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IMacDonald Londonba érkezve
nyilatkozik európai útjáról A Reggel nek

Pusztulástól és szétzülléstől félti Európát
London, november 1.

(A Reggel tudósiló jónak távirata.) Mac
Donald volt miniszterelnök háromhetes európai 
Htjáról hazaérkezett, és szives volt fogadni 
A Heggel munkatársát, aki előtt a következő 
nyilatkozatot tette:

A locarnól egyezmények ügyében 
sürgősen összehívták Londonba 

a szociáldemokrata Internacionálet
Peidl Gyula vasárnap este utazott el a londoni tanácskozásra

IA Reggel tudósítójától.) Vasárnap este a 
lécsi gyorsvonattal Peidl Gyula, a szociál

demokrata párt vezére, Londonba utazott az 
Internacionále végrehajt óbizolt súgónak ülé
sére, amely november 4-én kezdődik az angol 
fővárosban. A végrehajtóbizottság holnapután 
kezdődő ülésszakának tárgysorozatán a nyolc
órai munkaidő, a munkásvándorlás kérdése és 
a különböző országok belső pártügyei mellett

első helyen a locarnól egyezmények meg
beszélése szerepel.

Ez az oka annak, hogy aktív szocialista mi
niszterek nem jelennek meg a végrehajtóbizott
ság ülésein, mert reájuk nézve hivatali állá
suknál fogva inkompatibilis volna, hogy a 
Népszövetséggel szorosan összefüggő locarnól 
paktumok utólagos bírálatában resztvegyenek. 
Csak a belga Dcbrouckiere lesz kivétel, aki 
tagja a Népszövetség tanácsának és mégis részt 
fog venni az Internacionálc ülésein, amelyek
nek

sürgős és váratlan összehívását a locarnól

llfabb válság fenyegeti 
a Painlevé-kormányt, 

ment a szocialisták és Miilerand nem szavazzák 
meg a marokkói és sziriai hadjáratok költségeit

Páris, november 1.
(A Reggel tudósítójának távirata.) A köz

társasági liga, Millerand elnöklésével vásárnál) 
ülést tartott, amelyen a politikai helyzettel, 
azonkívül a sziriai és marokkói helyzettel fog
lalkozott. Elhatározták, hogy

a sziriai óh marokkói hadjárat céljaira 
szánt hiteleket nem szavazzák meg.

Minthogy ezeket a hiteleket a szocialisták sem 
akarják, megadni, beavatott körökben szá
molnak azzal, hogy

a Painlevé-korniány a hitel ja vasiatok tár
gyalása során megbukhat.

Painlevé miniszterelnök kijelentette, hogy 
pénzügyi javaslatai még nincsenek készen. 
Előbb több szakértővel óhajt tanácskozni, hogy

— Rossz benyomásokkal és érzésekkel tértem 
vissza európai utániról. Keményen kell dol
gozni, hogy megmenthessük Európát a. pusztu
lástól és szétzülléstől. Ugy látom, elérkezett az 
utolsó perc, hogy összefogjunk ehhez a hatal
mas munkához.

Korda Tibor

egyezmények felőli állásfoglalás tette szük
ségessé.

Egyébként az In torna cionálen ak ez lesz az 
utolsó ülése Londonban, mert a Nemzetközi 
Irodát még az ősszel Zürichbe helyezik át, ami
nek oka az, hogy a semleges Svájcban fesztele
nebből lehet foglalkozni az egyes országok 
belső ügyeivel, amelyek a nemzetközi kérdések 
megvitatása, alkalmával szóbakerülnek. A Reg
gel munkatársa ott volt a Keleti pályaudvaron 
Peidl Gyula elutazásánál, aki londoni utjával 
kapcsolatban kijelentette, hogy
az Internacionálc végrehajtóbizottsága rend- 
kívüli ülésének nagy fontosságot tulajdonit 

nemzetközi, külpolitikai vonatkozásban.
Jelentősége van a mostani ülésszaknak — 
mondta Peidl — a munkásmozgalom szempont
jából is, mert egyidejűleg Londonban ülésezik 
az amszterdami szakszervezeti internacionále 
abból a colból, hogy a Szocialista I iiternaeioná- 
leval való szorosabb együttműködés módjait 
megbeszéljék.

olyan javaslatokat dolgozzon ki, amelyek nem 
fognak nagyobb vitát előidézni és igy

a pénzügyi javaslatokat gyorsan el lehes
sen intézni.

A vngyonvá 11 súgót illetően kijelentette
Painlevé, mindenki tudja, hogy ebben a 
teklnlotlmn vagyonkataszter hiányában a jö
vedelem fokozottabb megadóztatásáról van szó. 
Az igazság az mondotta a miniszterelnök 

, hogy az állam iidvc a merész elhatározáso
kon fordul meg, amelynek azonban

a gazdasági tevékenységet nem szabad 
megbénítani.

A kormány olyan javaslatokat fog előterjesz
teni, amelyek a parlamentnek lehetővé teszik, 
hogy azokat jóváhagyja.

A magyar parlament szombaton gyász
ünnepet tartott. Három emléktábla, három 
név, három tragikusan fölszabadult magyar 
lélek tiszteletére lettek egy délelőttre halkak 
és mélák a kicsiny Magyarország válasz
tottjai... hajtsuk meg mi is gondtól meg
szállott homlokunkat az örök Halálnak év
fordulóján a Tisza István végzetes elmúlása 
fölött. Es leheljük el a kegyelet tiszta sóhajá
val Návay Lajosnak, a magyar eountry 
gentlemannek, a müveit és kényes politikus
nak a nevét, aki az általános választó
jog hivő volt és ott tudta hagyni az 
uralkodó pártot, amely választójog nélkül 
akart itt uralkodni az idők időtlenségéig. De 
u mi bánatos bánatunkat, a mi. gyógyítha
tatlan magyar szivünknek sírig sajgó szerel
mét, a mi szent holdfénytől sütött ragyogó 
rajongásunkat mind csorditsuk az'elé a har
madik márványtábla elé, amelynél a legkeve
sebb szó áldoztatott az országházi fájdalom 
ünnepén: ö volt a legigazabban, a legmélysé
gesebben a mienk, a mi erős barátunk, aki 
vezet és átölelve védelmez, Désy Zoltánt! A 
mi tüdőnk lélegzete, a mi szivünk dobszava, 
a mi szemünk fénye és világossága, a mi 
portepée-nkon hordott monogrammnnk, a mi 
fölemelt jobbkarunk. A mi követelő példánk. 
Ö az. ű a mi regényhősünk'. A férfi. Az em
bernek örökimádásra hivó antik ideálja. 
Életnek és halálnak hőse. A magyar purita
nizmus gyémánttiszta nevű képviselője. Az 
angol közélet Désy Zoltánjai felöl jegyezte 
föl a nagy Maeaulay, hogy: „a halál meg
szűnt rájuk nézve félelmes és az öröm bájos 
lenni...“ mert ők férfiak voltak, sem a rózsa
szín csáb, sem a fekete fenyegetés félre nem 
ránthatta kötelességük egyenes lépteit. Désy 
Zoltán! Emlékezzetek e törékeny, gyöngéd 
és melegszívű és kemény és lebeszél heteti en 
bátor erdélyi urra, akinél korában komo
lyabban senki nem vette a politikai hiva
tást, az ország sorsát, a becsületet. Ez az em
ber esküdött föl arra, hogy megtisztítja Ma
gyarországot a korrupciótól. Ez az ember ki 
tudta kergetni Lukács Lászlót, a. sópanama 
miniszterét, a kormányszékből. Ez a Désy 
Zoltán méltóságos államtitkár ur ment 
ötvenegyéves korában, mint népfölkelő had
nagy a háborúba, hogy együtt legyen a vér
ben, veszélyben a kerülete honvédéivel, a 
választóival s választói fiaival. Tudjátok a 
végét? Egyedül maradt, egy kozák támadást 
fölfogni... nem engedte magát, a futóktól 
elhúzni, megmenteni. Egyedül állott meg a 
kozákok közé lövöldözni, mint egyedül állott 
itthon, a haza, tolvajait, zsaroló tinit kiirtani. 
Az ö történetét, mint a Ilymnusz strófáit, 
nem fogjuk elunni ismételni s nem engedjük 
elfelejteni. Nem meddő fáklyákat boesújtunk 
a gyászünnepen a föld felé, nem; Désy Zol
tán tündöklő mártiriuniát, örök szövótnoket, 
nyújtjuk föl a jövendők elé.
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A ,,Timo»*‘ éles kritikája
a „vasöklü" magyar közigazgatásról, az ellenzékről, 
amelyről „uri társaságban beszélni sem illik", Bethlen 
demokratikus mázzal bevont reakciós rendszeréről

V a

és az indiszkrét
(A Reggel tudósítójától.) A londoni „Times" 

Budapestre küldötte Bécsben székelő közép
európai levelezőjét, aki a konzervatív angol 
világlap vasárnap ideérkezett, október 29-i szá
mában már második rendkívül érdekes és föl- 
tűnést keltő cikkét írja a magyar állapotokról. 
Az első cikk 20-án jelent meg és ebben azt 
mondja a nagy angol lap kiküldött tudósitója, 
hogy

a magyar uraktól komoly választ csak in
diszkrét kérdésekre kaphat az ember, 

ilyen indiszkrét kérdések pedig Budapesten 
lépten-nyomon kínálkoznak. Az október 29-i 
cikk nagyon behatóan világítja meg a magyar 
pártviszonyokat.

— Ha az ember belpolitikai kérdésekről akar 
beszélni — írja többek között a Times levele
zője —, nagyon erősen kell szorongatni infor
mátorát.

Az ellenzékről, az Ébredő Magyarokat ki
véve, uri társaságban beszélni sem illik.

A jobbszélső ellenzéknek e csoportját a hatal
mon levők mérsékletének élő bizonyítékai gya
nánt tárják az ember elé. A baloldali ellenzék
nek a mai magyar választói jog és a vasöklü 
közigazgatás kezét-lábát megköti: ezért van 
oly rettenetesein elkeseredve. Elsősorban

magyar urakról
a választók terrorizálását (dragooning), amj 
a nyílt szavazás következménye és a sajtó 
elnémitását (muzzling) rójja föl ez az ellen

zék a konnány bűnéül.
— Sokan őszintén csodálják Bethlen gróf 

államférfiul kvalitásait, amelyeket Nagybritan- 
niában ós a kontinensen is elismernek. A szo
cialisták legveszedelmesebb ellenségüknek tart
ják. Azt mondják,

sikerült demokratikus mázzal bevonnia egy 
gyökeréig reakciós rendszert.

— Az a parlament, amelynek 245 tagja közül 
200-at nyílt szavazás sál választanak, m ai párt
megoszlásával nemiben lehet az ország való 
érzelmeinek tükörképe. A legitimisták a bal
oldali pártokkal

hiába fogtak össze, hogy a választások tit
kosságát kiküzdjék,

mert az nj választó jogi törvény a titkos válasz
tással megválasztott képviselők számát né- 
hánnyal még csökkentette is.

A cikk azután részletesen ismerteti a Bé
ni czky-ii gyet és azt irja, hogy

sem a zárt tárgyalás, sem a kifogásolt újsá
gok betiltása nem uj jelenség a magyar 

politikában.

1925 november 2.

Megegyezés készül 
az osztrák tisztviselők 
és a kormány között

Bécs, november 1.
(A Reggel tudósítójának telefon jelentése. 

Vasárnap egész napon át folytak a tárgyalások 
a tisztviselők megbízottai és a kormány között. 
A tisztviselők, akik a január elsejére beígért 
fizetés rendezés számlájára fizetésük után 
50%-os előleg azonnali folyósítását követelték, 
a kormány 25%-os ajánlatával szemben kijelen
tették, hogy

beérik1és igy a megegyezés a hol. 
napi . nW folyamán bizonyosnak látszik.

* A >* * »
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Véres zendülés
tört Ki Perzsiában a sah 

trónfosztása miatt
Paris, november 1.

(A Reggel tudósítójának távirata.) Perzsiából 
érkező táviratok szerint a sah dél rónizátása 
nem. olyan simán folyt le, amint, az első hírek 
jelentették. A dinasztia oldalán álló politikuso
kat elfogták és bebörtönözték, ami párthiveiket 
rendkívül föl búb őri to11 a.

Az egész országban a trónfosztás kimon
dása óta véres összeütközések vannak.

Széchenyi Viktor gróf 
nyilatkozik a kormánypárti és az ellen

zéki legitimisták közeledéséről

Valódi angol crepp 
pyjama 

m e g re n d e ive 

korona
„Tisztára a külpolitikai helyzettől függ, hogy a legitimista gondolat 

mikor válhatik kormányzati programmá44
(A Reggel tudósítójától.) Politikai körökben 

nagy érdeklődést keltett A Rcggcl-nek. az az 
értesülése, hogy a mai kormányzati rendszer
rel karöltve haladó legitimisták immár elérke
zettnek látják az időt gróf Andrássy Gyula és 
az úgynevezett „harcos", a mai rezsimmel 
szemben a „non possumus" alapján álló legiti
misták izolálására. A kormány támogató legiti
misták ugyanis meg vannak győződve arról, 
hogy

a jogfolytonosság teljes helyreállítása előbb- 
utóbb kormányzati programmá válik.

Az egységes párton kívülálló legitimistáknak 
ezt az elkülönülését tnagy érdeklődéssel figyeli 
a kormány párti legitimisták csoportja is,

Óriási szövet- és m 
selyemraktárunk h 
apasztása miatt f 
november 15-ig ■

nstifü érasilásl ntoíB
30°/o-OS
árleszállítással

amelynek egyik legszámottevőbb tagja,
gróf Széchenyi Viktor,

a következőket mondotta A Reggel munka
társának :

— Annyi bizonyos, hogy meggyőződésem 
szerint nincs más végleges megoldás az or
szágra nézve, mint a legitimista gondolat tel
jes győzelme.

Tisztára külpolitikai konstellációktól függ, 
hogy ez a gondolat mikor válhatik kor

mányzati programmá, *
addig azonban semmi esetre sem szabad föl
vetni a kérdést, mert szükségtelenül és az or
szág érdekeinek ellenére megbontaná a kor
mánypárt egységét, amelyre most minden
képem szükség van. Éppen ezért nem is gon
dolok arra, hogy Apponyi beszédének hatása 
alatt újból szóvátegyem az egységes pártban 
a jogfolytonosság kérdését. Eléggé sajnálom, 
hogy legutóbbi felszólalásomat sokan félre
értették és azt hitték, hogy valamiféle legiti
mista akció lappang mögötte. Ilyen akcióról 
természetesen .szó sincs és csak örömömnek 
akartam kifejezést adni afölött, hogy

a legitimisták közül kiküszöbölődnek az 
ellentétek

és ma már azok is tiszteletreméltónak és szük
ségesnek tartják a mai kormányzati rendszert, 
akik eddig azon a véleményen voltak, hogy a 
mai rendszer uralma nem más, mini bitorlás. 
Ez a haladás nagy örömmel tölt, cl, anélkül, 
hogy a királykérdés fölvetését a mai körül
mények között megengedhetőnek tartanám.

Selyem poplen ingek 
megrendelve 

25©.o®@ korona
Angol Pullover

különlegességck

Károly-körut 3

Férfiszövetosztályunkat 
megszimtetpk 
Árak beszerzési ár alatt

Legújabb párisi
estélyi- ős délutáni ruhaselymek,, 
valamint legdivatosabb CSÍpfcék minden szélességben 

megérkeztek. "

szövet- és selycmkülönlegességek áruháza

IV, Váci-utca 26. szám
Alapítva: 1895.

tómnahercefriitaa 10
Ráktal-ut 32, 83. 8 (í-uti;a 32 

Kálvin Kir (KetiskenM-uíiia sarok)
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Felméri Ernő,
a Befcr©ceü?§5©g eSmeseeküIft polgármesteri 

titkár vasárnap délben öngyilkos lett 
Nem tudta elviselni a szégyent, hogy leleplezték titkolt zsidó szár

mazását — Állapota nem életveszélyes
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délben 

dr. Felméri Ernő volt debreceni polgármesteri 
titkár, sokszorosan kitüntetett volt tüzérfőhad
nagy, atyja, Felsőn féld Ignác bélyeg’zögyáros 
Andrássy-ut 1. szám alatti lakásán

öngyilkosságot követett el.
A szobaleány szobájában eszméletlenül találta 
a pamlagon. A gyorsan előhívott mentők meg
állapították, hogy

morfiummal mérgezte meg magát
s az első segély nyújtása után a Rókus- 
kórházba s z állították.

Felméri neve nemrégiben kínos esemény 
révén lett, ismeretes. Néhány héttel ezelőtt 
történt, hogy mialatt Magoss György polgár
mester a város előkelő vendégeivel a Horto
bágyon időzött, a polgármesteri titkár hirte
len összecsomagolt és minden búcsú nélkül el
igazolt Debrecenből. Másnap derült ki, hogy

Felméri csúfos leleplezés elől menekült
» a hajdú városból.

A,z egyik városi tanácsossal ugyanis Iovagias 
afférje támadt és ennek során rábizonyították, 
hogy ő, aki

az erdélyi Felméry-család tagjának mond- 
dofta magát és dzsentriként viselkedett, 
tulajdonképen a zsidó vallásit Felsenfeld 

Ignác budapesti bélyegzőgyáros fia.
A debreceni fajvédő lap nagy gaudiummal 

leplezte le Felmórit s megállapították róla azt 
is, hogy bejelentőlapját hamisan állította ki, 
amennyiben apja és anyja neve helyett költött 
neveket irt. Felméri akkor Budapestre jött, 
atyja Andrássy-ut 1. szám alatti lakására, ttt 
elmondotta, hogy négy évvel ezelőtt, amikor 
mint városi tisztviselő Debrecenbe került, ugy 
látta, hogy alkalmazkodnia kell a kor szelle
méhez és

ha karriert akar csinálni, meg kell tagad- 
nia zsidó szüleit.

A módszer majdnem bevált, dr. Felméry Ernő 
a dzsentri allűrökkel mctcorszerü karriert fu
tott, rövid idő alatt polgármesteri titkár s a 
polgármester és az előkelő családok kedvence 
lett. Leleplezése utón egyideig azt hitte, hogy 
még megmentheti állását. Ezt a reményét 
élesztette az a körülmény, hogy Debrecen vá
ros tanácsa elutazása után egyelőre ugy tekin
tette, mintha szabadságot kapott volna. Utóbb 
azonban mégis bead-a lemondását. Azonban re
mélte, hogy miután semmi hivatali mulasztást 
nem követett el s tehetségét mindenki elis
merte,

lemondását nem fogják elfogadni.
Amióta visszatért szüleihez, körülbelül négy 

hete, teljesen elzárkózott a külvilágtól, szülei 
lakásáról ki öhii lépett, valósággal huskomor 
lett. Az utóbbi napokban kínos nyugtalanság 
vett rajta erőt kétségbeesett izgalommal várta 
a hireket Debrecenből.

Szombaton kapta az értesitést, hogy Debre
cen város tanácsa tudomásul vette lomon- 

dúsát
s ezzel napirendre tért fölötte. Az ambiciózus

Meghalt a Gond abban a pillanat
ban, amikor ön 

üzletszerző 
munkát vállal. Csak abszolút 
komoly kulturemberek jelent
kezését kérjük 10—12, vagy 4—6 
óra között. VIII, József-körut 
19. szám, II. emelet 4 

és tehetséges fiatalember, akinek idegeit a meg- 
szég yenülés már teljesen fölőrölte,

ez végkép kétségbeoj tette.
Bezárkózott szobájába s vasárnap délben egy 
őrizetlen pillanatban nagyobb adag morfiumot.

Az öngyilkos Max Linder
vasárnapra virradó éjszaka meghalt

A vérében fetrengö Max Lindert és feleségét anyósa fedezte föl 
az öngyilkospár hotellakásán
Paris, november 1.

(A Reggel tudósítójának távirata.) Max 
Linder, a világszerte ismert filmművész és 
fiatal felesége Páris egyik kisebb szállodájá
ban, a „Hotel Ral(imorc"-\mn lettek öngyilko
sok, ahol rövid ideje laktak. Az öngyilkosságot 
Max Linder anyósa, Peters asszony fedezte 
fel, aki, amikor délelőtt szobájukba lépett,

vérrel átitatott ágyban fekve, eszméletle
nül, de még életben találta. Max Lindert 

és feleségét.
Az öngyilkos müvészpár ágya mellett roko
naikhoz és barátaikhoz irt leveleket találtak, 
amelyekben elmondják, hogy előbb

közös elhatározással morfiumot vesznek be, 
azután fölvágják ereiket,

hogy álomban menjenek ál a halálba. A rend
őrség megállapította, hogy a súlyos neuraszté
niában szenvedő Max Linder az öngyilkosságot 
nyugodt megfontoltsággal készítette elő, amit 
az is mutat, hogy egyik levelében tekintélyes 
vagyonát másféléves kisleányára hagyja. Mi
után a morfiumot bevették,

Max Linder előbb felesége ereit vágta át, 
azután végzett önmagával.

Az orvosok mindent elkövettek a mii vészpár 
megmentésére, kórházba szállították őket és 
vérátömlesztéssel próbálkoztak. Mindez azon
ban hiábavaló v*-’t,

előbb délután az asszony, azután éjszaka 
Max Linder kiszenvedett.

Max Linder egész életmódja és súlyos idegbaja, 
már régen gondot okozott környezetének. 
Néhány hét előtt, anélkül, hogy bárki tudta 
volna miért, leköszönt a filmszerzők egyesüle
tének elnökségéről, majd feleségéhez Svájcba 
utazott, aki kisleányával együtt már hosszabb 
ideje egy penzióban lakott. Néhány nap múlva 
hirtelen visszatért Parisba, de csak feleségét 
vietto magával, kisleánya ott maradt a pen
zióban.

Parisban egyik szállóból a másikba köl
töztek

és minden nap kimentek Neuillybe, ahol Max 
Linder villát építtetett. Már minden előkészü
let. megtörtént a beköltözésre, ekkor Max 
Linder

váratlanul elhatározta, hogy nem fog uj 
villájában lakni, hanem szállodában marad.

Ez a kiszámi thatatlan szeszélyesség nemrégen 
nagyon sok pénzébe került, mert Max Linder. 
aki szerződést kötött egy olasz céggel egy 
kö lan d or fii m eljut szúsá ra,

megunta szerepét cs otthagyta a fölvétele
ket, amiért 250.000 frank kártérítést kellett 

fizetnie.
Max Linder gyakran említette barátai előtt,

Kérte legujabb kópos
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vett be. Mintán tettét gyorsan fölfedezték és a 
mentők egy negyedórán belül már segítségére 
siettek,

sikerült a mérgezés életveszedelmét el
hárítani.

Mielőtt a mentők elszállították, visszanyerte 
eszméletét s tiltakozott az ellen, hogy kór
házba vigyék. A Reggel tudósitója beszélt az 
öngyilkos fiatalember szüleivel, akik késő 
éjszakáig a beteg ágya mellett tartózkodtak. 
Elmondották, hogy fiuk a debreceni eset óta 
elvesztette lelki nyugalmát s noha szeretettel 
és megértéssel fogadták szerencsétlen esete 
után, többször panaszolta, hogy a történtekbe 
nem tud belenyugodni és nem tud beleillesz
kedni a reá váró életbe.

hogy elviselhetétien neuraszténiája valami 
rettenetes cselekedetre fogja ragadni és barátai 
már régen féltek attól, hogy súlyos betegsége 
elől a halálba menekül. Pallós István

Vasárnap délután 
inzultáltak egy gépészmérnököt 
a Britannia-szálló ötórai teáján 
Kínos félreértés egy hölgy körül. — Az 
ismeretlen támadó eltűnt az ideges iz

galomban
(A Reggel tudósitójától.) Izgalmas jelenet 

színhelye volt vasárnap dólíutáai a Britannia- 
szálló hallja, ahol

az ötórai tea elegáns publikuma előtt egy 
úriembert egy fiatal férfi egyetlen ököl

csapással leütött.
A kínos botrámy részleteiről a következőikben 
számolunk be:

Zolsán Ede ismert budapesti gépészmérnök 
nagyobb társasággal vett részt a Britannia- 
szálló ötórai teáján. Egyszerre csak minden 
előzmény nélkül hozzálépett egy magas, szőke 
fiatalember és kihívó hangon felelősségre vonta.

— Miért tett sértő megjegyzést a társaságom
ban levő hölgyre? — kérdezte ingerülten a 
fiatalember.

— Kikérem magamnak ezt a hangot és föl
lépést. én semmiféle hölgyre semmi sértő meg
jegyzést nem tettem — felelte Zolsán.

Ebben a pillanatban az állítólag
megsértett hölgy

lovagja hátra lépett és nyomban ezután gya
korlott boxfogással ököllel a gépészmérnök 
állóra ütött. Zolsán a váratlan brutális ütés
től megtántorodott és

összeesett.
A hallban levő közönség riadtan futott össze, 
hirtelen pánik keletkezett, a nők siltoltva me
nekítitek, többen ideggörcsöket kaptak. A fér
fiak a megtámadott mérnök segítségére siet
tek, de

az ideges izgalomban az ismeretlen fiatal
ember pillanatok alatt eltűnt.

Zolsán Ede azonnal a főkapitányságra sietett, 
ahol a központi ügyeletén följelentést tett 
ismeretlen támadója ellen. A rendőrség a nyo
mozást megindította.

Nyugati pályaudvarra 
befutó vámáruk 

leggyorsabb, legközelebbi elvámolási irodája

*

nemzetközi szállítmányozási és elvámolási 
iroda, Váci ut 1. sz., a nyugati pályaudvari 

vámhivatal szomszédságában
Rendkívül mérsékelt elvámolás! dijak

<y 199.080 korona inti részletfizetés
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Megbokrosodott lovak belerohantak 
a rákoskeresztúri temető előtt a villamosra 

várakozó közönség soraiba
A mentők vasárnap estig 78 esetben n^ujtettak első segélyt

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnapon a men
tők olyan forgalmat bonyolítottak le, amilyenre 
hosszú idő óta nem volt példa. A mentők meg
levő autóikkal nem tudták elvégezni ezt az 
órás! munkát és más jármüveket is igénybe 
'kellett, venniük, hogy minden egyes esetben ki
vonulhassanak. A legnagyobb arányit szeren
csétlenség délután 5 órakor történt a rákos
keresztúri temető előtt, a Sírkert-utca sarkán, 
ahol többszáz főnyi tömeg várakozott a város 
felé haladó villamosokra. Az utcasarkon állott 
Wciland Mátyás fuvaroskocsis, aki lovainak 
elszakadt szerszámját javította.

Közben egy autó tülkölésétől a lovak meg
ijedtek és a kocsit elragadva, a villamosra 

várakozó tömegbe rohantak.
A megijedt tömegben részben a lovak, részben 
a menekülők

föbl>eket összetapostak.
A mentőket úgy tájékoztattak, hogy villamos

gázolás történt és ezért csak egy autót küldtek 
ki a baleset, színhelyére. Szerencsére azonban 
ott állott a temető előtt a mentők sorsjátéké
nak nyereményautója és ugyanakkor jött ki a 
temetőből egy mentőorvos, aki azonnal hozzá
látott a sebesültek bekötözóséliez. Mire a men
tők Budapestről megérkeztek, addigra a nyere
ményautó a sebesültok egy részét már beszállí
totta a Rókus-kórházba. A súlyos sebesültek

névsora a következő: Zádor Ilona- 28 evos tiszt
viselőnő és 6 éves buga Zádor Klára, I ásztor 
Anna 11 éves tanuló, Horváth Elekne 48 eves 
háztartásbeli, Muczy Gergelyné 28 éves upolono, 
Marcsik Jánosáé 35 éves tisztviselőnő es J'orofc 
Ilona 15 éves napszámosnő. weiland Mátyást 
gondatlanságból okozott súlyos testi sértés cí
mén a főkapitányságon őrizetbe vették. —; Eg.v 
másik súlyos szerencsétlenség a Kőbanyat-ulon 
történt a Máv.-gépgyár III. számú kapnia elolt. 
Egy automobil fölszaladt az úttest szelén álló 
kőrakásra. A soffőrnok semmi baja nem tör
tért. de a kocsiban ülő özvegy Feleki Antalné 
és Raubberger Pálné az úttestre zuhantak. A 
mentők a két úri asszonyt bekötözték és az í'llői- 
uti I. számú sebészeti klinikára szállította le. 
A közeli fut hall pályáról a szerencsétlenség 
színhelyére kitóduló tömeg eltiporta Magyar 
Jánosnál, akinek sérüléseit ugyancsak a mentők 
kötözték be. — Este 7 óra tájban a mentőket 
a Villányi-ul és Budaőrsi-ut sarkára hívták, 
ahol Korlát Kálmán fogházőr 34 éves feleségét, 
15 éves Béla nevű fiát én karonülő Irén nevű 
leányát egy elszabadult ló fellökte és össze
taposta. A súlyosan sérült asszonyt és két gyer
mekét a, Lenkc-uti barakk táborban levő laká
sára szállították. A vasárnapi nap öngyilkosait 
és egyéb baleseteit hozzászámítva, este 9 óráig 
« mentők összesen 78 esetben nyújtottak első 
segélyt.
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Károly király végrendelete értelmében 
gyermekei és Zita királyné nem telepedhetnek 

le ántánt-területen
A Oegítf misták kizártnak tartják, hogy ©itő királyfit Angisában neveljék

London, október 30.
(A Reggel munkatársának távirata.) Az angol 

lapokban az utóbbi időben gyakran jeleni 
meg az a hir, hogy Károly király árvái és Zita 
királyné Lcqucitióból Angliába telepednek át. 
Legújabban pedig az egyik londoni újság már 
arról számol be, hogy Ottó (királyfi karácsony 
után nevelője kíséretében már meg is érkezik 
Angliába és itt

egyik London melletti collcge-ben fogja 
folytatni tanulmányait.

Beavatott körökben érdeklődtem c hírek 
valódisága felől és informátoromtól, aki nagyon 
előkelő diplomata s a magyar és osztrák legi
timistákkal közvetlen összeköttetésben áll, a 
kö vet kező föl v i tagosítást ka pia m:

— Szó sem lehet arról, hogy a királyné vagy 
gyermekei állandó tartózkodásra Angliában 
telepedjenek le. Ugyanis

Károly király végrendeletében határozottan 
kifejezte azt a kívánságát, hogy hitvese 
vagy gyermekei huzamosabb ideig ne tar

tózkodjanak ántánt-területen.
Az elhunyt király c határozott végakaratát az 
özvegy királyné mindeddig szigorúan ITctar-

totla, még akkor is, amikor nagyon súlyos 
anyagi • helyzetben volt. Ezért nem fogadta el 
Zita királyné legnehezebb napjaiban sem az 
olasz kormány udvarias ajánlatát, hogy tele
pedjék le Hármában, ahol visszakaphatja csa
ládi birtokait s ott fölnevelheti gyermekeit. 
Teljesen valószínűtlen tehát, hogy amikor a 
királyné ezt a kedvező ajánlatot is elhárította 
magától, ak kor most mégi s figyel mén kívül 
hagyná az elhunyt király határozott kívánsá
gát Ehhez képest, az illetékes körökből nyert 
értesülés alapján is. •*

határozottan megcáfolhatom azt a hirt, 
mintha most akár az egész királyi család, 
akár egyedül Ottó királyfi Angliába tele, 

pednék.
Informátorom végül kijelentette, hogy az an

gol lapok folyton ismétlődő híradásának semmi 
pozitív alapja nincs ós ezek a hírek kivétel nél
kül csak a szenzációt ha.ihászó újságok ripor
tereinek fa1’táziájában születtek.

k. t.

a-

Regényes
gróf Mlfces Ármin és Oscar 
Vn KSeiner fesftőmövész Ik&z&H

(A Reggel tudósítójától.) Röviden lábtörlöpör- 
nek nevezhetjük azt a. bonyolult port, amelynek 
tárgyalása a büntető járásbíróság előtt szer
dán ’ fog lezajlani. A lábtörlő miatt Oskar 
von Kleiner festőművész rágalmazás címén 
tett följelentést gróf Mikes Ármin ellen.

A gróf ós festőművész tiz év előtt München
ben ismerkedtek össze,

1915-ben Mikes* Ármin fölajánlotta, hogy a za- 
bolai kastély melleit telket, házat és műtermei 
ad a miivésznek, hogy munkásságát teljesen 
neki szentelje. így is történt. Mikes grófnak 
a kommunizmus alatt menekülnie kellet az 
országból. A határon bőröndjében meg tol állá h 
ingein a grófi karoruit és monogramot,, igy a 
szökés meghiúsult. Ekkor

a gróf és festőművész inget cseréltek,
igy sikerült csak a grófnak kimenekülnie az 
országból. Ugyanekkor a festőművész rejtette 
el a gróf műkincseit a bolsevisták, elöl. A kom 
műn után a gróf Kleinert Budapesten a gróf 
Károlyi-palotába, telepítette, ahol a festő, aki 
közben magyar nőt vett feleségül,

kapott egy szobát és műtermet a palota 
kertjében.

Ili a gróf tervező- és épitőirodáját vezette Os- 
car von Kleiner. Azonban január 1-én a gróf 

fölinondott tiz éve működő házi festő
művészének is.

És föl is szólította a fesőt, hogy a palotában 
levő lakását hagyja, cl. Ekkoriban megjelent a 
műteremben Mikes Ármin gróf s elvitette onnan 
azokat a bútorokat, műtárgyakat, és képeket, 
amelyek tulajdonai voltak'. E látogatás után 
azonban a festőművész följelentést lelt a gróf 
ellen, rágalmazás címén, mert följelentése sze
rint

a gróf rámutatott egy lábtörlőre és azt 
mondta, hogy ezt is tőle lopták.

A lábtörlő-ügyben szerdára tűzte ki a tár
gyalást a. büntelőjárásbiróság. A tárgyalás ki
tűzése után csapott le a festőre a följelentés, 
hogy műtermében, ahol most lakik, lopott hol
mik vannak, amelyek Mikes Ármin gróf tulaj
donát képezik. A rendőrség lejs foglalt több 
könyvet, festményt, egy cukortartói és csészét 
s néhány inget. O. v. Kleiner

vasárnap beadványban kérte a zárlat föl
oldását,

mert sohasem tagadta, hogy ezek a dolgok a 
gróf tulajdonát képezik.
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A Blaha Lujza állapotáról elterjedt 
riasztó hirek valótlanok

A nagyasszony heves bronchitisze alábbhagyott s unokáitól 
már szinház! újdonságok iránt is érdeklődik

(A Re ej (jel tudósítójától.) Blaha Lujza állapo
táról a vasárnap folyamán aggasztó hirek 
terjedtek cl a fővárosban. A Reggel munka
társa a késő esti órákban ellátogatott a beteg 
lakására (*> megállapította, hogy a híresz
telések alaptalanok. Blaha Sándor dr. állaim
titkár, Blaha Lujza íia, ezeket mondotta 
A Rcggcl-ne]< a beteg állapotáról:

— Az éjszakát eléggé jól töltötte anyám,
a vasárnap pedig az előző napokhoz képest 

minden tekintetben javulást hozott.
Az orvos által engedélyezett ételeket ma a 
legjolib étvággyal fogyasztotta el, láza nin
csen, az utóbbi napokban gyakran jelentkező 
fájdalmak most teljesen szünetelnek. Délután 
annyira jól érezte magát, hogy

föl is kelt az ágyból és egy-két órát a 
karesszélcóben ülve töltött.

Régi háziorvosunk, dr. Bíró Gyula főorvos, az 
előbb járt itt és örömmel konstatálta a javu-

Dr. Földes István volt újpesti ügyvédet | 
a budapesti ügyvédi kamara is rehabilitálta 

„Nem vétett az ügyvédi etika ellen, ellenkezően, viselkedése 
mintaképül szolgálhat minden magyar ügyvédnek"

(A Reggel tudósitójától.) A budapesti ügy
védi kamara tanácstermében szombaton dél
után dr. Baracs Marccl clnöklésével összeült a 
fegyelmi tanács, hogy

ítéletet mondjon dr. Földes István volt új
pesti ügyvédnek a proletárdiktatúra idején 

tanúsított magatartásáról.
Dr. Földes István fegyelmi ügyét esztendők

kel ezelőtt már tárgyalás alá vette a kamara és 
akkor minden bizonyítás mellőzésével a leg
szigorúbb fegyelmi büntetésre ítélte. A fe
gyelmi tanács 1921. évben hozott határozata 
úgy szóik hogy Földes Istvánt véglegesen el
mozdít jók az ügyvédség gyakorlatától. Ez az 
ítélet az ügyvéd távoliélében keletkezett és a 
számára kirendelt ügygondnok fellebbezése 
folytán a Kúria ügyvédi tanácsa elé került az 
ügy, ahol a. fegyelmi tanács határozatát hely
benhagyták. 1925 augusztusában az igazság
ügyi kormányzat és az ügyészség is meg

engedte dr. Földes Istvánnak, hogy hazaiérjen 
és szabadlábon védekezzék. Ezzel egyidejűleg 
( lövették Földes dr.-naik az ügyészség irattára

iban heverő aktáit, újra áttanulmányozták és 
[a legszélesebb keretekben pót nyomozást ren 
dőljek el. Hónapokig tartott a vádhatóságnak 
ez a munkája és amikor c,z befejezést nyert,

maga a kir. ügyészség volt az, aki dr. Földes 
István ellen a diktatúra bukása után folya- 
maiba tett összes bűnügyi eljárásokat meg. 

szüntette,
mert kétségtelen bei gazolást nyert, hogy a 
diktatúra alatt nem hogy bűncselekményt 
követett volna el, hanem működésével az egész 
polgári társadalom érdekeit szolgálta a maga 
személyi szabadságának és életének kockázta
tásával, teljesen önzetlenül. Az ügyészségnek 
ez a rehabilitáló határozata nyomban jog
erőssé vált. Földes erre az ügyvédi kamarahoz 
fordult és dr. Domokos Andor ügyvéd utján a 
fogyelmi ügyében hozott ítélettel szemben 
ujriifölvételi eljárást kérelmezett. A kamara 

elrendelte a fegyelmi ügy ujrafölvételét
A fogyelmi tárgyalást dr. Baracs Marccl, a 

budapesti ügyvédi kamara elnökhelyettese 
vezette. A vádhatóság képviseletében dr. 
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lást: a bronchitis hevessége alábbhagyott, a 
szívműködés is kielégítő. Látogatók természe
tesen igen nagy számban jelentkeznek, ma 
délután itt járt Rákosi Szidi is. Sajnos, még 
őt sem engedhettük he a beteghez, egyelőre 
tartanunk kell magunkat az orvos rendeleté
hez, aki a legközelebbi hozzátartozókon kiviil 
senkinek a látogatását nem engedélyezi, mert 
attól tart, hogy idegenekkel való beszélgetés 
fölizgatná a beteget. így csak mi,

gyermekei, unokái, dédunokái
üljük körül az ágyát vagy karosszékét és el
beszélgetünk vele mindenről, lehetőleg úgy, 
hogy mi sokat beszéljünk, ő pedig minél ke
vesebbet. Ha igy, pár napi rosszallót után is
mét. jobban érzi magát, be kell számolnunk 
mindenről, ami ez alatt az idő alatt történt, 
elsősorban: a család körében, azután: a szín
házaknál. Ez a kettő érdekli mindenek fölött; 
n i elmondunk részletesen mindent, ő hallgatja 
és — mosolyog.

Krámer Emil, a. kamara ügyésze járt el és a 
tárgyaláson személyesen is megjelent dr. Föl
des István ügyvéd, akit, itt is dr. Domokos 
Andor vedelt. Érdekes látvány volt a tanuk 
szobája, ahol a társadalom minden rétege kép
viselve volt.

Arisztokraták, előkelő gyárosok, bírák, 
hírlapírók, ügyvédek, katonatisztek, taná
rok, nemzetgyűlési képviselők mellett, egy

szerű polgárok és munkások jöttek, 
hogy tanúságot tegyenek, a vádlott ügyvéd 
mellett. Dr. Baracs Marccl elnök kihallgatta 
Pap .József udvari tanácsost, a budapesti Ügy
védi Kamara elnökét, gróf Károlyi Lászlóné 
született gróf Apponyi Franciskát, báró Wólf- 
ner Tivadar volt, országgyűlési képviselőt, dr. 
Géber János egyetemi tanár nejét, újpesti 
Wolfncr György gyárost, dr. Györki Imre és 
Szabó Imre nemzetgyűlési képviselőket, dr. 
Bródy Ernő. dr. Havas Károly és dr. Ilay 
Elek ügyvedeket, Lázár Miklós és dr. Szegő 
Elemér szerkesztőket, Löwy Sándor újpesti 
városi tanácsost és még több más önként, je
lentkezett tanút a társadalom minden rétegé
ből. Mind, kivétel nélkül, arról tettek vallo

mást, hogy a proletárdiktatúra idején dr. Föl
des István ember szer etet tői áthatott, önzetlen 
működést fejtett ki.

„Nekem az életemet mentette meg!“ 
mondta az egyik tanú a másik után, többen 
pedig hálálkodva moindtálk: a vagyonomat és 
lakásomat, a nyugalmamat, az exisztenciá- 
mat mentette meg. Amikor befejeződtök a 
tanúkihallgatások, az elnök fölkérésére dr. 
Spett Ferenc fegyelmi biró fölolvasta a beter
jesztett Írásos bizonyítékokat. Többek között 
a nemzetközi bizottságok francianyelvü dekla
rációját, amelyben ez foglaltatik:

— Megállapítjuk, hogy dr. Földes István hivatala a 
rémuralom e szörnyű napjaiban

valóságos oázisa
volt, osztály-, felekezeti és társadalmi Iciilönbséfi nélkül 
mindon üldözöttnek, sogitsógre és támogatásra szorulónak.

Aztán a Nemzetközi Vöröskereszt svájci bí
zott ságána k átír alá t:

— Köszönctiinket. nyilvánítsuk a prolstárdiktnlnra alatt 
tanúsított odaadó, ön föláldozó és humanitárius műkö
déséért.

Végül a menekültügyi kormánybiztos leve
léből:

— Igazolom, hogy ön a forradalmak alatt a menekült 
tisztviselők és azok hozzátartozóinak támogatása, elhelye
zése és mindon ügyeik rendezése körül « legmesszebb
menő előzékenységgel és Igazi emberszeretet tel dolgozott, 
és állott mindenkor a hivatal rendelkezésére.

Majd többek között Tamássy Árpád tábor
szernagy, három Wenckheim gróf, művészek, 
Írók, kereskedők, iparosok és munkások kö
szönőleveleinek egész sorozatát olvasták föl. 
Ezzel befejeződött a bizonyítási eljárás, amire 
dr. Krámer Emil kamarai ügyvéd állott föl. 
aki maga elismerte, hogy

a kamara fegyelmi bírósága annak idején 
téves Ítéletet hozott

és ennek a. magyarázata csak az akkori atmosz
férában leli magyarázatát és utalt arra a régi 
igazságra, hogy a távollevőnek soha nincs igaza. 
Dr. Domokos Andor védőbeszéde és a vádlott 
ügyvéd felszólalása után a fegyelmi tanács 
Ítélethozatalra vonult vissza. Alig néhány 
percig tartott a tanácskozás, amelynek befe
jeztével dr. Baracs Marccl elnök kihirdette az 
Ítéletet. A fegyelmi bíróság az alapügyben ho
zott Ítéleteket hatályonkiviil helyezte és az ujra- 
fölvételi eljárás oredményeképen

dr. Földes István ügyvédet a fegyelmi vét
ség vádja és annak következményei alól föl

mentette.
Kiemelte az Ítélet megokolása, hogy a most 
lefolytatott bizonyítási eljárás teljesen össze
törte az első fegyelmi ítélet ténymegállapítá
sait. Beigazolódott, hogy dr. Földes István a 
proletárdiktatúra idején tanúsított magatartá
sával nem vétett az ügyvédi etika ellen, ellen
kezően, minden ténykedésével bizonyságot szol
gáltatott arra, hogy

a7/)kban a szomorú időkben miképen kellett 
viselkednie a magyar ügyvédnek,

hogyan kellett bátran, önzetlenül, saját biz
tonságának kockáztatásával védelmezni ós ol
talmazni a jogot, istápolói az üldözötteket. Az 
ítélet indokolásának utolsó mondata igy hang
zott: „Dr. Földes István kartársunkat, a dik
tatúra idején tanúsított magatartásáért, nem 
érheti semmiféle megrovás, ellenkezően, a ka
mara Ítélete szerint viselkedése mintaképül 
szolgálhat minden magyar ügyvédnek.
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Az emberek százezrei zarándokol
tak vasárnap a temetőkbe

A villamosok nem tudták zavartalanul lebonyolítani a for
galmat — Pompázó virágos kertekké varázsolta a kegyelet 

a temetőket
(A Reggel tudósítójától.) Az elmúlt évek 

mindszenti ünnepének forgalmát is messze 
fölülmúló emberáradatban indult meg a nép
vándorlás vasárnap a temetők felé. A villamos* 
vasutak igazgatósága minden tartalökkocsiját 
beállította a temetői vonalakba, de mindez ke
vésnek bizonyult:

legalább ötször annyi kocsi kellett volna az 
óriási forgalom akadálytalan lebonyolító, 

sara.
Elsősorban áll ez a rákoskeresztúri vonalra, míg 
a farkasréti vonalon a legutóbb életbeléptetett 
kettősvágány némileg enyhítette a helyzetet, a 
Kerepesi-uti temetőt pedig a Keleti pálya
udvarhoz tartó kocsikkal aránylag kényelme
sebben lehetett megközelíteni. Ezzel szemben 
a Róknsnál, ahonnan a kocsik a rákoskeresztúri 
temető felé indulnak, már a kora reggeli órák
ban hatalmas néptömeg ostromolta az induló 
kocsikat, ugy hogy rövidesen rendőröknek kel
lett kordont vonni a megálló környékén. A rend
őrök sorba állították a várakozókat,

a délelőtti órákban már a Rókustól a Nem
zeti Színházig nyúlt a várakozók csoportja, 
délután 2 órakor pedig már a Nemzeti má- 
sik oldalán levő villanyóránál is állottak.

Mindegyik várakozó koszorút, virágot tartott 
a kezében, magasra emelve, hogy a tömeg össze 
ne nyomja azokat: igy a messze kígyózó cso
port messziről egy hirtelcnébcn nőtt bizarr vi
rágoskert képét mutatta.

A Kerepesi-uti temető
előtt reggel 7 órakor már nagy csoportok vára
koztak a kapuk kinyitására. A temetők kör
nyékén mindenfelé alkalmi virágárusok ütöttek 
tanyát és horribilis összegeket kertek minden 
virágféléért: egy kicsiny babérkoszorú egyetlen 
szál virág nélkül 100—120.000 korona, egy szebb 
formájú virágcsokor 150—200.000 korona. Dél
előtt 1.1 órakor vonultak a "két esztendővel ez
előtt elhunyt

Giesswein Sáhdör préláttrs-kanonok egy
szerű fakeresztes sírjához

azoknak az intézmémyeknek és egyesületeknek 
a képviselői, amelyekben Giesswein Sándor ve
zetőszerepet vitt. Megjelentek a g.vá.sziinnepsé- 
gen Lukács György volt kultuszminiszter, Ug-

ZORO-HURU
ÉS

NORMA TALMADGE
nyitják meg ünnepélyesen

1925 november 4-én
n főváros legszebb íllmszlnházát

PALACE
(New York palotával szemben)

A paíagftnlal alkirály
Kacagás 7 fölvonásban

ZORO-HURU

t

A beduin íáncosnű
Egy keleti dal a szerelemről 8 fölvonásban 

Norma Talmadgo — Josof Schildkrnut

A premier napján csupán 2 előadás 
(67 és 9 órai kezdettel

Jegyelővétel a mai naptól 11—1-ig és 3-tól

Jegyrendelés tolofonszáma: József Gr,—?3

r.

ron Gábor és Rupert Rezső nemzetgyűlési kép
viselők. Vikár Béla, dr. a La Fontaine 1 arsasag 
nevében mondott emlékbeszédet:

_  Csonkaságunkboz illő, kisemberek tolongnak nui a 
köztéren — mondotta —. sokszorosan hiányzik tehát 
Giesswein Sándor és a hozzá hasonlók.

Szirmay Oszkárné a Magyarországi Femi
nista Egyesület, dr. Lóránd Leó a Aíagyar
országú Esperantisták Egyesülete névében szó
lott volt vezérükhöz. Laquer Sándor pedig a 
világ esperantistái nevében helyezett koszorút 
a sírra.

Somogyi és Bacsó sírját
már a. kora délelőtti óráikban sürii rajokban 
keresték föl a munkások. Apró cső portóikban, 
levett kalappal időzték egy-két percet a virá
gos hantok előtt és átadták helyüket a 'követ
kező csoport ok nak. A kósza hírekkel ellen
tétben

a két sírnál rendőr egyáltalán nem is volt
s a munkások meghatott, néma gyászát senki 
sem háborította Mindkét síron a virágdk tö
mege és egy szent kép, a. megfeszített Krisztus, 
amit a temető kapujában árusítottak. Tizenkét 
órakor megjelent a két sírnál Rupert Rezső 
képviselő, a Kcssnth-párt elnöke és öt-hat per
cig levett 'kalappal szótlanul álldogált. Távo
zása után Fényes László jött hatalmas őszi
rózsa csokorral, amit kétfelé osztva helyezett 
cl a fej fá k tövébe. Félegykor érkezett meg a 
parlamenti frakció küldöttsége, Esztergályos 
János, Kéthly Anna és Kabók Lajos képviselők 
és mivel csokraik már nem férték a sir dom
bokra, .körülötte helyezték el azokat. A kép
viselők megjelenése után mind nagyobb mun
káséi op őrt O'k érkeztek és mivel

semmiféle gyászünnepet nem terveztek, 
mintegy tiz percig szófián várakozásban állták 
körül a sírokat. Majd a vasmunkások dalárdá
jának jelenlevő tagjai belékezdtek a „Mért oly 
borús?.. “ kezdetű gyászénekbe, amelynek be
fejezése után a. munkások fölkérjék Esztergá
lyost, hogy szóljon egy pár kegyrlctes szót.

— Nemcsak azért jöttünk i<lc — mondotta Esztergályos 
—, hogy lerójjuk kegyeletünket, hanem azért is, hogy 
megmondjuk mindazoknak, akiket illet: van itt a pesti 
temető sokezernyi sírja között két olyan is, amelyeknek

lakói nem tndnak nyugodtan pihenni a szűk domb
• alatt

és ide kell jönnünk, hogy üzenjük, nem nyugszunk 
addiffi, amig a büntet ötörvénykönyv paragrafusaival 
elégtételt nem szerzünk meggyalázott emléküknek.

A közönség a munkásdalkar indulójának 
hangjai mellett oszlott széf.. Az ünnepély után 
beszéltünk Esztergályos képviselővel, a>ki .ki
jelentette előttünk, hogy

valótlan volt az a híresztelés, mintha ők 
bármiféle demonstrációra készültek volna, 

mert az ilyen kegyeletsértő cselekedet ellenke
zik Ízlésükkel.

Több egyesület és testület látogatott el 
a Kossuth-mauzoleumhoz, az egyetemi és fő
iskolai hallgatók énekkara gyáiszdalokat éne
kelt a mauzóleumnál, több testület koszorút

SZÍNHÁZI ÉlET
heti száma szerdán 
délben jelenik meg

Ara 8000 Korona

Kiadóhivatal:
Budapest, Erzsébet-körut 29

helyezett el. Délután 3 órakor érte el tető
pontját a forgalom, ekkor már

tízezernyi tömegek torlódnak a temető 
főútvonalain,

legtöbben közülük körüljárják a temetőt, el
látogatnak ismerőseik sírjához is, valamint 
azokéhoz, akik ismerősei mindannyiunknak: 
Jókai Mór, Arany János, Mikszáth Kálmán 
sírját sokan keresik föl, hacsak egy-egy szol 
virággal is. Ady Endre egyszerű fejfáján a 
névnek alig egy-két betüjo látszik, mert a kis 
faoszlopot teljesen elborítják a virágok. A ke
gyeletei hangulatból is kiütközik azonban a 
közönség kíváncsisága, amelyet még ezen a 
napon ie nagy mértékben érdekel az elmúlt 
év egy-két bűntényének áldozata: igen sokan 
veszik körül a főútvonal egyik hatalmas már
ványoszlopát, amelyen ez áll: dr. Egyedi Artúr 
családja. És mindenkit megállit egy percre 
egy egyszerűbb sirhant, a halottasház közeié 
ben: Kodéiba Ferenc, élt 38 évet. A sir láto
gatói a déli órákban egy gyászruhás szőke 
asszonynak nyitottak utat; az asszonyban, aki 
nagy virágos ókorral kereste föl a sirt., föNsmer- 
tók a szomorú véget ért Kodelika elvált fele
ségét. Kora délelőtt két fővárosi altiszt szállí
totta a temető irodájába

a főváros koszorúit,
számszerint ötvenöt. Kossuth, Batthyány, Deák 
Ferenc, Jókai, Arany, Mikszáth, Ady, Mun
kácsy Mihály, Tiirr István, Klapka György 
sírjára küldött koszorút a főváros, tovább.!, 
saját halottainak: a főváros elhalt tisztviselői
nek sírhelyeire. A főkapitányság és a főváros 
tanácsa az előrelátott embertorlódásra való 
tekintettel csaik déli 1 óráig engedélyezte a 
temetőkben a kocsi forgalmat. A délután folya
mán mégis végigment a temetőn egy kocsi: a 
halottaskocsi. Dr. Rohrer Géza közjegyző teme
tése volt ez, akit nagy gyászoló közönség kisért 
utolsó útjára.

A rákoskeresztúri temetőt
a hallatlanul nehézkes, órákig tartó várakozást 
igénylő villamosközlekedés ellenére legalább 
40—50 ezer ember kereste föl. Délután 'á4 óra
kor többezren gyülekeztek

a hősi halottak temetőjében,
ahol P. Zadravecz István tábori püspök tar
totta a gyászszertartást, a honvédzenekar 
gyászzenekiséretével. Ezután Zadravecz püspök 
megáldotta a hősi sírokat.

A temetők kivilágítását
a főváros ezidén nem korlátozta. A sok mécses 
és gyertya az alkonyati órákban helyenként 
— különösen a főútvonalakon — szinte nappali 
fénybe borította a sírokat. Messze tündöklőit 
a. Kossuth-, Batthyány-, Deák-mauzolcumok 
fénye, ezeket, valamint több ismert közéleti 
nagyságnak, íróknak sírját a főváros világít
tatta ki.

Magyar Színház
slágere:
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A belügyminiszter feleségének 
autókalandja az újpesti vámnál

A főKapitányság eljárást indított Pataki István vámőr ellen, mert durván 
ráKiabált egy állami autóra, amelyben a belügyminiszter felesége ült

(A Reggel tudósítójától.) Körülbelül egy 
hónappal ezelőtt a Váci-utón, a késő dél
utáni órákban, az újpesti vámnál a Bp. 
14—280. számú állami autó haladt ál. A szol
gálatot teljesítő Pataki István vámőr intett 
az autó vezetőjének, hogy lassítsa a sebességét 
és álljon meg, azonban

az autó megállás nélkül haladt, tovább.
Pataki István kétszer is utána, szólt, majd 
harmadszor valami durva kifejezést használt, 
amire az autó utasa, aki nem volt más. mint 
Rakovszky Iván belügyminiszter felesége, 
szólt a sodornék, hogy álljon meg. Vissza
mentek a vámsorompóig,

a belügyminiszter felesége odaszólitotta a 
közelben posztóié rendőrt és fölkérte, 
hogy írja föl a vámőrt és tegyen ellene 

följelentést a főkapitányságon.
A följelentés folytán a főkapitányság elnöki 

osztálya megindította az eljárást Pataki István 
vámőr ellen. A szokástól eltérően először nem 
a panaszte.vőt hallgatták ki, hanem megidézték 
a vámnál szolgálatot teljesítő Pintér Bálint 
rendőri, hogy kihallgassák az esetre vonat
kozólag. A rendőr vallomásában előadta, hogy

Lőtte Qee, a néger operett-társulat primadonnája 
újságírók sorfala közt szállt ki Budapesten 

Beszélgetés a százkilős és a pőlyás „Chocolate Kiddies"-el

(A Reggel tudósítójától.) Kis alacsony nő a 
Lőtte (léé, ott áll a nyugati pályaudvaron, úti 
kalap van rajta, zöld sclyemsál s egy jó angol 
kabát. Este, fél kilenc óra van. A prágai gyors 
most futott be, elhozta mihozzánk a világhírű 
néger operett-társulatot, a ehocolate kiddiesc- 
ket, a csokoládékölyköket.

Akik Amerikában látták őket, csodákat re- 
gélnek, van, aki ötször nézte- inog, azt mond- 
ják. ének dolgában száz évvel elől vannak..

Húsz kétágyas szoba s nyolc egyágyas várja 
a csokoládé'kölykekct a hotelben. S amellett 
van, aki díványon fog majd feküdni. Biztosan 
a fiatalabbak.

Arabella Tils biztosan nem a díványon fog 
feküdni. Ez a hölgy több, mint száz kiló. Éne
kesnő. Altot énekel, egész lénye olyan szomorú, 
mint a hangja. Fáradt az utazástól, kezében 
podgyászok, plédek, kalapja ferdén áll s lábait

férfi 
női

MARTOS
részletárumazábaíü
VI, NftGVMEZÖ-’JirCA 13. SZÁM

átmeneti-, 
téii- 
kabátok

gyermek ) ruhák
6 HAVI LEFIZETÉSRE
nagy vAlnaztókban kószán ós saját inühd.viinkbcn 

rondolósro elsörnngu kivitelben kaphutuk ;

ő már messzebbről látta, hogy az Újpest felöl 
közeledő autó állami gépkocsi és figyelmez
tetni is akarta a közelében álló vámőrt, azon
ban erre már nem volt ideje, mert akkor az 
autó már átrobogott a vámon. Azt

nem hallotta, hogy vámőr sértő vágj 
gyalázó kifejezést használt volna.

Kihallgatták az autót vezető Tóth Béla ideig
lenes minőcégii állami soffőrt is, aki azt adta 
elő, hogy normális sebességgel ment át a 
vámon és nem tartotta szükségesnek, hogy 
megálljon vagy lassítson, mert a vám közelébe 
érve, kigyujtotta a kék fényű lámpát, amely 
jelezte, hogy állami gépkocsit vezet. Arra 
vonatkozólag, hogy a vámőr miket kiáltott az 
autó után, nem, tud pontos fölvilágositást 
adni, mert; a mótor zúgásától, nem hallotta 
tisztán a. vámőr szavait, csupán csak azt, hogy

...az istenit...
A rendőr és a soffőr kihallgatása után a 

főkapitányság elnöki osztálya az aktákat, át
tette a VI. kerületi kapitányságra, ahol Pataki 
István vámőr ellen tovább folyik az eljárás 
kihágás rimán. Rakovszky Iván belügyminisz
ter feleségét a napokban fogják az incidensre 
vonatkozólag kihallgatni.

nehezen vonszolja, nem szólva szeméről, amely 
szintén könnyebben leragadna, mint a mai 
levélhélyegek. Először azt hittem, hogy vala
melyik primadonnának a mamája. Ezen na
gyon megsértődött s kissé élénkebh lett. Rög
tön el is mondta, hogy ő már régebben is föl
lépett Pesten, a Fővárosi Orfeumban, mint 
alténekesnő. Tud is pár magyar szól. Mindjárt, 
csak hagyjam gondolkozni. Igen, már eszébe 
is jutott: „Köszönök szépen.'1

Aztán. Hogy is kell mondani? Ja. igen. 
„E... c... flodzs vám?" És „jó estet".

Ez mindon. amit tud Arabella, aki ott cam
mog mellettem, mélyeket liheg és olyan 
hangja van, mint egy hajókürtnek. Már saj
nálom is, hogy megkérdeztem tőle, hogy hány 
éve van színpadon. Sértődve nézett rám és igy 
szólt mérges, mély, tárogató-hangján: „húsz 
éve". Ügy nézett rám, hogy én nem hiszem el 
s keveslem az éveket s azt hiszem, hogy ő már 
legalább is harmincöl éve énekesnő. Éppen 
ezért dühös lett. Holott én tényleg, hogy is 
mondjam, tényleg nem hittem el, hogy csak 
húsz éve énekel.

Kicsit hallgat f unk. Csoszogva jött mellettem 
</, a kis százkilós csokoládékölyök. közben 
dühös szemeket, velőit rám, azt. várta, hogy 
megkérdezem, hogy hány éves.

De ezl már nem mertem.
Inkább odamentem Lőtte G'ec-hez, a kis 

primadot.náboz, akii valósággal eltakartak a 
hírlapi rók.

Különben se kelleti hozzá sok, meri alacsony 
és kiesi. ÍNagyon szimpatikus volt, ahogy a 
hírlapírók ostromát visszaverte. Illetőleg nem 
is verte vissza. Szívesen felelt. Hogy tűikor 
szüleiéit, hány éves, mi a kedvenc előétele, 
hogy utazott, ki a kedvenc zeneszerzője, stb.

Megkérdezték tőle, mit szól Budapesthez, 
tetszik-e neki?

(tál erre Lőtte Gee, a csokoládé primadonna 
ránézett az interpelláló hírlapíróra s clnevetto 
magát.

Mert ő tényleg most Budapest területén 
állt, de ebből a. városból egyebet nem látott, 
mint a 'kormos pályaudvari falakat és a pár- 
kánynánai személyvonatot, amelyről éppen 
most szállt le egy kedves vasárnapi paraszt
gyerek, akibe két kis cseléd kapaszkodott. 
Jobbról és balról. Lőtte Gee rájuk nézett, el
mosolyodott. Tetszett neki a dolog és ezekután 
remélni lehet, hogy Budapest is tetszik majd 
neki. De nern Lőtte Gee a legszebb. Legszebb 
köztük Adelaide Hall, aki párisi bundájában 
valóban elragadó és elegáns.

— Vhry pice! — mondják neki és a szép 
Adelaide mosolyog, mint egy híres párisi 
primadonna és újra megkérdezi, hogy tényleg 
szép-e ő. Megigazítja a kalapiát. El kell is
merni, ő; egy sikkes, szép nő. Philadelfiában 
született. Énekesnő. z\ „Mississippi" című kép
ben énekel a revüben. Egyébként tegnapelőtt 
kificamította a lábát. Remélhetőleg, nem ének 
lés közben,

A hírlapírók otthagyják Lőtte Gcet és 
Adelaidet. veszik körül. Van egy tolmács, aki 
jól tud ‘angolul. Egyik riporter kolléga így 
szólt a tolmácshoz:

— Apukám, ezt kell kikérdezni, jó alaposan.
— Miről kérdezzem? — szólt a tolmács izga

tottan és ott állt a néger szépség előtt. Mire a. 
kedves hirlapiró gyorsan igy szólt ebben a nagy 
zűrzavarban:

— Kérdezd meg, hogy volt-c már szerelmes?
Mindenki szaladt, igyekezett, a koffereket ci- 

pe lgették és a híres jazzband tagjai a hang
szerekre ügyeltek a legnagyobb gonddal.

A karmesterük is ott állt, komoly ember. Ö 
is nyilatkozott. Sőt, az egyik Edi is nyilatko
zott, a három Eddies közül az egyik, egy ked
ves fiú, jó átmeneti kabátban, gigerli kalapban. 
Táncos. Nagyon tetszett neki, hogy hirlapirók 
interjúvolják. Ott állt egy asszony mellette, 
karján egy kis néger gyerek. A gyerek sirt, 
babát adtak a kezébe, hogy hallgasson. Ez egy 
igazi csokoládékölyök. Hápogni kezdett a ma
mája karján. A, á. I)á, dá. Fju, fju — mondta 
angolul. Ö is nyilatkozott.

Mikor kimentem a pályaudvar előtt egy 
fiatalember megfogott és igy szólt hozzám hal
kan: „Hírlaptól tetszik lenni? Tessék megírni, 
hogy az összes szállítási teendőket a Caro és 
Jelűnek cég vállalta."

Kérem. Megírtam. Nádas Sándor

SZAKORVOSI •*.-..
Keiitlolés egész nap, llúkóczi-ut 32.1. cm. 1, Rókussal szómban

gyermekFuha-különlegességek üzlete

IV, Párisi-utca 1ST
A Reggel olvasói engedmény ben irésaesUlnek

A rossz gazdasági viszonyokra való tekintettel a téli idény beállta előtt

idén^ikkeink árait mélyen leszállítottuk
Tél i k a b á t • u jd on s ága i n k 

elkészültek

Bey»kabfitok
valódi angol kék, barna 

és szürke divatszinekben 

©00 ezer koronától
Szörmekabátok

Hiiöllönyök liriósi vnlasdéhhan 
Leány- és liulclilllölí 

fíu-, Issnyha- és iiiihlisiuhóh 
JólsitinilÉ 
Myfílljíií

Byermehtehérnemiieh 
Bohíislialapolí 

Leány- és iiMöléíiyek 
leány- és íiuhölapoh 

Pyjaíitök íriási válaszlcta
Saját kószltmár.yil áruink kihlsmerten a legjobb minőségűek és a legelsőrangu kivitelben készülnek
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Hírek-
A holtak mezején

Kösd koszorúba rózsáinkat, édes, 
Ma ünnep van a holtak mezején.
Szín, illat, fény... S a holt szív im fölérez: 
Élő szivekben örvend rajt’ szegény...
... Hiú varázslat! Nincs mód beleszőnöm
'A mi szivünket... Fáj ez alkonyat. — 
Óh mikor még úgy jártunk temetőkön: 
Virulást látva csak s nem sírokat!
Kákukfüves, vén fejfás kicsi dombok
A faluvégen mint van sorsotok?
Jön-e még egy-egy gyerkőc, kósza, boldog, 
Hanyattheverni olykor rajtatok?
Hanyattheverni és úgy nézni, lesni
Föl, égbe tűnő pacsirták után;
Hogy haza még a holdfény sem ijeszti, 
Hisz akkor szólal meg a csalogány.

Boldog gyerekkor! Néked a sír' is csak 
Kákukfüves kis domb volt, semmi más.
Most egy világot látunk ime sírnak,
Hiába rajta minden virulás.
Még bolygunk benne... Hogy meddig? Ki tudja?! 
Hány ország, város vár még otthonul?
Nagy, vagy kis út: mind haldoklónak útja...
A kör mindegyre szükebbé szorul.

S’ ijedve nézzük, hogyan sokasodnak
Köröttünk napról-napra a sírok...
Lessük halálát csókoknak, daloknak 
És mind gyötrőbb a rémes nagy titok. 
Kákukfüves kis hantok faluvégen...
. . . Óh ami sírunk is olyan legyen!
S rajt’ egy-egy kósza gyerkőc heverésszen — 
Merengve égbe szálló énekem.

Teleltet Béla

— Tőry Gusztáv a ravatalon. Fémkoporsóban, 
magas szarkofágon, Justitia szobra alatt pihen 
Tőry Gusztáv, a Kúria volt elnöke. A Kúria 
márványcsarnokát fekete drapériával vonták 
be a szomorúan ünnepélyes alkalomra. Fekete 
lepel borítja a kövezetét is. A ravatalt délszaki 
növények, pálmák, örökzöld növények buja 
pompázatu koszorúja övezi. Százötven ezüst 
gyertyatartó tompán fénylik az előcsarnok ho
mályában. A koporsó fejénél selyemlcpellel ta
karva áll az egyszerű fejfa, fekete tábláján a 
fölirással: „Zíf nyugszik nemes dr. Tőry Gusz
táv, élt 69 évet. Meghalt 1925 október 30-án." A 
ravatal fölött hatalmas kereszt fehérük a fe
kete drapérián. Ma délelőtt indítják innen 
utolsó útjára Tőry Gusztávot. Vasárnap dél
előtt még csak egy koszorú díszítette a rava
talt: a Kúria babérkoszorúja, nemzetiszinü 
szalagján a következő fölirással: „A Magyar 
Kir. Kúria — felejthetetlen elnökének." A ko
szorú mellé kerülnek még a kormány, az igaz- 
ságiigyminiszterium, a Földbirtokrendező Bi
róság, valamint a család koszorúi. A ravatal és 
a halottasházzá átalakított márványcsarnok 
komor, ünnepélyes csöndben várja a gyász
szertartást és a borongás vasárnapi hangulat
ban csak néhány betévedt járókelő zavarja 
meg a csöndet.

— Huszonöt képviselő korteskedik a letenyei kerületben. 
Nagykanizsáról jelenti telefonon A Reggel tudósítója: A 
letenyei választókerületben csütörtökön indul a pótválasz- 
tási küzdelembe Fitz Artúr, a
Fúrt jelöltje és Somogyi Róla fajvédő. 
öt különböző pártállásu nemzetgyűlési 
kedett Letenyén, ahol a választási 
pontját. A kerület községeiben teljes
pán a képviselők és. kortesek megszállása nyugtalanítja 
a jórészt 
azé lesz, 
véd hívei 
zástól ... 
t ársának, 
nyosra“
választás eredménye elé a Keresztény Gazdasági 
tagjai sem. ök is

— Halálozás. Grünfeld Sámuel nagybirtokos, fehérvár
megyei törvényhatósági bizottsági tag 62 éves korában 
Bodajkon meghalt. 1925 október 30-ún temettek el. (Minden 
kiilör?*értesítés helyett.)

— December 17-én lesz a Magyar-Nemet 
Bank kényszerfölszáinolási tárgyalása. Isme
retes, hogy a Magyar-Német Bank anyagi 
összeomlásából kényszerfölszámolás utján 
akar kibontakozni és a Pénzintézeti Központ, 
magára is vállalta, hogy a birosag kozben- 
jöttével a. kényszerfölszámolást lebonyolítja. 
A budapesti törvényszék a bonynjíott kcrelem 
értelmében el is rendelte a Ma gyár-ivemet 
Bank föloszlását és kény szer fölszámol csat. Ev. 
erre vonatkozó hivatalos bírósági végzés sze
rint a Pénzintézeti Központ szerepel kenyszer- 
fölszámolóul. az ismeretlen hitelezők érdekei
nek képviseletére pedig dr. Bátkai Béla ugjr- 
védet rendelték ki. A bírói végzés arra köte
lezte a Pénzintézeti Központot, hogy’ december 
7-ig tartozik bemutatni a Magyar-Német bank 
ellen fönnálló követelések jegyzékéi. KiI űzték 
a fölszámolási tárgyalást is, amelyet decem
ber 17-én reggel 9 órakor tartanak meg a tör
vényszék Alkotmány-utcai épületében, az első 
emelet 1. számú tárgyalási termében. A kény
szerfölszámolás ügyét dr. Glalz Ede törvény
széki biró intézi.

— Leszállították
Pécsből távirat ózzák 
cperaház uj arait a 
szinti páholy eddig 
emeleti páholy oddig 104 silling. 
emeleti páholy eddig SO silling, 
rangú páholy eddig 56, most 
páholyülések ezelőtt 26, most 20 
ezelőtt 34, 18, mos/ 20 és 13 
karzatülések ezelőtt 11-től 3-ig,

— Vasárnap Budapestre
mia külföldi vendégei. Vasárnap majdnem min
den külföldről jövő vonat hozott néhány ven
déget Budapestre, akik meghívást kaptak az 
Akadémia centeimáriumára. A kultuszminisz
térium és az Akadémia megkülönböztetett íigye- 
lenmicl fogadta a külföldi Akadémiák, tudomá
nyos és irodalmi testületek képviselőit, akiknek 
a Hungária-, Ritz- és Gcllért-szállodákban re
zervállak lakást. A Hungátriában laknak O.v- 
wald. Redlich, a bécsi Tudományos Akadéini;; 
elnöke, Eduard Schwarz, a. bajor és Max llub- 
ner orvostanár, a párisi Akadémiák képviselői, 
Stíllé götingai tanárt a Gellértbcn szállásolták 
el, Wichmann Yrjö finn akadémikus, aki jól 
beszél magyarul és Becker Fülöp Ágost lipcsei 
professzor az Eötvös-koltégiumban kaptak he
lyet. A Bitzben tartottak fönn szobát a három 
kultuszminiszternek Schneider Emil osztrák, 
Sctala Emil, finn és Bahamögt llugó észt, mi
nisztereknek. Ugyancsak itl laknak Prof. Schiz- 
manoff, a szófiai Akadémia. Bozwadowszky ás 
Dabrowszky professzorok, a krakkói Akadémiák 
kiküldöttei. Vasárnap éjfélkor érkezett meg 
Párisból a ÍAcademie Francaise öttagú dele
gációja M. Lecomtc vezetése alatt. A francia 
delegáció: Prof. Perrin, Prof. Fougéres és llay- 
mond Thamin, az Acadcmic dcs Sciences tagjai, 
mindannyian a Bitzben laknak. A külföldi aka
démikusokat és minisztereket ittartózkodásuk 
egész ideje alatt, a kultuszminisztérium látja 
i ondégül.

— Kobbanás egy vegyészeti gyárban. A Szálhis-nlcu 3. 
szám alatti szérű int emu lő loborotárhiviban eg.v gőz
tartály n megás feszültség következtébea fölrobbant. A 
közelben dolgozott Muzst-ulc 
akire a tartályból kisiivitö 
égési sebeket ejtett rajta. 
István-kórházba száll II lót I ák.

— Eltűnt gimnazista.
jelentették, hogy Hollós Béla Ki éves 
ziumi 
pestre 
Iában 
haza.
gyilkosságot, követett <1, 
ben gyakran foglalkozott 
latokkal. A rendőrség az

Magyar-Német

a helyárakat a bécsi Operában, 
zl Reggel-nek: Az igazgatóság az 
következőkben állapította meg: Föld- 
120 silling, ezután SS silling, első- 

vtosl 82 silling, inúsod- 
mosl 00 silling, harmad

ik silling, proscenium- 
silling, földszinti ülések 

silling. harnvulenielcti 
most 12—3 sUlingig.
érkeztek az Akadé-

egy 
fölrobbant.

Ignác 3Ü éves laboráns, 
forró gőz rúömlölt és súlyos 
Az összoégett embert a Szent

tanuló, aki váci lal 
iskolába, október 

sem jelentkezett es 
Szülei azt hiszik.
súgót. követeti el,

A főkapitányságon bo
gi mint

ásáról járt be Bnda- 
27-én eitiinl. Az isko- 
, a lakására sem tért 
liog.v gyermekük ön
mert az utóbbi idő
én gyiIkossági gon<Io- 
eltűnt fiut keresi.

K e reszt én y (1 nzd ftsft r i 
Prisdrnap buszon- 
képviselő kortes
harc elérte lelő

tt. nyugalom, csú

közönyös polgárságot. A mandátum egyébként 
akire a pótválasztáson kibukott Pozsegár ügy
szavaznak. Ezek viszont húzódoznak a szava- 

Eckhardt Tibor kijelentette A Heggel munka- 
hogy a faj védő jelölt győzelmét „holt bizo-

veszi, de nem kisebb bizakodással uüzuck a 
Párt 

„holtbiztosra” nyerik a. versenyt... zsebkendőkethini/zziik a nálunk vett 

tisztítjuk a nálunk vett 

fiúm férSi
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gallérokat

MICHELIN PNEU
Gyári lerakat

AUTOFÖLSZERELÉSEK
NAGY JÓZSEF, Andrássy-ut 34. Tel. 21-97

E héten beérkezett 1926. divatu 200 vég llomorksos 
Crewdson & l'o. és Andersen Seotlnnd

oxfortl és delaien iküSönleijess&wl, PviamáH, hálö- 
itsödSí, medrüuol:

Angol gyapjú-, teveszőr-és cérna harisnyák garanciával 
l’yjnmn- és fehérnemükészités hozott anyagból is

VEST&
V5íJ, Murcetttn 'cörní a

Hl Jfl

— Fcleky Géza pőre. A budapesti büntető
törvényszéken dr. Töreky Géza kúriai biró 
elnökletével működő itólőtanács e heten szer
dán reggelre, ilüzte ki annak a bünpörnek a fő
tárgyalását, amelyet a királyi ügyészség dr. 
Fcleky Géza, a „Világ“ főszerkesztője ellen 
indított a magyar nemzet megbecsülése ellen 
irányuló vétség címén. Dr. Fcleky Géza ez év 
február havában a „Világ“ cimii napilapban 
Kmetty Károly britanniás főhadnagy olasz
országi ügyeivel kapcsolatban azt irta, hogy 
Európában ma csak egyetlen ország foglalko
zik gyilkosok importálásával. A vádhatóság a 
cikk tendenciáját úgy ismerte fid, hogy annak 
egyetemes tartalma és tényállításainak szöve
gezése alkalmas a magyar állam és a magyar 
nemzet megbecsülésének csorbítására, és arra 
is, hogy az ország hitelét rontsa. Dr. Fcleky 
Géza, az előkészítő eljárás során úgy magya
rázta az inkriminált sajtóközleményt, hogy 
annak kijelentései nem a magyar államra és 
nem a magyar nemzetre vonatkoznak, hanem 
csak azokra, akik magukat magyar fáséi stáb
nak szokják nevezni. A szerdára kitűzött fő
tárgyaláson dr. Fcleky Géza védelmét dr. 
liródy Ernő fogja ellátni.

— Kibocsátásra kerültek az „Aranysorsjcgyek”, melyek 
nevüket, onmiu kapták, hogy nyereményt itekükiii.k meg 
felelő tiszta értéket képviselnek a nyerők számúra. A nye
remények között szerepel 4, 2 és I kg szimiranytömb, 
3 vagon búza, négy üléses autó, zongora stb. és 200 külön
féle arany és eziisl tárgy.
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10 perc alatt!

Tegyen kisérleiet í zzel az önondoláló módszerrel és ni cg 
fogja állapítani, milyen egyszerű, gyors és hatásos.

Melegítés vagy elektromos áram fölösleges. Egyszerűen 
liecsuszlatja haját a West-Eled rie 'ne.satba és 10 vagy 
15 p Te alatt olyan gyönyörűen ondolált lmja lesz, mintha 
a legügyesebb fodrász csinálta volna.

A tVesí Ele,-, rie tűcsal mágii'': s, nem éget',, nem vágja, 
nem lóri és nem kószálj,n össze a hajat. A West-Eled rie 
clektrizált acélból ké.,ziil, nikkelezett, töki-letes fényű, 
sima mini a selyem. Maga a megtestesüli egyszerűség, 
örökké tart.

Próbálja ki ezt a csodálatos, angol gyártmányú ondoláló 
tíieiatot. Határozottan tudjuk, hogyha látni fogja, milyen 
egyszerűen és tökéletesen működik a Wcst Elcctric. nem 
fogja tudni soha nélkülözni. Ha nőm volna megelégeli ve, 
pénzét azonnal visszatérítjük.

ginumt ,nl8»ut lh» duj

a?r&urlens
1 készlet 4 tiivel 30.000 korona, a pénz 
előzetes beküldése mellett. Utánvét

tel 4001. koronával drágább.
Ha ön ezen West-Elcctrio Tiicsattokat niögszo- < 
kelt üzletében nem tudná beszorozni, küldjön 
be nekünkMiarinincczer koronát minta- 
kártyáért 4 f ücsattal, használati ntnsi- 
lássál, melyek kitűnő tanácsokkal 
szolgálnak a haj legjobban való ő
ondolálásácn. Ezon szolvény '•?
arra szolgál, hogy ön- <5. •j'A'.x '
nek a 
könnyítse.
lo okvetlen 
szel vényt, 
mert 
elfe
lejti.

szó I Rá 1, 
rendelést, meg

vágja
a

b;

Z

levegő all uronat .kenyér, kétszer; ült i „ 1. ksz kahpatQ
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— Blaháné. Vasárnap jobbra fordult az 

állapota, do az éjszaka, ha elképzelni sohasem 
is fogjuk, egy pillanatra mégis átvillámlott 
rajiunk: Blaha Lujza beteg és fehér hom
lokán egy hideg kéz érintését érzi, ősz van 
és az énokcsinadár „ visszakészül melogebb 
vidékre, ahová már előre mentek a fázósabbak, 
mindenki, akit szerettünk, aki a mienk volt. 
A múltba tűnt idők élő emlékei elmúltak, csak 
ő maradt itt kevesedniagával, mind csupa utra- 
1 ész vándorok, itt már idegenek, egy uj, hideg, 
szegény, megesunyult Magyarországon csak 
álomban élők. Ifjúság, forró nyár, dalos élet, 
régi szép magyarságunk, kultúra, remény, hit, 
jövő, becsület, munka, tehetség, szeretet, ara
nyos huszárok, pengő cimbalom, kényes erkölcs, 

Nagyin agyarország, Eu répa határállomása 
a Balkán felé, ennek a forró, teli vér nyárnak 
volt csalogánya Blaháné. ő most búcsúzik, 
mert már nagyon hideg van és mi, szerenesét- 
!.■:), hontalan, átmeneti generáció, mi itt ma- 
r. (lünk ezen az uj Magyarországon, ebben az 
őszben, amelynek a csalogánya nem Blaháné, 
I.miéin a legjobb esetben Becker Bébi. Ó, nincs 
már rózsás labirint és ligetünk balzsamos 
bokrai közt nem lengedez a zcíir. És már nem 
a csalogány, hanem a Haskell Görl dalol a 
lábával. Blaháné búcsúzik.

Sikkasztott és megszökött Budapestről 
oj.y innsbrucki mechanikai gyár képviselője. 
Az inn.-.brucki Oltó ÍV. Zimmerhackcl & Co. 
mechanikai gyár budai>esti képviselője volt 
Messingcr Ernő 22 éves ügynök. A fiatalember 
a gyár részere kitűnő üzleteket bonyolított le, 

hogy teljesen megnyerte az innsbrucki 
bizalmát és őt bízták mén a budapesti 

követelések i n-kat; szólásával 
föltűnően költekező éleiét 

azokon a helyeken, ahol sok- 
nmggondolás nélkül dobják ki 

Nem sokkal ezelőtt Messingcr 
könnyelmű élettel és eljegyezte 

jónevíi btulapcíii szücsmester 
Az innsbrucki cég a napokban föl- 

a budapesti főkapitánysúgra,

,lal képviselője 1600 silling 
sszajárő árut is megtartott, 
és a pénzt szintén saját 

/Y Fecske-csoport detek- 
a nyomozást, do Messin- 
rneglalálni. Keresték a 

házban levő lakásán is, 
délelőtt eltávozott és 
A íiu édesanyja szomba- 

adják át az ügyét ügyvéílnek. 
kiégj’ózni

úgy, 
cég 
cégeknél fönnálló 
. Mess: n gór Ernő
éti. Jól ismerték 
i.énzü emberek 
a milliókat.
.••zi’kilo't «i 
magát egy 
1< árnyával 
jelentést küldött 
amelyben előadja, hogy Messinger Ernő a 
budapesti, cégektől fölvett 13.000 silünget és ezt 
a pénzt nem küldte cl a cér/nc’A:. Kiderült még 
az is, hogy a gyár í’u, .................. . ........
értékű, a régitek vi 
azt elzálogositotfa 
célja í ra. furái tolla.
íiv.i*5 indiíoííál: meg 
górt nem sikerült 
Gyár-utca lí‘. szánni 
ahonnan pénteken 
azóta nem tért haza.
ion levelet kapott a fiától, ameiyben arra 
kéri, hogy adják át az ügyét ügyvéílnek. aki 
próbáljon kiegyezni a Zimmerhackcl-céggel 
A detektívek megái lapították, hogy ÍVJ ess inger 
Ernő pénteken délelőtt a menyasszonya tár
saságában kocsin fölkeresett több budapesti 
bankirodát, ahol az innsbrucki gyár tulaj
donát képező mechanikai eszközöket elzálogo
sított, azután hazakisérto menyasszonyát és 
attól kezdve eltűnt. Valószínű, hogy Mosin- 
ger Ernő Bécsbe utazott, do lehet az is, hogy 
Budapesten bujkál.

— „Semmiféle kormányban vatkozással nem 
segíthetünk azon, ha nem tojnak a tyúkok...** 
Gazdasági körökben az a hir terjedt el, hogy 
az eddigi drágaságellenes ankétek eredmény
telensége. következtében a népjóléti miniszte
ri a ni lezártnak tekinti a tanácskozásait és Vass 
József miniszter éppen erre való tekintettel a 
jövő hét elején megkezdi szabadságát és három
hetes tartózkodásra Olaszországba utazik. Erről 
a hírről megkérdeztük Vass népjóléti minisz
tert, aki a következőket mondotta A Heggel 
munkatársának:

— Nem tudom, miképen terjedhetett el a. drá
gasági ankétok befejezésének a kire, holott 
igenis, el vagyok határozva arra, hogy a kü
lönböző fogyasztási cikkek irányárairól meg
indult tanácskozásokat folytatni fogom. Az an- 
kétezésben a nemzői gyűlés ülései következté- 
Ikii állott hí' hosszabb szünet, a legközelebbi 
ankétet azonban még erre a hétre összehívom. 
és érdeklődni fogok a cukor árának alakulása 
iránt. A tanáwkozáat gyors egymásutánban 
fogja követni a többi ankét, mert ezt a kérdést 
még a szabadságom megkezdése előtt a lehető
séghez képest nyugvópontra óhajtom juttatni. 
Véleményem szerint nem lehet nz eddigi anké
tek eredménytelenségéről sem beszélni, mert 
bizonyos tényezők ogy’üttmüködéso kövotkezfé- 
bom a főbb törne gél elme zdis cikkek, mint például 
azsir és a burgonya ára máris csökkent és csak 
•i tojásnál nem következett Ki olcsóbboílás, nini 
azonban teljesen érthető, mert, hiszen a szólás
mód Is azt nmnd.ia. hogy a kél Kisasszony-napja, 
szeptember R-ika és december 8-ika között nem 
tojnak a tyúkok és ezen semmiféle kormány
beavatkozással nem tudunk segíteni.

— Az autó kerekei alá került egy 66 eves 
munkásasszony. Szombati.n éjjel a Margit- 
körut. 38. számú ház előtt Stahel Ede, a Stahel 
és h'cnner-vnmzyúr vezérigazgatója, a Bp. 
23—488. sz/inni személy au tójával elgázolta 
Schormann Búza 6fí éves gyári munkásnőt. 
Az élet veszedelmes sérüléseket szenvedett öreg
asszonyt az Irgalmatok kórházába szállították, 
a vezérigazgató olien pedig megindították az 
eljárást.

Látogatás Bethlen Margit grófnő
betegszobájában a Fasor-szanatóriumban

Beszélgetés a grófnő édesanyjával — A miniszterelnök felesége 
jól érzi magát és tiz nap múlva elhagyja a szanatóriumot

(A Heggel tudósítójától.) Virágerdő közepette 
fekszik a Fasor-szanatórium I. emelet 36. szánni 
szobájában Bethlen István grófné, a miniszter
elnök felesége, akit két nappal ezelőtt operál
tak meg. A fehér szanatóriumi buíor alig lát
szik a sok virágtól. Aegyven-ötven virágcsokor 
borítja a bútorokat, a betegágy melletti üres 
ágyat, a fotelokat. A virágok között hófehér 
hálóköntösben, állig betakarva fekszik a beteg. 
Mellette őszhaju, jóságos tekintetű dáma: Beth
len Andrásné grófné, a miniszterelnök felesé
gének édesanyja. A hajnali óráktól ül a beteg
ágy mellett, lesi, várja leányának kívánságát. 
Az éjjeliszekrényen nagy csomó névjegy, azok
nak a kártyái, akik megjelennek a szanatórium
ban é« látogatásuk jeléül leadták névjegy ükét. 
A vizitkártyák mellett fehér iv, telve nevekkel: 
azoknak névlajstroma, akik részben Pestről, 
részben a vidékről érdeklődtek telefonon a be
teg állapota iránt. Vasárnap mintegy kétszázan 
látogattak el személyesen a szanatóriumba és 
legalább ugyanannyian érdeklődtek telefonon.

Félórás látogatást tett a betegszobában a 
kormányzó neje.

A kormányzó minden valószínűség szerint ked
den vagy szerdán látogatja meg a beteget. A 
vasárnapi látogatók között volt Herczcg Ferenc, 
Apponyi Rezső gróf és felesége, Beli len Aladár 
Króf feleségével, Bethlen Irma grófnő. Klebels- 
berg Kunó gróf, a bolgár konzul feleségével, az 
olasz követség titkára és számosán mások a 
politikai élet, az arisztokrácia és a közélet ki- 
tünőségei közül. Adá.n és Scipiodes professzo
rok vasárnap többször is megvizsgálták a be
teget. A vizsgálat eredményéről a következőket 
közölték A Reggel munkatársával:

— A kegyelmes asszony közérzete jó, panasza 
! nincsen, betegsége és a gyógyulás, normális le- 
, folyású, a beteg lázmcntes. Mkissé gyöngé- 
' nck érzi magát, ami a műtét utáni harmadik 

napon természetes is. Látogatókat, csak két- 
három nap múlva fogadhat, addig csupán a 
legközelebbi családtagok kereshetik főt.

JÓTÉTEMÉNY ÉS FELFRISSÜLÉS.
Eíida^hajápoíássaí való minden egyes 
mosás egy uj és kellemes meglepetés. 
A frisseségtőí és kellemes illattól fel- 
üdült idegek a közérzetet emelik és a 

munkaképességet fokozzák -

Az Elida«hajápolás nemcsak a hajat, hanem a fejbőrt Is tfsxtítja. 
korpaképződést megakadályozza és ezzel elejét veszC'ennek a füppartÉ 

kellemetlen hajbetegségnek

A haj puha és hajlékony lesz és fcflnriytn aí» 
kalmazkodlk minden hajviselethez,

E L I D A HAJÁPOLÁS

Bethlen Margit grófnőt férje, Bethlen István 
gróf miniszterem ők vasárnap többizben meg
látogatta. Egy-két órát töltött a betegágy mel
lett, tiszán családi dolgokról és a betegségről 
beszélgetett feleségével. A Reggel munkatársa 
beszélgetett Bethlen Margit grófnő anyjával, 
Bethlen András grúfnéval, aki leánya betegsé
géről a következőket mondotta:

— Lányom, hála istennek, túl van minden ve
szedelmen. Az operáció kitünően sikerült. 
Nincs semmi panasza, csak éppen gyöngélke
dik még. Étvágya lenne, de csak könnyű, folyé
kony táplálékot kaphat. Éjszaka mellelte vol
tam, nyugodtan aludt, bár több ízben fölébredt. 
Azokról a dolgokról, amelyek őt érdeklik: tár
saságról, színházról egyelőre nem beszélge
tünk, újságot sem adunk a kezébe. Főképen az
iránt kérdezősködik napjában többször is, hogy’ 
kik érdeklődtek állapota felől és kik küldtek 
virágot. Orvosai kijelentése szerint mintegy 10 
nap múlva hagyhatja el a. szanatóriumot.

— Éjszakai támadás a Teleki-téren. Vasár
uin este 11 óra tájban Kiéin László 23 éves 
főpincér a Népszínház-utcában hazafelé tar
tott. A Teleki-téi’ sarkán eléje ugrott egy 
züllött külsejű, férfi, aki kabátzsebéhez kapott 
és ugyanakkor hasbaszurta. A főpincér véde
kezni próbált, do támadója ekkor wfeocfsxior is 
megszurta. A megtámadott főpincér kiáltásaira 
többen, segítségére siettek, de a támadó ez
alatt elmenkült. Klóin Lászlót a mentők a. Kun
utcai kórházba szállították.

— Tizenhét ember halála a gelsenkirchei.i 
hányában. Gelsenkirchénből táviratozzék: A 
Phönix részvénytársasághoz tartozó „Holland"- 
nknában tegnap este eddig még föl nem derí
tett okból bányalógrohhanáw történt, aminek 
következtében 17 személy meghalt és kettő 
könn yóbb cn m egsebes ült.

— Hollós A. nridivnit- és fohéraöinünzlote VI, Tefóz- 
• körút 7. száiii alatt (volt iizlcthelyiséírével szembon) is- 
Tp"t ív.ettnyilik.
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Vasárnap éjszaka két kokaiiracsempéss tfiataBemöert 
tetteraértek a detektívek

(A Regfjei tudósítójától.) A budapesti rendőr
ség1 már hosszabb ideje kutat a kokaincsempé
szek után, akik az utóbbi időben veszedelmes 
mértékben árasztják el a fővárost ezzel a pusz
tító méreggel. Bizalmas értesítések szerint 
nemcsak az éjszakai mulatóhelyeken, hanem 
már a fiakkerállomásokon is árusítják a ko
kaint, főképen az Andrássy-utoai, a , Nagy
mezőutcában, a Körutakon és a Népszinház- 
utcában. Az árusok, rendszerint fiatalemberek, 
különösen az éjszaka járkáló nőket szólítják 
meg:

— Vegyen kokó-t, gramja 60.000 korona.
Pozitív nyomra azonban a rendőrséget leg

utóbb csak egy véletlen eset vezette. Húrom 
nappal ezelőtt ugyanis az Erzsébet-körut és a 
Király-utca sarkán eszméletét vesztve össze
esett egy leány. A kórházban megállapították, 
hogy koka inmérgezésben szenvedett. Amikor 
eszméletét visszanyerte, elmondotta, hogy

a kokaint, amelytől eszméletlenül esett 
össze az utcán, két fiatalembertől vásárolta 

a Teréz-körut és Hegedűs Sándor-utca sarkán. 
A detektívek erre szombat éjszaka lesbeálltak 
a jelzett helyen. Éjjel 2 óra tájban valóban 
megjelent a két fiatalember. Megszólítottak

— A regi sah miniszterelnöke lesz az uj sah. 
Londonból táviratozza A Reggel tudósítója: A 
perzsa sah detronizálása minden rendzavarás 
nélkül ment végbe. Provizórikus kormány ala
kult a régi miniszterelnök, Riza khán elnöklete 
alatt, akit a pártok vezérei megkínáltak a trón
nal. Riza khán, aki parasztcsaládból származik 
és 55 éves, késznek nyilatkozott a trón elfogla
lására.

— Hogyan fogadták n főpolgármosterl hivatalban n 
főváros 15 piacának 150 tagú küldöttségét? Milyen Tisz
telt Szerkesztő Ur! Hivatkozással nagybecsű lapjának 
október 26-iki számában megjelent arra a közleményére, 
amelyik a csarnoki árusok küldöttségének a főpolgár
mesteri hivatalban történt meg jelenésével foglalkozik, 
vau szerencsém a tényeknek megfelelően közölni, hogy 
áz említett küldöttség minden előzetes bejelentés nélkül, 
2 óra tájban jelentkezett, amire közöltem velük, hogy a 
főpolgármester ur egyrészt halaszthatatlan hivatali ügy
ben távozóban van, másrészt a szóbanforgó ügy nem 
a főpolgármester ur, hanem a pblgármester ur hatás
körébe tartozik. Ami már most* a ■ nekem tulajdonított 
cinikus kijelentést illeti, az nem hangzott el az emlí
tett formában és csakis sajnálatos félreértésről lehet 
szó, ha azt a küldöttség akármelyik tagja igy félre
magyarázta. Soraim közléséért fogadja tisztelt Szer
kesztő ur hálás köszönctemct és vagyok igaz tisztelettel: 
Giinther Tivadar, székesfővárosi tanácsi fogalmazó.

— Ritzben divatbemutatót kedden délután 
'A5 órakor rendez Rózsa szűcs-, Bcrkovits-szalon, 
Karsai Fery, Martos cipőszalon.

— Dr. Sclicy Géza szülész nőorvos rendelőjét s lakását az 
Izabella-utcából az Eötvös-utca 28, fdsz. 1. sz. a. helyezte.

Í2T re $ w ana
t. vevőim és a n. é. vásárlóközönség ügyeimét azon S 

körülményre, hogy óriási 3

PERZSASZÖ r.

**

? küldeményeim a legfinomabb .fajtákból u. in. Bök-
: hara, Kirman, Tiibris, Hrimedan, Stílfán, Schirász, Wjíj
5 Kubistán, Jármit stb. megérkeztek és bámulatos olcsó Ka,
I áron kaphatók. c-ijj
i Gyönyörű kis összekötők már 1,300.000 K-tól 
n Sezlontakarók már............. 7,500.000 K-tól '"re
í Padlószőnyegek már .... 12,500.000 K-tól
i Mindenkinek saját érdeke, vásárlás olőtt kiraka-
6 taimat megtekinteni. Külön osztály kissé hibás és gffi

kiselejtezett szőnyegekből. Azonkívül gí3

SZŐ NY

989.000 K

jutányosán:
Velourplüss ebédlőszőnyeg. . 
Selyemfényű mokett dívány

takaró ....................t . . . . .
Selyemfényű karakül dívány* 

takaró........................... ..
Szép gyapjú ágyelő .............
Gyönyörű szőrme ágyelő . . .
Argaman, axminster és futószőnyogek, _ _____ _

ágygarniturák igen olcsón árusittatnak. 
Kedvező fizetési föltételek készpénzárak mellett.
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| *d(laaest VI. Teréz körűi 15. sz. - Mártivá 1907 
lg

750.000 K g
135.000 K 11
325.000 K | 
függönyök, K
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■0 bar- és noml-
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gyógyitólntésctc 

Budapest Vili. korUlet, József-Itttrut 3. szóin alatt. 

egy nőt, bevonták egy kapu a hí s ott. e.ó.V Jrt.s 
fehér csomagot adtak át neki. A detektívek 
ebbon a pillanatban nicg’motoztA.k a kot Jiatul- 
embert, az egyiknél nagyobb mennyiségű ko
kaint a másiknál pedig morfiumtablettakat ta
láltak. Előállították őket a VI. kerületi rendőr
kapitányságra, ahol megállapították, hogy

az egyik Dolezsál Gyula 33 éves vaskeres
kedő segéd, a másik pedig Barwcrt József 

26 éves órássegéd.
Mindketten bevallották, hogy’ a mérget 

egy szigorló orvostól
vették, aki a Nefélejts-utcában lakik. Ez a me
dikus — mondották — annyi kokaint szállít 
nekik, hogy ők alig győzik eladni. Az őrizetbe 
vett fiatalemberek szerint ez a szigorló orvos 
tagja egy nagy kokaincsempésző társaságnak. 
A kerületi kapitányságon a két kokainüzért 
őrizetbe vették és a toloncházba fogják őket 
átszállítani. A Nefelejts-utcai szigorló orvost 
pedig detektívek keresik, hogy elfogják és így 
remélik hogy egy-két nap múlva kézrekeritik 
a Budapesten működő veszedelmes kokain- 
csemyésztár sasé got.

— Az ellenzék a felsőházi vita során tisz- ' 
tázza a mandátummeghosszabbitás kérdését. 
Az 1925—26-iki évi költségvetés megszavazása 
után, január elején a felsőházi, törvény javasla
tit fogja tárgyalni a. ncmzegyülés és az ellen
zéki pártok elhatározták, hogy a vita során 
nyílt színvallásra kény szeri tik a. kormányt a 
nemzetgyűlés mandátumának meghosszabbit- 
tása ügyében. Uj szakasz beiktatását, fogják 
ugyanis javasolni és ebben teljesen kiakarják 
zárni annak lehetőségét, hogy a kormány 1927. 
éven túl halaszthassa a választási rendelet sze
rint is ekkor esedékes parlamenti, választást. A 
felsőházi javaslat megszavazása után megala
kul az uj onszággyülés, amelynek első föladata 
az 1926—27. évi költségvetés letárgyalása lesz, 
bár könnyen megtörténhetik, hogy még az uj 
költségvetést is a jelenlegi nemzetgyűléssel fog
ják le tá rgyalta tní.

— Ilatszázmiiliós zárlat, egy kispesti ügyvéd 
vagyonára cím alatt A Reggel október 19-iki 
számában megjelent cikkre vonatkozóan dr. 
AAmc.s- Kárahi ügyfelem megbízásából a követ
kezők et k özl öm:

1. Dr. Kertész Antalt nem dr. Nemes bírta rá arra, 
hogy a kispesti finomposztógyárba betársuljon. 2. A tár
sulást megelőzően dr. Kertész heteken keresztül in formá
lódott, a gyárat és üzletvezetést szakértőkkel megvizs
gáltatta. Akkoriban a gyár éjjel-nappal működött; ki
tűnő üzletnek tartották. Hogy a fizetésképtelenségről dr. 
Nemesnek fogalma «cm volt, bizonyítja az, hogy saját
maga is kölcsönzött a gyárnak. 3. Dr. Nemes a bekebe
lezést nem eszközölhette, mert bekebelezésre alkalmas 
okiratot nem kapott a főiektől. Szívességből járt el, az 
ügyből egy fillér haszna sem volt, sőt kölcsönadóit pén
zét ti is elvesztette. 4. Valótlan, hogy dr. Nemes hamis 
címet irt a beadványra. 5. Dr. Kortcszné károsodását az 
okozta, hogy Neumann és Gunsz.l gyárigazgatók dr. 
Kertészné nevére vallókat és kötelezvényeket hamisí
tottak és ezzel terhelték le az ingatlant, fi. A bűnügyi 
zárlat csak azért volt elrendelhető, mert a védelem 
tanúit még nem hallgatták ki, <lc n zárlat elleni föl
folyamodáshoz 12 közjegyzői okiratot —- tanúvallomást 
— csatoltam. Teljes tisztelettel: Dr. I'cucr Mihály védő.

Eskii-ut 1 Telefon .József 150-01
(Erzsébethid mellett)

Irta és rendezte:

Minden előadáson föllép 
a világhírű

amely fi hónapig ját
szott a párisi Jard in de 
ma Soeur mulatóban

Előadások kezdete ’/jö, '/s8, 'A 10 órakor

— Beszámítható.e a „Megértés" ciniü lap 
szerkesztőnője? Lipthay Olga középiskolai 
tanárnő a kommün bukása útim alapított 
„Megértés" című lapjában egy ízben kifej
tette, hogy véleménye szerint a Habsburgok 
Károlyi Mihállyal és Kun Bélával triumvirá
tust létesítettek, hogy Magyarország föl dara
bolását elősegítsék. Fejtegetése közben a 
Habsburgokról olyan Jelzőket használt, hogy 
emiatt bűnügyi eljárást indítottak ellene. Az 
ügyészség a királyi ház tagjai megsértésének 
négyrendbeli sajtóvétsége címén vádolta meg 
Lipthay Olgát. A vádhatóság álláspontja sze
rint az újabb törvények nem érinthetik, azt a 
történelmi, és közjogi jelentőségű tényt, hogy 
IV. Károly Magyarország törvényes és koro
názott királya volt, tehát amidőn Lipthay 
Olga a két uralkodót sértő módon aposztrofál la, 
bűncselekményt követett el. K büntetőtör
vényszék 7'őre/f;V-tan ácsa egy Ízben már fő
tárgyalást tartott Lipthay Olga ügyében, de 
akkor a királyi ügyészség azt az érdekes és 
szokatlan indítványt terjesztene elő, hogy 
rendelje el a bíróság Lipthay Olgának elme- 
orvosszakért öleket való megvizsgálta táisái. 
ügyész álláspontja szerint ugyanis nemcsak a 
cikk, do a vádlott tanárnő védekezése is any- 
nyira. zűrzavaros, hogy gyanút, kell büntető
jogi beszúrni Lhatósága tekintetében. Az eln;o- 
orvosszakértők elkészültek véleményükkel és 
a büntetői örvényszék erre a hétre újabb fő
tárgyalást, tűzött ki. amelyen ismertein! fog
ják az elmeszakértők jelentését. Ugyanerre ;> 
napra Lipthay Olga még egy bünpörét tűzték 
ki főtárgyalásra. A vádlottnak ugyanis köz
igazgatási hatóságokkal baja támadt a ,.Mev- 
értés" című lap megjelenése miatt és egy föl- 
lebbezéséhen gróf Bethlen István miniszter
elnököt is megtámadta. Most o beadványa 
miatt fölhatalmazásra hivatalból üldözendő 
rágalmazás vétsége címén is felelősségre 
vonják.

— Sikkasztó ügynök. A főkapitányságon a Küldi 
József és Kia textilkoreskedő-cég följelentést tett Stcr» 
István 28 éves ügynök o*cn, aki a cégtől /s millió 
koronát sikkasztott. Stcrnt előállították a főkapitány
ságra, ahol az ügynök beismerte, hogy vidéki városok 
bán, ahol rendeléseket volt föl, pénzt Is volt át, noha 
orro nem volt följogosítva és a pénzt elköltötte. Le
tartóztatták.

— Chamberlain megkapja a térdszalagren- 
det. Londonból jelenti A Reggel tudósítója: 
Az angol király a locamói konferencián eléri, 
nagy eredmények elismeréséül Chamberlain 
külügyminisztert, a lérdszalagrend lovagiévá 
fogja kinevezni.

— Házasság. Dón (Diainant) Teréz és f.elmer S. Sándor 
jegyesek. (.Minden külön értesítés helyett, — Kaszás 
Klára és Korányi György jegyesek.
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— öt év után. Az Ügyvédi Kamara is reha
bilitálta dr. hoteles István 
öt évig várt idogenben erre a 
szomorúságok és szenvedések 
szánikivctelfsóg kenyere unnál 
mert becsülete és lelkiismcretc 
egy olyan korszakban is, amikor a 
legtöbbje vásárra vitte ezeket 
kát. öt év előtt sem volt 
ma s hogy 
pitol Iák meg.

ujpesti ügyvédet, 
rehabilitálásra, 

közepette. A 
keserűbb volt, 
tiszta maradi 

emberek 
a drága java- 

.. .. ártatlanabb, mint 
ártatlanságát mégis csak ma álla- 

,,iWtVtk.v , .,g. azt ne ti bírókon, hanem az em
berek gyarlóságában keressük. Ki mert öt év 
előtt szembeszállni a közhangulattal? Pedig 
sokan, nagyon Bokán voltak, akik tanúságot 
tehettek volna dr. Földes István közéleti sze
replésének tisztaságáról és önzetlenségéről. De 
nem jött el senki, mert nem hívtak senkit, nem 
jöhettek el még azok som, akiket, ő oltalmazott 
meg a vad hordák kínzásai és embertelenségei 
ellen. Valamikor okultak az igazságnak apos
tolai, akik együtt szenvedtek az ártatlanul 
szenvedőkkel. Jla Földes Istvánnak voltak is 
ilyen barátai, nem á’Ihattak melléje s néki 
magának kellett az igazságot, ezt a „rühes 
kutyát" kizavarni odújából, 7Í közhangulat
megváltozott és immár nem hazaárulás valaki
nek megmentésére igazat mondani. Földes
István 
hogy revízió 
amely a 
meg. 
mindazok kedvéért kell ezt 
akik hallgatásukkal elősegíti llék.
lan emberek bűnhődjenek. Szabadítsuk föl eze
ket a leikeket, hadd tegyék jóvá azt, amit 
felebarátaik ellen

— Sajtóper a fehér 
ez év fcbruórjábnn 
keztyiis, katonaruhás 
zésnél. Ennek 
Boros László 
egyikben, a 1 
,,a feliérko/.lyiisök még 
falán a Váci-utcában i♦ 
díszük és .szimbólumuk, 
den más embertől, 
keztyilt többé ne • 
meny a 
megjelenése 
adott az 
rendbeli 
mén ind 
mert a 
királyi fegyveres erő tisztikarára nézve. sértő 
Ebben az ügyben a budapesti bűntctőlörvényszék 
tanácsa c bélen tnrtja meg a főtárgyalást.

— Az autóból a vonat kerekei alá 
Schmollbach János 22 éves napszámos 
nap este barátaival autókirándnlást 
tenni Gödöllőre. A Kerepesi-uti vasúti 
nál azonban az erőseit ittas állapotban 
Svhmollbue’i János kiesett az autóból és az 
éppen arra haladó helyiérdekű villamos a. vas
úti sínekre bukott embert elgázolta. A mentük 
élelveszedclmes állapotban szállították a 
Tclopy-uteái kórházba.

— A magyar sors térképekben. Legtalálóbban talán igy 
lehetne elnevezni azt a nyolc térképet, amelybe egyik 
nagy kiadócégünk felszólítására foglalta most össze 
.Janszky Béla u magyarság czeresztemlős történetét. Wells 
Nagy Világtörténetének magyar kiadásához szerkesztette 
meg Janszky Béla magyar térképeit és grafikonjait, 
a leghathatósabb, tudományosan megalapozott 
ció a magyarságot ért kiáltó igazságtalanság 
írás nélkül sugározza ez a térképsorozat és 
„Nem, nem, soha!" gondolatát.

igazat mondani.
sorsa, rávezethetne arra a gondolatra, 

alá, kell venni minden port, 
közhangulat nyomása alatt indult 

Nemcsak a Földes Istvánok, hanem 
kedvéért kell ezt. megcselekedni, 

r, hogy ártat-
? L > c L111 1
vételiek.

miatt. Az ..Esti Kurír" 
közölt, amelyen fehér- 

asszisztálnak egy kivég- 
a mngyr.rázásnkénl dr. 

cikket is irt a lapban. Az 
való utalással, azt irta, hogy 

mindig itt járnak közöttünk, 
sétálnak. A fehér kezlyii legyen 
, ez különböztesse meg őket min- 

Maradjon kezükön, senki más fehér 
többé ne viseljen". A másik inkriminált közle- 
fajvédők lapjával folytatott polémia. A cikkek 

után a honvédelmi miniszter fölhatalmazást 
ügyészségnek, hogy hivatalból üldözendő két- 

sa.itó utján elkövetett becsület sertés vétsége ci- 
íit.ion eljárást dr. Boros László szerkesztő ellen, 
bepanaszolt közlemények tényállításai a magyar 

jellegűek.
Tiircky-

jóvá azt 
önhibájukon kiviil \ 
keztyü 

fényképet 
egyének 

a fotográfiának 
szerkesztő két 
fotográfiára

bukott, 
vasár
akart 

át j író
ié vő

Hallgassuk meg a janit is...
(A Heggel munkatársától.) Mindenki azzal 

jön napok óta hozzám, hogy mit szólok a 
Jani ügyéhez. Nem eshetem abba a hibába, 
hogy Janit bemutassnn az olvasónak. Janiról 
mindenki tudja már, hogy tulajdonképen nem 
is Jani, hárem Jenő, hogy családi nevén Bóth- 
uak hívják, hogy ennek ellenére

faj védő
ezenkívül azt is helyesen méilóztat.nak tudni, 
hogy ő az a
millió miatt bevitték a rendőrségre, majd 24 
óra múlva újból kieresztették. Jani otthon 
fekszik a Margit-szigetcn a szobájában. Piheni 
a rendőri őrizet fáradalmait. A 118-as szoba az 
övé, az első emeleten a lift mellett. Pizsamában 
feküdt Jani az ágyban, olvasott. Megnéztem a 
könyv címét:

„A régi Budapest erkölcsei."
Irta dr. Siklósy László. Az éjjeli szekrényen 
egy hamutálca, 50—G0 cigarottavég, két üres 
ásvány vizes üveg, 35—40.000 korona aprópénz, 
egy tányéron kolbász és kenyér, a szobában 
szerteszét 5—fi finom angol bőrönd, megérnek 
vagy 50—60 milliót. Rajtuk a tömérdek színes 
cédula: Brighton, Nizza, Velence. Pár hónap
pal ezelőtt ezekbe a bőröndökbe csomagolt 
Jani, ruhát, ékszert, pénzt, boldogságot. Most 
üresek a. kofferek. Mondom Janinak, tessék, 
beszéljen, en garde, rajta, védje magát:

— A'h nem védem magam — mondja Jani —, 
mert nincs miért. Az én üzletem legális üzlet 
volt, soha nem siboltam semmit, soha az 
országból engedély nélkül semmit ki nem vit
tem, ha. pedig behoztam valamit, arra mindig 
engedélyem volt. Hogy 
megbízásom lett volna, azt 
toltam. Az tény, hogy

a pénzügyminisztériummal járadékügyek 
ben összeköttetésben állottam.

én holmi bizalmas 
vagy 

volna.

és ébredő rokonai vannak,

Iióth Jani-Jeni), akit negyven

nekem félhivatalos 
én soha nem álli-

leveleket mutattam 
ü ss ze k < i te t ésok re h i va t k o z - 

holmi 
emberek
Ellenben igaz, hogy iizlc- 
sok pénzt kerestem. Hogy

Hogy 
volna 
lám 
amelyekben előkelő 
helyet az hazugság, 
leket csináltam és 
ennek a pénznek, egy nagy részét elvesztettem, 
ez is igaz. Aki azonban az utóbbi időben nem 
veszített, az sohasem volt üzletember és soha
sem tudott keresni.

— A rólam megjelent cikkeknek csak egyet- 
let) valótlan passzusára akarok reflektálni, 
arra, amelyikben két barátomat támadják 
meg (nem tudom, hogy a történtek után még 
mindig barátoknak szabad-e tekintenem őket), 
akiknek talán az volt az egyedüli hibájuk, 
hogy nemcsak azt vették tudomásul, hogy 
pénzem van, de fölfedezték bennem az embert 
is. Hogyan fogják ők megbocsátani nekem, 
hogy azért, amiért a társaságomban egyszer- 
másszor jól érezték magukat len nyeleknek 
bélyegezték meg őket? Én csak, hálával tar
tozom nekik és a magam részéről bocsánatot 
kérek tőlük azért a sok kellemetlenségért, 
amelyben akaratomon kivid, de mégis az én 
révemen kerültek...

— Mi volt a dutyiban. Jani?
— Ott éreztem, hogy milyen egyedül vagyok 
világon. Éhes voltam és enni sem tudtam, 

a pénzemet megelőzőleg elvették. Rémes

szindikátusokra, 
foglaltak volna

Ezt. Molnár Vera maga volt. szives előttem 
néhány órával ezelőtt, itt ebben a szobában ki
jelenteni és nekem minden okom megvan arra, 
hogy szavainak feltétlen hitelt adjak. Végül 
pedig nem akarok egyebet, mint lekerülni a 

vánnrság asztaláról s úgy, mint eddig, tó
tra is szép szerényen élni. Mert én mindig 

pihenek, aztán 
Talán Ameri- 

történik újra va-

szerényen éltem... Egyelőre 
talán elutazom. .Tó messzire... 
kába. Aztán — majd csak 
lanti...

— No és... Vera?
Jani csöndesen felel:
— Mit akarnak attól a, ,—..........   - kisleánytól? 19 éves,

szép és fiatal. Neki, van igaza...
Azt hiszem, Verát most már nem fogja elvenni 

feleségül... Vagy...? JTe nem. ezt mégsem hi
szem'. Nem is menne hozzá. Egy „megbélyeg
zett" emberhez, — ugyan kérem...

Egyed Zoltán

— Színészek kegyelete. Vasárnap leplezték le 
a Kerepesi-temctőben a magyar színészet 
halottainak: Németh Józsefnek, Papp Mihály
nak és Boros Endrének, a rákoskeresztúri 
temetőben pedig Nyarai Antalnak és Kertész 
Endrének, síremlékét.

— öngyilkosok. Király Béla, 21 éves pénzügyőri föl- 
vigyázó Szabadszálláson, a pénzügyőri laktanyában, 
szolgálati fegyverével mellbelőttc magát, Elet vesző lel’, 
mes sérülésével Budapestre hozták és a Szent István- 
kórhdzban vettél: ápolás alá. — A Bulyovsaky-utca 27. 
szánni házban Krém Stefánia 22 éves szobaleány ön
gyilkossági szándékból nyitva hagyta a gázcsapot. Reg
gel holtan találták. — Vasárnap délelőtt a Madách-utca 
22. számú házban Czipó Imre 37 éves napszámos a lámpa 
tartó kampójára fölakasztotta magát. Az öngyilkosságot 
a piacról hazatérő felesége fedezte fel. de a szeren- 
csétlon emberen már nem lehetett segíteni, mert már 
meghall. Nagy nyomorban élt, hattagú családját nem 
tudta eltartani és ezért követte el az öngyilkosságot. 
— Az István-ut 18. számú házban Hegedűs Istvánná

nő szublimáltat megmérgezte ma
állapotban a Rókus-kórliázba vitték.

László 38 éves trnflkos vasárnap délután n 
szám alatti lakásán fejbelötte magát. 

kiérkeztek, már halott volt. Levelet ha- 
nmelybon megírta, hogy ön gyilkosságát 

: gyógyíthatatlan betegsége miatt, követte 
Juna 31 éves ápolónő Gólya-utca 31. szám 

öngyilkossági szándékból nagymennyiségű 
vett be. A mentők súlyos állapotban szálli- 

Rókus-kórházba, — Németh Márton gyári munkás 
szám alatt levő dobozgyár második 

Élet veszedelmes sérülések- 
mentők a Rókusba vitték. — Tóth Gizella cseléd
vasárnap este a Városligetben egy fára fiilakasz- 

magdt. A járókelők még idejében levágták és át- 
n mentőknek, akik a Rókus-kórházba szállították.

Nagy 
eltartani és 

István-ut 18.
31 éves háztartásbeli 
gát. Elet veszélyes 
— Csat hó 
Felső erdősor 32. 
Amire a mentők 
gyott hátra, i 
életunlsdga c!.< 
el. — Érsek 
alatti lakásán 
aszpirint 
tolták a 
a Mészáros-utca 00. 
emeletéről az udvarra ugrott. 
l:cl a 
leány 
tolta 
a d i n k

— Hatalmas néptömeg hullámzik Elkán és Gerő szűcsök 
<\> iivás.sv-pi 27) gyönyörűbbnél gyönyörűbb prémekből 
újabban átalakított kirakatai előtt.

el a butonokat, a 
nem rohant ki-

Miive 
demonstró- 
ellcn. Föl- 
gra tikon

Francia parfém különlegességek a legolcsóbban 
Dorollya-utca 12 Telefon 188-89

r

-re:

2

«

nyeremény
10nyeremény

Egy aranysorsjegy ára 10.000 K

«

Sorsjcgyek viszonteladóknak is: 
ARANYSORSJÁTÉK INTÉZÖSÉGE

5

VB Szabndság-tér 6
Telefon: 203—17

teljesen fölszerelt 
motorkerékpár 
Singer varrógép 
sülyeszthető asztallal 
teljesen fölszerelt 
kerékpár 

2C0 nyeremény 200 db arany- és ezüsttárgy
A sorsjátékot a Magyar Nagyothallók Országos 
Egyesülete saját kezelésben rendezi s kötelező
lóg’ kijelenti, hogy fönti főnyoreniénytárgyak 

fémjelzett

szinaranyból vannak

vx mevle

KOSZTEIJTZ

a
mert
volt.

— Na és Vera? Nem adta 
gyűrűket, a gyöngyöket és 
Űzetni a 40 milliót?

Jani legyint és nem felel.
— A művésznő nyilatkozatai?
— Ezek a nyilatkozatok

apokrifek.

A nagyközönség b. ügyeimet föl
hívjuk a sorsjáték nagy értékű

főnyeremény 
nyeremény 
nyeremény 
nyeremény 
nyeremény 
nyeremény 
nyeremény

November bő 6-án, pénteken este a 
„Madonna** bemutatója a Vígszínházban

4 kiló színaranytömb 
kiló szinaranytömb

1 kiló szinaranytömb
3 vagon búza
1 négyüléses automobil
1 kereszthuros zongora
1..............................
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Pssthy igazsááügymmiszter Kijefonti, 
hogy a hitbizományoK reformja tavasszal 

Kerül a nemzetgyűlés elé
Ma vagy holnap tanácsKoziK Búd pénzügyminiszter a valorizációról

(A Reggel tudósítójától.) A hitbizományok 
reformja ma már olyan élénken foglalkoztatja 
a politikai és gazdasági köröket, hogy A Reg
gel munkatársa szükség’esnok tartotté legille- 
tékesebb helyre,

Pestliy Pál igazságugyminiszterhez 
fordulni föl világ ősi tás ért, akit mindenekelőtt 
arról a vádról kérdeztünk meg, hogy a kor
mány csupán politikai taktikából vetette volna 
föl ezt a kérdést, amelynek megoldását maga 
sem tartja még időszerűnek.

— Hogy a kormány mennyire nem tekinti 
poZitíZcai kérdésnek ezt az ügyet -—válaszolta 
az igazságügyminiszter —, bizonyltja az is, 
hogy

az igazságiigyminiszteriumban nap-nap 
után folynak a tanácskozások a hitbizo

mányi kiváltságok reformjáról.
Természetes, hogy ilyen nagyfontosságu ügyben 
nem történhetik máról-holnapra döntés és min
denekelőtt az alapelveket kell tisztáznunk, 
vagyis azt, hogy

a kiváltságokat milyen mértékben kell 
megszüntetni és hogy kik fogják meg

— Kinevezték az uj orosz hadügyi népbiz
tost. Moszkvából táviratozzáik: A váratlanul el
hunyt hadügyi és tengerészeti népbiztos, 
Frunsc, utódjává eddigi helyettesét nevez
ték ki.

_  Két vasúti kocsi közé került. A dumaparti teher
pályaudvaron Csendes István 32 éves napszámos, tolatás 
közben két vagon ütközője közé került, amelyek a sze
rencsétlen embert összezúzták. Életveszélyes sérüléseivel 
a Szent Tstván-kórházba vitték.

— A közalkalmazottak olcsó cipőakciójának vállalása 
igen nagy föladatét rótt a Mcrcur cipőgyár rt.-ra, mert 
a közalkalmazottak részéről úgy strapa-, mint luxuscipők 
iránt megnyilvánult tömeges igénylések kielégítése céljá
ból a vállalat teljes üzemi készségét kellett az akció szol
gálatába állítani. Egyben a kedvezményes vásárlási jogo
sultság időtartama december 1-ig hosszabb! Itatott meg, 
mert csak Így válhatik leliotségc.ssé, hogy a tömeges 
igénylések és előjegyzések mind kielégítést nyerhessenek. 
Fényképes igazolvány előmutatása mellett vásárolhat 
minden közalkalmazott naponta reggel 8-tól megszakítás 
nélkül este 6-ig * központi clárusitótelcpon, VI. kerület, 
Dalnok-utca 11.

kapni a reform következtében fölszabaduló 
földterületeket.

SzabóErdélyi Aladár a hitbizományok teljes JncK; 
szüntetése mellett foglalt állást, miK Szabó 
Sándor a hitbizoniunyi földbirtoknak 
20(10 katasztrális holdra való maxi múlását 
tartja szükségesnek. E javaslatok Icai szenmen 
egyelőre természetesen nem foglalhatok íiiiast, 
mivel nem vághatok elébe a megindult tanács
kozások eredményének. Az alapelvek tisztázása 
után fog sor kerülni arra, hogy a foldmiveies- 
ügyi minisztérium képviselőinek bevonásával 

min i sz tér köz i értekezletet 
tartsunk ebben az ügyben és a minisztertanács 
csak a különböző érdekeltségek és szaJccrtok 
meghallgatása után fogja majd a döntő szót 
kimondani. A hitbizományok reformjáról szőri 
törvényjavaslat véleményem szerint mar a ta
vasszal a nemzetgyűlés elé kerülhet.

Az igazságügyminiszter végül közölte munka
társunkkal, hogy a valorizációs törvényjavas
lat ügyében hétfőn vagy kedden tanácskozik 
Búd János pénzügyminiszterrel, aki a javasla
tot még ezen a héten a nemzetgyűlés elé fogja 
terjeszteni.

— A görögök mindent elpusztítottak a bol
gár falvakban. Szófiából táviratozzak: A Vö
röskereszt kiküldöttei a görög csapatok áital 
kiürített, bolgár falvakban megállapítottak, 
hogy a lakosság helyzete a legkétségbcejtőbb. 
Leírhatatlan látványt nyújtanak a görögök 
által elpusztított falvak. Hatszáz embernek 
még a legszükségesebbje sincs meg. nincs egye
bük mint az a ruha, amely a testükön van.

— Mit láttak a magyar kiküldöttek a torinói és 
grcnoblcl idegenforgalmi kiállításon? Három magyar ki
küldött. Szviezsényi Zoltán, miniszteri tanácsos, a „Buda
pest Fürdőváros Egyesület" ügyvezető igazgatója, Rár- 
sony Oszkár, a Menetjcgylroda vezérigazgatója és 
liánlaky Géza, a Szent Gellért-fürdő igazgatója most 
készítették el jelentésüket a torinói és grcnoblci turisz
tikai nemzetközi kiállításon szerzett tapasztalataikról. A 
terjedelmes és értékes jelentés sajnálattal említi, hogy 
a két kiállításon, ahol még a gyarmati fürdőhelyek is 
képviselve voltak, Magyarorszdgnaft liirc-nyoma sem 
'■jött. A tapasztaltak alapján határozottan fontosnak tart
ják, hogy Hudapcslen 1927-ben valóban rendezzék meg 
a tervbeveti fürdőügyi és turisztikai kiállítást. Kelet és 
nyugat választóvonalún ez a kiállítás megmutatná nyu
gatnak kelet romantikáját, keletnek pedig nyugat fej
lett fürdőkiilturáját. Nagyon fontosnak tartják fürdőink 
propagálása érdekében, hogy francia mintára, vonják, a 
népjóléti minisztérium hatáskörébe a „Budapest Fürdő 
város Egyesülőt"-et, amely, mint a francia kezdeményező 
szindikátusok, szívós és lelkes propagandával sikoreson 
ismertetheti meg a külfölddel a magyar fürdővárosokat.

egyebet ne
egykori szerkesztője 

? Izon yára illem! anár. 
uk a turáni 
itól sem, ami 
u érdekes: a 
'tgban nagy

mellett. A 
okon tüzet 
ízi kurzusra, 
• n<rv ni Válni:

iráni saj'.ófaiskolának, egy jelen- 
ava 1 ó kurzusi ntéznióny nok, ahol, 

mondjunk. Árka János, 
volt — profesz- 
Nern a 7 milliót 

lapir ó-növendékektől, ti 
az egészen lényegtelen 

Ripka-párt vonult föl a 
rob b a iju l a ki' rz uslan- 
ixipka-párt persze u vó- 

okúdott Wol fiókra és a 
most azonban nem mű
it sem. hogy az egykori 

he i'öltéllen hódolatát, 
ismerik ökot — a közös 

veszély fenyegeti Ilipka 
Demokratikus Ülök előtt

— Gázol a mótorkerékpár, gázol a villamos. A Hungáriá
id és Korcpesi-ut sarkán egy niótorkcrékpár elütötte 
üalogh Antal 31 éves hivatalnokot. A mentők súlyos 
agyrázkódással szállították a Szent Tstván-kórházba. — 
Cinkotn és Mátyásföld között az országúton Makiár János 
32 éves cipészBCgédet gázolta cl egy motorkerékpár. 
Makiért súlyos sérülésekkel vitték a Telepi-utcai kór- 
házba. A gázolások után mindkét mótorkerékpár elrobo
gott, úgy, hogy egyiknek a számát sem sikerült fölirni. 
— A Lehel-téren egy 55-ös jelzésű villamoskocsiról le
bukott Vince Gyula 25 éves sznbóseged es a pótkocsi 
kerekei alá került, amelyek bálidból levágták. — Az Tat- 
vún-nt és Hcrmina-ut sarkán CsrfcoMÍcs Antal 50 éves 
lóápoló leesett a villamosról és fejét oly szercncrctlenül 
vágta a gyalogjáró kövezetéhez, hogy súlyos koponya
törést szenvedett. Mindkettőt a Kókus-kórházba szállí
tották.

— Sarraii tábornok csak nagy/nehezen méné, 
kü!t meg’ I)ainaszkuszbói. IVirishol jeleni i k: 
Kgy Szíriából jött utazó el mondja, hogy a föl- 
kelők Damaszkusz körül a falvakat megszállva 
tartják. A városban éhhalál veszedelme fenye
get, mert a Ilanranhól jövő ékdmiszcrszúUit- 
mányok útját, elvágták. Sarraii tábornok a va
ros lövetésc előtt éppen csak hogy cl ludoll me
nekülni és nagyon erős katonai kíséret födö- 
zeto mellett. Bejrutba ment. A naptömeg meg
támadta lakását, iw olt talált értékes gyűjte
ményt a mecsetbe vitte és o házat felgyújtotta. 
Sarraii tábornok 18-án indul el Bcirutból, hogy 
visszatérjen Franciaországba.

— Repülőkatasztrófa. Ropenhágáhól jelentik: 
Vasárnap délután a Kopenhága melletti röpülő
téren lezuhant egy repülőgép. A gép vezetője, 
valamint három utasa meghall. Két másik utas 
megsebesült.

cwBwsŰKgfsetij árban legeEőnyesefohen 

ftoditár
V, Nádcj7-i!ta 15. — Telefon » 62-72

RfSvícl bűnein l,60Q.oorj-től, houru 3,000.000-tól

<

53

91

széles 
széles

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

Prlüiü 
Príma
Boirtlű 
KJOtüGlé
Velour

K 
K 
K
K 
K

590
2.225 
S.49S

160
1.000

K 
K 
K
K

58 cm
78 cm
100 cm széles
115 cin széles

FutóSZÖnyog UJíTlíürrel, 45 cm széles . . 45 
FatóSZfflnyey bortiOrroI, 58 cm széles . . 
fEíűsz'inyes hortiOrrel, 68 cm széles . . 70 
FutószOnyeg bürúOrrei, 91 cm széles . . 
tgyszlntt, barna, nf-ként . . 93 K-tól följebb 
Mintázott, maként.............100 K-tól följebb

r

I
6

Bdríhont li&ífal, 50. cm széles 
s&ET.ften: iiíitta!,
HJ&rtöenS háttal, 
fónrcZionl háttal,
ffiarclKjitt háttal,

Szőnyegek
Smyma utánzata cbértlö-

szttnyoü .............................
la bouclé ebOUttiszOnyeo . .
Velour plüss eb£dlösz6nyeg
Velour pl’dss ftfjyQtó...........
Príma selyemmokelátvető .

8SJBAPEST, Vll5R&MfczM 24, E^sétoeí-ScörMt 28, v, üpM-kő™ 24, ex, Eerenc-iíorut 36

|
Va!<M fefcw-

t

Garnitúrák, átvetfök, asxtalteritökg butom$vs" 
tek és taftkuszszőnyegek

7909

i ■ • > < I | M * f M * M >

60
80
83

K 
K 
K

rdíiCipflíí , . . 215-ÍÖI 
Sörídntik . . . 1254ÖI

Linóleum niettett a Seslobb patfKíbtirkolat
WttiinftHc gyffnjrOrU miittákban
széles
széles
széles

*

ra^gonyök
EConiln, rendkívül dús, színtartó mintákkal, 

teljes ablak, 2 szárny, 1 drapéria 160 K-tól 
Duior- lés Stl^iWszavelelli napy vASaszíék- 

l?.................................................. 90 K-tól
Motettává szór, iHaíradüuzal (grádli) 

nagy választékban

Árak ezer
™ kora mákban
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W^ofos és lázas ütemben 
fia® olcsóbbodni a megélhetés 
Nw&y válságok söíéf felhői az árukészletekbe 

fulladt világpiacon
(A Renget tudósítójától.) Finom, képzett, 

ötletes emberi agyvelők ezrei keresik a kiutat 
abból « gazdasági zűrzavarból, amelynek ször
nyű méretei csak most mutatkoznak meg tel
jes mértékben a vergődő európai társadalom
ban. Nemcsak a mi szegény országunk küzd 
gondokkal és néz elborult, szemmel a jövő 
elébe, hasonló aggodalmak és gondok gyötrik 
Európának majd minden országát, a homályos 
és ködös jövő gondja, a nagy kérdés,

hol helyezze el és kinek adja e! Európa 
megdrágult termelésének fölöslegét, miből 

tartsa el sűrű lakosságát.
A most múló évben még abba a reménységbe 
kapaszkodott a világ, hogy a tömeg vásárló
képessége a munkabérek, és fizetések 'növeke
désével együtt fog emelkedni és ez vet véget a 
fogyasztás nagy válságának. E remény ma 
inár majdnem nyom nélkül eltűnt. A tömeg 
fogyaszlóképességc nem emelkedik, de lassan 
kibontakozik a világ termelési statisztikájá
nak számoszlopaiból, hogy az emberiség te
remtőereje uj és hatalmas árutömegeket kezd 
ontani a világpiacra s nem a fogyasztőképcs- 
ség emelkedik a magasabb árszínvonalhoz, 
hanem megfordítva,

a megnövekedett árukészletek szorulnak 
le a nagy tömegek csökkent vásárló

erejéhez.
Ha kiragadjuk az áruk nagy tömegéből az 

öt legfontosabb világcikket, akkor látjuk csak, 
milyen torz arányokba préselte a háború és a 
nyomán járó spekuláció a világ termelését és 
áruelosztását. A világ nyolc lep,-nagyobb

búzatermelő
országának a háború előtti években átlagos 
termése az „Economist” szerint 100 millió 
guarter körül forgott. A háború után ez a 
mennyiség lecsökkent 380 millió qu-ar tőrre, 

évben azonban már jóval meghaladja a 
135 millió!, tehát elhagyta már a békét crm elést.

Cukorban
a termelés messzi elhagyta már a békeévek 
termését. 1913 bán 8J> millió tonna répacukrot 
termelt a világ és kevés liijján tízmillió nád
cukrot. A múlt évben ez a termés fölszökött 
22.5 millió tonnára, az idei termés pedig még 
a múlt övit is meghaladja. A tömegek ruház
kodásának az alapja

a gyapot,
amelyből 1913-ban 22,000.000 bála került a piacra, 
körülbelül annyi, amennyit a világfogyasztás 
fölhasznált. Az idei termés az Egyesült Álla
mokban meghaladja a 15,000.000 bálát s ez 60%-a 
lévén a háború előtti viiágtcrinésnek, az össz
termés 21.5 milliót jelentene, de 1914 óta a vi
lág gyapottcrmcléso területben is jelentékenyen 
megnő rekedvén, világos, hogy az ezidei gyapot
termés is elhagyta már a békeévek állagát.

EmRSSÍE.^ 6R!LL 
! rM»!Sl KAllTKS 
| Szeressen-uí<ia 35. TeleSon: 83-74

M

■« Jón a tél
és ha a nyáron él is mu
lasztotta, mos! sürgésen 
szerezzen be tnagánah és 

családjánah

K
l 
c

Alexander & Evelyne 
F.líynnr & f ügén Köváry 

mondain táncospárok

November hó 1-től:
The International Five {Augmented}

PALMER JOMES 
énekes, táncos néger jazz-bandje a 

Jarclin de ma Soewr-böl 
szerződtetve

- --»«■- — ■

FLOREWCE1'
a néger pacsirta

Brilliánsokat, gyöngyöket

Megnövekedett a gyapotföldolgozó gyárak 
száma is ós a gyapotipar orsóinak száma 130 
millióról 160 millióra szkött föl. A világterme
lés ma már legfőbb hajtóerejének

a kőolajnak termelése még megdöbbentőbb 
növekedés képét mutatja.

1913-ban a világ petróleum termelése nem egé
szen 600,000.000 hektoliter körül mozgott és ez a 
mennyiség 1924-ben kevés hijján a háromszoro
sára 1.610,000.000 növekedett. Nemcsak a leg
főbb tömegcikkek termelése növekedett meg 
ilyen lázas iramban,

megnövekedett a szállítóeszközök száma ós 
űrtartalma is,

a világ hajótonnázsa. 20°fc.-kal nagyobb ma, 
mint volt a háború elölt s csak ebben az esz
tendőben majd másfél millió tonna ür tartalmú 
uj hajót bocsátottak vízre. A világ igy meg
növekedett árukészletét nem lehet elégetni 
vagy a tengerbe hajítani, amint ezt Brazília a 
kilencvenes években eladhatatlan káivékészle- 
teivel cselekedte. A megnövekedett áru egyre 
nagyobb erővel préseli a. piacot s a tökéletlen 
fogaskerekek hajtotta világgazdaság láthatárain. 
sötét felhőként gyülekezik ez a növekvő áru
mennyiség, amely előbb vagy utóbb nagy vál
ságok és dúló pénzügyi viharok formájában 
fog kirobbanni.

Nem százalékok töredékeivel fog ekkor ol
csóbbodni a megélhetés, hanem viharos és 

lázas ütemben.
Magyarország nem nagyiparos ország s c viha
rok csak egy ponton fenyegethetik: államház
tartáséinak terén. A magyar állam költség
vetése még mindig a magas arakra, a trónra 
ültetett anyag’értékrc van alapítva. J)e az arak 
erőteljes csökkenése mellett nem lehet az állam
háztartás kiadásait túlnyomó mérl’kben — 
majd 75% erejéig — vámokra, fogyasztási és 
forgat mi adókra alapítani; nincs a világnak 
az a ke.ménymarku közigazgatási és rendőri 
szervezett1, amely egy ország lakosságára ra 
tudna erőszakolni olyan vamokat és olyan lor- 
galmi adókat, ainelyek az áru értékét sokszo
rosan meghaladják. Pedig a vihar közeledik! 
A tengeri szállitá®i dijak nemrég elérték a 
békcszinvonalat s a eardilTi szén hét év óta a 
múlt héten először sülyedt némely kategóriák
ban a békenivó alá. ÍK. D.)

X A bankok féltékenységének és kicsinyes 
politikájának az üzleti világ és a nagy
közönség issza meg a levet. Agy hele V'fjf 
már érvényben a leszállitf !t bankrála. anélkül, 
hogy nagybankjaink a hitelkamatot is ugyan
ilyen arányban leszállitották volna. A hitel az 
egyéni megbízhatóságtól íiigg es a bank koc
kázata is benne foglaltatik. De a mai «z<iik 
hitelkeretek között nem nagyon valószínű, 
liogy bankjaink kell') födözet nélkül és erős 
rizikóval valakinek nagyobb összegű hitelt 
nyújítanának. Ez az, enyhén szólva, indokolat
lanul magas kamatláb b'hát az egyébként is 
abnormálisán alacsony liőloku vállalkozási 
kedvre egyenesen fagyasztó hatással van. A 
régi időben a betéti kamatláb egy vonalon 
mozgott a. Jegyintezet rátájúval, ma, oz 
önkényes megállapítások komban, a szabad 

I betéteket 2*fo-kal nyomták le a bankkamat- 
| láb alá, viszont a hitel árát abnormisan ína- 
1 gasra szabván meg. egyenesen elriasztják a 

közönséget a tőkegyűjtéstől. Hiszen u Pénz
intézeti Központ kamattételei között. is elő
fordulnak 11%-os kamat fölszámitások, ami pe
dig a bankkamatlábnak 60%-kal való emelését 
jelenti! Meddig tart még ez az önkényes es 
hangsúlyozzuk, nemcsak a gazdasági eleire, 
hanem magára a bankvilágra is káros hitel
politika? Minden bank sanda szemmel figyeli 
a másikat, alig van olyan bankvezér, akinek 
ne volna kedve az asztalra csapni s fölfordí
tani <vzt a visszás kartell, de mindegyik fél a 
másiktól .v ennek a' kölcsönös féltékenységnek 
és kicsinyes ii-leli politikának az üzleti világ 
és a nagy közön ség issza meg a levet!

X Nemzeti Hitelintézet Itt. rendkívüli 
határozta, hogy t» milliárd K nlnptőkejól 3 millió JHI0 K 
névértékű u.i ré.szxény kibocsátásává! 12 milliiirdrii emeli. 
\z ui részvényeket diirahnntént 6500 K ért részvényesei

nek ajánlja föl. nkik minden régi után egy nj részvényt 
v. Iminek út. Elővételi jog: november 2-től 10 ig. Ezután 
nz intézet összes snjnt tőkéi 36 inilliárdra emelkednek. 
Az igazgatÓHÚgbii beválas/.lattaki Pásztor Miska <*s Win- 
diseli llermnnn, a fölügyelőbizottsngbn: fehér István.

nranyat, exüstUt, gyWngyUt é. 

ti f kinél drágábban veszek 
Singer J., IV, Egyetem-u. 11. KfcKS

csakis valódi

SÓSBORSZESZT ■V
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koz.
amely diadalmasai küzd 

meg minden halfa! és Kór
ral, amelyet a íéi okoz

A téli meghűlés nyomán jelentkező 
mindenféle fájdalmat megszünteti a 
Dianával való bedörzsölés, masszírozás.

Az elpuhult testet is alkalmassá teszi 
az ellenállásra a téli hideggel szemben.

A fárasztó téli utak után enyhülést 
és föl frissülést okoz egyszeri masszíro
zás is. ,Téli sportot űző vadászok, korcsolyá
zók, ródlizók, skizők egy óráig sem 
nélkülözhetik. t

Ha megfázik, egyszeri bedörzsóles 
iolnielegiti, vérkeringését mozgásba 
hozza és előzetesen megóvja ni komo
lyabb betegségtől.

Télen túlfűtött szobában gyakran 
lehet fejfájást kapni, amit ez a csodá
latos szer percek alatt csillapít.

A téli náthát eloszlatja, kábult fejét 
föl frissíti egyszeri szagoltatás révén.

Télen a torkát, garatját semmivel 
jobban meg nem védheti, mint ha reg
gel-este DlANA-sósborszesszel garga
rizál.

Télen erősebben lép föl a csuz es 
rheitma, amelyeknek ez a szer legna
gyobb ellensége.

Kibírhatatlan lenne az Bn 
számára a tél, ha wem sze
rezné he ezt a fójüalomcsíi- 
fiagííő, üdítő, edző, erősítő, 
frissítő és íeríőííenitő szert

A házi gyógyszertárnak legelső 
kelléke a C* B A N A-sósborszesz, 
amely minden bajnál,fájdalomnál 
kimerültség! állapotnál az első és 
leghathatősabb -iegitséget nyújtja

Minden családnál, 
minden háztartásban 

nélKiiiőzhetetlen

Szellemi és testi munkások 
számára egyaránt fontos, 
mert töiirisstti az értelmet 

és edzi a szervezetet

Eredeti üveg plombáivá 
mindössze 16.000 kor.

Mindenhol kapható’

í
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A nemzetgyűlés másik „angolja", a szo
cialista Malasits vitába száll Nagy Emillel 
A magyar kormánypolitika parlamentáris fügefalevéllel letakart fascizmus“n
(A Rcoocl tudósítójától.) Nagy Emil volt, igazságiigy- 

miniszter külföldi tanulmányutjáról vissznórkezvo, há
rom irányban gyümölcsöelette angolországi tapasztalatait. 
Először igen 'tiszteletreméltó elszántsággal sikraszállt a

hivatali korrupció
ellen, majd követendő példaként mutatóit rá az angol 
bíróságok gyors Ítélkezésire, végül megállapította, hogy 
Bc.thlcn István gróf miniszterelnököt a külföldön is 
nélkülözhetetlennek tartják a magyar kormányzat élén. 
A volt igazságíigyminiszter állásfoglalására érdeklődve 
figyelt föl az egész közvélemény, érdekesnek tartottuk 
tehát megkérdezni erről

a nemzetgyűlés „másik angoljának", a szocialista 
Malasits Gézának

a véleményét is, «7rí mint, villanyszerelő, három eszten
dőt töltött Londonban és a batterscai munkásegyclemen 
szorgalmas hallgatója vplt Sidncy Wcbbnck és Bemard 
Shawnak.

— A volt igazságügyminiszter ur — mon
dotta A Reggel munkatársának Malasits — 
a jómódú londoni nép szemüvegén keresztül 
ismerkedett meg az angolországi viszonyok
kal és igy nem is tehet róla, hog-y tapaszta
latai egyoldalúak maradtak. Azt meglátta, 
hogy Angliában nincs, de úgy létezik, nem 
tudja, hogy egyáltalán miért nem is lehel ott 
korrupció. Teljesen

kizárt dolog a korrupció ott, ahol „a demo
kratikus kontroll** érvényesül a politikai 

és társadalmi élet minden vonalán.
Kizárt dolog a korrupció ott, ahol a. köz
alkalmazottak lényegesen jobb megélhetési 
viszonyok közöli lényegesen nagyobb fizetést 
kapnak, vagyis

a tisztviselő

a

nem siilycd le osztályának 
életszintje alá
dolog a korrupció ott, ahol a

gyülekezési, sajtó- és szólásszabadságuk na
gyobb, mint akármelyik köztársaság koz- 
szabadságai. Anglia: köztársaság — királlyal 
az élén, akinek kizáróan csak társadalmi 
funkciója van, reprezentálja az angol urat, 
anélkül, hogy az állam ügyeibe beleszólhatna 
vagy bele kívánna szólani. Jó köztársasági 
ember létemre ezért tudom megérteni, hogy 
az angol szocialisták nem harcolnak a király
ság ellen. Ezek az ideális viszonyok magya
rázzák meg azt is, miért az angol a viliigrázzák meg azt is, miért 
legsovénabb nemzőI e.

Az angol szocialistát, 
anarchistát csak egy 
vakarni és máris ott áll 

nabb nacionalista.
Angliában elképzelhetetlen a Cuza-ügy, mert

kommunistát, sőt 
kicsit kell meg- 

előttünk a legsové-

ha akadna politikus, aki még csak, szóba is 
állna az ország ellenségével, honfitársak üldö
zőivel, elnyomóival, azt

a közvélemény haragja 24 óra alatt el. 
söpörné nemcsak a politikai, hanem a tár. 

sadalmi élet porondjáról is.
Nálunk, persze, „nagy fiuk" a Cuza professzor 
barátai, mert a közszabadságok egyoldalú 
kezelése folytán csak nekik szabad agitál- 
niok és a kormány, amely Jaaius-ureának 
egyikével a demokratikus nyugattal kacérko
dik, hűséges szövetségest támogat bennük a 
demokrácia erőinek, le fojtására. A magyar 
kormánypolitika ilyen körülmények között 
nem is más, mint

parlamentáris fügefalevéllel letakart fasclz- 
ni us.

Nagy Emil harmadik inegál 1 api fásáról, Delh
ién nélkülözhetetlenségéről nem mondhatok 
mást, mint hogy

Bethlenben a külföld kétségtelenül nagyim 
ügyes embert lát.

és a munkásság gazdasági, 
claléltságá t na gy sze r i i en

uraj ma biztosi tanára.
aki a polgárság 
letörtségét, lelki 
tudja kihasználni

IXB

MiKIóssy Gábor színigazgató meghalt,
mert családjában tradíció, hogy minden 
MiMóssy hirtelen meghal 53 éves Korában

(A Reggel tudósilójától.) Szombaton érkezett 
Budapestre az a hír, hogy Miklóssy Gábor volt 
kispesti színigazgató, Kiskunfélegyházán hirte
len meghalt. Budapesti .szinós/ikörökbem, ahol 
ismerték Miklóssy kispesti, küzdelmeit, ame
lyek lélekben súlyosan megtörték, az a hiede
lem terjedt

Miklóssy
el, hogy
c 1 kóser ed ősében öng.v ilk osságot 

követett cl.
érthetőnek találták, meri tudták,

mert a Miklóssy.családban tradíció, hogy
53 éves korában minden Miklóssy meghal.
— En te hallottam erről — mondotta Miklós 

syné Molnár Aranka —, ez a fátum beteljese
dett Miklóssy Gyulán is, aki az első magyar 
nyelvű magánszínház igazgatója volt. Eddig 
nem hittem ebben a mesében, most azonban... 
kétségbeejt!

Szeme könnyel tolt meg; férjére és kisfiára 
gondolt...Ezt nagyon

hogy Miklóssy, aki 20 éven át volt Kispesten 
kon- 
hogy 
köz
élet -' 

haiá- 
enge-

Eredeti

JKezdete 8 órakor

ni

Húzás 1325 december 5-én

✓

3
1

Azonkívül 465 különféle kisebb

és végül kizárt 
nevelés, a közfölfogás, •

a közmorál még a legutolsó munkásba is 
belédresszirozza a gcntleman-like visel

kedést.
A munka odakiinn „úri dolog'1, igaz, hogy 
megélhetést is biztosit. Ezért nincs Angliában 
és ezeknek hiányában van Magyarországon 
korrupció, amely ellen nem elég cikkekkel 
hadakozni, hanem wic/7 kell szüntetni az 
okokat, amelyek szükségszerűen előidézik. 
Ami már most a második kérdést illeti. Angliá
ban nemcsak azért gyors az Ítélkezés, mert -a 
bíróságok nincsenek annyi formaságokhoz 
kötve, hanem azért is, mert

a politikai pöröket nem ismerik,

színigazgató, a nyáron a rossz színházi 
junktura folytán eladta házát, mindenét, 
tógsiil alánok tagjait kifizethesse. Az is 
tudoinásu volt, hogy Mi'klóssyt teljesen 
unta tette Kispest város tanácsának az a 
rozata, amely megvonta tőle a játszási 
délyt. A Reggel munkatársa fölkereste az el
hunyt igazgató öccsét, Miklóssy Aladárt, hogy 
megkérdezze,

mi okozta Miklóssy Gábor hirtelen halálát.
Miklóssyné Molnár Arankát találtuk a család 
kispesti lakásán; éppen vasárnap délelőtt ka
pott levelet férjétől, aki Kiskunfélegyházára 
utazott, fivére temetésére. Miklóssy Aladár 
expresszlevelébcn a fátumot ernliti és elmondja, 
hogy fivére

nem lett öngyilkos, hanem hirtelen meghalt,

Holnap, kedden, eBösxör

Minden színpadon át 
Rótt és SteBnhardt 

vigjútókrevüje és a 

szenzá&íős ujj m&ásor

a merik a i cipő k ii 1 ö n 1 egcsségeink

•(Ouer
gyárim á n y o k áll a n d ó a n kap h a t ók 

Aincr ican S h o o Coinp. L t d.
V, Dorottya-utca 7,

VII, Erzsébct-körut 42

Főnyeremény:
TOO millió korona értékben 

briliáns, arany- és ezüstékszerek
1
1
1
5

10
16

»»
•»

női kelengye . . 
zongora ......

... 50

... 20
hálószoba . . . . ... 20
nyeremény . . . . á 10

. á 

. á

Telefon 14—22

cinény

Sorsjegyinlézöség: IV, Magyar-utca 3
Telefon: József 108-98 Ü

Görögországi vevőnk kósodolmosségo miatt vissza 
maradt, iiinimüvéizl kivitelű

<•8 egyéb lakborundezési tárgyak 
jutányosán efadók

Megtekinthetők

Böhm és Simay
Budapest IX, Őllöi-ut 15

Erkel-utca sarok

Függönyök, 
csipkék, etaminok 

legolcsóbb árakon, csakis 

Wieg Testvéreknél 
IV, Deák Fcrenc-utca 23
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Színház,
Ami az Intim Pistából kimaradt

Mondja, kedves Intim Pista,
mi lelte, hogy olyan virágos kedve van, hogy 
mint a kerge birka, topog itt körülöttem?

— Két sző! Engem szeress! A habos világos 
sörtől, meg a pezsgőtől megszomjaztam, az 
illatos pörköltöktől, a gyönyörű hideg haltól 
jó étvágyam lett, a sok nóta, a csárdás, az 
angol görlök tánca... kevés hijján magam is 
beugrottam a színpadra. Ez aztán a meg
lepetés!

— A szezón legnagyobb meglepetése! Azzal 
mentünk a színházba, hogy egy robusztus ma
gyar tehetség robban ki: csiszolt, kulturált 
elme tűzijátékában, vagy a kor problébáival 
viaskodó költő alkotásában gyönyörködhetünk, 
földi Mihály ugyanis, regényei és novellái 
után ítélve, kétségtelen tehetség, a fiatal írói 
nemzedék egyik legértékesebb, legrokonszenve
sebb és legtisztább szándékú tagja. Az igy 
ismert és méltán becsült Földi Mihályból 
azonban mit sem kaptunk a Magyar Szinház 
újdonságában. Ami a színpadon folyik, a nyári 
operettnek, a kispolgári reviinek, a karzati 
igénytelenségnek, az elővárosi szcnlimcntaliz- 
musnak tarka, szeszélyes, trararabumdiés egy
velege. Ha a harmadik fölvonás néhány jele
nete el nem árulná az itt oly kurtára mani
kűrözött oroszlánkörmöket, ha a szerző a tap
sokra ismételten meg nem jelenik a lámpák 
előtt, azt kellene hinnünk, hogy Földi Mihály 
jócsengésii neve valamely misztifikáció folytán 
került az „Engem szeress" szinlapjára. Hogy 
Földi, annyi reménységgel és kíváncsisággal 
várt első színpadi bemutatkozása ily fájdal
masan kiábrándító, éppen a legnemesebb iro
dalom és a legszebb tradíciók hívei számára, 
ebben nagyrésze van a Magyar-Szinház direk
ciójának, amely az „Engem szeress" átrende
zésében, csinadr áltálban, trükkjeiben, bluff- 
jeiben, megállapithatólag nem tudta magát 
kivonni Féld Matyi szuggesztiv hatása alól. 
Elismerjük, hogy a publikumért való közel
harc szegény és fásult fővárosainkban általá
ban nem a legnobilisabb fegyverekkel vivatik, 
de egy kőszinháiznak mégsem volna szabad 
ennyire fittyet hányni a nívónak, a jóizlésnck, 
a tapintatnak, a szerző, úgy hisszük, ellenkező 
intencióinak.

— Hát ami igaz, igaz^ncm szabad dutm-dwn- 
golyóbisokkal lövöldözni!

— De nem ám, mert visszapattannak! Min
den részvétünk Titkos Ilonáé, vagy a darabhoz 
stilszcriibbcn, Ilonkáé, akinek izgalmas, most 
kibontakozó tehetségével valósággal rabló- 
gazálkodást űznek, a Magyarban. Úgy vergő
dött, müdalolt, bokázott, hacacárézott, töntör- 
gött szivenszurt becsvágyával és megalázott 
testi és lelki előkelőségével, hogy nem lepett 
volna meg, ha a második fölvonás közben 
hazaszalad jól kibőgni magát. Csortosnak újra 
volt néhány sallo-mortaleja, amit senki sem csi
nál utána. Micsoda példátlan artistatehetség, 
ha egyszer egy szerepet kapna, amiben kitom
bolhatná magát! Sugárzóan emberi, egészen 
finom, végsőkig leegyszerűsített figura a 
7j. Molnár adófőtanácsosa; ez a manierjaiból 
kinőtt pompás, megérett színész különben is 
egyre nagyobb formál mulat. Igazságtalanság 
volna, ha Dénes, Oláh Böskc, Dávid és Vágó 
nevét le nem Írnánk... Föl vonás közben az 
első emeleten cigány húzza a talpald valót és 
megérjük, hogy a közönség láncra is perdül, azt 
a jé.genkopogós hiskésit...

— Csuhaj-buhaj, ripityom ...
— Na dekáit majd csak rátalál a. Magyar is, 

Földi is a maga igazi darabjára. Talán az is a 
bajuk, hogy eddig nagyon keresték. A szerencse 
pedig nem hagyja keresni magát. Titkos 
egyelőre pihenni akar, úgy is volt, hogy a soron 
következő újdonságban, a Kistcmakers-darab- 
bán nem is játszik, de csak egy. heti pihenőt 
kapott, ezalatt a szinház az „Uj fölclesur"-at 
készíti elő ifjúsági előadásnak. Azután kezdő
dik újból elölről.

— Egyébként?
— Hogy úgy mondjam, pillanatnyi szélcsend 

uralkodik. Pénteken mutalják be a Vigben, 
ahol ezen a héten lesz az „Úriemberek" első 
jubileuma, a 25-ös, a Fazekas-darabot, két hét 
múlva pedig a Fővárosi Opercllszinházban a 
„Miami" 4, amelynek második fölvonásában, a 
„negro"-divatnak hódolva, lesz egy úgynevezett 
néger-szám is: egy néger énekesnő hat néger 
férfivel előad majd egy nagy néger ének- és 
táncszámot.

— Óriássi!
Na látja. Haladunk a korral. Vasárnap 

este megérkezett Piccaver is, akivel amúgy 
kutyafuttában beszéltem néhány szót telefo
non. Elmondta, hogy remekül érzi magát, egy 
hétig marad Pesten s a szezonban még egy 
hétig fog vendégszerepelni. A Ritzben lakik, 
vasárnap este a Iloyal-Orfeum műsorát nézte 
meg, ma este énekel először a Városiban. Más 
Városi hir: a publikum megette slágernek 
„A nagy nő"-t, úgy, hogy a Bródy—Martos— 
Szlatinay - operett bemutatóját, amely egy 
pilóta és egy amerikai milliárdosleány szerel
méről szól, el is halasztották. S minthogy azt a 
népdal is mondja, hogy: mindenféle operettben 
trükknek muszáj lenni, hát az itt is lesz; a 
második fölvonásban egy valódi Fockcr-gép 
lesz a színpadon, az F. III., valódi hangárral 
és valódi pilótával. Épp csak hogy röpülni 
nem fog, mert Cselényi, aki a pilótát játssza, 
még nem végezte el a tanfolyamot. A női fő
szerep Harmath, Hildáé.

— Römök.
— Na. Mi történt még a héten? Herczeg 

Ferenc reprizre került a „Gyurkovics lányok"- 
kai a Nemzetiben, csak Rózsahegyi Kálmán 
maradt meg a régiek közül, akit vasárnap vá
lasztottak meg Endrődön, szülőfalujában disz- 
pógárnak abból az alkalomból, hogy jubilál. 
Horkay Ferit Pethcö játszotta. Sokkal embe
ribben, mint az „Elzevir"-t. Akar még valamit?

— Pletykát, pletykát, pletykát a népnek!
— Maga olyan telhetetlen, mint Winston 

kapitány fókái. Hát tessék: Az a rendkívül 
elegáns, de babonásan sovány galíciai bárónő, 
akinek első férje a legcsinosabb báró volt a 
monarchiában s akinek ez az első férje azóta 
már egy aktív cseh, miniszter feleségétől is el
vált, újra férjhez megy egy volt országgyűlési 
képviselőhöz...

* Nagyobb lelkesedéssel kevés darabot próbáltak, mint 
Urai Dezső háromföl vonásos vígjátékét, „A méllóságos 
papa“-t. A Művész-Szinpndon működő társulatot színészek 
vezetik, a darabot színészek választották, színészek ren
deznek és a társulat, minden egyes tagja érzi, hogy nem
csak önmagáért, hanem valamennyi művészlársáérl dől 
gozik. Éppen azért a vígjáték előadása olyan lesz, amilyet 
csak a szinészlelkescdés tud produkálni. Az ötletes, for
dulatos darabnak minden finomsága, játékossága és vidám
sága érvényesül abban az együttesben, amelynek főerös 
ségei: jlaraszthy Aliéi, Faragó Sári, Győry Maliid, Vághy 
Panni, továbbá Toronyi, Várnai, Jeney, Somiár, Szent 
iványi, Ilékássy. A november 3-iki bemutntóelőndás 
jegyeit már árusítja a Mii vész-Szinpad pénztára (Csen- 
gery-utca 68), valamint a Színházi lilét, Bárd és Kultúra 
jegyirodák.

* Piccaver harmadik föllépése a Városi Színházban 
pénteken, november 6-án a „J{igolvtlo**-bnn tán még 
fokozottal) érdeklődést vált ki megelőző két szereplősé
nél. Glldál ezen az estén Alpár Gitta énekli, llelyárak 
25-t<i| 190 ezerig.

• „A nagy nő", a Városi Szinház slágcroporetlje ezen 
a héten is négyszer kerül színre: kedden, csütörtökön, 
szombaton ós vasárnap este. llelyárak 6000-től 58 ezerig.

* Ma, hétfőn este kezdi meg Piccaver vendégjátékát a 
Városi Színházban. Ez alkalommal először lép föl egy 
este két nagyszerű szerepében, a „Parasztbcesnlet“-ben 
és a „Ba.|azzok“ bán. Szerdán a ,,Bohémélet** HoJolphe- 
ját énekli. llelyárak 25-től 190 ezerig.

A világhírű newyorki

Renaissance
* Színházban

50 tagú társulat
Nagy .jazz-band zenekar

Előadások ’/t8 órakor

A Szerelem
és HaiáS iátéka

Romáin R o 1 1 a n d remek ni ü v e a
Belvárosi Színházban

S i m o n y 1 Mária, 
(Jeliért, T á r a y

„ Vigyázz, apuskám, 
megjöttek a fókák!.. .“

Vasárnap délután, amikor átsodródtam nagy- 
nehezen a Royal-Orfeum előtt tolongó tömegen, 
ezt kiabálta valaki a hátam mögött. Már hetek 
óta folynak a viccelődések a fókák körül, pla
kátok, sürgönyök, cikkek, kommünikék ordít
ják, sikoltják, sivitják, bömbölik: a fókák, a 
fókák, a fókák, már mosolyogtam az egészen 
— tegnap délutánig. Tegnap délután azonban 
láttam a fókákat. Hát kérem: a fókáknak van 
igazuk. Meg kell nézni őket, mint egy vi
lághírű truppot, mint valami híres színészeket, 
mert azok is színészek, az embernek eláll a 
lélegzete, olyan hihetetlen dolgokat csinálnak 
a színpadon.

Tessék elképzelni egy bazint és ebben hat fó
kát. A fókák úsznak a bazinben, mint ahogy 
normál, átlag, polgári fókákhoz illik, egy szót sem 
szólnak, csak úsznak. Egyszerre csak abba
hagyják az úszást, kiugrattak a vízből a bazin 
szélére s egy lépcsőn lejönnek s szép sorjában 
fölállanak. Mint az emberek. Erre kijön az ido
márjuk, Winston kapitány. Azt a ribilliót, ami 
erre kitör, el sem lehet képzelni. A fókák elkez
denek ugatni, körültáncolják, hízelegnek neki, 
csókolják, Winston kezet fog mindegyikkel, ra- 
portot tart, megdicséri vagy leszidja őket és 
ezzel kezdődik az előadás. Két hölgy jön ki, 
akik beugranak a medencébe és a viz alatt 
mindenféle produkciót végeznek. A fókák 
figyelnek, Winston int valamelyiknek s a kö
vetkező pillanatban a fóka hajszálpontosan el
végzi a hölgyek valamelyike által bemutatott 
produkciót. Ha jól csinálta, a társat — ez nem 
vicc — elkezdenek tapsolni, ha csak egy haj
szálnyi hibát, késést találnak, nekimennek, le
szidják, megtépázzák. Ez nyersen a produk
cióik lényege. Ami azonban a produkciók hihe
tetlen hatását teszi, az a majdnem kísérteties 
hasonlóság az emberi viselkedéshez, az a fe
gyelmezett, precíz munka a színpadon, majd
nem azt mondhatnám: az az intelligencia, 
amellyel a fokúk valósággal elfelejtetik ma
gukról, hogy állatok, egyszerűen azért, inért a 
viselkedésük nem az idomított állatok, hanem 
az öntudatos emberi produkciók illúzióját kelti. 
Az ember belepirul, amikor a bajuszukat tör
lik vagy tapsolni kezdenek, nem is beszélve ar
ról, hogy műugrásaik, uszómutatványaik való
sággal sportszerűek. Amellett bájosak, gració- 
zusak, humoruk van, komolyan mondom: ép
pen csak, hogy nem beszélnek. Saljapint meg 
kellett hallgatni, — a fókákat meg kell nézni. 
Élmény mind a kettő.

A műsor többi számai is egytől egyig kitűnőek. 
Van egy remek lasszó-szám, egy négy tagból 
álló rendkívül finom légtomász-szám, amely 
könnyedségével, eleganciájával és szenzációival 
a Nathano Bros. tavalyi hihetetlen sikerű szá
mára emlékeztet. Föllép egy knock-about-szám, 
Mac Tűre, aki Türk Bertának, a Kis Komédia 
népszerű énekesnőjének az öccse, továbbá egy 
fiatal magyar táncosnő, Berinaey Stefi, aki 
azonban, ezúttal először lép föl magyar varieté
ben. Mint az indiai gyöngy, úgy csillog ez a 
gyöngyházfényéi karcsú, test a táncosnők Tecla- 
rengetegében. A műsoron szerepel Békeffy 
Lászlónak egy pompás kis tréfája, amely a gra
fológusokat figurázza ki. Csupa derű, esprit ez 
a kis színdarab, ni int ahogy Békeffy kon f érán szai 
is a legmulatságosabb színek Budapest szivár- 
vány-pportréjában. Két fiatal leány, a csicsergő 
Mészáros Kató, és a szonórus Friedrich Ma
riann c játsszák sok kedvvel és tehetséggel a kis 
darabot, míg Dénes Oszkár ezúttal jelícmszcrep- 
ben mutatkozik be igen hatásosan. Magánszá
mai is jók ezúttal, nem Harmath irta őket. Ter
mészetesen sikere volt tehát. Végül meghatottan 
fogadták Németh .Dilis visszatérését a sanzon
hoz, amelynek ő koronázatlan királykisasszonya. 
Egy Békeffy és egy Nádas Sándor-sanzont. éne
kelt, hosszas hallgatása után boldogan ébredve 
a, színpadon, mint Csipkerózsika, fehéren és 
gyönyörűen. A Iloyal-Orfeum szdp műsoréinak 
nagy sikere lesz. (e. z.)

ÉRTESÍTÉSI
Tekintettel a „Szabályos 

Operette" nagy sikerére, 
kénytelenek voltunk keddre 
hirdetett premierünket

csütörtökre 
elhalasztani

TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD 
igazgatósága

Kerékpár, varrógép lo goi esőbb be
szerzési forrása 
réiilotrs Is

Diadal kerékpár- ós varrósénáruház. VH, Thókölv-nt M
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Buster Keaton, 
a chicagói kékszakáll 

Ez a nyurga fiatalember, aki alig néhány 
éve Hint föl az amerikai filmek Niagara- 
zuhatagában, a filmkómikus: „up to dalé" tipi
kusan amerikai, száraz és egyszerű. Van benne 
■valami a Max Linder zsa kettes, monoklis 
elegdnciájából, grimászai, lelkendező gesztusai 
egy ijedt kopókölyökre emlékeztetnek, hatásá
nak titka pedig játékának knockabout-szerit 
egyszerűsége és egykedvűsége. Ahogy egy 
filmen szalad, ahogy áll. vagy ahogy ül, ahogy 
az imádott hölgy elölt meghajlik, abban 
annyi, eredeti humor, groteszkség, kómikum 
bugyborékol, mint egy Mark Tivain-novellá- 
ban, Mark Twain pedig az amerikai humor 
fejedelme volt. Jlogy pedig ez a kedves ken? 
gyelfutó, nyakigláb figura Európában is 
akkreditáltatni tudta magát a közönséggel, 
holott az európai Ízlés egészen más, mint az 
amerikai, annak egyszerűen az a magyará
zata, hogy az amerikai filmeket nem az 
európai Ízlés rendezi, dirigálja, hanem ellen
kezőleg: az amerikai film neveli az európai, 
úgynevezett film-izlést, miután az európai 
gyárak még csak nem is gondolhatnak arra, 
hogy a hatalmas amerikai film!'rüsztökkel ver
senyezzenek. Tehát ez a Buster Keaton — star. 
Építeni lehet reá, csak úgy, mint Chaplinre, 
Orskára vagy Fedák Sárira. Az a film is, 
amely ezen a héten kerül bemutatóra többek 
között az Urániában, tipikus úgynevezett 
„sláger-film", amely egy jelent éktelenebb, 
mondjuk, éppen hogy állagon föl üli színésszel 
akkorát bukna, mint amekkorát az ..Antónia" 
bukott volna Hős Torkával — cs Fedák 
Sári nélkül. így azonban az „An
tónia" diadalmasan szá gúlája végig Európát 
és az uj Buslcr Keaton-film is végig 
fogja szaladni mind az öt világrészt, amíg hőse 
divatban van, míg hatása van, amíg szerelik 
és amig nevelni, tudnak rajta. Ebben a „Csiká- 
gói kékszakáll" bán röviden arról van szó, hogy 
Buster barátunk hét millió dollárt örököl, de a 
pénzt csak akkor kapja meg, ha ekkor és ekkor 
este 7 óráig megnősül. Buster olyan ügyetlen 
és ostobácska, hogy egész Csikágóban nem akad 
senki, aki férjhez akarna hozzá menni, mindad
dig, amíg Buster kétségbeesésében az apróhir
detéshez nem folyamodik, amelyben természe
tesen említést tesz a hétmilliós örökségről is. 
Tessék elképzelni azt a „run“-t, amely erre 
Keaton barátunk ellen megindul. Nincsen em
beri fantázia, amely a nőknek azt az irdatlan, 
beláthatatlan tömegét el tudná képzelni, amely 
a szerencsétlen flótás nyomában, mintegy fan
tasztikus uj vízözön áradni kezd és nőt lön nő, 
amíg végül is — elnyelné, ha a burleszk meg 
nem, kívánná, hogy a hős az utolsó másodperc 
utolsó pillanatában meg ne szabaduljon csinos

és kevésbé csinos üldözői elöl, hogy regi inul- 
dottja karján a terminus utolsó szempUlanta- 
sában, hat óra és ötvenkilenc Pf^kor megjelen
hessék az anyakönyvvezető elolt... biusz, zuu 
és boldogság az egész vonalon. , „ ,.n,.

Amint látni méllőztatik, a film lehat az úgy
nevezett naiv amerikai burleszkek köze ~ 
zik, lelve valószínűtlenségekkel es filmen <mcj- 
bocsájtható apró rendezésbeli d^sszowincmkld. 
Ez a film még „trükk"-ükkel dolgozik, jóllehet 
a kinematográfia legújabb rendezési, ^anya 
hovatovább a játékra s a szinszerűségre feKteh 
a fősulyt, amelynek hatása sokkal melyebb cs 
maradandóbb, mint az úgynevezett artista- 
triikkök talán eruptívabb, de mulóbb reakciója.

Buster Keaton is meg fogja találni a maga 
rendezőjét, aki kiemeli majd az emel odoruk, 
összeomló házak, folyamok es hasi: ozoll szí,ita
la rínák vigasztalan trilkkár ulataból cs vissza
helyezi szépen oda. ahonnét indult^ g színpadt 
játék egyszerűbb, de nemesebb miliőiébe, mcly- 
ben neki csak, nagyobb sikere lehet, kisebb nem. 
A coivboy-atlrakodók maradjanak az Eddi” 
Poláknak, és a Tóm Mi veknek. akik, csak ug
rani vagy lovagolni hídnak, de nem szhu'szek. 
Buster Keaton azonban miivész, ót nem ug
rani. hanem játszani, akarjuk látni, mint ahogy 
Moissilól sem a magas trapézen, hanem a szín
pad parlerrején akarunk mutatványokat látni.
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Kötött kabát
mellény, pulloverek

fíavisnya,keztvtl
Lukács és Pásztói*

Budapesi JV, Egyetem-utca 11
(Gróf Károlyi palotával szemben)
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CvóLrdu FawkiőS (Teróz-tcinpi.szemb.)aZtSKCiy Itliail utKa » B Telefon: J. 105-35

Tüzelőanyag-megtakarítás!

Légelzéról
M ■* M S® 8? 53/ zsinórgyár, BuJnpcst, 

VI., Nagy mező-u tea 4G

Vattával bélelt molcgtartó-zsinór, ablakok 
cs ajtók keroteinek bélelésére — Korona 2500
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Itt női 
szőrmebundák, 

szőrme gyermekkabá
tok készen és megrende

lésre legolcsóbban beszerezhetők.
Kedvező fizetési föltételeit!

Tavasszal M* i fcgilsaW MSeI kiiiW szobit
Csak a szerencsés véletlen mentette meg

(A Reggel tudósitójától.) A Margitsziget 
úgynevezett rózsaligetében néhány napja 
kezdték az Erzsébet királyné-emlékmű fölállí
tásának, előkészületeit. Kérdést intéztünk óala 
Györgyhöz, az emlékmű figurális részének al
kotójához, hogy mikorra készül el a szobor;

Zala György
zf Reggel tudósítójának a következőket mon
dotta: , ’,

— Erzsébet királynő tragikus halála után
— tudvalevőleg — országos gyűjtés indult meg, 
hogy megfelelő emlékművet állíthassunk s 
alig egy-két év alatt csaknem 3,000.000 arany
korona gyűlt egybe, amelynek fölhasználásáról 
külön törvény intézkedett. A pályázatok s ter
vezési munkálatok közben ez az összeg azon
ban már a háború előtt mintegy

2'A millió koronára olvadt le.
De éz még mindig olyan hatalmas összeg volt, 
hogy az emlékmű fölállítására alakult bizott
ság gond nélkül hozzáláthatott az első dijat 
nyert mű kivitelének előkészítéséhez. Egy 
ideig erősen tartotta magát az a terv, hogy az 
emlékmű a várkertben nyerjen elhelyezést, de 
utóbb több döntő szempont mégis csak amellett 
szólt, hogy a szigeten, a. rózsák közölt állítsuk 
föl. A szoborhoz szükséges márványanyagot

még e télen meg fogjuk rendelni Carrarából 
és a kifaragással tavaszig föltétlenül cl 

fogunk készülni, 
úgy, bog?/ az emlékmű a jövő évben már el is 
készül. A korona romlása közepette az emlék
mű elkészítéséhez összegyűlt

aranymilliókat csak egy szerencsés vélet
len folytán sikerült megőriznünk?

Bárcziházi Bárczy István miniszteri tanácsos
nak. az emlékmű bizottság egyik tagjának tá
madt ugyanis még a háborús időkben az az 
ideája, hogy jó lesz az cgybegyiilt összegért 
házakat vásárolni. így a szoboralap jelenté
keny részét két hatalmas bérpalotába fektették, 
amikben jelenleg állami hivatalok vannak és

a szoborra összegyűjtött aranymilliókat 
ennek fejében most az állam gondoskodik 
— mini albérlő — az emlékmű löki 11 Hasúval 
járó költségek előteremtéséről. A házvásárlás
sal természetesen aligha sikerült, a gyüjtö’l 
összeget arany értékének teljes egészében át
menteni. de még mindig hasonlít hatat lant :l 
jobban jártunk, mintha részvényekkel speku
láltunk, avagy hadikölcsönköi vényeket vásá
roltunk volna.

szénkereskedelmi 
r.-t-nál Budapest 
V, Káíior-utca 12 
Tolofonszúmok: 
53—40,53-41,53—42,172—78

A Georg von Giesche:s Érben, 
továbbá a E-arisch-Mönnichféle karwini 

szén- és kokszmüvek vezérképviselője

:n

Wildensteinsegen- 
Richthofenschachti

legjobb

porosz szaBosi 
szobafütő szén

f o v á b b ú

aázkokszji bányakoksz 
és aprított tűzifa 
vagontétolckböiii fuva
rokban és zsákokban

WESTEND-SZAUÚ
V5, BERLiM-TÉR 3 Wyusotá p.-isdvaron)

Központi fűtés. Fürdők. Lift 
Minden szobában melegvíz 

Polgári árak. Tökéletes tisztaság 
Figyelni es k iszo Igái l ás

PSJNGRÁÍíZ SÁIM0OR isazoató
a temesvári Lloyd és í’ahic.e kávéházak 

volt tulajdonosa
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Gvand Gutgnol
Stoyal-Hpollóllian ! 

eoni*aá Veiáí 
legbravurasabb szerepe

A fekete gróf"
példátlan sikerre! kerül bemutatásra 

állandóan zsúfolt házak előtt!

gyere haza! 
Nyugodtan aludhatsz 
Lakásunkat már 
rondbehozta — Ditrichslcin.

A grandiózus filmalkotás előadásai
5, */-iK és ‘/alti órakor kezdődnek

Telefon:

tie havi l°/o minden á&njyra

A MMmaríre oem®líe
csütörtöktől k i 7, n >• ó Ing a

kamarában
I’rojcctograph

HitQlk&zvetit&néB
l)ohány-utca 57

EZÜS
dús választékban 

yúri úrban

dísztárgyak 
evőeszközök 
sport-sversonydijak 

SCHílESFIER exUsfifirugyár 
VII, Knxinczy-u. 14. Tel.: J. 135-28

X

fi tölgy, vitrinen kom- 
í| vl. tt, 4-5 millióért 
ti külön külön is átadó

együtt 
13*5 millió K-ért

Tekintse tneg szenzációsan olcsó kirakatáraimnt
PTÍll'IS "n;t> választékbanMranjj snjMijnvitómttiiely

Svájci órallőz, Budapest VII, .'hök<dly>ut 26

ilQinlia topoly* teljes 
űl UHU berendezés
3-5 millióért

Uriszoba kliibgarnituráva!
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és egyben, csat? tudft&b
(A. heggel tudósítójától.) A köz,gazdasági 

pagony megint hajrától hangos. Kipirult arcú 
yumu .ok alljuK, körül fölemelt puskával a 1c- 

valahol a bozótban 
hozzá, hogy nem akar 

nagy hallali a Magyar
ős lényegében jelenték-

terítendő vadat, amely 
bujkál é.s van esze 
puskavéyre kerülni. A 
Német Bank színtelen 
télén igazgatóját

Szász

a

Dezsőt
csaholja körül. Osztályos- és üzlettársai, akik 
vem régen még együtt élvezték vele a, kon
junktúra örömeit, most a rendőrségre hordják 
azokat a. könnyelmű anzix-kártyákat, amiken 
a hotelszoba magányában tervezgető Szász, 
csalódásait és reményeit közli. Mi nem az ölesé) 
és teliszáju morál szemszögéből akarunk ebben 
a kérdésben Ítélkezni, mert mi az eféle bankár
ős bank-képletekben n, diagnosztikai alkalmat 
tekintjük. A mi szemünk előtt ebből az eset
ből is kórkép alakul ki. amelynek magva meg
döbbentő. de szélei tragikomikus tényekkel 
vannak körültiizdelvc. íme, meglóg valaki 
pesti pénzpiacról és

zsebében 1(10--!50 millióval akarja meg
hódítani Törökországot, miután idehaza 
griindolásai 14 milliárdos kárt hagytak 

hátra.
Ekkora kárt csinálni és abból ilyen keveset 
kimenteni: ez a legérdekesebb vonása, ennek az 
ügynek. Olyan ember, aki annyira illetéktelen 
gazdasági föladat elvégzésére, hogyan tudott 
hozájutni, hogy ennyi romot hagyhasson maga 
ulán/? Nem tudjuk magunkban elnyomni azt 
az érzést, hogy ez a Szász Dezső inkább tragi
komikus figura, akin sajnálkozni, akit le
sajnálni lehel, akivel szemben föl kell tenni a 
kérdést: Kinek a bűne? Ebben a perben is azt 
a közszellemct kell elmarasztalni, amit nálunk 
a kurzus teremtett. 
ezeket a snájdig
Eidorádója volt itt a konjunktúra és

akik csak pénzt tudtak csinálni — vagyont 
nem!

A kurzus szülte ezt a típust és tenyésztette az 
összes, úgynevezett világnézeti oldalakon. A 
kurzus csinálta a kikeresztelkedett Szász kar
rierjét éppen úgy, mint a zsidó Róth bankárét,

A kurzus .juttatta szóhoz 
p é 11 zc s i n á 1 ó k a t, akiknek

még jobb nevekkel «ze- 
é r vén yes ii lósíi k n t j án,

csMíni9 vagyemt nem!
vagy a keresztény Tanitóbankét. Hová tette a 
kurzus a közgazdasági tehetségeket, akik vol
tak és vannak?! Elbánt velük! Egy megfordí
tott kertművelés folyt itt, egy suta szelekció, 
amely

irtotta a realitást, kitépte a virágot és 
fölnevelte a luftüzletek dudváját.

A. kurzus csinálta, hogy a legkritikusabb évek
ben, amikor a tömegnek és félévszázadnak 
sorsáról volt szó, amikor a gazdasági válság 
előbb a konjunktúra, aztán pedig az éhség 
hullámúival csapkodott bennünket, amikor a 
legnagyobb szükség lett volna a gazdasági 
élet fölként papjaira, varázslókat és szellem
idézőket állítottak a pénzpiac élére, az ipari 
és kereskedelmi munka irányítására. Aki vá
logatós volt, ízlésében és eszközében, az vissza
vonult, aki mindent merészelt a társadalmi 
vagyon el tékozlásával, azt a kurzus szerephez 
engedte. Az ájult közszellem nem tudott és 
nem mert ez ellen védekezni. Ez teremtette a 
Szászokat, akik jó és 
relték föl magukat 
urakkal, akik

a puha karosszékek 
részt az üzletek nyereségéből,

de ma égfelé emelt karral botra nloznak: 
fldonc!

A megbotránkozás anyja a tisztulásnak. 
Most jön a kurzus gazdasági teremtményeinek 
likvidálása.

Ehhez is volna szavunk.
Most több ilyon likvidálás folyik kisebb- 

nagyobb zajjal, amiből azonban csak kevés 
szűrődik át a Pénzintézeti Központ, párnázott 
ajtóin. A bankoknak ebben a szanatóriumában 
és menházóban alázatos és meggörnyedt em
berekben lehet ráismerni a leninit konjunktu
rális évek délceg bankigazgatóira. Ezek ott 
hordják most össze könyveiket, de csak azokat 
a sebeket mutogatják, amelyeket a könnyel
műség párbajában kaptak, de amit adtak, 
arról a kettős könyvvitel beszámolója adós 
ma rád.

A sebesült ország elvérzö bankjai és sebe
sült igazgató! ott vannak fölravatalozva 

Pásztor vezérigazgató zöld asztalán.

öblén szívesen veitek

tisztázása kiderítené, 
födőzetlcn adttság. De jgy 

a rideg valói-úg annál 
majd ki a nyilvános
szeretne ::k: Amire a 

az másít ha •

ban, de a nyilvános temetést mintha folyvást 
halogatnák. Hallottunk esetet, hogy egy bank 
tetemét azért nem adják át az anyaíoldnek, 
mert a dolgok tisztázása kiderítené, hogy 
mekkora a födözetlen udóság. De így elúszik 
a csekély födözet is és 
draszlikusabban robban 
ság elé. Es még egyet
P. K. revíziója ráilti a pecsétet...... 
tallan helyzetkép legyen. íme. a Német Bankot 
kiilönböző hitelműveletei küszőben

négyszer r e vízión á 1 f ák
és• liledermann báró, u bank kid földi hitele
zője, most mégis joggal kérdezheti, hogy miért 
kelleti neki milliúrdokat veszítem a magyar 
piacon, ahol a. kiegyezés óta bizalommal 
helyezte el pénzét.

—" — 4 pénzügyminiszter- 
szükségesnek tartja, hogy e szakaszok 

</ legpontosabban átdolgozzuk. Az 
teljesítendő régebbi fizetési kötele- 
rendezéeéről vau itt ugyanis szó. 
nagy gyakorlati jelentősége lesz, 

a bíróságoknál. Éppen ezért

Buti pénzügyminiszter vasárnap 
délelőtt a pengöjavaslat 

módosításáról tanácskozott
A javaslaíoí biíwkj e

szavazza a
.. Pagg A tudósítójától.) Iliid János pénz
ügyminiszter vasárnap délelőtt hosszasan 
tanácskozott ,()r ffy, Imrével, a. pengőériék meg- 
allapita-uról szóló törvényjavaslat előadójá
val, aki a tanácskozás után a következőket 
mondotta A Heggel munkatársának:

— A pengöjavaslat 24. és 2.7. szakaszának a 
sorsat vitattuk meg ma a 
rel, aki .< 
sző vegét 
aranyban 
zettsógeh 
a melynek, 
különösen

rendkívül fonfbs, hogy a szakaszok süve
gét a lehető legnagyobb pontossággal 
állapítsuk meg és teljesen kizárjuk bármi* 

léié félreértés lehetőségét.
Más módosítás a. pengőjavaslaton aligha fog 
történni, úgy hogy

a törvényjavaslat e hét derekára már tető 
alá kerülhet

és nyomban megkezdődhetik a~ 192Í—26. éri 
költségvetés vitája, amely nyolcórás ülések 
mellett legföljeb 40 napot vehet igénybe.Némelyek már hosszú ideje feküszuck koporsó

t
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Film-Rádió
A fii mopevettek korszaka következik el, úgy látszik, a 

moziműsorokra. Newj/orkban igen nagy siker meUett 
mutatták be legutóbb „A víg özvegy"-et, amelyet a 
Mctro-Gol dwyn készített, Berlinben most fejezték be a 
„Mórica grófnő" és a „Luxemburg grófja" fölvételeit és 
most Béesben hozzáfogtak „A drótostót" cimü híres 
Lehdr-operett megfilmesilé.séhez. Pfefferkorn szerepéi 
Louis Treumann. Zsuzsi szerepét Christi Mardagn játssza.

A Palace-filmszínház, a főváros legújabb mozgószinháza, 
holnap, kedden tartja meg a társadalmi és politikai elő
kelőségek jelenlétében ünnepélyes megnyitó diszolőadását, 
amely után szerdán nyitja meg kapuit a nagyközönség
nek. Az uj színházat, az Iris film rt. építtette. A színház 
igazgatója dr. fAbertiny Márton, a filmszakma egyik régi 
vezető egyénisége.

Tolletíeverseny 
az amerikai filmsíarok között

Az európai sajtó már szinte fantasztikumba 
illő számokat hoz arról, hogy az araer.ik'ai film- 
starok mit szánnak a tói lettjeikbe. A szárnak 
még dollárban ri« nagyok, hát h*a még papir- 
koronára. átszámoljuk őket. Higgadt újság
olvasók nagyon gyakran kételkednek abban, 
hogy ezek u számok megfelelnek-e a valóság
nak, pedig az amerikai szaklapok és az ame
rikai napisajtó még az európai számoknál el
képesztői) b adatokat is hoz.

Való tény, hogy valóságos tol lett verseny van az ame
rikai filmprimadonnák között. Minden filmjük számára 
valóságos sznbómüremokeket készíttetnek és horribilis 
vagyonokat áldoznak arra, hogy belcilleszkedihesscm:. 
'méltóan abba a pazar miliőbe, amellyel ma az ameri
kai filmgyárak filmjeiket kiállítják. Most

a toilettevcrscnvben az amerikai lapok megállapítása 
szerint Paris Kenyon, a fiatal primadonna vezet, aki 
„A boldogság tolvaja" cimü flJmbell tollett-Jetvel 

eddigi versenytársait hosszakkal veri.
„A boldogság tolvaja" e héten került bemutatásra a 

Corvin-Szinliázban és Dorisf Jícnyon toilottjcin kiviil. 
amelyek magúk is tökéletes szenzációk, még egyéb csodá
latos attrakciókkal lepte meg a publikumot, amely szinte 
már nem is akar hinni az ujságlróreklámnak, de amely 
mégis kénytelen bevallani, hogy éjinél a filmnél a reklám 
nem túlzott, sőt szerény volt, Jiiszen nem is lehet 
szavakba foglalni azt a tökéletes bravúrt, amit c világ
filmnél a First National produkált.

Gsoöagye?melíet fedeztek föl Párisban
Etnlókezzünik vissza néhány esztendő re. Akko

riban minden utcasarkon termettek csoda
gyermekeik. Miniden színház, minden kabaré 
igyekezett csodagyermekeket fölszolgálni a 
közönségnek és a filmeken is valósággal hem
zsegtek a gyermekszereplőik.

Amint minden divat, ez is elmúlt. A csodagyermekek 
közül csak kettő maradt meg a filmeken: Jackio és Peggy, 
a többi a ti agy versenyben elhullott. A közönség kénye
sebb lett, követelődzőiül, már nem elégedett meg azzal, 
ha. egyszerűen egy kis gyermek megjelent a vásznon, 
ina már játákot, tudást, művészetet, mimikát kivan. 
Éppen ezért érdekes az a hir, hogy

Hatóságilag engedélyezett

VÉ6ELADÁS
BT? -X__ __________ _  pizsama,nyakkendő, férílharis-
BT EÍmSeüI nyn> keztyü, gallér, női fehér
ül W SÍ.E o, neműek, harisnyák, házi kabát,

lí"®*yy téli gyapju-alsóruhák, női kö
tött. mellény és kabát, esernyők 

SCHLEIFER ÉS KLEIN 
g Budapest, V,Gróf Tisza István-ntcn 10. sz. (volt Fürdő-u.)

S
zonyegvevKk 
figyelmébe!

Valódi perzsaszónyegek 
nagy választékban.

Prima magyar perzsasztfnyegek
Géppel szőtt gyapju GCfi ftfiA 
ebédlőszőnyeg. ... IjídU.ÜUU

Argamaitoszönyegek 
Gyapjú nyírott szőnyegek 

Nyírott és fcvkBOutészőwyegok 
Kylim-szőnyegek (torontáli) 

Mocket-diványátvettíSk 
és asztalterítők

Évi lakással rendelknab* uri családoknak 
kedvelő flTctéci feltételek.

Mérsékelt őrak. Alapítva 8904,

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

(Fürdő-utca), Sas-utca sarok

Pola Ncgri legközelebbi filmje kínai miliőben játszódik 
le. A művésznő egy angol ladyt játszik, aki állítólag egy 
kínai asszony gyermeke. A film európai és kínai jelenetei 
nagyszerű kontrasztot nyújtanak és kitűnő alkalmat ad
nak arra, hogy egyik legszebb színészi és miivészi telje
sítményét produkálja. Pola Ncgri legutóbb bemutatott 
filmje, „A cárnő", amely Lubitsch rendezésében hozta 
Biró Lajosnak és Lengyel Menyhértnek nagysikerű da
rabját, c héten az Olympia, Simplon, Eldorádo és tm- 
perűH-mozgókban fog bemutatásra kerülni, bizonyára "épp 
oly nagy sikerrel, mint az eddigi mozikban.

Max Lindcr, akinek öngyilkosságáról szóló hirek járták 
be néhány nap előtt a világsajtót, Párisban filmezik. A 
film, amerikai tőkével, amerikai rendezővel készül egye
nesen Amerika számára és newyorki márka alatt fog a 
világpiacra kerülni.

■ >H— ............ —
Párisban egy uj csodngyorinekct fedeztek föl.

Az uj filmcsoda mindössze fi éves és Clo-Clo néven szere
pel a filmeken, amelyeket a párisi közönség valósággal 
rajongva fogad. „

A kis művésznő első filmje ,,A montniartro gyermeke 
címmel már e héten bemutatásra kerül a Kamarában 
és a magyar közönségnek is lesz alkalma, hogy meg
állapítsa, vájjon Jackienek vagy Poggynek támadt-e mar 
utóda ebben az uj csodában.

A név varázsa
Vannak nevek, amelyeket a közönség nagyon 

hamar megtanul és ha már megtanulta, akkor 
a név a sikert ás .jelenti. Ilyen név volt példáiul 
Griffjithnok a neve. D. W. Griffith, a legere- 
deliiibb, legmodernebb amerikai filmrendező ne
vét első filmje már szárnyra kapta és első 
filmje óta a közönség nőni is felejtette el.

Látszólag az ismert név alapozta meg Corinne Griffith- 
nek, a legérdekesebb, logegyé.nibb amerikai fllmprimudon- 
nának a sikereit. Á Griffith-nevet már az egész világ 
ismerte a rendező révén, könnyű volt megjegyezni a 
művésznő számára is. Lehet, hogy ez tette magái a nevet 
népszerűvé, de bizonyos az, hogy a nevet tartalommal 
maga Corinno Griffith töltötte be. Sajátos és különleges 
művészet az övé, az érett asszony művészete, aki szép, 
elegáns, hóditó, de már igazi, vérbeli asszony. Corinno, 
Griffith egyik legszebb filmjét o héten hozza a Kamara 
„Az elvált asszony" címmel és bizonyos, hogy a film be
mutatója után már nem a rendező nevének varázsa 
fogja bearanyozni a művésznő személyét, hanem a mű
vésznő sikere teszi majd még nagyobbá a Griffif h-nnvet.

Megnéztem a fegroKonszenvesebb 
apacsot!

A közönség még mindig nagyon szcreíi az 
úgynevezett szép fiukat. Gumiár 'Foluaess, 
Petrovich Szvctiszláv, Ritdolph Valentino nem 
utolsó sorban annak köszönhetik világsikerü
ket, hogy nagyon szép fink. Részemről azonban 
egyéni jogom az, hogy én éppen a szép fiukat 
nem szeretem. Ezért nem is szeretem Romon 
Novarrot sem.

Egyszer láttam őt valamilyen szerepében, akkor na
gyon megmutatta, hogy a szépségét érzi és tudja, 
viszont önnek a. kifejezésre juttatása nőin művészet és 
nem színpadi munka. Most a Mpzgókép-Otthon, Capitol 
és Uránia szinlapja megint fiamon Novarrot hirdetett 
és egy társaságban kifejtettem azt. a véleményemet, 
hogy ez a színész a. szépségét fitogtait;, egyik legutóbbi 
szerepében, szórt nőin szerettein. Fölvilágosítottak, hogy 
„A vörös liliom“-ban, amelyet most játszanak. egy
általában nem a szépségét fitogtatja, nem azzal hódit. 
Erre kíváncsi voltam. Megnéztem és magamban bocsá
natot kfrtcm Ilninon Novai-rolói. Ezen a Ilimen derül 
ki, hogy mennyi hatalom van egy filmrendező keidben. 
Hámon Novarrot eddig szép fiúnak rendezték, do

most egy rendező kiváltotta belőle azt a magas 
művészi tudást, ami ebben a kitűnő színészben rejlett, 

szabadjára engedte az. érzéseit, engedte azt. hogy ember

Szőrméé?.^
angro árban

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

_____Kónyái és Arányi

Ntower-ek.... 35000 K-tó! 
és az összes kötött sportcikkek 

Selvemharisnyák 90.800 K-tóí 
Tartósságért szavatolok!

Gábor, V, Dorotfya-utea 10
rj— IL~rí—. ~jiri - .j- ,, M-  - -,Wll „

A véájesyru ügyeljünk! 
Mindenütt cst»k esetkénjük!

Mindenütt kapható 
ismét a vaiédi 

békebeli

lMó[aníyi rj«; cyjríía 
kiiítíMlia-tjességeí

Vezérképviselet t Műnk Gábor, IFiwda- | 
pest V, Csáüty-»z8co 7. Telefon t 127-31 ‘

legyen, hogy erzé oil, ’ndiihlait min' apucslegény ki- 
fclczésro jutia.-.s .. A szenvedély mindig deformálja nz 
arcot teliét eddig Novarrot nem engedlek drámai Jele
netek közepébe. Az. első rendező, aki fölismerte Inmno 
a szép fin mögött a melegszívű, évzőlclkü emberi ós a 
kitűnő színészt, „A vörös liliom" rendezője,. Bizonyos, 
hogy o film .évén sokat nyert népszerűségében az egész, 
világon Kamon Novarro, aki most már mint színész min
denkit meghódított és sokat nyert a közönség, amely 
még nagy színészi teljesítményeket várhat Káinon No- 
viirrotól. (—ó)

Gharlle fihapiin a közöHSógről, a humor
ról és a művészeiről

Charlic Chaplin a legnagyobb nyilatkozó az. 
összes amerikai filmszínészek közül. Senki 
annyi iníervjut nem ad az amerikai lapoknak, 
mint Chaplin, do — meg kell állapítani, hogy 
senkinek a nyilatkozatai nem is olyan ko
molyak és melyek, mint ezé a kedvelt 
komikuséi.

— A közönség idegeit —- mondta Chaplin legutóbbi 
intervjujábnn — tönkretették a háború és a gazdasági 
katasztrófák évei. Az, a szelíd humor, amellyel egykor 
meg lehetett nevettetni a földkerekség minden lakóját, 
ma már naiv és hatástalan. Mark Twain. ha ma élne, 
nem válna Amerika kedvenc, humoristájává. En magamat 
a film Mark Twainjónek tartom, szelíd, csöndes humort, 
finom ötleteket, vittem bele minden filmembe. Ez. ma már 
nem kell a publikumnak. En pedig már arra nem szállóm 
rá magamat, hogy tizcnhateinclctes házak tetején vereked
jek a publikum mosolyáért és tapsaiért. Az. én humorom 
ideje lejárt. Mást kellett tehát csinálnom és elhatároztam 
magamat arra, hogy a tapasztalataimat, a közönség
ismeretemet mint rendező fogom fölhasználni. Így szüle
teti meg első komoly filmem, a „Bohémvér", amelyet én 
rendeztem és amelybe mindent beleimtőlIcm, amit az 
eddigi filmrendezés terén jónak találtam, de mindent ki
hagytam belőle, ami — véleményem szerint — a közönsó 
get nem érdekli. Ha sikerem lesz, folytatom ezt a mun
kát. ha nem lesz sikerem, akkor — akkor talán ón magam 
térek át a drámai színészetre. Ha meg tudtam kacagtatni 
a publikumot ezerszer, talán sikerül néha egy kicsit meg 
is rikatnom.

Glória Swanson legújabb reklémötSeíe
Az amerikai lapok jelentik, hogy Glória 

Swanson, aki nemrégiben Párisban egy 
marquis felesége lett, visszautazott Európába, 
hogy a párisi bíróságoknál eljárjon aziránt, 
hogy a válást minél gyorsabban mondják ki. 
Már válni akar az urától, mert állítólag ki
derült, hogy nem marquis, csak közönséges 
lovag.

Hogy Glória Swanson válni fog-o vagy sem, azt nem 
Imijük, de talán nem is halálos fontosságú. Tény az, 
hogy a szépséges Glóriának sikerült, elérnie azt, hogy a 
közönség ismét róla beszél és a napisajtónak újra van 
vele kapcsolatosan valami témája.

De Glória Swansonnak megengedhető, hogy ilyen vak 
merő rekláintrükkökkcl töltse az idejét és a világsajtói 
hasábjait. Glória Swanson minden reklámot megérdemel, 
hiszen olyan értéket, jelent minden egyes alakítása, olyan 
fölényesen elsőrangú minden filmje, mint például „Az 
idegenlégió leánya", amelyet most mutat lm a Corso, 
Omnia ós Tivoli. Minden izében izgalmas ez a dráma, 
amely az idegenlégió különleges miliőjében játszódik és 
amelyben Glória Swanson ismét a merész, pajkos és zabo
látlan nőt játssza.

Glória Swanson túlhajszolja a reklámot, ami azonban 
főleg azért, kár. mert hiszen minden reklámnál többet ér 
egy-egy szereplése.

Itt említjük meg. hogy az Omnia. Corso ós Tivoli még 
,,A halálvölgy vándora" cimü filmet is bemutatja, amely
nek csodálatosan szép szines fölvételeit föltétlenül inog 
kell nézni.

takarH meg a 4„ Háziasszony, ha 

Szent István cikóriával 
íőzi meg kávéját, mert minden 
doíaoa: marhalban pörköíi szemes

kávé van 8
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Pesthy és Mayer beszédei Nagyatádi sírjánál, 
a vasárnapi gyászünnepen, az erdőcsokonyal temetőben

Erdöcsokonya, november 1.
(A Reggel tudósítójától.) Néhai nagyatádi 

Szabó István földmivelésügyi miniszter sírjá
nál vasárnap délelőtt bensőséges gyászünnepet 
tartottak tisztelői és barátai. A fővárosból 
Mayer János földmivelésügyi miniszter és 
Pesthy Pál igazságügyminiszter utaztak le a 
gyászünnepélyre a kormány képviseletében és 
velük együtt egy képviselőkből álló nagyobb 
küldöttség.

A gyász ünnep résztvevői vasárnap délelőtt 
%‘J órakor gyülekeztek a Polgári Kaszinóban. 
Ttt fíaán Ignác plébános üdvözölte a kormány 
tagjait. Pesthy Pál. igazságügyminiszter meg
köszönte az üdvözlést s kijelentette, hogy nem
csak a szeretet és tisztelet hozta őket, de az az 
eszme is, amelyet boldogult nagyatádi Szabó 
István képviselt, amelyben a kormány az or
szág föltámadásának lehel őségét látja s ame
lyet ébren akar tartani.

Délelőtt 9 órakor a kormány tagjai és a nem
zetgyűlési képviselők az elhunyt özvegyénél 
tettek látogatást és meghívták öt a gyászünne
pélyre.

A gyászünuepély 10 órakor kezdődött a teme- 
tőben. A koszorúktól pompázó sir körül ott 
volt a község apraja-nagyja, a környék és a 
vármegye számos küldöttsége és nagyszámú 
gyászoló közönség az ország minden részéből. 
Az első koszorút a sírra Mayer János földmi
velésügyi miniszter helyezte el az egységes 
párt nevében.

— Közéleti! férfiúnak elhalálozása — mondotta többek 
között — régen keltett olyan nagy megdöbbenést, mint az 
övé. Halálának Ilire bejárta egész Európát, ravatalánál 
ott állott az egész hivatalos Magyarország. Amikor utolsó 
útjára kísértük, fogadalmat lettünk, hogy soha el nem 
térünk attól a programtól, amelyet 6 számunkra kijelölt. 
Ma, a megemlékezés évfordulóján, újból itt vagyunk, 
hogy nj virágot tegyünk le a hantokra s

újra megfogadjuk, hogy nz általa kijelölt politikai 
Iránytól soha cl nem térünk.

Ezen a napon csatlakoznak hozzánk nz egyszerű viskók 
nak milliói, akikért Te annyit küzdöttél. Milliók imája 
száll az Egekbe, hogy adjon porhüvelyednek békés nyug
vást, hatalmas lelked pedig törje át szült, sírod kripta
falát és lángjával tartsa ébren hantjaid fölött a törvény
tiszteletnek, hazaszeretetnek és bölcs mérsékletnek szel
lemét!

Pesthy Pál igazságügyminiszter 
a kormány nevében emlékezett meg az el
hunytról.

— A kormány ragaszkodó szeretetónok ós politikai ra
gaszkodásának akarok hangot adni n mai napon — mon
dotta. — Nagyatádi Szabó István szeretettel töltötte el 
a kormány tagjainak lelkét. De sokkal nagyobb és 
mélységesebb az a tisztelet és ragaszkodás, amely ma

ÉTTERMET ÉS 
SÖRCSARNOKOT

Vigadó-tér és
Mária Valéria-utca sarok 

átvettem 
és folyó évi november 5-én, 

csütörtökön reggel, tífaiafaitva.

megnyitom
e

Ezúton értesítem t. vendégeiméi, régi 
híveimet, ismerőseimet és barátaimat, 
hogy Mi idíivtt a magóm ús *4 
régZ fóMt*il étterem tradícióihoz
Elvem: mindent a vendégért!"

elsőrangú ftonyha !
Kis és nagy adagok fölszolgálása. Első
rendű fajborok. Eredeti Vechee- és

pilseni stönüh kimérése ;
Békebeli villásreggelil

Kitűnő kiszolgálás ! “
ígérem, hogy a legkényesebb igényt is :
minden tekintetben ki fogom elégíteni.

Teljes tisztelettel
Keresztes B d e

vendéglős
.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —-J 

is cllölll a kormány tagjainak lelkét azok iránt az esz
mék iránt, amelynek uildgraszülőjo és vezére ő volt. 
Nagyatádi Szabó Istvánnak államférfiul nagysága és 
bölcsessége már a háború kitörése előtt tisztában volt 
azzal,

hogy a történelmi birtokos középosztály, amely ennek 
a nemzetnek évezredeken keresztül gerince volt, 

gyöngtllöben van.
Bölcsen és helyesen mutatott rá arra, hogy ezt nem 
pótolhatja már., mint n föllörokvö kisgazdatársadalom, 
amelyet szive és ragaszkodása örökre odaköt r. magyar 
földhöz. Ez volt nagyatádi Szabó István jmlitikai alap
tétele és ez az,

amellyel a kormány minden tagja ma Is teljesen 
azonosítja magát.

Eljöttem ide, hogy
a kormány nevében hitvallást tegyek erről az azonos 

politikai fölfogásról!
— Nem fölforgatással lehet, egy országot megmenteni, 

hanem az igazság, a törvényesség és a bocsületosség 
utján, azzal a szellemmel, amely e sírból árad ki.

Az elevenen eltemetettek napja
(Levél a szerkesztőhöz)

Ki hitte volna, hogy halottak napja, környé
kén még szó essen azokról az elevenekről is, 
akik mélyebben vannak eltemetve a temetők 
földjénél? Ki hitte volna, hogy az elevenen 
elföldelt még valaha föltárnád ebben a város
ban, beszéltetni fog magáról, hazajárogat, 
holott tudja, hogy nem szívesen látják?

Hát, kedves szerkesztő ur, nagyon elgondol
kozni való az, amit te ezekkel az elüldözött és 
Rélistás fan Hókkal és tanárokkal művelsz ott 
a városházán, ahol a közelmúltat, szeretnék 
százesztendőssé tenni. Ebből a közelmúltból 
kisértet-léptekkel leng elő a jogtalanul kisem
mizett és a Bélistás, mintha nem tudták volna 
jól agyonütni az országúton, hadonászik a 
mankójával, mindenféle igazságokat keres, 
holott azt hittük, hogy már örökre vége van 
ennek a pernek. Ki hitte volna, hogy még va
laha is szó esik arról az árva, tanítóról, kopott 
tanítónőről, arról a vékonypénzü tanerőről, aki 
senkinek nem használt, nem oszt, nem szoroz, 
mint mondani szokták, annyi hatalma sincs, 
mint egy holtembernek! Ki hitte volna, hogy 
a temető kőfalán még átkandikál ez a lepedőbe 
rakott emberféle, kiáltozni kezd hangtalan szá
jával, a mellét meri verdesni, mintha bizony 
igaza volna! Csakugyan olyan hallatlan vilá
got élnénk, amelybe a holtak még egyszer 
visszatérnének?

♦
Nem is igen tudom megérteni hirtelen, hogy 

mit is csinálunk ezzel a koporsóba fektetett, 
árva tanítóval, ha valóban sikerül föltámasz
tani. Te bizonyosan tudod, hogy mit kezdünk 
ezekkel az eleven halottakkal, mert különben 
nem élesztgetnéd őket. Tudod, hogy miért, térit- 
geted visszafelé a másvilági utón lengedező 
mesterkabátokat és a legkopottabb tanítónő
kötényeket, holott a városházi urak azt hiszik, 
hogy örökre megszabadultak a kelletlen vendé
gektől. Te tán tudod, hogy kinek lesz az jó, ha 
ezek a bánattól megtörött szemek, sápadt, ham
vad t arcok megint mosolyogni kezdenek, holott 

£™k... . szSnyegszttks^Méí
a legolcsóbban, kedvező fizetési Plltótolek mellett csak 
Kicin Ödön uzőnyoRüzlotébcn IV, Hégl posta-utca három 
alatt szerezhoti be. Művészi ja vitásokat jutányosán vállalók

már szomorúság nélkül el sem képzelhettük 
őket? Te tán tudod, hogy a. horgáéit fejőket 
miért kell megint a csüggedtségből fölemelni, 
hogy azok megint számottevők legyenek, holott 
azt hittük már róluk, hogy soha többé nem 
kell őket számbavenni. Te bizonyosan tudod, 
hogy ezekben a félretett emberekben még van 
vér és életerő, van jóravaló emberi érlék, 
amelynek elpusztulásáért kár volna...

♦
Valami van a levegőben, hogy jól elfelejtett 

emberek kezdenek megint szóbeszédre adni al
kalmat, hangok hallatszanak az októberi köd
ben, amelyek egyelőre oly érthetői lo:iM<. mint, 
a vadludaik kiáltásai, beszélni kezd a kidobott 
és a Bélistás, mintha volna ehhez valamely 
jussa. Kísérteties dolgok ezek, kedves Miklós, 
szellemeket ébresztgetsz. amelyek a tenger fe
nékére kerültek a jól bedugaszolt palackokban. 
Hát valóban jöhet még olyan idő, amikor állá
sából elzavart és a Bélistás megint érdemes lesz 
arra, hogy vele kezet fogjanak, szóknálIjanak, 
hogy megsimogassák gyötrelmos fejét, ahelyett, 
hogy azt megint jól bevernék, amint az már 
szokás volt a múlt evőkben?

♦
Mondhatom neked, hogy mostanában sokat 

beszélnek a te különös tennivalódról a város
ban. Olyan embereknek lettél a pártfogójuk, 
akiket már régen elfelejtettünk; olyanoknak 
akansz ünnepnapot rendezni, akikéi. elevenen 
temettek el. Azon a kaszárnyából épített város
házán még előtalálnak venni mindenféle ócska 
papirosokat, amelyekbe már senki sem nézett 
bele. Lehet az. hogy még igy fogják majd kez
deni mesélgetésüket a boldog nagyapák:

— Abban a korban, amikor Bélistás voltam...
Krúdy Gyula

|£>
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UjhőS a kék-fehérek kerüllek a bajnoki lísía élére 
A gólokkal Joöb ferencvárosiak képtelenek voltak a nemzetieket legyőzni s ezért az ötödik 

helyre zuhantak
Majdnem botrányba iulí a vasutasok és Óbudaiak mérkőzése

M Reggel ‘munkatársától.) Fokozott érdek
lődéssel tekintett a nagyközönség a vasárnapi 
bajnoki mérkőzések elé, mert azok eredményei 
alapján a vezető pozíciókban nagy Változá
sokra volt kilátás. Így is történt.

Az ÍTC—A'SC-meccs nagy meglepetésre gól
nélküli eldöntetlennel végződött, aminek kö
vetkeztében az első helyre gravitáló ferenc
városiak az ötödik helyre zuhantak, a kék
fehérek pedig az élre szöktek, ahonnan jelen
legi formájukat tekintve, nehéz lesz őket le
szorítani.

Nem lenne azonban teljes a vasárnapi 
futballkrónika, ha valami szépséghibáról is 
nem szólna. A III. kér. TV E—T örekvés-mér- 
kőzésen történt, hogy a mérkőzést vezető bíró 
olyan bizonytalanul vezette a küzdelmet, hogy 
egy jogosulatlanul megítélt „tizenegyesbe 
miatt

felborult a rend a pályán és az igaztalanul 
hcndiceppelt vasutasok le akartak vonulni 

a pályáról.
A játókbiró tévedéseinek sorozatút még azzal 

is tetézte, hogy a küzdelem második felében a 
vasutasoknak akart kedvezni és ezzel a jól 
indult mérkőzésnek nemcsak a realitását, de a 
nívóját is lesiilycsztette.

FTC—NSC 0 : 0. ÜllŐi-ut. — 10.000 néző. - Bíró: Gerö. 
7í/ső öl perc: A nemzetiek teljesen beszorulnak. Mácsay 
biztos gólt hibáz. — A következő tíz perc: Az FTC fölénye 
tovább tart, az NSC kitörésekkel kísérletezik. A 17. perc
ben egy kornerro kerüli labdát (lallaiich sportszerűtlenül 
a mezőnybe vön — a bírd elnézi. — IS. perc: Pataky irá
nyításával a ferencvárosi csatárok mintaszerű kombi
nációs játékkal erősen veszélyeztetnek. — 2.1. perc: Egy 
veszedelmes NSC-támadásí Huber önföláldozóan ment. — 
25. perc: NSC-esatárol; gólt hibáznak. — 27. perc: Pataky 
lövését Gallovieh teszi ártalmatlanná. — .10. perc: Mácsay 
komort rúg. Etáim lVeinberr/cr embertelen ül arcbarunja 
Mácsayt, akit aléltan visznek le a pályáról. — 32. perc: 
Huber nagyszerűen véd egy veszedelmes kitörést. — 
31. perc: Sándor kapu fölé lő. - 36. perc: Gallovieh két
szer is sikeresen közbelép. — 38. perc: Mácsay gólt hibáz, 
utána rögtön Gallovieh kezébe lövi a labdát. — 10. peres 
Az FT('-csatárok mindent agyonkombinálnak; Pataky 
biztos gólhelyzetet kihagy.

Utolsó őt perc: Az NSC teljesen beszorul, de bekkjeik 
nagyszerűen rombolnak. A 44. percben Fuhrinaun a kapu 
mellé plasziroz, Nilíolsburger pedig az utolsó másodpere- 
bon pninnásau leér esi*, t'ttldólgozzrt magát az egész, védel
men. de Gallovieh sikeresen ment.

Félidő: 6 :0.
Szünet után 

rögtön a zöld-fehérek támadnak. A 3. jiercbeu Pataky 
kapu fölé fejel. — 5. perc: Az FTC kornert rúg. — 
6. perc: Héger beadását Pataky tiszta helyzetben át
lépi. — 7. perc: A ferencvárosi csatárok üres kapu mellé 
lőnek. — 8. perc; Az FTC komért rúg. — 12. perét 
Lövészápor Gallovieh kapujára, de ő kézzel, lábbal, 
mázlival és kornerrel sikeresen ment. — is. perc: Az 
NSC-csatárok ebben n félidőlten először jönnek át. a fél
vonalon — és kornert érnek cl. Egy perc múlva JIéger 
tiszta gólhelyzetben súlyosan vét. _. 20. perc: László 
(NSC) bombája kapu fölött süvít cl. — Egy percre rá 
Fuhrinann éles lövése a kapus kezébe vágódik. — 
22. perc: Rendkívül meleg helyzet az NSC-báló elölt. — 
25. perc: Az FTC komért mg. Takáts egy NSC-csntárt 
megbokszol. — 26. perc: NSC-előretörés. Réniay HM 
Hungler II faultolja. — .13. perc: Nagy tumultus Gallo- 
vich kapuja előtt. — .35. perc Az FTC ujabli korúért rúg. 
— 36. perc: Huber elvetéssel ment. — 38. perc: Az FTC 
megint kornert rúg. — 39. perc: Újabb korner az FTC 
javára. — 11. perc: Gallovieh könnyebben megsérül. — 
42. perc: Irtózatos tumultus az NSC-kapu előtt: Müller 
kapufát lő — és azután a háló fölé.

Ezzel véget is ért a legalább 80 percen át tartó egy- 
kapura való játék, amely tisztán a ferencvárosiak hi
bás taktikájából végződött gól nélkül.

KézfertStlenltésre nélliWzlieietten a

PASCHKA ES TÁRSA-HE8M H.
FŰTÉSI ÉS VASIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

BUDAPEST V. MÁRIA VALERIA-UTCA 10

^Redivlvus 
koksz- és barniiszóntüzolósrc 
egyaránt kiválóan alkalmas 
tűzálló öntöttvas alkatré
szekkel bíró folytonég/í |c- 
mczköpnnykályhn. — Fölül
múl ha tilt lan f ütőképesség ti 
folytonégő kályha a legmo
dernebb technikai újítások
kal, a legizlésescbb kandalló
szerű formában és kivitelbon

a m..- 
i.v.,___   Molnár

............. gólvonalon belől tudja 
Pár perccel késői b Sleiner b‘- 
mellett beguritja a F^át: 4:0. 

nem nagyon anibicionál.niK a

i ugyanő vágja 
Szünet után, a 3. 1 

Fiseher már csak a 1 
tehát gól: 3:0.

kitörő Fiseher 
kék-fehérek 

ellenére 
,___ múlva . „
illetően a halódik

TVE Törekvés 2:1
a

a 
a 
ennek 

öt. pere 
ötödik, i'.L.

a 31. percben Molnár >'even 
pedig Deinkó passzábol Molnár

MTK—VÁC 6:0 (2:0). llungária-ut. — 8000 néző. — Bíró: 
Nagy L. VAC-tíínir.dással kezdődőt! a küzdelem, u 
bajnokcsapat uzouban csukhamtír elörelcndult. A <• 
percben Stciner biztos helyzetben ront, majd pai . Ptrc 
múlva Ilaár erős lövését Jlometo nehezen teszi iitini- 
mathmná. Változatos játék után a 30. percben 
Klopfer hibájából a kifutó Fiseher mellett lövi az első 
gólt: 1:0. négy perc múlva ugyanő vágja be 
sodikat. és 2:0. — Szünet után, a 3. percben _
erős lövését 
elfogni, 
fut és 
Ezu tán 
játékot, 
Opn‘" 
az

IU. kér. _
Bitó S Azonnal a vasutasok 
egyelőre bárom korneren kívül 
nak elérni. A 1!). pereben 
vezetést. Pár pere, múlva 
Menezer azonnal royanzsál. A 
vonalon belül 
bíró azonban 
zavar tör ki a .. . 
egyik határhirót megsérti, 
játéktérről, ami 
hogy

gólt vágják be: 6:0.
(1:1). ÜllŐi-ut. — Bíró: 

lépnek fői támadóan, de 
más eredményt nem tud- 

azutáu Szántó megszerzi a 
Drösszler Lantosba lép, amit 

27. percben Siegel a 16-os 
ártatlan módon akadályozza Horvátiad, a 
bemondás“-ru tizenegyest iléll. Erre óriást 

pályán, amelynek során Mészáros az. 
A bíró ezért lepiirnimsoljn a 

annyira fölizgatja a vasutasjátékosokat,

le akartak vonulni a porondról, 
vezetőségi tagjaik erős kapacilálására mondtak lo 
a szándékukról és Horváth nekilá'liatoít a Lz.'ii- 
bclövéschcz. : mi sikerült is: 1:1. Szűrei után ujrn 

•többet támadó fél. ennek ellenére a 19. 
Siegel mellől kiugrani és 

A 30 percben Kautzkyt biz- 
a kiegyenli-

ne!:
;mi sikerült is: 1:1 

támadó fél.
Jlorvái hnak

2:1. 
akadályozzák 111 cg

Csak 
erről 
egyes 
a Törekvés a 
percben sikerül
belőni a győztes gólt: 
tos helyzetben faulttal 
lésben.

Vasas—BEAC 4:1 (2:0). Lágymányos. - Biró: Ivánc.sies. 
Az első negyedóra az egyetemistáké, különösen Slofllán 
elsőrangú. A Jé. percben Marezinkó egy lépésről Nyerges 
kezébe lövi a labdái. Két perc múlva Himincr és Jelű
nek révén Takáts megszerzi a vezetési: 1:0. Kezdés illán 
kis idő mulva Kofflcr belövi a. második góll: 2:0. Ebben 
a félidőben a BEA<; kel. biztos gólhelyzetet hagy ki
aknázatlanul. tetejébe pedig ilotfler lerúgja Ságh.vt. 
Félidő: 2:0. Újrakezdés illán a Vasas mindinkább fö
lénybe kerül és a 10. percben Hininicr pusszából Takáts 
a harmadik gólt, vágja be, míg Kofflcr egyéni játék
ból (19. porc) négyre szaporítja a gólok számát. Ezután 
a Vasas félgőzzel játszik és a befejezés elölt ti perccel 
Stofíián az egyetemisták egyetlen gólját szerzi meg: 1:1.

I.'TE —KAC 2:2 (2:0). l(iingária-tit. — Biró: Schis.'-lcr. 
Erőteljes l'TE-olT'-nzivávul indult a mérkőzés és a 12. 
percben Priboj lövésével már megszületett az. újpestiek 
első gólja: 1:0. Ezután enged az iram és a KAC jut szó
hoz. A félidő második felében azonban megint az új
pestiek kerülnek frontba és a 43. percben Priboj pnsszá- 
ból Csontos iijabb gólt lő: 2:0. Ebben a félidőben Kiéin, 
az ii.lpcstiek kapusa megsérül és helyét Király foglalja cl. 
— Kiéin a második félidőben újra beáll. A kispestiek 
vehemens támadásából Fíirstner már az. <lső perebeu 
golt ér el: 2:1. A további erőteljes kispesti akciók pari 
rozásáhan még Fogl is kifullad és a 33. percben Sagulv 
szép lövéssel kiegyenlít: 2:2.

,.33 PC—ETC 2:0 (2:0). Erzsébet-utca, — Biró: Roller. 
A budaiak lelkes játékkal törtek a saját otthonukban 
küzdő crzséhel falviakra és már a Ki. pereljen sikerült 
Pipának a vezető gólt belőnie: J;0. Az. ETC ellentámadásai 
többször ve-zcdelmesék voltak, de Zsák nagy bravúrral 
lelte ártalmatlanná a legveszedelmesebb lövéseket is. 
A félidő végén Blatt 1. faultja miatt a biró tizenegyest 
ítél, amit Pipa sikeresen bevág: 2:0. — A második fél
időben az El C kemény ellentámadásai csak Zsák merész 
'édesein tömik meg. A ,,33"-asoknak ebben a 45 percben 
csak egy komoly gólhelyzetük volt, de Pipa kapufát I 1 .'111 ‘
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JVtHC— Wiener* yilrountl SC 515 (5t1)
Kezdés után azonnal a magyarok támadtak, mert a 

halfok kitünően támogatták a csatárokat. Már a 10. 
nercben Szendey beadásából grol Ilcvny golt üt. Két 
iMjrcre rá ltodig dr. Lator 2:0-r:i javít, do n 16 perc
ben az osztrákoknak F. Ilévi utján szinten sikerül ered
ményt elérni: 2:1. Ezután határozott magyar fölény 
alakul ki, amelynek eredményeként Szendey 11 21). pcrc- 
Ix'-n, Bogdán a 23-ban, 10 porc mulva pedig újból 
Szendey ütnek szcbbnt’Lszcbb gólokat, úgy hogy

az első félidő 5:1-ro zárult a magyarok Javára.
A mérkőzés második felében azonban a magyar hall'- 

sor már nem bírta a tempót, az osztrákok |>e<llg lég- 
< redtriénycecbb emberüket. Wasehmtm t küldték előre a 
csatársorba. W.ischnilus és Kévi azután egymás után 
ütötték il gólokat és végül 5:5 arányban eldöntetlenné 
tették a mindvégig izgalmas harcot.

Jól sikerült az MTE futóversenye, amely vasárnap dél
előtt a Népligetben folyt le. Tiz. órakor az ifjúsági ver
senyzők közül liiiszónketten jelenlek meg a startnál — 
csupa MTE-atléla.'akik közül egy kivételével mind végig
futotta a kijelölt 3000 méteres távolságot. Győzött Huszár 
(MTE) 9 p. 5:» ntp. alatt. 2. Greinpergcr 9 p. 51 mp.
3. Németh 10 p. 01 ntp. A csapatversenyt is természetesop 
az MTE nyerte. .— A 10 kilométeres szenior időelőny 
versonyben tizenhármán indultak. Részlete.- befutó;
1. Sefcsik (Egyetértő ) 37 p. 29 mp. (I p. 30 mp. hátrány.)
2. Fehér (Egy tértés) 38 p. 07.2 mp. (1 p. 31) mp. hátrány.)
3. Stőiner P. (MTE) 38 p. 27.6 mp. (1 p. hátrány.) 4. Hesz 
(MTE) 38 p. 31 mp. (2 p. 20 ntp.) 5. Kultsiir (MAC) 3-í p. 
43.4 mp. (•'> p. hátrány!) A rendezés kifogástalan volt az 
esztendő utolso atlétikai mitingjén.

Megváltozott a „keret**. Dr. Múriássy Lajos 
szövetségi kapitány a vasárnapi bajnoki mér
kőzéseken tapasztaltak alapján a „válogaloll 
kcrela-l)ö] Spilzct, Kőimtől és Skvarekel ki
emelte. Ilelyiikl'o Takáts I.. Rcbró, fíémay II., 
Rémay Hí. és Kautzky kerültek. — Jz olaszok 
ellen szereplő válogaloll csapatot szerdán ál
lítja össze dr. Máriássy.

Vereséget szenvedett az. ILSz a Herendi-serleg fővárosi 
döntőjében a favorit MLSz ifjusági játékosaitól 3:2 (1:1) 
arányban.

A bajnokság állása. Első osztály: 1. MTK 
(27:7) 1(1 pont. 2. NSC (11:5) 10 p. 3. „33“ FC 

• (12:9) 9 p. 4. 111. kér. TVE (15:21) 9 p. 5. FTC 
! (16:6) 8 p. 6. Vasas (14:11) 8 p. 7. UTE (12:8) 

6 p. 8. KAC (15:19) 5 p. 9. Törekvés (6:8) 4 p. 
10. BEAC (7:17) 4 p. II. VÁC (9:21) 3 p. 12. ETC 
(6:17) 2 p. — yt második osztályban továbbra is a 
BAK vezet 11 ponttal a Főv.TKör (10 p.) és a 
Testvériség (9 p.) előli.

Dél—Délnyugat szövetségi scrleginórkőzés Pécseit 1:1 
(0:0).ra végződött.

Békéscsaba—Szeged 3:2.
Bécsi futball. <A Uept/e! bidőKilójának tclcfrm jelen- 

: lése.) A vasárnapi mérkőzések n következő eredmények
kel zárultak: llr.koali Simmcring 6:3 (2:1), \V.\C

i Rapid 2:1 (1:0), Adniira Sportclub 2:1, Slovan FAC 5:0.

Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
„Világosság" könyvnyomda rt. Budapest, VIII, Conti u. 4. 

Műszaki igazgató: Dctitach D.
r

JUNKER ÉS Rl ll

gáztűzhelyek és gázfözők

Magyarországi vozérképvlselősége:
Általános Gázizzófény és Villamossági Rt

Főiizlct: VII, Viirösninrty-utea 5
I lók üzletek: VI, Teréz-kliriit 6, Vili, József-körut 44

-ii , i------------------JA


