiiller édesanyját 
értesítette fia szörnyű haláláról.

három miniszter fog kimaradni
goztatják, hogy ezt a kérdést nem lehet mi
nisztertanácson vagy pártvezéri konferenciá
kon elintézni és

Caillaux csak akkor hagyja el helyét, ha 
a kamara bizalmatlanságot szavaz a pénz

ügyminiszternek.

A francia kultuszminiszter
kihallgatáson fogadta Heltai Jenőt

Páris, október 25.
(A Reggel tudósitójának távirata.) Delbos 

fr a nci a k u 11 uszm i n iszt er
ma délben különldhallgatáson fogadta 

Heltai Jenőt,
aki most itt tartózkodik. Heltai közel egy
órásig tartózkodott a kultuszminiszternél, aki
vel többek között « francia és magyar iro
dalmi körök intenzivebb kulturális együtt
működésének lehetőségeiről is tárgyalt.
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Domnu Cuza
Két zsidót és négy magyar legényt hajtanak 

be a városba román csendőrök, Egész puhára 
vannak verve, alig reagálnak már a puskatus 
biztatására. Ahogy elvánszorognak előttem, 
arcukon csendőrtenyér lila lenyomatai mellett 
hosszú fekete daganatok arabeszkje diszlik. 
Ismerős miifai: a gumibot . ihletett alkotása. 
Csakugyan, diáksapkás ifjak — itt licisták- 
nak hívják őket —, sort állanak az utca két 
felén és egyre uj tettekre buzdítják a fogékony 
csendőröket. Együtt jöttek a szomszéd faluból, 
ahol a diáksapkások hazafias igazoltatást, 
helyeztek folyamatba s mert az igazolta toltak 
ellenségesen viselkedtek a nemzeti gumibottal 
szemben, most államellenes magatartás okából 
fogják őket a prefekturán agyonverni Maré 
Románia rendőrei. A magyarokat és a zsidó
kat. A kisebbséget. Mindig együtt ezt a kettőt, 
a világ két keserves árváját. Ez egy, amit 
Erdélyben láttam. A másik emlékem egy be
szélgetés. Román ur magyarázta, hogy a ma
gyar és a zsidó egy, mert most is konokul 
magyarnak vallják magukat a zsidó kereske
dők, szeszfőzők, orvosok és bankárok és ami 
legjobban fáj, nem tágítanak a magyar ban
koktól, nem akarnak szóba állani a román 
tőkével és — igy (mondta a román ur finan
szírozzák a magyar kulturális ellenállást. 
Együtt a magyarok és a gazdag nagyváradi 
zsidók. A kisebbség. .Jegyezzük meg jól: a 
zsidó és keresztény vallásu magyar kisebbség.

Már most — diáksapkák román generálisa —, 
Cuza ur eljött Pestre és itt megtárgyalta a 
magyar, illetve német burssipkák vezéreivel, 
hogy mi módon lehetne a kisebbségeket a 
többségi nemzetek intcrnacionáléja erejével 
eredményesen elintézni. Tehát Csonkamagyar- 
országon a zsidó „nemzetet", odaát Erdélyben 
pedig azt a. kisebbséget, ami ott található, a 
zsidót és a magyart együtt. Cuza ur segíteni 
fog legyűrni a magyarhoni zsidóságot, viszont 
a magyar Cuzák segítik a románt az erdélyi 
zsidók elintézésében- A lehetetlen, íme, lehetővé 
vált: a nacionalizmusok intcrnacionáléja
effektiv, csupán a nacionalizmust kellett anti
szemitizmussal behelyettesíteni. Most aztán 
remény van arra, hogy itthon megvédhetjük 
Cuza ur segítségével a magyar fajt a zsidótól, 
viszont Erdélyben sikerülni fog a zsidóságot 
kiverni a magyarságból, amiáltal a magyar
ság ellenállása az egyetlen lehetséges eszkö
zeiben, a gazdasági eszközökben megbénul, 
s lesz egy ellenálló zsidó nemzetiség a gazdag 
szász mellett és a gazdaságilag gyönge ma
gyarság megszűnik veszélyes tényező lenni. 
A nacionalizmusok így jól megférhetnek egy 
internacionáléban, hiszen Cuza ur nem bántja 
Csonkamagyarországot, mihelyt a magyar 
Cuzák nem bánják Nagymagyurországot. Egy
szerű a dolog: irredenták helyett legyünk 
antiszemiták, adjuk oda a románnak az ö 
kisebbségeit (pech, hogy némely magyarok is 
vannak köztük), hogy mi szabadon igazoltat
hassuk a magunk kisebbségét. Mondjuk ki 
elvben, hogy nem a románoktól kell vissza
kapnunk Erdélyt, hanem a zsidóktól Csonka
magyarországot s ezen az alapon, a trianoni 
mii alapján a két 'nacionalizmus, a magyar és 
a román intcrnacionáléja kész. Pász. Vagy, ha 
úgy tetszik: tatig.

Nem hiszem, hogy a magyar urak igy gon
dolták, de az nem segít azon, hogy igy van. 
És most megint elébem rémlik egy emlék. Bo
csánat, most meg Jászi Oszkár jut eszembe. 
Hideg, szenvtelen doktrínák, ostoba, tudós, aki 
egy dogma burája alá bujt cl, minden élő való
ság elől. Egy doktrínában megoldani az összes 
problémáikat, ez a nagyot akaró korlátoltak 
tragédiája és azé az országé, amely az ilyenek 
karmai közé kerül. Egy mód van az ország 
boldogitására, mondta Jászi és had vesszen 
az ország, ha nem sikerül. Akkor is az ország 
a hibás, nem a doktrína, amely a tudós korán
jában megírva áll. Az élő ország csak arra 
való, hogy kísérleti anyaga legyen a doktríná
nak és ha a kísérlet halállal, végződik, akkor, 
pardon, tévedtünk, de nem a doktrínában, ha
nem a kísérleti nyúl arravalóságában. Leg
följebb nem lesz Magyarország, de szociológia 
lesz, vélte Jászi Oszkár és ma úgy szól a tan, 
hogy legföljebb nem lesz Nagymagyarország, 
de antiszemitizmus lesz. Mi itt, a különbség, az 
Istenért, kedves szerkesztő uram? A szín, a 
cél, a hit, a meggyőződés? Hiszen Lenin is 
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meg volt győződve, hogy megváltotta a világot 
és Jaeger tanár ur is szentül hitte, hogy min
den függő probléma megoldódott, ha az em
berek gyapjualsónemüt viselnek. Nincs vesze
delmesebb fenevad az egy elvű világmegváltó
nál, azt én tudom, kérlek, de a nemzetek csak 
akkor tudják meg, amikor az elv belehasit a 
bőrükbe. Es ez, kérlek, rémes és kétségbeejtő.

Márkus TaísxIó

— MacDonaldot ünnepélyesen fosadták Ber
linben. Berlinből telefonálja A Reggel tudósí
tója: Ramsay MacDonald, aki szombaton dél
ben utazott el Prágából, a késő éjjeli órákban 
ideérkezett. A Fríedrichstraseei pályaudvaron 
a külügy’miníszterium egyik államtitkára, az 
angol követ és a követség személyzete üdvö
zölte ünnepélyesen a volt premiert, akinek 
tiszteletére Stresemann külügyminiszter és 
Braun porosz miniszterelnök diszebédet adunk.

— Ripka Ferenc és „A Nép". A hetekkel ezelőtt meg
szűnt és csődönkivüli kényszeregyezség alatt álló „A 
Nép" című lapban junius 8-án „Budai levelek" cinicn 
cikk jelent meg, amelynek tanalma miatt Ilinket főpol
gármester rajtórágalmazás vétsége címén följelentést 
tett. A nyomozás során Böszörményi Zoltán jelentkezett 
mint szerző, aki az inkriminált közleményben igy 
aposztrofálta a főpolgármestert: „Csehországban született 
és a neve t.ulajdonképen nem is Ripka, hanem az elején 
kalapos Z betűvel Zsipka. Később került Magyarországba, 
zsidó nevelte föl, annak idején lleltai Ferencnek, a gáz
gyár diktátorának volt a sajtókifutója és összekötője." 
Töreky Géza kúriai biró itélőtnnácsa szerdára tűzte ki 
ennek a sajtópörnek a főtárgyalásáf.

— Létén yen dr. Fitz Artúr 600-zal több aján
lást kapott, mint a két ellenjelöltje együttesen. 
Letenyéről táviratozzak A Reggel-nék: Az este 
közölték hivatalosan az ajánlások eredményét. 
A kerületnek 6600 választója van, tehát 660 
aláírás a szükséges ajánlások száma. Dr. Fíte 
Artúr keresztény nemzeti gazdasági „párti 2368 
ajánlást kapott, dr. Poz^ogár Rezső ügyvéd, 
pártonkivüli 1028-at. dr. Somogyi Béla ügyvéd, 
fajvédő 710-et. így mind a három jelölt meg
szerezte a szükséges számú ajánlást. A kerület 
mai hangulata után Ítélve, Fitz már az első 
választásnál megkapja az abszolút, többséget.

— Hajnali botrány az Emke-kávéhAzban. Vasárnap 
hajnalban hat órakor erősön ittas állapotban tért be az 
Emke-kávéházba Dankovszky József, az Ébredő Magyarok 
Egyesülete gazdasági szervezetének volt vezetője, egy 
őrmester társaságában. A kiszolgálásukra odasiető pin
cérre Dankovszky igy kiáltott rá: „Eredj a főnébe és 
küldj egy keresztény’ pincért magad helyett." Majd föl
állott ügy székre és onnan kiabálta:
A főpincér távozásra szólította föl a zajos vendéget, aki 
azonban ezt felelte: „Engem nem lehet kidobni, én fő
hadnagy vagyok." Majd fölkapott egy széket és azzal 
fenyegetödzött, hogy betöri a kdvéhdz összes ablakait. 
A botrányos jeleneteknek a pincérek csak úgy tudtak 
véget vetni,
ahonnan egy százados sietett a helyszínre. A kávéház 
előtt posztóié két rendőrrel együtt Igazoltatta a botrány
okozókat. Az 
lőttük, mig Dankovszky Józsefet, 
nem tiszt és jogtalanul nevezi magát főhadnagynak,
VII. kerületi kapitányságra állították elő. ahol 
Alfréd rcndörfogalmazó kihallgatta és csöndháboritás ós 
nyilvános helyen való botrányokozás címén 250.000 korona 
pénzbüntetésre ítélte.

— Lukács l*ái a dános-szanatóriumban. 
Lukács Péti, a Vígszínház fiatal művésze, a/ci- 
nek idegzetét az utolsó hónapok megfeszített 
munkája erősen megviselte, orvosai tanácséira 
szombaton este bevonult a Városmajor-utcai 
János-szanatóriumba. A szimpatikus tehet
ségű fiatal művész továbbra is megtartja régi 
szerepeit a Vígszínházban, de uj szerepeket, 
egyelőre nem tanul s egész nap pihen. Orvosai 
véleményo szerint néhány heti gyógykezelés 
után gyógyultan fonja elhagyni 
riumot.

— Leesett a 
lamosremizben 
villamoskocsi 
szenvedett. A

— Ártatlanul 
társait, szíveskedjenek őt 
A német nyelvet 
kiadóhivatalában.

„Zsidók, ki innen!"

■ •■

őrmestert a városparancsnukságrn szállt
akiről kiderült, begy 

u 
Bodó

a szano.tó-
kolenföldi vil- 

napszámos egy 
agyrázkódást

villamoskocsi tetejéről. A
Müller Ferenc 4<5 éves

tetejéről leesett és súlyos 
mentők a Rókus kórházba szállították.

elüldözött idősebb tanító kéri ember 
valamely állásba bejuttatni.

tökéletesen bírja, Cime: J Hci/gel

MICHELIN PNEU
Gyári lorakat

autofölszerelések
NAGY JŐZ»tLw, Andrássy-ut 34. Tel. 21—97

hogy telefonáltak a városparancsnokságra,
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— Három játékklubban százmilliót kártya 
zott el egy sikkasztó vasút’ tisztviselő. A fő 
kapitányságon a Tisztviselők és Katonatisztei 
Bevásárlási Szövetkezete följelentést tett Demkt 
Ferenc 30 éves államvasuti tisztviselő ellen 
aki a szövetkezet kárára százmillió korona, 
sikkasztást követett el. A szövetkezet, amely 
nól az összes állami :ilkaim.izot<:ik vásárolhat 
naik, megbízta Danikét, hogy a Máv. északi fő 
műhelyében a szővetikeze-tnek ingókat szerez 
zen, üzleteket kössön és minden hónapban ese 
dékes részleteket inkasszálja. Demke egy ideij 
rendesen elszámoif a központnak, azonbat 
az utóbbi időkben nem találták, rendben t 
számadásait. A főműhely telepéről ugyan 
■akkor bizalmasan értesítették a szövetkeze 
központját arról, hogy Demke, az utóbbi idő 
ben föltűnően költekezik és állítólag nagi 
kártyaadósságai is vannak. A főkapitány sái 
azonnal megindította a nyomozást és a délek 
tivek megállapították, hogy Demke éjszakái 
különböző kárlyaklubbokban tölti és nagy tőle 
lekben játszik. Dóinkét a kártyaasztal mellő 
előállították a főkapitányságra, ahol bo 
ismerte, hogy az inkasszált pénzből az utóbb 
hónapban százmillió koronát sikkasztott cl 
a pórázt a Filmklubban, a Royalista-klubba: 
és a Szent-György.klubban elkártyázta. A si.k 
kasztó tisztviselőt -raydrnap délután előzőtc 
letartóztatásba helyezték.

— Az angol király Párisba utazik. Londonból jelent 
A Reggel tudósitója: A Daily Chronicle értesülése sze 
rint az angol király és a királyné jövő év tavaszát 
ellátogat Párisba, ahol nyolc napig fognak tartózkodni 
Doumergue elnök a nyár folyamán viszonozza London 
bán az angol királyi pár látogatását.

— Megszűnik az olasz ellenzék külön parla 
mentje. Rómából jelenti A Reggel tudósítója. 
Amendola, a parlamenti ellenzék vezére, no 
vember elején érkezik vissza Rómába és haza 
érkezése után az aventinói ellenzék, amely kii 
lön parlamentet csinál, hogy passzivitásává, 
tüntessen a fa cista kormányzat és Mussolini 
ellen, nyomban tanácskozásra ül össze, hogi 
további magatartása felől döntsön. Miután’ a 
szocialisták ogyik frakciója már föladta a 
passzivitást, valószínű, hogy az egész ellenzői 
erre az elhatározásra fog jutni és fölbomlik ai 
aventinói koalíció.

~7 Közalkalmazottak olcsó clpőckclója a Mereur-dpő 
gyár rt.-nál, Budapest, VI, Dalnok-utca 11, október 31-h 
volt megállapítva, valószínű azonban, hogy az igazgatósai 
meg fogja hosszabbítani, mivel számos közalkalmazott 
kiknek még nem állt módjukban, hogy clpőszükségletüka 
beszerezzék, fordult hozzá ilyirányu kéréssel. Akik mái 
vásárolták, nagy megelégedéssel nyilatkoznak az akcióról 
mert föltűnő olcsó árért nemcsak strapa-, hanem lgon szél 
luxuscipők is kaphatók, melyek tartósságáért a lelősségct vállal. Cipőki szolgál tatás "hétklLS
reggel 8 órától megszakítás nélkül csto 6 óráig. ’

A „Pesti Futár" csütörtökön megjelenik.
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1925 október 26 aReccel 9
— Látod kérlek, én mindig mondtam, hogy 

az a Lloyd Georgo nem olyan nagy ember, 
amilyennek a liberálisok felfújták. Lehet, hogy 
Angliában valaki, de ez csak azt jelenti, hogy 
Angliában kevés tehetséggel és tudatlanul is 
naggyá lehet az ilyen Lloyd George. Nálunk 
azonban nagyon kis ember lenne ő, sőt seinilyen 
se lehetne, mert nálunk végképen kikészítették 
már a legiHetékesebb kritikusok. Nagyon ki
járt mostanában nálunk a rúd erre a Georgera. 
Egyszer Kuna P. András fejezte ki rosszalását 
vele szemben, most pedig Platthy György nyi
latkozott róla, amidőn a liberálisok megint 
rá hivatkoztak a munkanélküliség kérdésé
ben. Lloyd George megcsinálta, zúgták a libe
rálisok. — Lloyd George szégyclheti magát! — 
zúgta vissza Platthy György. Na látod. Te 
bizonyára agyonszégyelnéd magadat, ha Kuna 
P. és Platthy György igy megbélyegeznének, 
de Lloyd George még csak nem is vakaródzik 
tőle. Hát nagy ember ez? Aki még szégyelni 
sem tudja magát? Ugyan, kérlek!...

— „Zalán futása" százéves. A Petőfi • Társaság vasár
nap délelőtt disztilés keretében ünnepelte Vörösmarty 
.Mihály „Zalán futásá“-nak centennári urnát. A diszülés 
a Tudományos Akadémia termében folyt le. Az elnöki 
székben Ferenc?!/ Zoltán tartotta az ünnepi beszédet és a 
hőséposz megjelenésének századik évfordulóján méltatta 
az örökbjceü mii keletkezésének körülményeit, történelmi, 
politikai és irodalmi jelentőségét. Bakó László, a Nem
zeti Szinház örökös tagja két részletot adott elő „Zalán 
i'utásá“-ból, Lampérth Géza három költeményét olvasta 
föl, Hegedűs Sándor, Feletti Sándor, Bartóki József és 
Gáspár Jenő alkalmi fölolvasást tartottak. Az ünnepsé
gen szépszámú közönség volt Jolem.

— Keresztény időszámításra tér át Török
ország. Angorából táviratozzwk: A naptárügyi 
bizottság elhatározta, hogy a parlament elé 
terjesztendő javaslatában a keresztény idő
számítás bevezetését ajánlja. A javaslat indo
kolásán most dolgoznak.

— Orgovány — tiltott közlés. Dr. Fritz Rezső 
kecskeméti ügyvéd, mint honvédszázados vé- 
gigküzdötte a világháborút, ahonnan egy 
egész sereg magas kitüntetéssel tért haza. A 
kommiin bukása után Fritz Rezső egyik áldo
zata lett az orgoványi bűnesetnek, irtózatos 
kegyetlenséggel meggyilkolták. Testvéröccse, 
dr. Fritz Imre, ugyancsak kecskeméti ügyvéd, 
ez év elején beadványt szerkesztett és azt el
juttatta a hatóságokhoz, amelyben a gyilko
sokra kibocsátott amnesztiának az ö testvér
bátyja gyilkosaira való kiterjesztését kívánta 
megakadályozni. A beadvány egyik példányát 
megküldte a „Világ" szerkesztőségének is, ahol 
azután a beadványt, szószorint le is közölték. 
E beadványnak sajtó utján való ismertetése 
azután — két tiltott közlési port eredménye
zett. Az egyiket dr. Purjesz Imre, a „Világ" 
felelős szerkesztője ellen indították, a másik
nak pedig dr. Fritz Imre kecskeméti ügyvéd a 
vádlottja. Ennek az utóbbi tiltott közlési pör- 
nek a főtárgyalását o héten tartják meg a bün
tetőt örvényszék Soha dl-tan ácsa előtt.

— Halálozás. Kiéin Jakab, a „Klóin ós Fiai pipere- 
szappan- és illntszergyár rt.“ megalapítója, 93 évos ko
rában Budapeston elhunyt. 1867 bon alapította gyárát, 
amelyet évtizedek nohóz munkájával világhíres nagy
üzemmé fejlesztett. Japánba, Amerikába, sőt Párisba is 
szállított illatszereket. Számos kitüntetést nyert világ
kiállításokon. es. és kir. és több külföldi udvar szállítója 
volt. Előkelő kiterjedt rokonság gyászolja, köztük Károly 
I. Frigyes, az „Erdélyi Borozó1* tulajdonosa. .Ma délelőtt 
'.212 órakor temetik a rákoskeresztúri temetőben.

Szőrme" 
bundáinkat 
saját érdekében tekintse meg mielőtt vásárolna 
Alakításokat a legrövidebb idő alatt vállalunk 

Kónyát és Xpányi 
szűcsök

i IV, Váci-utca 11/b, félemelet 1

vígszínház

Pesthy igazságügyminiszter Kijelenti, 
hogy egyelőre szó sincs a rendjavaslat 

és a büntetőnovella parlamenti tárgyalásáról
(A Reggel tudósitójától.) A kormánypárt 

szélsöjobbszárnyán jobb ügyhöz méltó buzga
lommal népszerűsítik azt a gondolatot, hogy

a Rákosi Mátyás-féle kommunista kísérlet 
szükségessé teszi a rendtörvény javaslat 

mielőbbi letárgyalását.
Ez irányban foglalt állást különben legutóbb 
a Jegyzők Országos Egyesülete is. Tekintettel 
arra, hogy ez a meglepő állásfoglalás, hir sze
rint, a kormány kívánságára történt volna, 
A Reggel szükségesnek tartotta, hogy

Pesthy Pál
igazságügyminiszterhez forduljon föl világosi* 
tásért.

— Nem- igaz, hogy a Jegyzők Országos Egye
sülete a kormány kívánságára sürgette volna

— Fölavatták a hősi halott tűzoltók emlék
tábláját. Vasárnap délelőtt díszes ünnepély 
keretében lepleztek le a tűzöl tókatasztrófák 
alkalmával hősi halált halt tűzoltóknak a Kun
utcai központi tüzőrség épületén elhelyezett 
emléktábláját. Az emléktábla a főszertár épü
letének homlokzatát ékesíti és aranyos hetük
kel van belevésve a hét hősi halált halt tűz
oltónak: Wágner Ferenc önkéntes tűzoltónak, 
Szidonics Ferenc szakaszparancsnoknak, Dö- 
m literi Józsefnek, Herczeg Jánosnak, Horváth 
11. Józsefnek, liohonti József csővezetőnek és 
a Teréz-köruti tűzvész áldozatának, Vincze 
Gyula tűzoltónak a neve. Az ünnepély alatt a 
tüzőrség földiszitett udvarán 700 tűzoltó és 
00 tiszt állott sorfalat. Tíz óra után a budai 
dalárda nyitotta meg az ünnepélyt. Barczen 
Gyula tanácsnok hosszabb beszédben méltatta 
az emléktábla leleplezésének jelentőségét. Az 
emléktáblával — úgymond — a főváros lakos
sága akarja kifejezni háláját a hős tűzoltók 
iránt, akik életüket áldozták a közért. A lepel 
lehullása után Sipücz polgármester néhány 
kegycletes szó kíséretében elhelyezte az emlék
művön a főváros babérkoszorúját, A tüzoltó- 
testületek koszorúinak elhelyezése után llreier 
Szilárd tűzoltó főparancsnok ünnepi beszéd 
kíséretében átvette az emléktáblát, A Himnusz 
eléneklése után a 700 tűzoltó tisztelgett baj
társaik emléktáblája előtt.

— „Detektívet" fogtak a Griinvvald-szana- 
tóriumban. Szombaton este a Vilma királynő
üt 13. szám alatti Griinwald-szanatórium por
tása észrevette, hogy egy ember besurran a 
kapun. Utánakiáitott, dr az már eltűnt a 
folyosókon. Azonnal rendőrt hívott és a gya
nús ember keresésére indultak, akit végül ifi 
(megtaláltak a pincében. A rendőr igazolásra 
szólította föl a bujkálót, aki Farkas Ferenc 
detekt.lvnek mondotta magát. Igazoló okmánya 
azonban nem volt. Előállították a főkapitány
ságra, almi kiderült, hogy a rendőrnek hamis 
nevet mondott, Zsifkó Ferenc a neve, állásta
lan pincér, aki lopás, csalás, magánlaksértés 
ás különböző bűnesetek menyek miatt már 
nyolcszor volt büntetve és a budapesti bün
tet őt örvényazék sikkasztás miatt körözi. Zsifkó 
bevallotta, hogy azért lopódzott be a szana
tóriumba, hogy éjszaka betöréseket kövessen 
el. Az áldetoktiv betörőt letartóztatták.

— Házasság. Dr. B'ciss Lajos, móri főrabbi és Lázár 
Flóri november 8-án házasságot kötnek Budapeston. — 
Dr. Vida Endre (Budapest) és gortenyesi Stciner Eleonóra 
(Arad) jegyesek.

— Külföldi bevásárlási útjáról a napokban érkezett 
vissza Fenyves Dezső, a Fenyves Dezső rt. igazgatója, aki 
a legszebb őszi selyem ós szövet divatujdonságokat hozta 
magával. Ezen föltiinést kellő kelmék a cég összes áru
házainak kirakataiban megtekinthetők. 

meg a rendtörvényjavaslat tárgyalását — volt 
a miniszter, válasza. — Ez a beállítás annál 
kévésbe állja meg a helyét, mert hiszen a két 
költségvetés és a felsőházi javaslat vitája jó
idéig annyira lefoglalja u nemzetgyűlést, hogy

egyelőre szó sem lehet akár a rendjavas
lat, akár a büntetőnovella parlamenti tár

gyalásáról.
A nemzetgyűlés annyira túl van halmozva 
munkával, hogy ilyen körülmények között 
még azt sem tudom, hogy az igazságügyi bi
zottság mikor foghat hozzá a büntetőnovella 
megvitatásához, nem is szólva arról, hogy a 
plenum napirendjére mikor kerülhet a juvas- 

)(l ^Aat parlamenti tárgyalásához 
fűzött aggodalmak tehát legalább is — koraiak ...

— Fedek Sári ma utazik az „Antónia" berlini 
premierjére. A Reggel párisi tudósitója táv- 
irntozza: Fedők Sári, aki néhány hót óta itt 
tartózkodik, hétfőn reggel utazik innét dr. 
Marton Miksa társaságába-n Berlinbe, az 
„Anéónia" premierjéré.

— Bőrkereskedők Izgalmas nagygyűlése. A magyar bőr
gyárosok huzamosabb idő óta az úgynevezett kondíciós 
kartellbo tömörültek, amelynek tagjai a legszigorúbb 
föltételeket szabják a kereskedőknek az áru hitelezése 
teién, A borkereskedők érdekképviseletei: a Bőrkiskeres
kedők Országos Szövetsége és a Borkereskedők Egyesü
lete hosszabb idő óta tárgyalnak, míg pár nappal ezelőtt 
a tdrgyaldsok végleg meghiúsultak. A bőrkercskcdők ér. 
dekképviseletcik utján vasárnap délelőtt a Bőrkereskedők 
Szövetségében rendkívüli gyűlést tartottak, amelyen 
többszáz bőrkereskedő vett részt és amely igen izgalmas 
lefolyású volt. Az összes fölszólalók amellett foglaltak 
állást, hogy a kartell föltételeit oly módon kell megvál-. 
toztatni, hogy « kereskedők minimálisan 60 napi hitelt 
kapjanak. Utaltak a szónokok arra, hogy a cipésztől ők 
csak hosszú hónapok múlva látnak pénzt, valamint arra 
is, hogy minden szakmában sokkal enyhébb föltételek 
vannak, mint a börszakmában. Voltak sokan, akik azt 
kívánták, hogy válaszul a gyárosok érzéketlenségére, 
no vásároljanak náluk, hanem favorizálják a nagykeres
kedőket, akik megértéssel vannak irántuk. Kifogásolták 
azt is, hogy a kartell 12-15%-ot számit föl. Végül egyre 
nagyobb izgalom közepotte egyhangúlag elhatározták, 
hogy amennyiben 8 nap alatt a gyárosokkal a kiskeres
kedők kívánságai szorint megegyezés nem sikerül, ujnbb 
gyűlést hívnak össze, amelyen már a represszáliákról 
döntenek.

— Austen Chamberlain — a glajsgovi egye
tem rektora. Londonból jelentik A Reggel-nek: 
A glasgowi egyetem rektorválasztásánál há
rom jelölt állott egymással szembon: a konzer
vatívok Auster Chamberlaint, a liberálisok 
Chcstertont, a szociáldemokraták Sidney 
Webbset jelölték. Az egyes pártok a legna
gyobb hadi készültséggel vonultak föl, ami úgy 
értendő, hogy bőségesen ellátták magukat záp
tojással, rohadt gyümölccsel, liszttel és meg- 
avasodott heringgcl. A harctéren a konzerva- 
tivok maradtak győztesek: a választás Cham
berlainnek juttatta a rektori méltóságot.

— Dlvatrevü a Gellért-ezAllóban. A Gellért-szállóban 
divatrevü volt szombaton. A látványos ruhabemntatón 
Rózsa szűcs, Elsner és Berkovics cégek vettek részt. 
Grosz Rezső, az Elsner - cég kirakatrendezője, csupán 
gombostiizéssel állította össze a közönség szcmcláttára az 
uj ruhakreációkat.
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Háromszor egymásután három villamos 
elé vetette magát egy nő a Boráros-téren

A harmadik villamos sem gázolta el, a mentőautóban azonban 
majdnem szerencsétlenül járt

(A Reggel tudósítójától.) Szombaton éjjel 12 
óra tájban a Ferenc-köruton nagy riadalmat 
keltett egy nö, aki hangos zokogással futott 
végig az utón a Boráros-tér felé. Éppen akkor 
haladt át a téren egy villamos. A nő közvet
lenül a villamos előtt a sínekre dobta magát. 
A vezető hirtelen megállította a kocsit, hogy 
az asszonyt a sínekről fölemelje. Do mielőtt 
a kocsivezető leszállt,

a nő fölugrott a sínekről és hirtelen a má
sik sínpárra rohant, ahol egy 6-os jelzésű 

villamos elé ugrott.
A járókelők már nyomában voltak és most 
visszarántották a villamos elől. Pár pillanat 
alatt kiszakította magát mcgmentői karjaiból 
és a Soroksári-ut felé futott. Közben

kétségbeesetten kiabált, hogy hagyják őt 
meghalni.

Ekkor egy rendőr állt eléje, de a szerencsétlen 
exaltált nő kikerülte a rendőrt és most a So- 
roksári-uton haladó villamos elé dobta magát. 
Már mindenki azt hitte, hogy

most harmadszor valóban elgázolta a 
villamos,

de, amint a kocsi megállt, kiderült, hogy a ma

— Mindenki gyanús és mindenki ínegbün- 
biintethető Oroszországban. Varsóból jelentik 
A Reggel-nek: Krilenko főállamügyész elké
szült az uj bünitetőtörvénykönyv tervezetével, 
amely az 1922. évi bürutetőtörvénykönyvtől a 
következő eltéréseket, tartalmazza: Nemcsak el
követett, hanem a Szovjet ellen esetleg el
követhető bűncselekmények is büntetendők. A 
18. paragrafus azt mondja, hogy a bíróság 
akkor is megbüntethet valakit, ha a vádlott 
múltja vagy egy bizonyos körhöz való tarto- 
zandósága azt a gyanút kelti, hogy részes lehet 
valamely bűncselekményben. A -törvénynek 
egy másik sajátossága, hogy üldözi a szovjet
hatalom ellen külföldön elkövetett bűncselek
ményeket. Követeli a törvény, hogy ezeket a 
bűncselekményeket nem azon államok tör
vényei szerint büntessék, ahol elkövették, ha
nem a tettesekre a szovjetoroszországi törvé
nyeket alkalmazzák. Újítás az is, hogy a tör
vény a golyóáltalí halált is a halálbüntetések 
közé sorozza. Ezt a halálbüntetést ott alkal
mazzák, ahol az államjavak ellen elkövetett 
hűtlenségről van szó, ami az utóbbi időben 
nagyon gyakori Oroszországban. Erélyes in
tézkedéseket tartalmaz az uj törvénykönyv a 
nyilvánosan elkövetett kihágások ellen is, 
amelyek a pálinkaárusitás fölszabadulása óta 
nagyon elszaporodtak. Bünteti a törvény azo
kat a férjeket is, akik szekszuális betegsége
ket 'plántáltak át d családba.

- A VIII. kerület! Szent József ■ egyházközség annak 
h. megállapítását kéri, hogy inait vasárnapi hnrangszen- 
telési ünnepségét követő lakomán a zsidókról sem Ilavass 
Bczső, sem a hercegprímás nem beszéltek.

Francia íianeiKek
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kacs öngyilkos az életmentődeszka előtt hever, 
eszméletlenül. A rendőr a mentőket hívta, akik 
megállapították, hogy miolőtt, a villamos elő 
ugrott, meg is mérgezte magat. Gyorsan töl
tették a mentőautóra, hogy a Rókus-kórházba 
vigyék. A rendőr közben megái lapította, hogy 
a nő Fischcr Jánosné és a Ferenc-körut 40. 
számú házban lakik. Alighogy elindult a 
mentőautó, óriási reccsenés és ropogás hallat
szott és

a mentőautó féloldalra billent a megmen
tett öngyilkossal.

Már azt hitték, most végül mégis szerencsét
lenül jár a szegény halálraszánt, azonban csak 
az történt, hogy a Boráros-téren több helyen 
fölszedték a kövezetei és az autó egy lyukba 
szaladt, ugy, hogy a bal hátsó kereke eltörölt, 
A mentők betelefonáltak a mentőközpontba, 
ahonnan segélyautót küldtek, amely Fischer- 
nét beszállította a Rókus-kórházba, a sérült 
autót pedig bevontatták a Markó-uteai mentő
állomásra. A Reggel munkatársa érdeklődött 
Fischer Jánosné Ferenc-köruti lakásán, ahol 
a férj elmondta, hogy felesége súlyos idegbe
teg. rohamában szublimáltál megmérgezte ma
gát, majd elrohant hazulról, hogy végzetes 
tettét elkövesse.

— Lédererné védőt keres. Ismeretes, hogy a 
királyi Ítélőtáblán november 26-ára tűzték ki 
Lédcrer Gusztávné bünpörében a föllebbviteli 
főtárgyalást. Léderernét az első bíróság előtt 
dr. Lévai Tibor védte, akinek a saját bűnügye 
okoz most sok gondot. Tekintettel arra, hogy 
Lévai Tibor ügyvéd és kormánytanácsos ügye 
november végére nem fejeződik be, ugy hatá
rozott, itogy lemond. Lédcrer Gusztávné védel
méről. így a halálra Ítélt főhadnagynénak most 
nincs védője.

— Nőc.gycsületok közgyűlése a klsüst ellen. A Magyar 
N öegyesületek Szövetsége szombaton és vasárnap tartotta 
meg a vármegyeházán évi rendes közgyűlését. A tárgy
sorozatnak és az adminisztratív ügyeknek letárgyalása 
után gróf Apponyi Albcrtné szólalt föl és vázolva az 
alkohol néppusztító hatását, indítványozta, hogy a köz
gyűlés kérje a kormánytól a kisüstengedélyek fokozatos 
bevonását, valamint a váltótörvények módosítását. Ilo- 
senberg Auguszta sürgette a közegészségügyi ellenőrzés
nek a falusi házépítkezéseknél való meghonosítását. 
Latinovics Háza határozati javaslatában arra kérte a 
belügyminisztert, hogy a külföldi moziplakátokat vonja 
be a fllmcenzura hatáskörébe. Felszólalásában kimerítően 
foglalkozott a leánykereskedelem elleni küzdelemmel is. 
A közgyűlés Lutzinger Pálné előadásával ért véget.

— Zsebtolvaj a detektiv kahátzsebében. Va
sárnap délelőtt Horváth Dániel detektiv a fő
kapitányságra igyekezett egy 65-ös villamo
son. A Zrínyi-utcai megálló közelében Horváth 
kiment a perronra, hogy leszálljon. Amikor a 
lépcsőről le akart lépni, érezte, hogy valaki 
kabátja belső zsebéből kiemeli vastag ezüst 
cigarettatárcáját. A detektiv elkapta a zse
bébe méiyedt kezet és a mögötte álló tolvajt a 
nyakába véve, lerántotta a villamosról. A tol
vaj azonban nem akarta magát egykönnyen 
megadni és igyekezett kiszabadulni a detektiv 
kezei közül. A két ember sokáig dulakodott 
egymással és Horváth detektivnek minden 
birkózó tudását össze kellett szedni, hogy a 
tolvajt legyűrje. Ez sikerült is neki és a tol
vajt megkötözve, bevitte a főkapitányságra. 
Kiderült, hogy a detektiv egész jó fogást csi
nált, mert a tolvaj, Safranek Károly, már 
többször volt büntetve zsebtolvajlás és betörés 
miatt és most is körözik.

— Előadás a modern iparcgészségttryről. Vasárnap dél
előtt a Vörös Kereszt Egylet előadássorozatában dr 
Práger Márton főorvos figyelemre méltó előadást tartott 
a magyar iparegészségügy reformjáról. Az előadó han
goztatta a műhelyek évenkénti kötelező kimoszelését a 
mosdók fölállítását, a munkaruha levezetését s a gaz
dasági viszonyok javultávnl a pincemiihelyek betiltását 
Ab előadás, amely iránt n nagyszámú hallgatóság érdek-'

A’ ? Yor,°8 K°r?,87t I?«ylet iparegészsógügyi oktató 
előadásainak bevezetője volt.
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_  Busch Frigyes drezdai főzencigazgató be» 
mutatkozása. Az a nemes nemzeti propaganda, 
amelyet a legfiatalabb német karmesternemze
dék külföldi utjai során kifejt, valóban tiszte
letre, követésre és elismerésre méltó. Tavaly 
Klcibcr és Furtwangler, most pedig filharmo
nikusaink főpróbáján az ugyancsak fiatalon 
széditö karriert befutó Busch Frigyes szólal
tatta meg a nagy német komponistákat. A 
nemzeti eszme legközvetlenebbül a romantiku
sok müveiben jut kifejezésre s ennek az irány
nak egyik legtehetségesebb előharcosa Busch 
Frigyes. Azonban az ő előadásának roman
tikus elemei nem féktelenek, nem a „Sturm 
und Drangperiode“ szabadosságai nyernek ál
taluk korlátlan utat, hanem a kiegyensúlyo
zott formaérzék és őszinte, de mindig a reali
tás mesgyéjén mozgó elképzelés irányítja azo
kat. Vagyis Busch romanticizmusa: fegyelme
zett romanticizmus. Ha Busch művészete nem 
is törekszik olyan transzcendentális régiók 
meghódítására, mint Furtwangler, sem pedig 
az életet szimbolizáló olyan extatikus fölfoko
zásra, mint Klöiber, egy # tekintetben egyen
rangú amazokéval: idealizmustól ragyogó, a 
müvet odaadással szolgáló, hősi lendülete 
van. Beethoven Egmont-nyitányát széles el
gondolás vezette, az igazság diadalára vezető 
crescendók minden zökkenés nélkül futottak 
végig a hangszercsoportokon, hogy az össze
fogó fortisszimóra feszítsék a győzelmes tri
kolórt. Kevésbé sikerült neki Schumann 
d-moll szimfóniájában föloldódnia. A reflexiók 
zeneköltőjével szemben a csak voluntarisz- 
tikus, tehát kifelé ható zenei ösztön elsikkadt. 
Annál inkább tombolhatta ez mag-át ki Strauss 
„Don ./Manójában. Az életöröm, a jelennek 
gerinces, hangsúlyos értékelése, egészséges vi
lágnézet ölelkezett itt, a különböző szólamok 
füzére ritmikusan fonódott össze, majd röpült 
széjjel. Nagy siker koronázta Busch bemutat
kozását. (Dr. Varadi Miklós.)

— BlclklltolvaJ, ak! az emeletre Is követi kiszemelt 
áldozatát. Bedő Antal gyógykovács a napokban kerék
páron a Szövetség-utca 31. számú házba, ment éa 316 
millió korona értékű kerékpárját fölvitto az első eme
letre, hogy el ne lopják. Dolga végeztével azonban a 
legnagyobb meglepetéssel látta, hogy a kerékpárját a 
folyosóról ellopták. Leszaladt az utcára és látta, amint 
egy fiatalember a kerékpárján elmenekül. Följelentésé
ben olyan pontos személyleirást adott a kerékpártól vaj
ról, hogy a detektivoknek rövidesen sikerült a tolvajt 
kézrckerileni. A tolvaj /lics Béla 25 éves mechanikus, 
aki kerókpárlopúBok miatt kél évre volt büntetve. K 
napokban szabadult ki a fogházból és ez volt az újabban 
elkövetett első kerékpdrlopása, amelyen rajta is vesztett. 
Uics beismerte, hogy a lopásban társa is volt, Komsik 
János 19 éves kalapossegéd, öt is elfogták a detektívek 
és mindkettőjüket letartóztatták,

— Kgy szobaleány az első emeleti ablakból 
kibukott az utca kövezetére. Vasárnap reggel a 
Murányi-utca 16. száimu ház egyik első emeleti 
ablakából Császár Ilonka 17 éves szobaleány 
kinézett az utcára. Közben elszédült, kibukott 
és összetört tagóikkal terült el a járdán. A 
mentőik az élet veszélyesen sérült leányt a 
Kun-utcai kórházba szálIrtották.

— Amerikai méreteket ölt a Közérdekű Liga tárgysors- 
jálékn. Minden eddigi tárgysorsjáték méreteit incssza 
túlszárnyalja a Közérdekű Liga tárgysorsjAléka. Bár csak 
az előmunkálatoknál tartanak, eddig 400 kereskedő csattá- 
kozott és ujattban a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási 
Szövetkezete kapcsolódott országos szervezőiével az akció
hoz. Ezen sorsjegyek- értékét emeli, hogy tekintélyes 
számú nagy nyereményeit a nyerők n nyereményösszeg 
erejéig a maguk tetszése szerint választhatják.

Esőernyők
legjobb minőségben, legnagyobb választékban

Női tartós minőségű..........................

Női
Férfi cégünk rolclámju

félsclycin, divatnyelü.......140.000
. 88.000

Férfi félsolyom, dlvatnyolü......... ISOaOOCJ
Utúnvóteles csomagot küldünk, meg nem felölő árut 

becserélünk, vagy a pénzt visszaadjuk

Kereskedőknek Mikin nagybani oszttHy
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— Vasárnap a leégett szekszárdi templom 
üszkös falai körül térdeltek a hívők. Szek- 
száráról jelenti A Heggel tudósítója: Vasár
nap délelőtt tartották meg a tűzrendészet! 
vizsgálatot a belvárosi plébániatemplom épü
letében, hogy a tegnapi tűzvész okát megálla- 
jitsák. A hatalmas torony, amelyben a tiiz 
celetkezctt, rázuhant a templom tetejére, ame
lyet beszakitott s a tűz elpusztította a 70 mé
ter hosszú tetőzetet is. A régi szép freskók 
azonban, szinte csoda, épségben maradtak. A 
plébániatemplom pusztulása a városban nagy 
megdöbbenést keltett. Vasárnap délelőtt sere- 
gestöl tódultak a hívek a térségre és mert a 
templomban nem lehetett misét tartani, az 
üszkös falak előtt, a szabad ég alatt térdeltek 
az ájtatos emberek. A tűz keletkezéséről elinte 
azt hitték, hogy a villamosvezetők rövidzárlata 
okozta. A vasárnap délelőtti vizsgálat alkal
mával azonban megállapították, hogy a lán
gok már kicsaplak a toronyból, de a villamos
toronyóra még egy órával későbben is járt. 
Valószínűnek tartják, hogy a tűz a harangozó
gyerekek eldobott cigarettájától keletkezhe
tett. Ez irányban a vizsgálatot megindították.

— Akik Károlyi, Böhm és Jászi könyveiből 
akartak megélni Pesten. A múlt év elején 
Szinay Miksa és Engel Sándor állástalan 
könyvkereskedősegédek elhatározták, hogy a 
nálunk forgalomból kitiltott külföldi, sajtó
termékeket Magyarországra csempészik és 
azoknak árusításával Üzletszerűen foglalkoz
nak. Tervük keresztülviteléhez megnyerték 
maguknak Ilovszky Dezső asztalossegédeF és 
Medvéi Dezső kereskedősegédet is. Az első 
alkalommal Bécsből egész köteg kitiltott köny
vet csempésztek Budapestre, köztük Jászi 
Oszkárnak: „Magyar kálvária, magyar föl
támadás”, Károlyi Mihálynak: ..Egy egész 
világ ellen”, Böhm Vilmosnak: „Két forrada
lom tüzében” cimii könyvét. Az árusítást, 
persze, titokban végezték, de a rendőrség tudo
mást szerzett a dologról, a raktárukon tartott 
könyveket elkobozta és a csempészek ellen 
bűnügyi eljárást indított sajtórendészeti vétség 
címén. A büntotőtörvényszék Töreky-tanácsa 
o héten tárgyalja őzt az ügyet.

— Az öreg Chriasti és a gyiijtőfogház. Ami
kor az Erzsébetvárosi Kör ellőni bomba
merénylet bünpörében a rendőrség letartóz
tatta Márffy Józsefet és társait, a gyanúsítot
takkal együtt fogságba került Chriasti József 
kőmüvessogód is, akit a maga társaságában, 
a bombapör adatai szerint, „mérnök urnák" 
tituláltak. Chriastival szemben nem tarthatták 
meg a fő tárgyalást, mert az eljárás folyama 
alatt meghalt. Most az apja került a vádlot
tak padjára. Ariikor a fia a gyűjtő fogházban 
ült, az öreg Chriasti panaszos beadványt fo
galmazott, amelyet a gyüjtőfogház minisztori 
biztosához nyújtott be. Ebben azt irta, hogy 
azt az élelmet, amit letartóztatott lieteg fiuk
nak kivisznek, nem juttatják rendeltetési he
lyére. Kijásszák a beszélgetési engedélyt is. 
E panaszos beadvány folytán hivatalból üldö
zendő rágalmazás vétsége óimén indult meg az 
eljárás az öreg Chriaatí ellen, aki még azt is 
megírta a beadványában, hogy a letartózta
tásban levők, az intézet alkalmazottainak ha
nyagsága miatt pusztulnak el. A büntetőtör- 
vényszék Schadl-tanáesa e hó 31-ére tűzte ki 
az öreg Chriasti pőrének főtárgyalását.

— ügyvédi hír. I)r. Várad: Miklós ügyvédi irodáját VI. 
Hajós-utca 14. azám alatt megnyitotta. Telefon: 195—60.

Seelander . . 89.000
T zött . . . . 108.000

KörOlvarrott. 130.000
Megrendeléseket pontosan eszközlünk

Meg nem felelő árut becserélünk, 
vagy a pénzt visszaadjuk 

Kereskedőknek külön nagybani osztály
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A kis Retkes nagyszerű karrierjének 
egyszerű története

Újpesttől az „Elzevir" ötperces nyiltszini tapsáig
(A Reggel munkatársából.) Hölgyeim ds 

Uraim, most már nem lehet tovább halasztani, 
cikket kell írni Pethes Sanyiról, tetszik tudni: 
a kis Petitesről, aki Dénes Gyurkával együtt 
mindenféle bohóságokat szokott, játszani bárok
ban, kabarékban, koncerteken. Azért emlékez
tetem önöket ezekre a ,,Kox és Box”-jelene
tekre, mert; nem tudom, hogy a kis Pethest 
valamennyien látták-e a Nemzeti Színházban, 
nagy, komoly szerepekben, mint például a 
„Vízkor észt"-ben vagy a „Vőlegény'-ben, ezt 
megelőzőleg esetleg az „Ej királynője" cimü 
operettben még a Bénáissance-ban. Mert, én 
abban is láttam. Ugyebár, pompás fiúi Mond
ják meg egész őszintém, ki tudja önöket úgy 
megnöveltetni, ilyen könnyen és ilyen egysze
rűen, mint ez a 'kópé kis Pethes, aki csak egy 
grimaszt csinál, alighogy a. szájaszélét húzza el 
és máris ömlik kegyetekből az a jó, vidám, 
egészséges nevetés? Hát kérem: láttam tegnap 
a kis Pethest, az „5Jte<?vir”-ben. Egy öreg bárót 
játszik, de olyan öreget, hogy a bőre már össze 
van száradva te olyan fakó, mint a pergament. 
Egy olyan kis, dühös, bogaras bárót, aki foly
ton veszekedik, én meg nem ismertem ezt a 
huszonhatéves fiatalembert, amig a száját ki 
nem tátotta. Mikor első jelenete után kiment 
a színpadról, Öl percig tapsolták egyfolytában. 
Na, gondoltam, ezt meg kell mondani a publi
kumnak, az nem számit, hogy Pethes még csak 
huszonhatéves, az számit, hogy húszon hatéves 
korában a Nemzeti Színház tagja és minden 
darabban minden jelenete után nyiltszini tap
sot kap. Sikere van, népszerű, mindenki azt 
mondja róla, hogy zseni. Ezek után itt követ
kezik mirtdaz, amit a publikum számára a 
kis Pethossel vasárnap megbeszéltem. Minde
nekelőtt azt kérdeztem meg tőle, hogy lett 
színész? Ezt felelte:

— Az úgy volt, hogy még gimnáziumba jár
tam, amikor behívtak katonának. Gondoltam, 
ha nem válók be, elmegyek színésznek. Nem 
vettek be. Erre otthagytam a gimnáziumot és 
jelentkeztem fölvételi vizsgára az akadémián. 
A „Falu végén kurta kocsmát” szavaltam Pe
tőfitől, mondhatom, rémesen. Akkor én már 
segédrendező voltam titokban a „Corvinénál. 
Oda telefonálták meg, hogy fölvettek. Három
évi. szorgalmas tanulás után végre megkap
tam a diplomámat, de szerződést nem kap
tam. Egyszer fölléptem Budán az „Arany cm- 
bor“-bcn, ott látott meg Schreyer Jani, sze
gény, aki nagy fölfedező volt, rögtön leszer
ződtetett az újpesti Blaha-szinbázhoz, amely
nek akkor ő volt a direktora. Ide jött ki egy
szer megnézni a „Hattyu“-ban Jób Dani, le is 
szerződtette — Bérczy Gézát. Közben Schre- 
yor Jani átadta a színházat, megint szerződés 
nélkül maradtam. Elmentem Harsányt Zsolt
hoz, aki akkor a Rcnaissanco igazgatója volt, 
neki is fölléptem Budán, mire szerződtetett. 
A Renaissancc-ban a „Gyöngédség" cimü Ba- 
taillc-darabban kellett játszanom, de Góthék- 
nak nem tetszett, hogy clállanak a füleim,

erre leragasztottam őket flast rommal.
A színpadon éreztem, hogy a flastrom eresz
teni kezd, pattog a fülem, majd megőrültem az 
idegességtől, do nagy sikerem volt. Mondta is 
Góth a főpróba után, hogy érdemes volt a fü
leimet leragasztani. Közben Barna eladta a 
Rennissance-ot, Ambrus meg elment a Nem
zeti Színháztól és Hevesi irt az apámnak egy 
levelet, hogy menjek a Nemzetihez. így kerül
tem a Nemzetihez, az apám mellé.

— Apáxl mit szóit hozzád, mint színészhez?
— A, az csők legyintett a kezével, ha dicsér

tek neki és csak ennyit mo<ndc-tt: Kis zöld... 
Egyszer azért nagyon megölelt, a Gogol-darab- 
Ixa.n, a „Vőlegény*-ben játszottam Anumkint, 
odajött hozzám, megölelt, megcsókolt és azt 
mondta: „Jól van Szanikám". így hívott, hogy 
„Szanikám"...

— Mit szólsz ehhez a nagy sikerhez az 
„Elzevir“-ben? El voltál készülve reá?

— Nem, mert nálam ezek a figurák csak 
akkor jönnek ki teljesen, ha már maszkban 
vágyóik, este a színpadon. A próbák alatt

mondta is Odry, hogy
nem hiszi, hogy jól meg tudom csinálni 

ezt a szerepet,
nagyon nehéz az, tulfialal vagyok hozzá. 
Premier után aztán egy névjegyet kaptam tőle-. 
Ezt ni:

Kedves Sanyi!
Jól esik a lelkemnek, hogy elragad

tatásomnak adhatok kifejezést az 
„Klzevir"-beli játékodért. És különösen 
azért, hogy ott voltál legteljesebb, ahol 
lehetetlennek tartottam, ölellek sokszor 

Árpád.

— Nahát ezek után azt mondd meg, édes 
pajtás, a publikumnak, hogy mit csinál egy 
ilyen népszerű fiatal színész egész nap reggel
től estig?

— Reggeil 9-kor már próbám van. Próbá
lok néha 3-ig. Ha a Terezköruti Színpadon uj 
műsort próbálnak, akkor a motoromon oda
rohanok, onnan meg esetleg a Kamaraszín
házba. Délután a Newyorkban szoktam ülni a 
ezinészasztainál, tanítom őket törökül haland
zsáin!. Este azután kezdődik a hajsza. Színház 
után kabaré, utána, de esetleg a kettő között 
is privát hangverseny, régen nem jutottaon 
már éjfél előtt vacsorához.

— Aztán szerelmes leveleket szoktál-e kapni?
— Egyszer kaptam egy levelet egy nőtől, 

hogy dkvetlenül menjek el a Kovács-kávéház 
elé, mert ha el nem jövök, az neki egy arany 
karkötőjébe kerül, annyit pedig én meg nem 
érek neki. Tudniillik fogadott a bestia, hogy 
elmegyek majd a randevúra. Persze, nem men
tem el.

— Életed és pályád eddigi legnagyobb 
sikere?

— Nemcsak legnagyobb sikerem, de leg
nagyobb boldogságom is az volt, amikor 
Gérard bohóc jutalomjátékán, a régi Barok
kal di-cirkuszban, ahová már a dadámmal is 
jártam, egy kis jelenetben Gérardot eljátszot
tam

ós a publikum nem vette észre, hogy nem 
ő játszik, hanem én;

Gcrard ott állott a manézs bejáratánál civilben 
és a hasát fogta, vx/.v mulatott rajta,m. Ez volt 
az én legnagyobb sikerem eddig...

A kis Pethes órájára néz, este játsvák a 
Kamaráiban. Pendlizik. Az ablakból nézem, 
amint a motorjára kap és irtózatos dübörgés
sel elrobog az Andrá-ssy-ut felé. Iluszonihatéfves 
ós motorbiciklin rohan egyik színházból a má
sikba játszani, közbon interjút ád ez a „kis 
Pethes”. Tulajdonképen nem is kis Pethes 
már, hanem „nagy Pethes”. Nem?

Egyed Zoltán

Kabátkelmék
olcsóbb,

wseees. . . . is5.ooo

Kívánatra mintát küldünk
Mog nőni felölő árut becsorólünk vagy a pénzt visszaadjuk

Divatmlníás
140 cm, szőlős gyapjú velúr .... 170.000

Fekete posztó
140 cm, szőlős, divntazlnokbon .. 270.000

Oíomónkeime
mindon divntszlnben............ .. .... 320.000

Kereskedőknek külön nagybani osztály
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„Mi Vass József ígéretét akarjuk beváltani 
amikor a gyilkosok megbüntetését követeljük!

Tízezernyi tömeg n szocialisták vasárnapi nagygyűlésén

9 
U

(A Reggel tudósítójától.) A szociáldemokrata 
párt vasárnap délután a városligeti Iparcsar
nok épületében impozáns nagygyűlést tartott. 
A tömeg közé befurakodott Végi néhány em
bere, akik Propper Sándor beszéde alatt röp- 
iratok osztogatásával ismét megkísérelték a 
gyűlés megzavarását, ami azonban nem sike
rült. Délután ‘A 3 órakor már közel tízezer em
ber szorongott nr, Iparcsarnok hatalmas helyi
ségében. — Éljen Beniczky! Éljen Peyer, Göm
bös dajkája! — hangzottak egyre-masra a za
jos fölkiáltások. A gyűlést Esztergályos János 
képviselő nyitotta meg.

— Kői pontja vau Európának — mondotta —, ahol a 
reakció megvetette u lábát: Róma és Budapest. De a kettő 
között is nagy különbség van, mert amig Róma nyilt 
sisakkal harcol a reakció kiépítésére, addig Magyar
országon a reakció lehúzott rostéllyal alattoniban próbdl 
exisztdlni és az elnyomást szmokingba öltözteti.

Esztergályos megnyitószavaj után Propper 
Sándor lépett a szónoki emelvényre.

— Speciális magyar Jelenség — kezdte beszédót —, 
hogy nálunk mindent belemártanak a politika iszapjába. 
A munkanélküliek tizezrei akarnák újjáépíteni az or
szágot és 
országban

öngyilkossdgi 
uj keresztes

éretlenebbnek

kikorbácsoljúk őket a munka csarnokából. Az 
rikordtermés volt, de azért a drágaság egyre

utasa ki akart rabolni egy bécsi- Két „ .
soffőrt. Becsből telefonálja A Reggel tudósítója: 
Singer Antal soffŐTt. vasárnapra forduló éjjel 
két utasa megtámadta. Homokzsákkal fejbe
ütötték, szemébe is homokot szórtak és száját 
befogva, igyekeztek őt meggátolni abban, hogy 
segítségért kiáltson és el akarták venni napi 
keresetét tartalmazó pénztárcáját. Slágernek 
mégis sikerült segítségért kiálltaiii, amire a két 
támadót, Boyltovszky József vasmunkást, aki 
nyugatmagyarországi születésű, valamint Ba
bér Ferenc bécsi illetőségű lakkozómunkást le
tartóztatták.

— Huszonöt százalékkal olcsóbb tarifát aján. 
lanak a bérautófuvarozók. Érdekes kérelmet 
intézett a főváros tanácsához a budapesti bér
autófuvarozók ipartársulata. Elpanaszolják, 
hogy a tanács eddig csak 20 autó rendszámot 
engedélyezett .számukra, holott már 1923-ban 
60 taxit engedélyezett, do ezt a határozatot 
nem hajtották végre. Hivatkoznak arra, hogy 
a Marta autótaxivállalat, amely 108 autótaxi
val állhat a standokon, 350 gépkocsit járat, 
tehát 242 gépkocsihoz nem váltotta meg a ló- 
fogatu rendszámokat. Ezért most azt kéri a 
bérautófuvarozók ipartánsulata, hogy a Márta 
242 megváltás nélkül üzemben levő gépkocsija 
terhére számukra 60 rendszámot engedélyez
zen a főváros, Nagy pedig megszüntetett ló
fogatuk rendszámát adják nekik. A bérautó
fuvarozók végül arra kötelezik magukat, hogy 
az újabb 60 gépkocsival a jelenlegi viteldijak
nál 25°/o-kal olcsóbban fognak fuvarozni.

— Egy kirakat, amely mindenkit megállít. A Váci-utca 
vasárnapi korzójának emberhullámait ellenállhatatlan 
varázs állította meg egy kirakat előtt. Rózsa szűcs gon
doskodott egy, olyan látványosságról, amelyhez fogható
ban a budapesti közönségnek még nem volt része, amikor 
kiállította a legújabb modelljeit, amelyekkel az idei 
szőrmedivatot diktálja. Királynői vallókra való csodálatos 
prémeket láttunk itt, de mellettük ugyanolyan előkelő 
ízléssel és ötlettel kombinált bundákat és köpenyeket, 
amelyeket a szerényebb osztályok is megszerezhetnek. 
Ezzel Rózsa azt akarja demonstrálni, hogy nemcsak n 
dlvatmüvészctben áll ligelől, hnnem nz árak torén is 
vezet a versenyben. A Krlstóf-tér sarkán pompázó ki
rakatnak igazi értéket az ad tehát, hogy nem csupán 
látványosság, hanem a vevők tehetőségével is számol.

Jdrvdnyban. A kormány a 
hadjáratot hirdet a haladás

tartja a magyar népet a 
kecske-

még ha 
garázda,

nő, mert hü szövetségese van a kormányban.
A költségvetési fölösleg tulajdonképen szörnyű deficit, 

amely megnyilvánul a munkanélküliségben, a kivándor
lásban és az 
segítés helyett 
erői ellen.

A kormány
macedóniai parasztoknál és a montenegrói 

pásztoroknál,
akik titkosan vdlasztjd/c képviselőiket. Pedig, 
igaz is volna, hogy a magyar nép éretlen és 
akkor éppen a kormány kötelessége lenne azt a külföld
előtt letagadni i Az a párt, amelyben van még politikai 
tisztesség, a nemzetgytflés törvényes idejének lejártakor 
leteszi mandátumát.

Amikor Propper azt követelte beszédében, 
hogy az otthonukból ártatlanul kiüldözöttek 
hazajöhessenek, a tömeg az emigrációt és Ká
rolyi Mihály grófot 
Koos rendőrtanácsos 
gyűlést.

— Követeljük — végezte 
sok megbüntetését. Mi Vass József kijelentésének alapján 
állunk és az ő ígéretét akarjuk beváltatni, amikor a 
gyilkosok megbüntetését sürgetjük.

kezdte éljenezni, mire 
föl akarta oszlatni a

beszédét Propper — a gyilko-

— Urak a razzián. Négyes sorokban nyolc
vanhárom férfit kisért be szombat éjjel a fő
kapitányságra Róna Ernő detektivfőfölügyelő 
csoportja. A homályos éjszakában razzia volt, 
amely különösen az Erzsébet-, Kálvin- és Ti
sza Kálmán-tér rejtelmeit kutatta. Mig más
kor a razziákon összeszedett kétes exiszten- 
ciák csoportja meglehetősen tarka s a topron
gyos, hajléktalan, alkoholista csavargók sorá
ban sok nőt is láthatunk, most csakis férfiak 
lépkedtek a detektívek gyűrűjében. Mind vá
lasztékosban öltözöttek, ha kinos eleganciával 
is, de mégis úgy, mint akik nagyon szeretnek 
tetszeni. És voltak a népes csoportban valóban 
kifogástalan megjelenésű férfiak is, akikről 
kitűnt, hogy előkelő állású urak. Vasárnap 
délig tartott a séta közben hokisért férfiak ki
hallgatása, ekkor igazolásuk után elbocsátot
ták őket, de előbb fényképüket elhelyezték a 
főkapitányság egy valóban diszkrét albumá
ban.

— A nagykövetek tanácsa a német, leszere
lésről tárgyal. Parisból jelentik: A nagyköve
tek értekezlete kedden fogja megvizsgálni a 
leszerelésről szóló német jegyzéket.

Győztek a hokkl - klub hölgyei a MAC-gárda ellen 
2:0 (1:0) arányban. A gólokat Stieber Lotti ós Farkas 
I’anni ütötték.

— Az Elaner-cég fő- és fióküzleteiben szeptember 1-jo 
óta tekintélyesen leszállította solyem-, bársony-, csipke- 
stb. áruinak árait. Jizen alkalomból fölhívja a nagyérdemű 
vásárlóközönséget, — nem ad ugyan ingyen sorsjegyeket, 
nem ígér ajándékokat, hanem híven a cég régi hírnevé
hez. tekintélyesen olcsón árusít, ami nem az áruk rová
sára történik, mert mindig csak a legjobbat és a legfino
mabbat adja.

— Érdemes-e hirdetni? Ezt fényesen hídja bizonyítani 
Leopold Gyula hirdetővállalata (Budapest, Erzsébet- 
körut 39; telefon: József 121—55), ahol elsőrendű nagy 
bel- és külföldi cégek összpontosítják reklámjaikat. E 
megbízható modern hirdetőiroda három évtized alatt 
szerzett tapasztalatok és tanulságok célszerű fölhasználá
sával irányítja, intézi a propagandát.

— Nyomor vagy szerelem miatt lett-c ön
gyilkos „A masainód és a budapesti utitárs* 
szerkesztője? Vasárnap délután Király-utca 
85. szám alatt levő irodájában fölakasztotta 
magát Gyenes Imre nyomdatulajdonos és 
amire rátaláltak, már halott, volt. Gyenes a. 
múlt évben bérelte ki a Király-utcai iroda
helyiséget, ahol „A masamód és a budapesti 
úti társ" cimü lapjának szerkesztőségét, vala
mint reklámterjesztő vállalatát helyezte el. 
Az utóbbi időben azonban sem a különös cimü 
lap, sem pedig a reklám terjesztő vállalat, nem 
jövedelmezett és Gyenest mind sűrűbben kezd
ték zaklatni hitelezői. A rendőrségnek éppen 
ezért az a föltevése, hogy Gyenes Imre anyagi 
gondjai elöl menekült a halálba. Ncr. lehetet
len azonban az sem, hogy családi pörpatvarai 
miatt követte el az öngyilkosságot. Gyenest 
ugyanis meleg barátság fűzte neveli leányá
hoz és emiatt állandóak voltak közte és fele
sége között a veszekedések és lehet, hog>r 
Gyenes elkeseredésében követte el tettét. 
Búcsúlevelei közül az egyiket nevelt leányá
hoz intézte, a másikban pedig katonai temetési, 
kér a maga számára. Az öngyilkosságot egv 
pénzbeszedő fedezte föl, aki éppen számlát 
akart prezentálni Gyenes Imrének.

— Halálra gázolt az autó egy hároméves kisfiút. Vasár
nap este Budán, a Maros-utca 19. számú ház előtt n 
Up. 20—008. számú autó soffőrje, Breuer Manó meg akart 
fordulni és nem votto észre, hogy az autó mögött állt 
egy hároméves kisfiú, Hübscher József. Az autó el
lökte a gyereket, aki oly szerencsétlenül esett el, hogy 
koponyaalapi törést szenvedett. A soffőr azonnal 
Szent Jánoskórliázba szállította a gyereket, do 
góny kisfiú eközben kiszenvedetl. A dotoktivek a 
előállították és u rendőrségen Őrizetbe vették.

— ^Megloptak egy magyar mágnást egy

az Uj 
a szc- 
Hoffőrt

— ^Megloptak egy magyar mágnást egy bécsi 
szállodában. Pécsből telefonálja A Reggel iu- 
dósitója: Török Sándor gróftól az egyik szálló
ban levő szobájából mintegy 14.000 shilling
értékű, nagy gyöngyszemmel díszített nyak
kendőtűt és 2 millió magyar korona készpénzt 
loptak cl. A rendőrség a nyomozást megindí
totta.

— Megválasztották az uj chilei elnököt. 
Santiago do Chiléből jelentik: Emilia.no 
Diugereat a köztársaság elnökévé választották.

— Hatszázmillión bűnügyi zárlat egy kispesti ügyvéd 
vagyonára. A Heggel múlt heti számában jelentette, hogy 
íXemes htirolj/ dr. kispesti ii^ryvéd vagyonára bűnügyi 
zárlatot rendelt ol a bíróság 6u0.000.00n korona erejéig, 
mert őzt az összeget mint kölcsönt közvetítette dr. Ári- 
tész Antal né tót a Kispesti Gyapjuáru- és Posztógyár szá
mára, amikor a gyár már tönkrement. l)r. Nemes Károly 
most azt közli A Reggel szerkeszt őségé vei, hogy a zárlat 
ellen jogorvoslattal élt; a GOn.OOO.fMX) kölcsönügyleten 
mindössze csak 
nem
nem táblázták be „ . ............. lllilr ua-
rom évvel ezelőtt tárgyalni akart a gyárral, tehát üzeme 
nem volt előtte ismeretlen. A gyúr a kölcsönadás idején 
éjjel-nappal üzemben volt. Valótlan, hogy a kölcsönt Ker- 
teszné csak dr. Nemes rábeszélésére helyezte el a gvár
nál s hogy Nemes a gyárigazgatókkal össze.látszott volna 
Llmobon a gydrigazgatók meghamisították Kertészné 
aláírását s igy terhelték lo az ingatlanokat, amiről dr. 
Nemes nem tehet. Ezek a telekkönyvi bejegyzések külön
ben lörölhctők lesznek s Kcrtésznó igy esetleg pénzhez ,1111» l1 «i L,

élt; a GOO.OOO.OOO kölcsönügyleten 
5,000.000 lényegtelen összeget keresett és 

9.g.. 9 . !ii,)(tja, Kertészné GOO.OOO.OO'J kölcsönét
a gyár ingatlanára. Kertész már há-

A gyúr a kölcsönadás idején
dr. Nemes rábeszélésére helyezte el

LITTKE
Caslno — Fór Englnnd — Crement nőse

Vezérképviselet: Forrústermék és Asvúnyviz- 
kercskodelmi Itt, IV. Mária Vnlórin-utea l 

Telefon: József 154-75
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nőségű, de alapjában 
véve olcsó is, mert 
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fz/ Reggel tudósítójától.) Mi jót remélhetünk 

attól, hogy a Nemzeti Bank hirtelen ós meg
lepő elhatározással a bankrátát 9%-róI 7%-ra 
szállította le? Olcsóbb lesz-e ci termelés, meg- 
elénkül-e a. forgalom, amely a legutóbbi hetek
ben néha katasztrofálisan ellanyhult s remél
hetjük-e, hogy a drágaság, amely mindmáig 
szilárdan védi erősen kiépített pozícióit, meg
törik s

az elsőrendű szükségletek ára leszáll „arra 
a színvonalra, amely vagyonunk és jőve, 
dclinünk fájdalmas megcsappanásának meg

felel?
A válasz o kérdésre, amely e napokban min
denkit foglalkoztat, aki csak szorosabb kap
csolatban áll gazdasági életünkkel, sajnos, 
nem igen hangzik biztatón. Alig egy év alatt 
a baukráta leszállóit 72%-rőí 7%-ra, k ha az 
eletsziikf'ógletok ára e csökkenéssel párhuza
mosan haladt volna, ma már igen jelentős ol
csóbbodásról számolhatnánk be.

A bankráta csökkenése sem a termelésben, 
sem a forgalomban nem éreztette teljes 

mértékben a hatását,
mert a kamat ma már nem játszik a gyáros 
és a kereskedő számításaiban olyan szerepet, 
mint tizenkét évvel ezelőtt Háttérbe szorítot
ták az adók, az illetékek, a szállítási költségek, 
az egy-két hóra fizetőit 2%-os kamatkülönbözet 
igazán nem jöhet számításba, mondjuk pél
dául egy kiló burgonya árában, akkor, amikor 
ugyanazt a burgonyát, amire a termelőtől a 
fogyasztóhoz kerül, forgalmi adó fejében 12°/u 
terheli. A központi jegybankok kamatpolitikája 
ma már nem gyakorol olyan döntő befolyást 
egy-cgy ország gazdasági életére, mint a há
ború előtt. A pénz ma már néni ömlik e 
gyűjtőcsatornákon keresztül s a csökkenő ka
matláb mellett, amely a pénzbőség jele, csak 
igy magyarázható meg az

a nagy tőkehiány,
amely egyformán megfigyelhető Középeurópa 
majd minden országában. Amig az állam kése
delmi kamatokban a. bankkamatláb dupláját 
hajtja be, amig vidéki bankok c kamattól) há
romszorosát szedhetik rizikómentes kölcsön
ügyletek lilán s az állami zálogházak 5in,'n ka
matot vasalnak be, addig a hivatalos bank
ráta nem segít azokon a bajokon, amiket min
denki meglát, aki nyitva tartja a szemét. A 
nagy pénzforrások még mindig zárva vannak 
előttünk, a belföldi tőkeképződés még mindig 
túl lassú és szegényes, semhogy igazi pénz
bőségről beszélhessünk, amely egyedül képes 
arra, hogy a termelést meggyorsítsa, olcsóbbá 
legye s azt

a balkáni uzsorát, amely most a piacon
feszeng,

odúiba visszaüzzo. A gazdasági életnek csak 
egyetlen terén gyakorolhat ösztönző hatást a 
bankráta s ezzel párhuzamosan a betéti kamat- ; 
láb leszállítása, n ez a tőzsde. A tőzsde, amely ; 
iránt az érdeklődés a nagyközönség körében 
megszűnt, nem halt meg, csak alszik. E helyütt 
kevés hijján egy esztendeje szakadatlanul han
goztattuk, hogy amig az elsőrendű papírok ka. 
motozása és a beléli kamatláb közölt olyan 
szőlős ür tátong, addig szó sem lehel arról, 
hogy befektetés céljából az emberek részvényt 
vásároljanak és kitegyék magukat annak, 
azoknak a szörnyű visszaéléseknek, amelyeket 
az elavult magyar részvényjog segiiségével a 
kisrészvényesen elkövetni lehet. Ez az ür ma 
már eltűnt, ma, de csak ma lehet arról beszélni, 
hogy a magyar részvények alá vaunak érté
kelve, mert

az elsőrendű 
sok esetben

papírok kamatozása ma már 
jóval meghaladja a betéti 

kamatlábat.

Kötött kabát
mellény, pulóverek

harisnya, heztvtt
■KranraananMeanara ■

Eukács és Pásztor
Budapest ÍV, Egyetem-utca 11 

(Gróf Károlyi palotával szemben)
r*/

Mire való

Előbb vagy utóbb ez a kamat differencia emel
kedő árfolyamokban egyenlítődik ki s hogy ez 
nyomban ti bankráta leszállítása után nem kö
vetkezett be, annak igen érdekes oka van. A 
csúfos kudarcot vallott intervenciós akció nyo
mán példátlanul nagy kontreminpoziciók kelet
keztek a pesti tőzsdén.

Ez a kontremin, amelynek élén igen jónevü 
urak állanak, nyomja a piacot.

Nyílt titok, hogy valahányszor cgy-egy papiros 
nagyobb tömegének fölvásárlását határozta cl 
az intervenciós bizottság, bizonyos körök 
ugyanazt a papirost százával adták előre és 
födözetlenül. Ha a bizottság 200 Magyar Hitelt 
vett, a kontremin háromszor annyit adott. 
Ezért van ma olyan nagy kereslet kölcsön- 
darabokban s igen tekintélyes összeget fizetnek 
ma is a Ganz, a Hitel, a Cukor egy-egy köl
csönadott kisebb pakettje után. A pénzügy
miniszternek egyetlen szavába kerül s a biida- 
pesti tőzsde irányzata, máról-holnapra meg
fordul. Nem kell egybet tennie, mint

az intervenciós bizottság alapos megrefor- 
múlását követelnie s nyomban bekövetkezik 
a legriadtabb todözés s’ a mesterségesen le

szorított árfolyamok fölszökkenése.
Budapest nem bízik a saját részvényeiben, de 
a jobban informált és távolabbra látó Bécs 
már megkezdte a vezető magyar részvények 
lassú összevásárlását, hogy majd csengő nye
reséggel adhassa tovább a megszorult pesti 
kontreminnek. (K. D.)

X A bankkartei négy kategóriája. Három
napos beható és izgalmas tanácskozás után 
újra megalakult a bankkartei, amely szigorú 
körülhatárolásokkal szabja meg a legmaga
sabb betéti kamatokat, anélkül, hogy a leszá
mítolási és hitelezési kamatláb elé gátat 
emelne. A bankokat annyira váratlanul érte a 
rátának 7%-ra való leszállítása, hogy csak a 
kartellek tudnak válaszolni rá és védekezni 
ellene, Négy bankvezér tagja van a Nemzeti 
Bank főtanácsának, de ezek is csak a főtanács 
ülésén értesültek a kamatláb leszállításának 
tervéről és sem fölszólalni, sem szavazni nem 
mertek a javaslat ellen. A baukaHel négy ka
tegóriába sorozta a bankóikat, ezekben a kate
góriákban a le nem kötött betétek után S’/s— 
63/»-ig terjedő kamatot szabad téríteni. A kate
góriák a következők: I. Hitelbank, Kereske
delmi Bank, Leszámítoló Bank', Hazai Taka
rék. II. Wiener Bankverein, 
Bank. Hazai Bank. Hl. Általános 
Moktár, Olaszbank. IV. A többi.

X ötvenezer sertést akarnak behozni n 
szálán:b;yárosok. A magyar szalámigyárosok 
fordultak a kereskedelmi minisztériumhoz, 
kérték, hogy engedjo meg .hu/oszlávidból 
ötvenezer darab sertés ti vsának 
szálú miyydrlds céljaira fonnak fölhasználni. Arra hivat
koztak a szalúniigyárosok, hogy a múlt évi gyártási 
kampány idején nem merítették ki a behozatali kontin
genst és kérelmük már ezért is indokolt. A kereskedelmi 
minisztereim a behozatali kérelmet, miután a behozatal 
komoly vámilletéket jelent, javasolta és ehhez a pénz- 
űnyniiniszlcriitni is meyadta hozzájárulását. A földmive
lésügyi minisztérium még nem foglalkozott az üggyel. 
Álláspontja az, hogy addig, amig nálunk amúgy is nagy
mérvű a sertéstenyésztés és hizlalás, viszont alig van 
kiviteli lehetőség, nem ennedhctö meg a nagymennyi
ségű sertés külföldi behozatala, mert nz az amúgy is 
nyomott sertésárakat lényegesen befolyásolná, 
behozatali kérdés ügyében a döntő szó 
minisztériumé, nem valószínű, hogy a 
portkérelmet teljesít i.

I. Hitelbank, 
A„..k, Hazai

Anglo-Austrian 
Takarék,

kiilföldröl a 
beadvánnyal 
amelytől azt 

és Romániából
behozatalát, melyet itt

Miután a 
a földmivelésügyi 
kormány az im-

Schlick-NieholsonX A Sclillek és Motorgyár fúziója. A
Gép-, Vagon- és Hajógyár Bt. igazgatósága november hó 
3-itrn egybehívott rondklviili közgyűlésének javaslatot 
tesz a vállalattal eddig is szoros üzleti együttműködésben 
dolgozó Magyar Motor- és Gépgyár Kl.-gal beolvasztás ut
ján való fúzióra. Ezen tranzakció céljából alaptőkéi emel 
és nz újonnan kibocsátott összes részvényeket. 1 : 3 arány
ban a Motor-részvények becserélésére fordítja. Azonos 
tárgysorozattal tartja ugyanezen a napon a Magyar 
Motor- és Gépgyár KI. is rendes közgyűlését.

X „A Bank". Radnóti .József közyazdasáol szemléjének 
második száma mcyjolenl.—nira i. ess w naMmti mmiatviT' *kt ? —. r r r. ren^waBBnaraaranBaaBeeaMnaraBEaaaraaaoaraaMMraSMn

Szőrme-bunda 
minőségben, árfoase legeiŐMyesehban 
Bodnár József mesternél 

V, Nádor-utca 15. — Telefon t 12-79
Rövid bunda 1,000.OOO-t&l, hosszú 3,000.000-401

Meleg, tartós, mint
I * egy katlan az 99
Gyártja: SÁNDOR M. FERENC, Kammermayer Károly-U. 1. sz. (Közp. Városháza) Gyár: Üllői-ut 31
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(A legerősebb sősborszesz a világon)

J9) Masszírozásra s
1. Hülési fájdalmaknál, csuznál, reu

mánál, neuralgiánál, főfájásnál, 
idegfájdalmaknál a test bármely 
részén.

2. Elhízott férfiaknak és nőknek fo
gyasztó kúráknál.

3. Megerőltetésből származó fájdal
maknál, kimerültség! állapotoknál, 
testi és szellemi fáradságnál.

4. Elpuhult és ellustult embereknek 
petyhüd t izmaik föl frissítésére, az 
idegek megerősítésére.

5. Sokat gyalogló, lovagló, vadászó, 
bicikliző, sportoló embereknek a fá
radalomérzés kiküszöbölésére, a ki
tartás fokozására.

6. Szellemileg megerőltetett egyénék
nek fölüditésére, idegeik megnyug
tatására és kiegyensúlyozására, tett
erejük teljes kiváltására.

7. Azoknak, akik egész nap talpalnak, 
egy helyen álldogálnak, ellenálló
képességük növelésére.

B) Fejmosásra s
8. Korpaképződésnél, hajtörésnél, haj

hullásnál, a fejből' és a hajgyöke
reik megerősítésére, zsirtalanMására.

9.
10.
11.

O Szájápolásra s
A jó fogak állandó ápolására és 
fehérítésére.
Bűzös száj leheletnél reggelenként! 
szájöblitésrc.
Fájó, szuvas fogak esetén, vattára 
csöppentve, a kínzó sajgás meg
szüntetésére, a petyhüdt foghns 
megerősítésére.

Szagoltatásra 8
12. Hajón vagy vonaton való utazások

nál gyakori hányinger, undor, rosz- 
szullét, szédülés azonnali megszün
tetésére.

13.

14.

15.
16.
17.

E) borogatásra s
Kereszitkötések, torokborogatások, 
begöngyölések, prlznicek hatásá
nak javítására.

F> módon:
Fényes, izzadt arcbőr megszünteté
sére, a mosdóvizbo való esöpögtetés 
által.
A szemhéj bedörzsölésére.
Mindenféle seb lemosására és fer
tőtlenítésére.
Háztartásban a fehérneműbe esett 
friss gyümölcsfoltok eltávolítására 
gyszoríi kimosás utján.

Első segítség a házban!

igen kellemes illata van

Hatása: Fájdalomcsillapító, 
hüsitff, edzó, erősítő, 

üdítő, frissítő és 
fertőtlenítő

Mindenütt 
kapható!
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Anna Pavlova, a „Halhatatlan Hattyú" 
vádbeszéde a jazzmuzsika és az ölel-

London, október 23.
(A Reggel munkatársától.) Anna Pavlova, a 

„Halhatatlan Hattyú" négyhetes londoni dia
dala után Ausztráliába utazik — panaszolják 
az angol lapok — s a világ leglüresebb baleri
nája, a tánc fejedelemasszonya két évig távol
marad Európától. Pavlova október első nap
jaiban kezdte meg angliai szereplését a Royal 
Opera House-ban, a Covent Garden régi palo
tájában.

Mindenkinél népszerűbb a szigetországban,
Aki számit Londonban, mindenki ott van, hogy 
hódoljon az orosz balett csillagának. Mindenki 
visszafojtja lélegzetét, áhitatos csönd önti el 
a bíborba öltöztetett operaházat. A zenekarból 
még hallik a szaggatott orosz melódia és

Pavlova valósággal beroskad öltözőjébe, 
ahol A Reggel munkatársa várja.

— Nem tudok egy szót sem szólni, oly fáradt 
vagyok — mondja és eltakarja arcát.

A férj 50 esztendős, hófehérhaju, magas, 
karc.su férfi. Megkér, írjam meg, hogy ő nem 
lord, orosz ember, diplomata s amióta meg
bukott a cárizmus, neve egyszerűen csak Mr. 
Dandrie. Anna Pavlova, aki szintén lehet már 
40 év^s, ezalatt átöltözött, autóköpenyben jön.

— Nagyon éhes vagyok — mondja —, ha 
akar, jöjjön velünk,

elmesélek mindent a kedves budapestiek
nek, akiket ma sem felejtettem el,

bár régen jártam arra...
A kivilágított autóban Pavlova nem éppen 

szép. Arca csaknem csúnya, sovány, sápadt, 
nincs rajta semmi nőies, de ha beszélni kezd, 
ha csak egy kicsit elmosolyodik, már elbűvölő.

. Később villája angol kertjében, a mesterséges 
beszél táncról,

kező táncok ellen
p

már két Ízben vendégeskedtem ballettemmel.
Megkérem Pavlovát, mondja el, mii tart a 

jazz-muzsi  káról, a modern táncokról?
— Sohasem táncolok modern táncokat es be

fogom a fiilemet, hogy ne halljam a jazz- 
band-et, a bomlott idegzetüok muzsikáját, A 
szalontánc, véleményem szerint,

leplezett érzékiség, 
társadalmilag szankcionált ölelkezés. A bátor 
férfi, ha meg akar ölelni egy nőt, magához 
vonja, megcsókolja, a gyáva táncra kéri, föl, 
Pipogyán öleli és boldog, hogy érzi az idegen 
test ritmusát. Ne nevessen ki, nagyon elítélem, 
hogy fiatal leányok ennek a kannibál! muzsi
kának hangjaira egybeolvadnak gavallérjaik, 
•kai és fokozzák beteges érzékiségüket.

Az erkölcsprédikációra megjegyzem, hogy 
tisztelői, szerelmesei közül sokan ki fognak 
ábrándulni belőle, ha elolvassák vádbeszédét 
a mai mondain-élet fűszere, sója, borsa, a tánc, 
a jazz ellen. Pavlova legyint. Mintha ezt mon
daná: Mi oroszok szívesen szenvedünk a ma
gunk igazáért.

Korda Tibor

a ffőp©Bgármester titkára a ffőváros 
tagú küldöttségét

tó partján, hol rlvií ágfény ben 
boldogságról és bánatról:

— Imádom a természetet — 
akkor vagyok igazán boldog, 
házam kertjében üldögélhetek s ha nadrágban, 
papucsban, mint egy bozontos siheder csatan
golhatok a régi Itália romjai között. Nekünk 
táncosnőknek nagyon nehéz, az életünk, mi ugy 
megdolgozunk a tapséri. az elismerésért, mint 
senki a színésznők közül. Nagyon vigyáznunk 
kell, óvatosan kell élni, keveset enni, sohasem 
inni. Ötéves korom óta táncolok, az orosz cári 
ballcttiskola növendéke voltam.

Nem tudom, mi a gyermekévek boldogsága, 
nem volt karikám, sem hintalovam, nem lab
dáztam, csak mindig táncolni tanultain. Most 
pedig sokat alszom, sokat dolgozom és mindig 
fáj a szivem Oros«orsíár/érí. Nemsokára eluta
zom Londonból, két hétre Parisba, onnan Dél- 
afrikába, Ausztráliába, egy évet a brit domí
niumokon töltök, ha visszatérek, ellátogatok 
Berlinbe. Becsbe, Budapestre is, ahol különben

mondja —, csak 
ha olaszországi

ciára, hanem azért is, mert máról-holnapra 
élnek s hétfőn nem jöhetnek megint bizony
talanra, hiszen ha, nap-nap után otthagyják 
munkát, magyarán szólva, éhen döglenek.

— Az sem baj,
ne jöjjenek! — válaszolt a titkár.

Ily körülmények után azonban végül mégis 
bement a titkár a főpolgármesterhez s pár 
perc múlva azzal jött ki, hogy az ügy nem tar
tozik a főpolgármesterhez, menjen a küldött
ség a polgármesterhez. Az eddigi, fogadtatás 
után azonban a deputácló leteli arról, hogy 
tovább kísérletezzék a kopogtatással a főváros 
tisztességesebb élelmezése érdekében.

EzzzeS az udvariassággal fogadta 
*15 piacának 150

(A Reggel tudósitójától.) A budapesti vásár
csarnokok árusai elhatározták, ho^y küldött
ség utján keresik föl a főváros főpolgármes
terét és elpanaszolják, hogy sérelmeiket évek 
óta senki sem hallgatja meg. A bérek, adók és 
illetékek a maximális teherrel nyomják őket; 
ők a felelősek a csarnoki cikkek jóságáért és 
drágaságáért is, de még abban a védelemben 
sem részesülnek, hogy a termelők és közvetítők 
ne szállíthassanak nekik hamis élelmiszereket. 
Most legalább azt akarják elérni, hogy a fő
város az árusok számára kellő védelmi fölsze
reléseket állítson föl. A főváros tizenöt piaca 
tízféle szakmából egy-egy képviselőt válasz
tott a küldöttségbe s ez

a 150 tagú deputáció
megjeleni az újvárosházán, hogy a főpolgár
mester elé járuljon. A küldöttség a folyosókon 
helyezkedett el és két küldött bement a főpol
gármester titkárához, Güntner Tivadarhoz, 
hogy jelentse be őket. A titkár, tiz percnyi 
mélázás után, röviden válaszolt:

— A főpolgármester ur
nem fogad, nem ér rá,

vár valakit.
— Rendben van — felelt a két küldött, 

megszoktuk a várást, megvárjuk, amig min
den fontosabb dolgát elvégzi. Várunk esetleg 
10 óráig is, csak odakint annak a 150 ember
nek mégis dolga van, vár reájuk a munka...

— Nem baj — válaszolt a titkár.
— Elismerjük, hogy talán rosszkor jöttünk 

— alázkodott tovább a két küldött —, de talán 
kegyeskednék megkérdezni, hogy mikor jöjjünk 
jókor? Mert, könyörgünk, a 150 embernek oda
kint valamit mondanunk kell... türelmetlenek 
és elégedetlenek.

— Nem. baj! — válaszolt a titkár — én 
elégedetlen vagyok. Jöjjenek talán hétfőn.

— Ezer örömmel, titkár ur, de hogy no so
kat alkalmatlankodjunk, csak azt szeretnénk 
tudni, hogy mily időben jöjjünk s hogy akkor 
fogad-o a méltóságos ur?

— Azt nem tudom — válaszolt a titkár.
— De az isten szerelméért, ezzel nem mehe

tünk annyi ember elé. nemcsak azért, mert a 
lelkűk üdvösségét tették föl erre az audion-
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Színház cs^j>
Ami az Intim Pistából kimaradt

Mondja, kedves Intim Pista,
azaz, hogy Esván bátyám, minthogy most szin- 
házilag is kisgazda-divat van, mit szól mégis 
úgy egész őszintén B. Nagy Gergely gazdához 
a Nemzeti Színházban?

— Hát instálom, hogy alkalmazkodjak a stí
lushoz: azt ippcnsiggel nem lehessék mondani, 
hogy fáintos, vagy ez vagy az, vagy igy meg 
úgy, hanem hát hogy, ippeg hát hogy, csak
hogy hát hogy: na!

— TI ti, az Antiját kigy elmednek, Esván boj
tár, de érti a csíziót, hallja-e! Ha Vitéz Miklós 
is agy értené, mint ahogy reméljük, hogy majd 
csak érti egyszer, Gergely gazdában is na
gyobb örömünk tellett volna. így azonban meg 
kell állapítani, hogy Nagy Gergely bátyánk 
bizony papírból van, meg tintából, meg egyéb 
csalafintaságokból, a húshoz, vérhez kevés 
köze van. Ettől azonban még Vitéz Miklós sok 
jó darabot irhát, mer' parasztot irni nehéz 
mesterség ám, a ma élők közül Móricz Zsig- 
mondon és Bibó Lajoson kívül alig szabad va
lakinek, Bózsahegyi Kálmán úgy küzdött, mint 
egy oroszlán, Kiss Feri meg, mint egy való
ságos vadkan; olyan vad, olyan erős és olyan 
félelmetes volt egy-egy jelenetében ez a sá
padt, égő szemű paraszt, hogy Dózsa, György 
mezítlábas vasvillásai jutottak eszembe róla.

— Na és mi történt a dependenceben?
— Szerintem az „Elzevir" fogja fölszabadí

tani az átok alól a Bláha Lujza-Szinházat: en
nek a darabnak van és lesz Pesten publikuma. 
Hevesi valóságos diplomata színpadi munkái
ban, még pedig jó diplomata: elegáns, kedves, 
eszes és szimpatikus. Az „Elzevir" elsőrangú 
írói munka és mondanivalóiban olyan úri, íz
léses, sőt delikát, mint egy könnyű havanna 
szivar...

— Szóval a cigarettánál több...
— Mint élvezet, mindenesetre több, komo

lyabb, súlyosabb, amit egyszerűen a szerző sú
lyával és értékével magyarázok. Legjobban 
Gál Gyulától voltam elragadtatva, aki rcm- 
brandti portrét festett Hevesi öregedő könyv
kereskedőjéről. És dicsérem, Aczél Ilona simo
gató, puha szavait, nemkülönben Tasnády 
Ilona hamvas szőkeségét s néhány angolos, 
fiús mozdulatát. Egyedül Petheő Attila hatott 
úgy reám, mint egy elborostáisodott, elparla- 
giasodott, élete javarészét délelőtti sörözések
kel eltöltő gavallér, aki észre sem veszi, hogy 
lassanként a tehetsége is embonpointet ereszt. 
A ncgélyről és némi kis affektációról is lehetne 
egy-két szót ejteni, de talán elég egy szer r re 
ennyi. Jobbágyi hódolatom viszont Rákosi 
Szidi nagyasszonyé. A kis Pethesről pedig kü
lön cikkel irtani. Ha a nagy Pethes meg
érhette, volna, hogy ezt a pompás fiút, az ő 
Hát minden jelenete után nyíl tszíni tapsok kí
sérik ki a színpadról...

— Es mit szól, könyörgöm, a Romáin 
Rolland—Ptasinszky-atfrakcióhoz a Belvárosi 
Színházban?

»SSSSSS!SSSSSSS 
n
|| Jade London világa 

a Magyar Színházban

VILÁGSZENZÁCIÓ!

Főszereplők: Pécsi Blanka, Berky 
Lih, Simon Mária, Zátony Kálmán, 
Z. Molnár László, Vágó Béla, Dénes 
György, Abonyi Tivadar, Dávid M.

Titkos Ilona és 
Csortos Gyula 

fölléptével

— Hallja, Bendegúz, remélem, az attrakciót 
csak a Ptasinszky miatt alkalmazta, akire va
lóban semmi szükség ez előtt a szivbemarkoló 
dráma előtt. Nemhogy hangulatot csinálna, de 
a meglevőt is valósággal elrontja, fárasztó és 
unalmas. Ellenben a darab és az előadás, — hát 
az más. Gratulálunk Bárdos Artúrnak és a 
Belvárosi Színháznak és mondhatni, kivétel 
nélkül a darab valamennyi szereplőjének, a 
gondos és fegyelmezett munka nagy sikeréhez. 
Gellert régi céhbeli mesterek műgondjával 
cizellálta tökéletesre Curvoisier krisztusi mon
datait, lehetetlen volt meg nem termékenyülni 
tőle. Si nonyi Mária hattyú vállait sem törte 
föl a súlyos szerep, amelyet különösen illőnek 
találtunk álmodozó természetéhez. Egyedül 
Táraynak szeretném megmondani, aki szín
padra való bedobbanásával rögtön megmar
kolta a szivemet, hogy ne, kiabáljon folyton 
és annyit. Emlékszem, a „Si je voulais“-ban is 
valósággal harsogta, a legszelídebb elhaló szó
lamokat is; lehet valaki markáns anélkül is, 
hogy a rémdühösség látszatát keltené. Most 
pedig maga beszéljen, Cuza Pista, még pedig 
arról, hogy mitől gyökerezett az aszfaltba a 
lába vasárnap a hirdetőoszlop előtt?

— Kétszer elestem, kérem, a körúton a föl
tört aszfalt miatt...

— Nem lát a szemitűt! A színházak elkese
redett harcában a publikumért az első forduló
nál előretört az Operaház és kenterben le
pipálta az egész mezőnyt. Az Opera vasárnapi 
szinlapja az első ebben a szezónban, amelyen 
„A cigánybáró" át volt nyomva ezzel a három 
szóval: minden jegy elkelt!

— Óooriássi!
— A nézőtér is óriási volt, szombat este is, 

vasárnap este is. Zsúfolva. Márkus László 
újra megmutatta akár a „Farsangi lakodalomé
ban, hogy szívvel, hozzáértéssel, szorgalommal 

^és — zsenialitással ki lehet verekedni a sikert, 
még a. mi leszanált városunkban is. Mit 
mondjak? A harmadik fölvonásban 210 ember 
és 6 ló van a színpadon. Az első szereposzlás
ban az öreg Venczeltől voltam elragadtatva 
Zsupán szerepében. Brilliáns színész. Egészen 
elsőrangú Szemere Gábor diákja. És Némethy 
Ella, aki szép, fiatal jelenség, mint Mirabella 
guvernánt, olyan komikáné, akinek egyik 
prózai színházunkban sincs párja. A vasárnapi 
előadáson Toronyi mutatott meglepően nagy 
színészi formát. A második, fölvonás fináléjá
nak legvégén Tiltel kifejlesztette a Rákóczi 
motívumait és amikor fölzengett és végíg- 
dübörgölt a nézőtéren a mi igazi Mar- 
seil la isiink, majd szétszedték az Operát.

— Óriássi, sőt römök.
— Na látja. Féligmeddig tanúja voltam var 

sárnap délben egy másik dübörgésnek is, 
amely a Magyar Szinház igazgatói irodájában 
játszódott le a Fővárosi. Opcrcttszinház dél
utáni előadása, illetve Zátony Kálmán körül...

— ???
— Tudniillik a Fővárosi délutáni darabjában 

a „Nótás kapitány"-bon Zátony játszik jelen
tékeny szerepet, az ezredest, mégpedig nagyon 
jól. A múlt, hét vasárnapján is játszotta ezt 
a szerepet, azóta azonban a Vigszinház és a 
Magyar Színház közölt olyan természetű 
differenciák merültek föl, amelyek vasárnap 
délben a Szin igazgat ók Szövetségének ülésén 
a két. színház közötti nyílt ellenségeskedésben 
törlek ki, úgy, hogy a Magyar Szinház Zá
tonyt egyszerűen letiltotta a föllépéstől. Már- 
márr úgy volt, hogy meg sem, tartják az elő
adást, de részint közbelépésem hatása alatt 
is a szinház publikumára való tekintettel még 
egyszer és utoljára, engedélyt adtak Zátonynak 
a föllépésre.

— Látja, ezek az igazi intimitások, ezeket az 
atelier-titkokat szereti a publikum igazán.

— Na ne mondja, maga kis honfoglaló...
— De mondom, bizony. Ilyet mondjon még.
— Kééérem. Szombaton este óriási öltöző

szentelés volt a. Vígszínháznál, hideg büffével, 
pezsgővel, miegymással. Törzs és Kürthy kö
zös öltözőjét szentelték föl, mondhatom magá
nak, az összes „úriemberek" olyan spiccesek 
voltak előadás végére, hogy Jób Dani örülhe
tett, hogy baj nélkül megúszta az egész roma- 
zűrit. Ki is adott egy ukázl,. hogy öltözők a 
Jövőben csak előadás után szenteltessenek. 
Egyébként pedig a „Madonna" után meg nem 
állapított sorrendben három magyar és két 

külföldi darab következik, Heltai Jenő, He*- 
czeg Ferenc és Szép Ernő darabjai, továbbá 
Flers és Croisset „Uj urak" cimü darabja és 
a híres Piramdclló: „Hat szereplő keresi a 
szerzőt."

— Egyebekben? Már mint egyéb színházak
ban?

— Az „Engem szeress"-ben olyan lumpolás 
folyik három fölvonáson keresztül, Titkos 
meg Csortos úgy járják a kállai kettőst, hogy

egyik próbán majdnem közberik'kantottam 
magam is. Rántottcsirkés, eperbólés, nyári 
budai romantika... és Titkos olyan szerelmes, 
mint még soha senkibe...

— Te jé isten, kibe?
— Ja... hát a partnerébe, maga golyhó. A 

'nagy nótás „Engem szeress" után pedig való
színűleg az uj Kisiemakers-darab jön, amely
nek múlt héten volt Párisban a bemutatója. 
Címe: „La nuit et á nous" — „Az éj a mienk". 
Most egy rektifikáció: Réz Máriáról, aki a 
Városi Szinház „Nagy nő"-jében olyan el
ragadó úri eleganciával diskurál, mint egy 
udvari dáma, azt irtaim, hogy Réz Lolának a 
lánya, hát ez tévedés, mert a nővére. Bocsána
tot is kérek... Akar még valamit?

— Pl...
— ...az amerikai származású testvérpár 

közül az egyik, a nagyobbik, lemondott arról 
az eddig szigorúan betartott elvéről, hogy tár
saságban csak a nővérével együtt jelenik meg. 
Elhatározásának oka ‘15 hold föld, egy kis 
villával.

— Azért láttam hát a múltkor kettesben a 
szimpatikus ó...

—... azért. Tudja, hogy hívják azóta őrnagy- 
ságát a színháznál?

— Hogyan?
— Vitéznek. A 15 holdat ugyanis az ifjú 

művésznő vitézi elhatározásáért egyszerűen 
vitézi teleknek tekintik.

• A postásinüvészestct a Vigadóban e hó 26-án meg
ismétlik. A négyszemélyre, háromszemélyre és kót- 
személyro szóló, valamint a 2501—.3400-ig terjedő sorszám
mal ellátott jegyek a folyó hó 25-iki, a 3401—5000-ig ter
jedő sorszámmal ellátott jegyek pedig az e hó 26-iki 
müvészestélyre érvényesek. Az 50G0-nél magasabb sor
számmal ellátott jegyek egy, a közeli időpontban meg
tartandó müvészestélyre érvényesek.

• Sajtó és közönség avatták legnagyobb operettsikerré 
„A .íagy nő“-t. A VároRi Színház Blágeroperettje e héten 
háromszor — kedden, pénteken és vasárnap este — van 
műsoron, mindig Honthy Hannával a címszerepben, 
llelyárak 6-tól 58 ezerig.

• Mn, hétfőn este Smetana pompás operáját, „Az eladott 
monyasszony“-t iktatja újból műsorába a Városi Szinház, 
Aqtiila Adler Adelina fölléptével. Helyárak 6-tól 58 ezerig.

• Németh Mária énekli ,.Normá“-t csütörtökön, október 
29-én, a Városi Színházban. Példátlan mgy érdeklődés 
előzi meg világhírűvé lett nagy énekesnőnk egyetlen föl
lépését. Helyárak 12-től 98 ezerig.

• 10.3-adszor és 104-cdszer kerül szinro „A nóta vége'* 
szerdán és szombaton a Városi Színházban, mindig 
Honthy Hannával, llelyárak 6-tól 58 ezerig.

A világhírű newyorki

társulat

„Chocolate Kiddies"
november 2-ától, hétfőtől 

’/s8 órai kezdettel a

Renaissance 
Színházban 

Nagy néger jazzband zenekari 
50 tagú társulat 

Jegyek árusítása mától kezdve

November 2-áig minden este

Nagyvilági 
lányok

a szezon vigjátók-sikore

Somlayval
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A vörös liliom
Kezdek a mozitól egész izgatott lenni, ami 

miatt egyáltalán nem szégyclem magam, mert 
hallom, hogy például Auguszta főherceg
asszony háromszor nézte meg a „Casanova" 
cimii filmet. Sőt negyedszer is meg fogja nézni 
szerdán délben a saját fenséges rendezésében 
tartandó filmmatinén, amelyre meghívta a kor
mányzót egész családjával együtt, egy csomó 
minisztert s arisztokratát, mind olyanokat, 
akik sem a „Casanováit, sem a Lón Chaney- 
ftlmet („Aki a pofonokat kapja") nem látták 
még. Szép is mind a kettő. Én azonban az összes 
eddig látott mozidarabok közül a pálmát annak 
a filmmüsornak adom, amelyet ezen a héten 
mutatnak majd be három mozgóképszínházban 
egyszerre s amelyen két film szerepel: „A vö
rös liliom" és a „Selyemben járó bűnösök", 
mind a kettő természetesen amerikai, a Metro- 
Goldwyn-gyár attrakciója.

És itt mindjárt meg kell jegyeznem, hogy a 
pesti filmkölcsönző irodák nagyon rosszul te
szik, hogy túlságosan pazarolják dicsérő jel
zőiket. Itt éreztem először, hogy minden dicsé
retet elkoptattak, lejárattak már előző film
darabok kommüniké-méltatásával, mert „A 
vörös lilom" számára, amely valóban „szenzá
ciós és grandiózus", nem is találok már egyet
len friss, hatásos kifejezést a fizetett kom
müniké-kritikák frazeológiájában. Pedig ez a 
film a legcsodálatosabb művészi munka, amelyet 
valaha is műteremben készítettek, a legtisz
tább, legtökéletesebb színpadi produkció, sőt:

_____________/A rí áiL W 44 11^ lu_________

a legélőbb szinház, amely Európa valamennyi 
drámai színházának minden tiszteletére méltó 
és érdemes. A film egyszerűen: két gyermek 
szerelméről szól, akik egy csodálatosan illatos 
bretagnei tavasz orgonaillatából elindulnak 
egymással, egymás kezét fogva, tizennyolc
évesen, szerelmesen, hogy boldogok legyenek. 
Minden olyan egyszerű volna, oly könnyű es 
természetes. De az élet egy komisz véletlennel 
széttépi őket egymástól s külön-kulon addig 
fojtogatja, marcangolja őket, éhségen, nyomo
ron, bűnön: Páris utcáin, apacstanyáin es — 
csatornáin keresztül, amig a. két emberből két 
arkangyal válik, hogy azután egy uj tavasz 
szférikusán szép kiengesztelödésébcn újból 
egymásnak ajándékozza őket. Egy fiú es egy 
leány játszik a darabban. Romon Novarro és 
Ediih Bennet. A fiú a szebb, a karcsúbb, a 
gyönyörűbb. De a leány szerepében annyi a 
szépség, a jóság, a fenségességig föltüzelt lelki 
nemesség, hogy az alakja fölött, a vége fele 
már szinte dicsfény ragyog s önmagában való
ságos és élő szobrát nyújtja az iró hitének, te
hetségének és tiszta szivének, de a rendező 
géni éjének is. Ez a leány, aki évek hosszú 
során át Páris minden poklán és gyehennáján 
keresztül, ha mozin is, ha színpadon is, így, 
ilyen szépen, ilyen nemesen, ilyen angyali tisz
taságban tudja magát megőrizni annak a fér
finek, akit igy tud szeretni: mindnyájunk bál
ványa, az igazi nő, az egyetlen, akibe a férfiak 
valamennyien szerelmesek. Ez a nő itt szim
bólum. De a cinizmusnak kapitulálnia kell 
előtte, ezt a nőt. tisztelni kell s ugy kell „előtte 
megállni, mint az oltár Madonnaképe előtt, 
összekulcsolt kézzel, könnyes szemekkel. Az a 

szerelem, amely ehhez a szimbólumhoz, ilyen 
nőhöz kapcsol, csak a halállal érhet véget. És 
jó tudni, hinni, vagy csak elképzelni is, hogy 
akadt iró és rendező, aki a nőt igy is el tudja 
képzelni, mint ezt az édes, árva, tiszta, szűz 
„vörös liliom"-ot... Nem is beszélek a film 
egyéb részeiről ezúttal. Nem a Monté Pamasse 
apacssikátorairól, a Napoleon-korabeli Szajna- 
hidakról, amelyek alatt a Szajna duruzsol, Pá
ris lángjairól, amelyek ezt a két fiatal életet 
szinte halálra perzselik. Ez a leány van a sze
meim előtt s a szivem csordultig van tele, nem 
is azzal, aki játssza, de a figurával, amely a 
szerző isteni pillanatainak szépségében fogant 
s valamennyiünk gyönyörűségére született...

A másik film: a „Selyemben járó bűnösök", 
a legszebb vígszínházt előadás. Adolf Menjou 
és Éleonor Bergmann. Semmi attrakció, csak 
játék. De. ez aztán a. legtökéletesebb. Két arc, 
a szemek, néhány mozdulat, ez minden. De 
ahogy ezek játszanak, értsük meg, „játszanak": 
dinek., sírnak, örülnek, szeretnek, az él, mint a 
legélőbb színpad maga, ez valami olyan csodá
latos közelférkőzés a. színházhoz, hogy az em
bernek belédobbün a szive: jó isten, meddig 
mehet ez még, hol vannak ennek a csodálatos 
valaminek — gyakran egy szemvillanásnak, 
egy premierpiámban bemutatott virágherra- 
dásnak például, ami színpadon egyszerűen 
technikailag lehetetlen — a halárai. Mennyi 
ilyen apró, hajszál finom nüánsz, ami. színpa
don lehetetlen s itt oly végtelenül kifejező, le. 
hát hatásos. Szerintem, néhány év és a mozgó
képipar eljut a föliratnélküli filmhez, ez pedig 
a szinház halálát, fogja jelenteni,

(e. z.)

Vászonáruk i Női fehérnemüeks Kötöttmellények és kabátok:Női kabátkelmék s
Eredeti angol, mintás 

tiszta gyapjú, 140 cm
széles--------------------  135.000

Oltoman velour, különle
gesség, J40 cm szeles — 170.000

Príma velour, tiszta 
gyapjú, minden szín
ben ------------------------ 183.000

Divatmintás velour szí
nekben -------------------- 195.000

Himalája kabát, különle
gesség, 140 cm széles — 198.000

Kabát, selyem, fekete,
nehéz minőségű------ 290.000

Női ruhakelmék s
Pepita és kockás, dupla 

széles --------------------
Seviot, minden színben 

dupla széles------- -----
Tiszta gyapjú puplin, 

minden színben, dupla 
széles ---------------------

Tiszta gyapjú kasán 
minden színben------

Tiszta gyapjú eolin min
den színben, 130 cm sz.

25.000

59.009

83.009
70.000

120.000

Férfikelmék;

Flanel! portörlő--------------- 8.500
Fehér azsurozott sifón-

zsebkendő-----------------------8.500
Mosott sifón és pamut

vászon ------------------------- 12.500
Bőrerős angin------------------14.500
Pohártörlők--------------------- 14.500
Batisztsifón, 83 cm széles 19.500 
Kanavász, színtartó jó

minőség----------------------19.500
Kitűnő törülköző-------------- 19.590
Pamut lepedő vászon, 150

cm széles----------------- 45.000
Damast kávéskészlet, hal

személyes ----------------- 133.000
Damasz étkezőkészlet, fi

személyes------------------- 220.000
Pamutvászon párnahuzat 65.000 
Paplan, kitűnő minőség 198.000

Nős fóabátoks
Női kabát, legszebb kivi-

télben--------------------- 580.000
Női télikabát homespun-

anyagból----------------- 629.000
Velourkabát szőrmével — 825.000 
Vei o u r k a b át, szőrmegal -

lér és manzsetta, végig
bélelt--------------------- 1,200.000

Használati öltönyre, 140 
cm széles-----------------

Eredeti angol zsáner, 
tiszta gyapjú----------

Fekete, sötétkék öltöny- 
kamgarn, tiszta gyapjú 
145 cm---------------------

85.000
166.500

195.000
Double kabátkelme, ki

tűnő minőség--------- 248.000
Csíkos nadrágkelme, kam-
garn-------------------- 195.000

Kész átmeneti kabát, uls-
ter, legjobb kivitel — 1,000.000 

Kombinált ö 1 tö ny ke 1 lé k-
csomag (tartalmaz egy
öltönyhöz szükséges bé
lésanyagot) ------------- 150.000

Bélések i
Selyemfényű liberty —
Selyemfényű sálén,' gyö

nyörű mintákban------
Selyemfényű cloth------
Selyemfényű brokát, 140 

cm széles — — — — _

28.500
33.800
45.000
72.000

Női ruháké
Velourflanellruhák------ 164.000
Trikóruha újdonság — 295.000
Gyapjú kasanruha------ 300.000
Gyapjú eolinruhák, leg

újabb fazon------------- 175.000
Trikó zsemper, hosszú ujjal 135.000
Divatcsikos és kockás 
aljak--------------------- 88.000

Selymek e
Müselycm trikó, dupla 

széles--------------------- 49.000
Japone selyem divat szí

nekben ----------------- 55.000
Csíkos ruhaselyem min

den színben---- 59.000
Liberty ruhaselyem min

den színben---- 68.000
Ruhabársony minden 

színben, 70 cm széles 85.000
Brocátsclyem kabátbélés 89.500
Crepe de Chine, minden 

színben--------- 115.000

Női nappali ing azsuros
vagy hímzett--------- 25.500

Női nadrág hímzett------ 25.500
Női trikó refom nadrág 43.000
Muselyem trikó reform

nadrág ----------------- 79.000
Női combi né azsuros — 49.000
Női hálóing azsurral és

hímezve----------------- 52.000
Dusán csipkézett fűző

védő --------------------- 35.000
Ing és nadrág batiszt- 

anyagból, gazdag csip
ked isszel ----------------- 110.000

Női azsuros batisztzseb-
kendő, színes széllel — 7.500

Url-divat:
Kitűnő rövid alsónadrág 25.500 
Férfi nappali ing 2 külön

gallérral----------------- 69.080
Rayé-mellü ing, fehér — 92.500
Férfi hosszú hálóing — 95.000
Hos«zu alsónadrág------ 64.750
Kötött selyemnyakendő 12.590
Férfi vászonzsebkendő — 6.500
Színes erős munkászseb

kendő --------------------- 8.500
Zokni, tartós minőség — 7.500
Téli férfizokni-----------— 14.800
Divatcsikos férfizokni — 14.800
Divat nadrágtartó------ 22.500
Selyem nyaíkísálikülön-

legessóg----------------- 56.000
Gyapjú lábszárvédő------ 54.500
Bokavédő bőrszegéllyel 59.000
Zokni, tartós, kitűnő mi

nőség------------------------- 21.500
Harisnyák és keztyilkt

Női harisnya, minden 
színben----------------- 8.500

Vastag teli harisnya — 22.000
Női muslin-harisnya,

dupla talp és sarok.
minden színben--------  25.500

Fekete női azsuros se
lyemharisnya. --------- 65.000

Női svédkoztyű--------- 28.500
Férfi téli trikókeztyii — 38*000

Di yatm in tás gyap j umol-

Női gyapjumellény ki
tűnő minőség---------

Női gyapjumellény kü
lönlegesség --------------

Női teveszőrmellény új
donság —

Férfi prima teveszőrmel
lény ----------------- —

Férfi teveszőrszvetter — 
Női kötött gyapjukabát 
Női kötött kabát teve

szőr bordűrrel — - —
Női kötött kabát külön

legesség —

115.000

166.000

225.000

330.000

235.000
185.000
250.000

310.009

485.000

Gyermekruházati cikkek:
Gyermekkabát (perzsa 

utánzat)----------------- 305.000
Leányka télikabát------ 390.01(0
Fiuöltöny tiszta gyapjú

(nadrág is bélelve) — 268.001)
Cloth tornanadrág- 39.009
Leánykaing 4-es —- 22.069
Leánykanadrág 4-es — 39.000
Leánykahálóing Les 52.000
Leány ka.szoknya com

biné ----------------------- 42.000
Gyermekszvetter 1. KZ. 51*800
1 eveszor m ackóga r n i -

túra 1. számú (szvot- 
tersapka és sál)- 183.000
/! . i’ 1 also Garnitúra 
(leibohen nadrág) 12.500

Leanykatrikó reform
nadrág -- ------------------- 31>Oflü

Gyermeknadrágtartó — 19.500

Mosókeimék 3
Mosógrenadin--------- ------ -
Csikós és mintás ing-

, french ----------------- 12.500
Sportflanell jó minőség 14.500 
büggöny etamin azsuros 14.000 
Divatflanoll legújabb

mintákban------------- iq r.mi

2, 2’/t, 3 és 4 méteres szövet-, se
lyem- és mosómaradékok példát- 

lan olcsón

Mintákat
kívánságra készséggel küldünk
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Vasárnap Htt olvasták i ti fasori relormáíus 
teiplomhoii, tt mii jeleni o itt

HsgeSs Lttlnali, tag Hnh, Nagy HrU, Sziis; taM 
egy iMmtaiök, egy IHMÉ és egy - snlistt 
Váíaszok Szabó Imre fasori református lelkész körkérdésére

(A Reggel tudósitójától.) Szabó Imre fasori 
református lelikósz körkérdést intézett híveihez 
arról, hogy mi nekik a biblia? Az érdekes vá
laszokat vasárnap délután olvasta föl a 
templomot zsúfolásig megtöltő közönség előtt.

Hegedűs Lóránt:
— Négy év óla. ágyban fekvő beteg vagyok 

s ritkán van annyi járlányi erőm, hogy 1—2 
órát a. szabadban töltsék. Mihelyt annyira 
összeszedem. magiamat, a Protestáns Irodahni 
TársíoMghan szeretnék előadást tartani 

.,A Krisztus zörgetése" címmel. Azonban hitet 
teszek, annál inkább, mert

a halál minden félelme elmúlt tőlem szen
vedésem alatt.

Hitein igy szól hozzám: A biblia egy óriási 
hegy, amely sok rétegből rakódott le s mint a 
geológus tudja, hogy ha á gránitot eléri mély
fúrásával, akkor neon mellet tovább, mert az 
az őskőzet — azonkópen Jézus szeretető az az 
őskőzet, amelyen az egész nagy hegysége a 
Bibliánknak alapszik. Jézus nélkül sem az uj, 
sem az ói est.a ment umnak nincs értelme. Jézus
nak tani! ványai voltak, közöltük három nagy 
apostol: Pál, Luther és Kálvin. Egyikük sem 
látta soha Jézust, de mindhárom megértette, 
tízért nem Kálvin alapította a mi vallásunkat, 
som Pál nem szuggerálta bele Jézust a törté
nelembe, mint n, francia filozófus Comte Ágost 
irta, hanem .Jézus az, aki a hegyi beszédben 
mindenek fölé, emelkedve, megalapította az 
egyházunkat.

Ahhoz azonban, hogy valaki Jézust meg
értse, nem elég, hogy • hetenként vagy 
ünnepnapon egyszer elmegy a templomba, 
ott belenéz a kalapja ítélésébe és azt. 

higyje, hogy imádkozott.
Aki szivét, nem tárja ki Jézusnak s nem foly
tatja a szerveik munkáját, az nem protestáns 
és nem keresztény. Azon vitatkozni, hogy Jézus 
Isten volt-e vagy ember, fölösleges, mert azt 
sem tudjuk, hogy mit jelent ez a szó: „ínnber", 
oly szörnyű mélységek vannak ebben a pár 
betűben is. Hívjátok őt akárhogyan — a világ 
legnagyobb szive itt járt a földön s kétezer év 
után inkább él, mint akkor, amikor a Golgo
tára vitték.

Dr. Puskás György rendőr főtanácsos:
A VI. kerületi kapitányság vezetője pár héttel ezelőtt 

éjjel 1 órakor váratlanul megjelent a kapitánysági őr- 
szobán a rendőrök és detektívek között, akik ép|x*u 
ráz iára készültek és nz

egyik rendőrt :i Bibliába merülve találta.
A kapitányság vezetőjének kérdéseire kiderült, hogy 

főtanácson bibliamagyardzatol szokott. tartani a 
rend őr lenén)! éknek és ifin szoktak rá többen a liiblia- 
nlvaxdsra. A rendőr a hegyi beszédnek azon a passzusán i 
gondolkozott: „Boldogok a tisztaszivück, mert ők meg- | 
látják az Istent.“ — Mnjd megdermedtem — mondja a 
tőtanáesos —, amikor két. héttel ezelőtt a kapitány el
mondta nekem, hogy a derék rondfír az eset után nem
inkára meghalt. Ilyen körülmények között csak egy 
kötelességem lehet: tovább tanulmányozni és magyarázni

j ..... ......
& 25 ©sxi®8«c8& jMtofileMWBára 
iviani.r*vM u.wt>«wienjiawni» . rvwnnrw MnnmraMBanN

j fölfrissült és megszépült

a Bibliát, mert
most már. ez kőt össze nemcsak az Istennel, hanem 

alantasaimmal is.
Az ujjmutatás világos előttem, nekem csak engedelmes
kednem kell és háláit adnom az Urnák, hogy alázatos 
eszköze lehetek. Puskás nemrégen anyagi viszonyait túl
haladó áldozattal megszerzett egy régi magyar biblia
unikumot. Most, hogy a főkapitányság is tudomást szer
zett Puskás érdekes működéséről, meg!éritette költségét 
és a rendőrök nevelése terén szerzett „érdemei” jutal
mául — neki ajándékozta a nagyértékii ritkaságot. Pus
kás azzal fejezi lm nyilatkozatát, hogy ezzel a fegyver- 
rcl kell nekik küzdeniük és győzni.

Kozma Andor:
— A biblia dl vasás nálam olyan rendes lelki 

életfunkció, hogy annak miként csinálásáról 
épp úgy nem tudok számotadni, mint például 
a lélckzésemről. El sem tudom képzelni anél
kül magamat. Károli Gáspár fordításának 
nagyformátumú példánya mindig itt fekszik 
az Íróasztalomhoz tolt harmóniámon, annyira 
közel a jobbkezemhez, hogy amint a tollat le
teszem, rögtön a kezemben lehet a biblia. Na
gyon szokszor nyúlok hozzá. Szinte úgy rém
lik nekem, hogy egynapon többször is rákerül 
a sor. Végtelenül érdekel minden hangulatom
ban, minden állapotomban, minden tanulmá
nyom, irói munkám közepette a legfontosabb 
segédkönyvem. Azt hiszem,

lakásom minden szobájában lehetne találni 
egypár különböző kiadást,

de nem tudok elképzelni olyat, amelyikből 
nem szoktam olvasni, Én makacsul ellent tu
dok állni a legszenzációsabb divatmüveknek, 
el tudok lenni a Papinick olvasása nélkül 
holtig, de a biblia, az az élethez tartozik s 
azért nekem legyőzhetetlenül és ellenállhatat
lanul érdekes mindig és mindenütt.

A biblia az én életemnek Baedekkerje, ami 
nélkül nem tudnék továbbutazni ebben az 

idegen országban.
Nem egyformán olvasom az ó- és uj-testamen- 
tumot. Az ó-testamentum nekem valami ha
talmas, zajos, nem választékos szüret, ahol 
szertecsurog a még zavaros, frissen taposott 
must. Az uj-testamentum, az már fölséges, 
kristálytiszta, szinaranybor, amely méltó, 
hogy magasra emeltessék az ég felé ragyogó 
arany áldozati kehely ben.

Nagy Endre:
— Nekem az. Evangélium nem feszes, kcménykörvonulu 

kaptafa, amelyet lelkcmbo verlek. Nekem az Evangélium 
mustármag, amely velem nőtt, folyton bokrosodik és sorra 
födi el örökzöldjével lelkem sok kietlen pucérságát. 
Életemnek lehnnyaíló paraboláját így egyenesíti ki az 
Evangélium folyton magasabbra, a végtelenbe lövelő úttá.

Eleiemnek célja, hogy kifejlesszem magamban az 
Evangélium teljességét, Igy hát nem öregszem, hanem 

folyton fejlődőin,
hiszen nz idő csak ösztönös gyarlóságaimat irtja és 1>c- 
teljesülésem, énemnek apoiheozisn az a pillanat lesz, 
maikor minden földi gyarlóság lángja kilobban bennem 
és csak nz Evanirélium sziiztiszta fénye fog világítani 
lelkemnek. Kapzsiságnak, paráznaságnak, falánkságnak 
vonaglö marakodását, ha . látom, úgy elszorul a szivem! 
íriszen e zsivnjos, vásáros, tülekedő emberiség oly köny- 
nyon lőhetne Krisztus szelíd nyája! Az Evangélium meg
mutatta n monnyci tökéletességet, csak egyenest kell el
indulni feléje. Minden embernek et az útja.

Szirmay Kolos Pál kir. ítélőtáblái biró:
— Hatodfél évig voltam szibériai hadifog* 

ságban. Kötelességemnek érzem a nyílt bl- 
zonyságtevést. Én olvasom a bibliát. Reggel, 
mert pihent vagyok, este, mert nyugodttá tesz. 
Napközben, mert iránytű nekem. Hivatásom 
magával hozza, hogy sokszor kell olyan kér. 
désben határoznom, ami embertársaimra 
életbevágó fontosságú. Az élet pedig küzdelem, 
ha simán folyik is, hátha még kusztáltak a 
szálai. Hatványozottan az ma. Szinte csupa 
órdekösszeütközésekből ál 1.

Magunkra hagyatva oly nehéz a döntés, 
oly sötét az ut!... De milyen könyüvé válik, 
mily világos lesz minden, ha a biblia fény
sugarába állítom azt! Ha abból indulok ki 
hogy vájjon mit szólna, helyesebben,

mit fog majd szólni ahhoz, amit tenni 
akarok,

az én itélőbirám aina nagy napon?! — Igen: 
„lírain, a Te igéd nekem a sötétben szövet ne
kem!

Szász Károly v. b. t. L:
— A biblia az egyetlen könyv, amit, minden áldott 

olvasok: reggel fölkelés előtt és este lepihenés előtt. 
Olyan életszükségletemmé vált, amit nemcsak hogy wí>ni 
szégyenlck, hanem boldog vagyok, hogy ont — életem, 
ben először — a nagy nyilvánosság előtt is elmondhatom. 
Nem a magam szempontjából örülök ennek, hiszen a 
bibliaolvasás é.- az imádkozás nem lehet dicsekvés 
tárgya, hanem gondolom, hogy c vallomásomat olvasra, 
hátha olyan valaki is rákap, aki ezt eddig nem tette 
rendszeresen és ha teszi, nagy lelki gyönyörűsége, meg
nyugvása, vigasztalódása löszön az élet nehéz megpróbál
tatásai és a mindennapi gondjai között.

Egy református szocialista:
— A biblia olvasása alapján jutott szo

cialista meggyőződésre és a szoeializnffist a 
krisztianizmus egy speciális reformmozgal
mának tekinti.

Szálkái Rozália háztartási alkalmazott’
A Máté evangéliuma VI. részét olvassa legszívesebbei, 

mert ebben van « Miatyánk eredeti szövege

Kiss Roland

Abd el Krím 
békét kér a franciáktól

Páris, október 25.
(A Heggel tudósítójának távirata.) Tanger

ből táviratozzak, hogy Abd el Krím béke, 
követei a francia főhadiszállásra érkeztek és 
átadták békcföltétcleiket.

Hatóságilag engedélyezett

VÉGELADÁS
FérSisnsi, pizsama, nyakkendő, férfihnris- 

nyu, koztyü. gallér, női feliér- 
a neműek, harisnyák, házi kabát, 
C téli gyapju-nlsórnhák, női kö

tött mellény és kabát, esernyők 

SCHUEIFER É& 9CLEIN 
Budapest, V, Tisza István-utca 16. nz. (volt Fürdő-utca)

PALUuYAI SZŰCS
Rudapcet 
VI, Zfagymefli-utca

42
tiökllilet:

VI, Vilmos császár-ót
&

r EíWELY! BOROZD
SZ A BŐ—W A LDM ANN

sza I ónzenek ara já tszi k

-bnn

Fzinbáz után reggelig az uriközönség 
kedvenc találkozóhelye

- — ■ - - -----

Itt női 
szőrniebundák, 

szőrme gyermek kabá
tok készen és megrende

lésre legolcsóbban beszerezhetők.
Kedvező fizetési föltételeft!

vgAgp- toUg- <5« nemi.V«r*j foat«fls<aaicet
O» óoyltó In tíiote

Budapest Vili. Kerület, Jőaaef-kBrut 3. síim alatt.

Kerékpár, varrőflép'yA^:^"
Diadal kerékpár-és varröfféDárnhta. vn. TMkMrml 2»
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Akkor vásároljon az alanti cőgeCcné9 és kérje a KÖZÉRDEKŰ LDG& sorsjegyét, meüynek nyeremény- 
tárgyast szabadon választhatja. Mindenki annyi sorsjegyet kajT, ahány 'lOO.GOO koronáért vasáról
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Magyar Köztisztviselők 
Fogyasztási Szövetkezete 

«Sssses Fiókjai

Kies Ernő és Társa
cikkek, VII. kér.. Erzsébet-körut 13. szám

Turul ctp^yár rt.
VI. két*., Király-utca 3 0. siém

GYEPES GY020 böröndös és
bördiszmííáru, VII, Erzsébet-körut 56. sz.

kötött-szövött áruház, ha-
UpmjX Vstvu* risnya és keztyü
IV. kor., Deák Eerenc.-utca 13. szám alatt

Szilágyi imre sszx™
(V. kor., .Hajó-utca 3, IV, Miatyánk-utca 2

, ANK£R“ gyermekdivatház
Dcutech Kálmánná, VI, Király-utca 2. sz.

Lów Sándor
órás és ékszerész, Vili. József körút 81

Princz Sándor
divatáruházn VII. kér., Király-utca 23. sz.

Weisz Mariska
és ágyteritők, V. IJpót-körut 22. szám alatt

Kemény-Kallós “
különlegességek, TV, Kossuth Lajos-utca 2

Bállá A. Andor srw051
IV. kerület. Károly-körut 10. szám alatt

Salamon Ernft
divatáruházn VII. kor., Király-utca 57. sz.

PflOSüÓT EtlC selyemárukülönle-
gesség, ÍV. kor.. Apponyi-tér 5. sz. alatt

Weisz Ar«
üveg, porcellán, VII, Király-utca 1. szám

Horváíh és Halász
keltnek es selymek. IV. Váci-utca 26. szám

Bemhard Izsó
játékáru, VII. kér., Király-utca 7. szám

Papek József isas™
IV. kerület, Apponyi-tér 1. szám alatt
Varirsügíígsek;, kerékpárok és az 

összes alkatrészek részletfizetésre is
Spctxor Elemér, gyári főraktárában.
V, Lipót-körut 24 (\ isegrádi-uten sarok)

Fraenhel Lipót
uri és női divat, VII, Király-utca 17. szám

Pollák Maiwin
gyermekruhn. VI. Király-utca 20. szám

Wagner Henrik
diszmii és játékáru. VII, Király-u. 27. sz.Gyovay Vilma

mell- és váBfüzo, IV, Egyetem-utca 9. sz.

Lukács és Pásztor
uri- es női divatház, 1\ , Egyetem-utca 11

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

„TURUL" női kaiaplpar
VII. kerület. Király-utca 33. számHaas Miksa

ségek, IV. kor., Bajó-ntca 12. szám alatt Schmelz Testvérek áruháza
VI, Király-utca 42 és VI, Laudon-utca 2Ernyők, harisnyák, keztyük

Kartész Jenő és Társa, IV, Károly-körut 1 Adier Sándor
órás és ékszerész, VI, Király-utca 44. sz.Kasmer Adolf ?M!vor-

üvegáru, IV, Károly-körut 24. szám alatt VWáS’írai temesvári fdezsg
állatkorcskedő VII, Király utca 47. számLlebermann I. S.

különlegességek, IV, Károly-körut 26. sz. GLBCK ÁRUHÁZ
VII. kerület, Király- ii te a 51, számPollák harissiyaház

V, Nádor-utca 10 és VI, Király-utca 96. sz.

Farkas József <„
poroellánüzlct, V, Linót-körnt 9. szám alatt

Stehdíz Gábor
papiráruhúza, V. Lipót-körut 20. sz. alatt

Hamm Bélfalai és Fia 
üveg és porcellán, VJ, Teréz-körut 56. sz.

HoHer Mw
uri divat és fehérnemű. VI. Teréz-körut 41

Singer órás és ékszerész
VT. 1,■'erűiét. Teréz.körút 8. számÁcs Mihály dióda

l'’ischcr Jenő, drogéria, \ , Lipót-körut 27

Schneller Ferenc
áru, V. Lipót-körut 29 és Berlini-tér 8. sz.

Schbntag
selyem és női dtvatáruház Terez-kiirut 6

Kalmár BsrtaJan
harisnya és keztyü, Erzsébet-körut 52, sz.Lukács Sárader

drogéria. V. kér., Berlini-tér 8. szám alatt |
Polgár Sándor utóda K^&i
cikkek és gumiáruk, VII, Erzsébot-korut 50Schwimmer Albert

órás és ékszerész, V, Berlini-tér 2. sz» alatt
Beck GywlassvSur..
VII. kerület, Erzsébot-körút 02. szóm

gg1 a g "3° K?d£ kálimunka, 
ggiSa S 3 kelcnoyehúi,

VII. körűiét, Erzsébet körút 23. szám

Faja? RMgfás
illatszertúr. V. Vilmos császár-ut 78. szám

Utast F. Utóda
drogéria, VI. kor.. Andrássy-ut 35. sz. alatt

Toíiier Lajos
uri ós női divntáruh'./.. .i Oósef-kör>’t 14

C T BI Ml S fényképészeti és arc-
9 V I héüfur.trt műterem
VIlJ. kerület József-kor in BS. szám

Keszler Jenő és fiférs
VI, Andrássy-ut 67. sz. alatt. Telefon 151-13

ASTORIA
gumi és sportúruliáz. VIII, Muzeum-körut 2 KéziMranhadzüet

Vili, kerülőt, József-körut 75. szám alnttJuszt László ás Gyula
látszcrészek, IV, Muzeum-körut 13. sz. a,

Fieischmann Ignác
divatáruhúz, IV, Calvin-tér 2. szám alntt

Relnhardt Jenő Sif;.wr-
nng.várti'iiiz, IX. Foronc-körut 37. sz. alatt

Klem Jen®
Központi Csarnok Áruház
szövött- és kötöttáruk, IV, Vámház-körut 6

Bodnár László
bőr- ós bőrdiR.'.miiáru, VII, István-ut 6. sz.

l 
k

BáFüIí Sándor
illatszerülr. Vili. kér.. Rákóczi-ut 1. szám

Mocsári A. Antal
uri- és női divatáruház, Rákóczi-ut 67. sz.

Ábel Miksa
női ruhakereskedő, VII.. Rákóczi-ut 76. sz.

Frankéi Ferenc
kclengycház, VII. kor.. István-ut 41-43. sz.

,.?<Bfeleits“ Áruház, Kőnigstsin Mór
\ II. kerülői, Krfclojfs-iitea 32. szám alatt

Kozma Géza
Ica lapos, VII. kerület, Rákóczi-ut 57. szám

t'iS í£? uri és női divatáru-
ts. LT* iiáz VII. kerület,u x, hm n u . za nv Baross-tér 19. szám

Schniízer Vilmos
üveg- és porcelláii-üzlet, Rákóczi-ut 57. sz.

Léwl Oszkár
kezimunkaiizlot, VII, István-ut 11-43. szám

Saiveadi Félix mokrithaáru-
ház, VIII. kerület, Rákóczi-ut 61. szám

Bőráru és bőrforgalmi rt.
..Bőröndház**, VII. kér., líákóczi-ut 4. sz.

Lficisíenstein Sándor
fórfirnhaaruház, VII. Baross-tér 1 szám

Szekeres Jenő és kötött-szö
vött áruház, VIII. kor., Rákóczi-ut 63.

Kiéin Ármitaé
uri- és női divatáruháza, Rákóczi-ut 40

S'TER$II5E5?0 ÉSTFSTVÉRE
kir, udv. hnngszergyár VII, ítakóczi-ut 60

Franki László rászati szakiiz-
lcte, VI(. kerület, Rákóczi-ut 86. szám

istvan-uti toftáz
y ,st' án-nt 22. szám alatt

TAUB LÍPÖÍ
órás ós ékszerész, VII. kér., Rákóczi-ut 90

Mswfirtz AmtíoT j&ásíL
' II kerület, Nofclejts-utcn 17. szám alatt

Csángó Rezső bőrdiszmiíiiru
Vili. Rákoczi-ut 86 VII, Baross-tér 18

Richter Ftwp
uridivatái'uház, VII.. Rákóczi-ut S6. szám

Révész Béla
Víl- kerület. István-ut 35. sz.

Gittek Jenő
illatszer és kefeáru, VIII, Rákóczi-ut. 17

Ffilflniár Sándnr l>l.-il"n hnrisnyn, koztyii, , ?d,,UUI rövidáruk és sznbókcilé-
kok, \ 11, István-ut, a Csikrgó-mozi mellett

fest, tisztit
összes fiókjaiban

l
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Doctor Adolf ,,ri.ísn,„
divatáruháza, I, Krisztina-körut 73. szám

Kosár* kerfiibutor* gyermek- 
koesS és JáSékáruk ár<4thé«a 
Budapest II, Margit-körut 31—33. szám

Neszanek József axnfil
kabjpgyára II, Csalogány-utca 50. szám

iWmorstein Szlpfried
órás és ékszerész VI, Nagymoző-utea 37

Grartó-hávéház, étterem
Budapest VII, Ar^na-ut 17. szám alatt

ThöríJní’J** kötszerüzem, botegápo- 
„ I Jlül 0.(110. Usi cikkek, fűzők, has
kötők, sport VI, Nagymező-utca 14. szám

Úri és női divatJfteinbergcr l.ipót

Margit Diratáruháza Marelt.tiirlll
SZtÍ£S JÓZSSf, vaskereskedős
11, kerület, Margit-körnt 9. szám alatt

Komáromé Károly
írószer, I, Krisztinn-körut 81. szám alatt

Drechsler Áruház
fekció, II, Csalogány-utca 50. szám alatt

Babér Áruház szövőt és textil
VIII. kér., Népszinház-utca 47. szám alatt

Kozma Áruház uri- ós női divat
VIII. kor., Népszinház-utca 19. szám alatt

Mu rk qJp i n Rnrlnlf r,’v><l*» kötött-, szövct- íviarKsiem nuuuu áruk éfl 8znhókoitékOk 
VIII. kor., Népszinház-utca 41. szám alatt

Rácz Mátyás -roo.ri.
VIII. kér., Népszinház-utoa 19. szám alatt

Schwarz és Krammer Jíá&í
VIII. kor., Népszinház-utca 28. széni alatt

Bóhm harlsnyabolí
VI. hírűiét, Nagymező-utca 48. szám alatt

Kiéin Rózsi női kalap-iizlote
VI. kerület. Nagymező-utca 21. szám alatt

Lehner Llpót
VI, kerület, Nagymező utca 40. szám alatt

Molnár Zoltán drogériája
VI. kerület. Nagymező-utca 25. szám alatt

Nemes Antal kellékek
VI. kerület, Népszinház-utca 38. szám alatt

Novíís Tivadar
órás es ékszerész. VI, Nagymező-utca 40

Sereghy drogéria
VI. kerület. Nagymező-utca 20. szám alatt

Universal papirkereskedés
VI. kerület, Nagymező-utca 41. szám alatt

Vámos Ármin
VI. kerület, Nagymező-utca 6. szám alatt

Leitner és Weisz iSKk.’1100' 
\ II. kerület, Dohány-utca 71, szám alatt

fi II 111 3 n II llÍ77flf di vat.irnhrtza, Vll. kerület, UeUlUdlId ÜÜZSBI Dob-utca83, VII, AlmAíBy- 
tér 12. sz. Ajour, pliasé, gouvré, clönyomda- 
tizoni: VII. kerülőt, Almássy-tér 12. szám alatt

KalitóS Hugó
itri es női divat, VII. Wessolényi-utca 27

Kiéin harisnyaház
Budapest, VII. kér., Dob-utca 11. sz. nlatt

Sági diottlzlete
VII. kerület, Klauzál-ntoa 20. szám alatt

Wefsz József béléséru " I
VII. kerület, Gorny-ntcu 46. szám alatt.

,00010 h s® űssznyereineny:
UK1 Húzás "8925 december hé 30-án. TK#
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Nincs megállás a kinematográfia ScJlWsében
A Ncwyorkban megjelenő „Exhibiton Hé

ráid című ‘hatalmas folyóirat, amely kizáró
lag' a filmművészét kérdéseivel foglalkozik, leg
újabban érkezett számában a következőket 
Írja:

— Minden egyes alkalommal, amikor vala
melyik világszerte el isméid gyárunkból újabb 
nagy produkció kerül a piacra, a hivatásos 
kommünik'éirók elpuffogtatják a leghatalma
sabb frázisokat és megírják, hogy megint 
újabb fejlődési etape a kinematográfia életé
ben. Szinte elfelejtik, hogy ez nem különleges 
dicséret, mert a kinematográfia oly rohamosan 
halad, oly exprosszgyorsasággal fejlődik, hogy 
az a film, amely elődeinek nyomdokain halad, 
már nem is arathat sikert. Valóban ugy áll a 
helyzet, hogy minden nagy film valami újabb 
fejlődési fokot mutat föl, de ez legalább is a 
kinematográfia terén föltétlenül szükséges és 
elmaradhatatlan kelléke a jó filmnek. É héten 
ismét láttunk ogy olyan filmet, amely újat, 
váratlant, és eddig még nem látott dolgot 
nyújt. Gcorg Fitzmaurice rendezte, a First 
National-gyár egyik főrendezője, akitől mai
sok jó és eredeti munkát láttunk, önmagát és 
versenytársait azonban hosszakkal megelőzte 
legújabb filmjével, a „Thief of Paradies" cimii

IW a iM Is az élettlket!
Akik régi jó mozi látoga tók, azok emlékeznek 

még arra az időre, milyen meglopctéissel és 
el szörny üködével nézték a közönség tagjai 
azokat a kalandokat és vakmerő artistamutat- 
ványokait, amely eket eleinte egyedül Ilarry 
Pici, azután az amerikai kalandor filmeken 
azóta letűnt amerikai színészek, majd a bur- 
1 eszik ebben Harapd Lloyd és társai produ
káltak.

Ugy látszik, o nyaktörő produkciók dicsőségét is meg
irigyelték a nők férflkollógáiktól, mert most, egymásután 
kerülnek a nyilvánosságra olyan filmek, amelyekben nők 
teszik kockára az életüket. Nemrégiben egy mozi be
mutatott olyan filmet, ahol egy amerikai artistanő mint 
riporterkisasszony mászkált a felhőkarcolók tetején, most 
pedig egy fi 1 min ii vésznő még ezen is túltesz, mert egye
nesen a levegőbe emelkedik röpülőgépeken, hogy ott 
produkáljon idegizgalmas trükköket. „Mézeshetek a 
levegőben" n címe ennek az uj filmnek, amelyet csütörtö
kön a Kamara-Szinház hoz a közönség elé.

Amit ennek a főszereplője produkál a röpülőgépen és 
akörül, az messzi föltllmnlja férfielődei merészségét.
A Kamara azonban gondoskodik o film mellé ideg

csillapítóról in, amennyiben „Egy óv az élet!" címmel 
egy melogtónusu, finom színmüvet is hoz, a főszerepben 
Antonio Marenoval.

közönség szereti a magyar filmet — 
amerikai földolgozásban

A legutóbbi hetekl>en sok szó esett a magyar 
filmgyártás föl lendítéséről. Mindenki, aki a 
magyar filmgyártás érdekében fölszólalt, föl- 
emlitetto a magyar kultúra, a magyar iroda-

Na köhög 
vegyen azonnal ogy doboz

EG6ER 
mellpasztillát 
65 év óta legjobb rekedt

ségnél és köhögésnél

attrakcióval, amely technikában és művészet
ben egy uj filmirányt mutat be nekünk. Rónáid 
Colmant és Doris Kanyont vette Fitzmaurice 
ehhez a filmhez, amelynek jelenetei során 

tarka változatosságban látunk egy rettene
tesen hevesen folyó vizalatti küzdelmet, 
látunk eleganciát és szemvakitó toaletteket, 
azután lovaspólójátékot, ötven csodálatosan 

szép Ziegfeld-görllel
és közben részesei vagyunk egy igazán komoly, 
merész és izgalmas modern társadalmi drámá
nak. A motívumok ügyes összefogása és egé
szen uj ötletekkel való fűszerezése, amelyekben 
a fönt el mondott három részlet föltétlenül 
újabb fejlődést jelent, Georg Fitzmaurice ne
vét is be fogja Írni a kinematográfia történe
tébe.

Az „Exhibiton Héráid" az amerikai film
szakma egyik legtekintélyesebb orgánuma, 
amely valóban őszinte mozikritikát ir minden
ről. Ha ez a lap a fönti sorokat hozza, mit vár
hatunk ettől a hatalmas filmtől, amely „A bol
dogság tolvaja" címmel csütörtöktől kezdve a 
Corvin-Szinházban lesz látható. Jobbat nem le
het róla mondani, mint a „Héráid", a rosszab
bat pedig a fönti idézet után senki sem hiszi el.

Jóm halhatatlan értékeit és erre hivatkozott, 
araikor azt kívánta, hogy a filmezaknia, a ma
gántőke és az állam vegyen részt a magyar 
fi 11 u gy á r táis f öl támasz tás ál) an.

Mi több ízben megmondtuk erre vonatkozó 
véleményünket. A tehetség arz eget kér. Azok, 
akik tehetségesek voltak a magyar kine
matográfiában, már érvényesültek, sajnos, nem 
Magyarországon, az írók pedig, akik világ
hírnévhez jutottak munkáik révén, azok szóhoz 
jutnak Amerikában is.

Hogy ez mennyire igy van, legjobb példa „A cárnő", 
Pola Ncgri és Lnbitseh Ernő legújabb filmje, amelyet 
néhány nap óta játszik a Royal-Apolló, Corso és Omnia 
és amely két magyar írónak, Biró Lajosnak éa Lengyel 
Menyhértnek a drámája. Ez az izlg-vérig tökéletes és 
modorn alkotás elkerült a Paramount-gyárhoz, meg
vásárolták. elkészítették és ma Budapesten zsúfolt házak 
előtt kerül bemutatásra.

Magyar film ez, hiszen magyar Írók elgondolása, de 
amerikai földolgozásban, mások, világnevek zseniali
tásával, ötleteivel, tudásával és technikájával 

fűszerezve.
Csodálatos intericurök, pazar, lenyűgöző elcgánc.ia, 
művészi játék és invenciózus rendezés, amelynek közép
pontjában Bőin Negri fascináló alakja áll. Ez „A cárnő", 
az amerikai magyar film, amely* megérdemelte a sikerét 
mindenütt, de leginkább nálunk, a szerzők hazájában.

A „Tízparancsolat" színes fölvételeit 
megismétlik

A múlt év egyik legnagyobb filmeseménye 
kétségtelenül a „Tízparancsolat" volt, amely 
páratlan pályafutást végzett a magyar mozik 
műsorán. Ennek a hatalmas filmalkotásnak 
legszebb és legmeglepőbb része kétségtelenül 
a sivatagbóli vándorlás szintes fölvétele volt. 
Teljesen uj, titokban tartott eljárás alapján 
■készitetto a Paramount-filmgyár ezeket a föl
vételeket, amelyek színezésben nemcsak töké
letesek, de élethivek is voltak. A Paraminmt- 
gyárat ez a nagy siker, amelyet a „Tízparan
csolat" színes fölvételei az egész világon el
értek, arra, késztette, hogy ugyanezzel az el
járással készítsen el még egy filmet.

A „Hnliilvölgy vándora" a címe ennek a filmnek, amely
nek szenzációja lesz a színen fölvételek gazdag soroznia, 
amelyek az egyébként is rendkívül izgalmas és mozgal
mas filmet, diszitik. .Inéi; Holt ős Billió Povo Játszók ennek 

a filmnek a főszerepeit szinlap szerint, do a főszerepet 
a siker oiérósóben, nmint az a Corso, Omnia ős Tivoli 
jövő Imii műsorán ki fog derülni, mégis a színes Jelene
tek játszók.

Az Omnia, Corso és Tivoli jövő heti műsorán még egy 
másik moglepctós is fogja érni a publikumot, amennyi
ben Glória Swansonnnk, a legkedveltebb amerikai fllm- 
szinésznőnek uj filmje is műsorra kerül. Ez n film, amely
nek cinie „Az. idegen légió leánya", megint nz igazi, 
kedves, vidám, de drámai jelenetekben is erőteljes bájos 
primadonnát fogja bemutatni a maga teljes, őszinte egyé
niségével.

Elkán Gyula

modelljei
olcsó árai 

f 0101 untaBBt ataí flassok
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Glória Swanson

Telikabátokhoz, városi bundákhoz gombok, rózsák, vitéz- 
kötésok, galambkosarak mindennemű magyar zsinórozással 
állandó nagy raktára. Budapest VI, Nagymező-utca -16. sz.
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Vérző aréna volt az ÜllOl-utl pálya
A favorit Vasasok lerugdaltóK a nemzetlek játékosait — Bajnokcsapatunk a múlt vasárnapi 
vereségért bosszút állt a kispestieken — A „33“-asok saját otthonukban verték meg az DTE-t 

Meglepetés volt a Lágymányoson
(A Reggel munkatársától.) A legfontosabb 

bajnoki mérkőzés vasárnap az Üllői-uti pályán 
folyt le a bajnokverő Vasasok és a bajnoki 
lista élén álló nemzetiek között. A mérkőzés 
rendkívül élvezetes volt az első félórában, 
de amikor egy súlyos bírói tévedés miatt a 
favorit vasasok egy jogos góltól elestek, 
egyszerre, fölborult a rend a pályán.

A második félidő is bírói tévedéssel 
kezdődött, amelyet az állóhely közönsége 
óriási bömböléssel fogadott. Ettől a vadító 
kórustól, amely egy pillanatra sem szünetelt, 
a v^' -sok elvesztették a nyugalmukat és

irtó hadjáratba kezdtek.
Különösen akkor rugdalództaik veszettül, ami
kor a nemzetiek a szerencsétől is támogatva 
két gólt érteik el.

A föltétlenül jobb és eddig mindig fair 
vackok percenként tették harcképtelenné 

az ellenfél játékosait.
' IIIW

A félidő jó részében az NSC csak 9 emberrel küzdött, 
mert lm egy játékosa vissz/Otért. már n másikat vitték 
ki eszméletlenül. A bíró pedig teljesen mogzavarodva 
kénytelen volt a magukról megfeledkezett játékosokat, 
megzabolázni. Mindon percben esedékes volt valami 
súlyosabb szerencsétlenség és ezért a rendőrség mdi* 
közbe. akart lépni, Éppen okkor Reincr Sándor, a Vasa
sok vezetője, fölháborodva berontott a pályára és meg
vadult játékosait le akarta parancsolni a porondról, do 
a rendőrtisztviselők karonfogva elvezették és csititani 
próbáltak. Reincr erélyes föllépésének és a kivezényelt 
rendőrség fölvonulásának azután meg volt a hatása, 
mert az. alattomos játéknak egyszerre vége szakadt, de 
már későn, mert az NSC játékosainak, több mint a fele 
sebektől borítva hagyta el az arénát.

NSC—Vasas 2:0 (0:0). Üliői-ut. — IJiró: Hertzka. A nagy
jelentőségű mérkőzés a logólvezotescbbcn indult. Mindkét 
oldalon szebbnél-szebb akciókban gyönyörködhetett a kö
zönség. A 31. percben azonban vége szakadt a ..sport
nak**. Egy Vasas-előretörés után IHmincr élesen a ka
pura lőtt és a labda Gallovicb kezeiből a gólvonalon 
belülre esett., de a befutó Jelűnek a labdát még Jobban 
a hálóba nyomta. J bírd azonban pél helyett off sidc. 
miatt szabadrúgást itéll — n Vasasok. ellen.

Erre éktelen zugás támadt a közönség soraiban és a 
Vasas-játékosok ettől fogva olyan idegesen játszottak, 
hogy a küzdelem egyszerre elvesztette minden szépségét. 
Az utolsó percben Király harcképtelenné tette Volentikol.

A második félidőben mindenki Vasas-győzelmet várt, 
mert hátáróZótton jobbak voltak. Szokásos stílusos játé 
kuk helyett azonban

vad embwmészárlásba fogtak a píroslngesck.
Amikor azután Rémay II. belőtte a nemzetiek vezető 
gólját, még az egyik határbirót is inzultálták.

kiolt perc múlva Volentikot sérülten kivitték a pályá
ról. A 15. porcben Rémay III. Király mellől kiszökött 
és njabb menthetetlen gólt lőtt, Király egy másodperc
cel később beérte és

teljes erőből az oldalába bokszolt, úgy hogy eszmélet
lenül összeesett.

gólt a bajnokcsapat lövi, a 11. percben Dcinkó révén. Tiz 
perc múlva Morvái handse. miatt megítélt tizenegyest 
Molnár értékesíti góllá: 2:0. Két percre rá Molnár vég g- 
driblizi az egész védőimet és újabb vódhotétlon gólt ló: 
3:0. A 29. petében Klébcr a lfi-oson belül kézzel üti le a 
labdát. A tizenegyesből Raix a kispestiek egyetlen gólját 
szerzi meg.' Félidő: 3:1. , , _ ,

A második félidő 15. percében Morvái lorugja Jeny , 
aki két percre akcióként élenné lesz. A megítélt szabad
rúgásból Opata a negyedik gólt vágja be: 4:1. A 21 perc
ben Morváit sorozatos durvaságáért a bíró kiállítja. 
Negyedóra múlva Senkey II. beadásából Molnár fordulás
ból a nap legszebb gólját lövi: 5:1. Az utolsó pocrckbon 
állandó tűz alatt volt a kispestiek kapuja.

BEAC-t-FTC 2:2 (1:1). — Lágymányos. — Biró: Iváncsiee. 
Az . első negyedóra nagy FTC-fÖlényt mutat. Ennek elle
nére az egyetemisták'érik el a vezető gólt a 17; percben: 
Marcinké lefut, szép. beadását Stoflán a jobb sarokba 
fejeli:- J:0. -A • zöldfehérok heves ellentámadása mór négy 
perc mulvft' eredménnyel jár, mórt Kohut pompásan ki
egyenlít: 1:1. További FTC-táinadúsoKra a BEAC meg
lepően szép ós lelkes csatár,látókkal felel, amelynek so
rán fjtotlánt biztos gólhelyzetben fölvúgják. A megítélt 
tizenegyes azonban célt téveszt. Félidő: 1:1- .

Szünet -után róár nz első percben Stoc.ovits Pataky 
ideállá pauszából gólt lő: 2:1. Az egyetemisták rendkívül 
lelkesén túmadhak és bár Sághy megsérül, 10 emberrel 
is fölényben maradnak. A 14. percben Stefién lalxkiját 
azután Kotracxck iwfojeli: 2:2. A- további változatos já
tékban. miijeikét fél egy.-cgy biztos gólhelyzetet hagyott 
kiaknázatlanul. '

Törekvés—VÁC 2:2 (»:1). — üllői-ut. - Biró: Boronkay. 
A VÁC kezd és azonnal támad, do Szerencse kéztől 
akasztja meg. nz előkészítést. Weíáz rúgja a szabad
rúgást, Bornstoin nagyszerűen startol a labdára és a 
kifutó Lantos, mellett bevágja: 1:0 (2. pere). A vasutasok 
erőteljes ellentámadúsai' során Söhraiber kát gólhelyzetet 
kihagy. A 81. percben: Kautzky kitör — gólt lő — a 
bíró azonbaft népi adja meg.* hnucfti szabadrúgást Ítél 
azon a Címén, hogy Weisz Kautzkyt a kitörésben aka
dályoztad). Félidő: 0:1.

A II. félidő 10. percében Braun II. ott sidc-izii gólt lő: 
2:0. A Törekvés játékosai azolibnn nem veszítik el a szi
vüket. és . műiden labdára rámondok. Már a 15. percben 
Kautzky l:2-ro javít, majd rövid idő máivá Szántó egye 
dűl lefut és kiegyenlít: 2:2. A további góloktól a vívó
kat a brllliúpsfin védő Fisc.her mentette meg.

III. kcr. TVE-ETC 4:3 (4:2). - Határ-utca. — Biró: 
Gábel." UrbftBdsik már n .4. percben lövi a vezető gólt, 
de Lennerl n'ctíisokárá kiegyenlít: 1:1. Kis idő múlva 
újra az EJTC yetcl Knnfinnnn revén, majd Horváth egy 
,.H"-esböl megint egalizál: 2:2, sőt Kenyeres 3:2-re javít. 
A negyedik budai gólt egy szabadrúgásból hárman is a 
kapuba nyomták: 4:2. Szünet után a 20. porcben Katif- 
mnnnt n lfi-oson belül faultolják. A „H“-cst Papp ment- 
hcteilcriiil góllá értékesíti: 4:3. Pár perc múlva Mayherr 
handse miatt njabb tizenegyes, de Blau 11. kapu fölé 
lő. Ezután ' még két tizenegyes esett, de Horváth és 
Skvnrek labdái e.lhc.rülik a hálót, í?. -. ■

;,33*r>' FC -HTE 2:1 (1:1). -- I-TE-Stádion.' - Biró;
Schissler. A mérkőzés Sorsát tulnjdonképen Zlocll pom
pás játéka döntötte el; aki a kitűnő formában levő Búzát 
is- fölülmúlta. Az első gólt Szidon lőtte a 20. percben, 
arnélyot L'jvá.ry egyenlített ki (13. perc). Félidő: 1:1. 
Búr a II. félidő ctós HTE-fölény jegyében folyt, Pipa 
egy - szerencsés- lövéssel megszerezte a győzelmet.

Vereséget szenvedett 
a legjobb osztrák hoKKi-csapat 

Magyar Hockey-Club—SC Internationa?
(Wien) 4:2 (0:1)

(4 Reggel tudósítójától.} Vasárnap délelőtt pompát- 
napsütéses időben nemzetközi hokki mérkőzés játszódott 
le a régi Lóverseny-téri pályán. Az első 4D percben az 
osztrákok, akik között több válogatott játékos is szerv- 
polt, rendkívül nagy lendülettel csaptak r. magyarnkrn, 
akik defenzív taktikával nz ellenfél klfullasztásárn törő- 
kedtek. Bár ebben a félidőben mindkét kapu előtt egy
formán adódtak veszedelmes helyzetek, n 27. pőrében nz. 
osztrák Keinie.r lövése gróf Zichy mellett u kapuba tn- 
láJt. A félidő 0:1 arányban a bécsiek javára végződött.

Szünet után a magyarok óriási hevességgel rontottak 
nz osztrákokra és a kicgyenlitós a 13. perclxm dr. Lator 
csodaszép góljával meg is történik: 1:1. A magyarok 
fölónve, bár az ellenfél nem riadt vissza n tiilcrólycs 
játéktól som, mindinkább kifejlődött.

Különösen Révny gróf volt elemében, aki a 25. perc
ben pompásan kidolgozott góllnl megsr- .<.<> a 

vezetést: 2 : 1.
Pór perc múlva Herlelcndy háromra szaporította a gólok 
számút, sőt Szendcy még egy góllal 4:l-re javította a 
gólarányt. Az utolsó percekben az osztrákok minden 
erejüket megfeszítve küzdöttek egy szebb eredményért 
ós ez sikerült, is. mert, pont az utolsó pillanatban Foiks 
gólt lőtt a merészen elvetődött kapus mellett, aki meg 
is sérült.

Jól sikerült a ferencvárosink országúti futóversenye. 
Vasárnap délelőtt a Népligetben zajlott le nz FTC 10 
kilométeres országúti futóversenye. Győzött Majzik 
(Egyetértés) 35 p. 41 mp. 2. Papp (FTC). 3. Kovalik 
(FTC). 4. Iiasz (MTK). — Csapatversenybon: 1. Egyel 
értés 32 ponttal. 2. FTC 37 p. 3. MTK 51 p.

------------------------ iMRPaiii--------------------------

Megyeri versenyek
Vasárnap az L’rlovasok Szövetkezete sikerült versenye

ket rendezett Megyeren. A látogatottság olyan nagy volt, 
mint, a legjobb szozonelejj napon. Legnagyobb érdeklődés 
n Háromévesek nagy giitversenyét kísérte A 2 reás 
Nápoly végig vezetett és úgy látszott, mintha fölénye
sen nyerne, amikor az utolsóelőtti gátnál üldözőbe vette 
Garábonciásdiák. Heves flnish fejlődött és a verseny az 
állóképesebb ló javára dőlt el.

A nap részletes eredménye:
I. futam: 1. Patrícius (114) Binder. 2. Mélia (l'.í) Jeney. 

3. Elopcmcnt (3) C'sernovits. Fm.: Kontúr, Módi II., 
Forgószél, Altos Bristol, Robin. 4h, 3b. Tót.: 10:25, 10, 
10, 10. II. futam: 1. Garabonciásdilik (2V4) Fctting. 2. Ná
poly (2r) Pntznk. Fm.: Mit szól hozzá? Delila, Wood. 
%h. fih. Tót.: 10:34, 13 12. Hl. futam: 1. I’etite íl’/á) 
Selmeezy. 2. Csertő (ll-ir) Binder. Fm.: Cziincr, Elaőm. 
Ch, rossz 3-ik. Tót.: 10:23. IV. futam: 1. Mausika (116) 
Fctting. 2. I)nkát (3) Papp. Fm.: Piinoulotiche, Kornx. 
Fortély. 3h. 5h. Tót.: 10:38 18, 17. V. futam: 1. Rugós 
(20) Csuta. 2. iílpdrückcn (2) Stenzl. 3. Danioch-s (5) Sin- 
gor. Fm.: Cnnctator, Ncphtis, Silena, Útmutató. Fáczán, 
My Pét, Piczikém, Sunyi. Fejh, l!£h. Tol. 10:307, 38, 17, 
20. VT. futam: 1. Tatrang (2) Balázs J. II. 2. Erőszak (2) 
Singer. 3. Sár) biró (12) Blasek. Fin.: Dombó, Jenkő, 
Sadko, Bendegúz II., Sanvignon, Aga Klmn, Pista. Csőd. 
Erdőkincse, Antinea, Szabadság, Nénike. Tót.: 10:47.

Másodosztálya • bajnokság. Főt. T. Kör—ET8C 2:2,
BAK—-Zugló 2:0, Testvériség—EMTK 2:1, Világosság— 
UMTE 3:2.

A biró csak szabadrúgást Ítélt. Ezután percenként hagy
ják cl a pólyát, a harcképtelenné tett NSC-jdtélcosolt ón 
a finom játékukról híres Vasas-Játékosok-vt majdnem a 
rendőrség távolította el a pályáról, do közben Rclne.r 
Sándor csinált közöttük rendot.

MTK—KAC 5:1 (3:1). Hnngnria-ut-. — Biró: Gerő F. 
A mérkőzés heves tempóban indul és azonnal ízemmel- 
látható a küzdő felek közötti klassziskülönbség. A vezető

A bajnokság állása. Első osztály: 1. NSC* 9 ponttal. 
2. MTK 8 p. 3., FTC 7 p. 4. „33“ FC 7 p. 5. III. kor. 
TVE 7 p. fi. Vasas 0 p. — zt másodosztályban a BAK 
került, az élre. . •

Ausztrla-slIJ
I. Naplopó (Gutái), 

II. (íuzman (Takács). 
III. Dominik (Janek).

Vasárnap futották a í’roudcnauban az osztrák verseny
üzem legnagyobb kísérleti versenyét, az Ausztria-dijat. A 
nagy díj az ifjú évjárat és a magyar tenyésztés diada
lát hozta. A várakozásnak megfelelően gróf Sigray Antal 
lova. Naplopó, nagyon könnyen ragadta magához az első
séget, A Pázmán—Napkelet után nevelt kétéves o futá
sával beigazolta, hogy nemcsak évjáratának legjobb lova, 
de javuló tenyésztésünknek egyik ékossége. A magyar ló 
győzelme Bécsben nagyon népszerű volt. Az elismerésből 
a ló gazdáján kívül bőven kijutott, gróf Pcjacscvich tré
nernek és a zsc-kéna.k.

Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
Kelet legyőzte fiszakot Debrecenben a sző

ve tóégi serlegniéTközésben 4 :3-ra.
Bécsi futball. (A Reggel tudósítójának telefon jelentése.} 

Admirn—Vlfcnnn liíl (0:0). WAÖ—Ilakoali 1:1 (1:1). 
SimmóTing—Rapid 3:3 (2:2). Sportklub—Hartha 4:2. 
Wne.ker-Rudol f shÜ gel 3:1.

Hogan tréner magyar győzelmet 
vár az olaszok ellen

a—mauaww iiwhi nww hmmumubriW itim iraaMHHBwwwMa

PASCHKA ÉS TÁRSA-Hm H.
FŰTÉSI ÉS vasipari részvénytArsasAo > 
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Vasárnap este ftsszeűilllaltók a vóíogateíl-herefet
(A Remiéi tudósltójdtól.k I)r. Máriássy Lajos szövetségi 

kapitány a vasárnapi bajnoki mérkőzéseken tapasztaltak 
alapján a következő játékosokat bízza Hogan mester 
kezeire:

Zsólt, Fischer — Fogl II, Dudás, Senkey I, Hunpler II 
— Fuhrmann, Kiéber. Duza, Reincr — Rézzé, Molnár, 
Patahy, Spltt, Jeny, Takáts, Skvarck. Kohut,

Hogan, nz MTK angol tréneré szerint, ha a 
kijelölt játékosokat füti a nemzeti érzés, két 
hót alatt olyan formába hozza őket, hogy 
az olaszok elleni győzelem már nem marad
hat el.

Magyar győzelem a bécsi oaztrák-roagynr 
viadalon. Bécsi tudósitónk lapzártakor jelenti: 
A bécsi birkózó versenyen a magyarok 4:2 
arányban diadalmaskodtak. Nagy meglepetés 
Papp László veresége. Matúra is kikapott. 
Győztek: Magyar, Németh, Szalag ós Szelky.

Rediviviis 
koksz- és barnaszéntflzelősro 
egyaránt kiválóan alkalmas 
tűzálló öntöttvas alkatré
szekkel biró folytonégő Jo- 
mozköpcnykályha. — Fölül- 
mulhatntlan filtőképossógü 
folytonégő kályha a logmo- 
dernobb technikai újítások
kal, alegizlésesobb kandalló
szőrű formában ésklvltolben

-roll-

Fercpcvároid birkózók győztek ftz egész vonnlnn az
FTC- Beszkár kinblrözi mérkőzésen, amely vnwirnnp 
egí-fiz napon át folyt nz (tllől-uti pálya tornatermében

HÖi sárcipö 88.000 Férfi sárcipő 105.000 
Hócipő, női 180.000
Szezon előtti árak

. Kertész II.
VI. kerüle,f, An d r á s s y - u t 3 6. szám

„Világosság** könyvnyomda rt. Budapest, VIII, Conti-u. 4. 
Műszaki igazgató: Dcutach D.
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