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Jugoszlávia
és Magyarország között 

nagyfontosságu politikai tárgya

lások folynak
Popovics budapesti és Milojevics bécsi követek 
Belgrádija utaztak, hogy jelentést tegyenek a 

szerb koronatanácsnak
f/í Reggel tudósítójától.) Xr. elmúlt héten 

a szerb kormány hivatalos távirati irodája, az 
Avala, szűkszavú kommünikét adott ki arról, 
hogy Sándor király elnöklete alatt korona
tanács volt. Relgrádban, amelyen Pasics mi
niszterelnökön és Nincsics külügyminiszteren 
kívül, a hadügy. pénzügy és közlekedés ügyi 
miniszter, valamint a vezérkar főnöke vettek 
részt. A magyar közvélemény, amely külpoli
tikával édesKeveset törődik, figyelemre sem 
méltatta ezt, a hirt, pedig

a szerb koronatanács olyan kérdésekkel 
foglalkozott, amelyek Magyarországot, kö

zelről érdeklik.
Még a nyár folyiamán, amidőn a Pasics kor
mány újjáalakult, közölte A Reggel Jovanovics 
.lován volt bécsi és londoni szerb követ nyilat
kozatát, amelyben kijelentette, hogy

a kelcteurópai és Bal kán-ál lantoknak Ma
gyarország részvételével gazdasági kon

föderációban kell egyesülniük.
.Jeleztük akkor, hogy ez nem Jovanovics 

egyéni véleménye, hanem a Pasics-kormány 
külpolitikai programja. Azóta lladics kijelen
tései is megerősitették értesülésünket és a 
Népszövetség szeptemberi ülésszaka alatt be
bizonyult, hogy

Jugoszlávia konkrét formában kíván köze
ledni M a g y a rországh oz.

.Jugoszlávia az elsők között kötött Magyar
országgal ideiglenes kereskedelmi szerződést a. 
legtöbb kedvezmény elve alapján. A locarnói 
konferencia után pedig

szigorúan bizalmas politikai tanácskozások 
kezdődtek Budapesten a magyar kormány 
és Jugoszlávia meghatalmazott minisztere 

között.
bűinek a nagy fontosságú eseménynek érdekes 
előzményei vannak. Genfben, sőt Genf előtt 
— amint ezt A Reggel ugyancsak megírta —, 
Románia folytatott tárgyalásokat Magyar
országgal, mert hátvédet akart biztosítani ma
gának arra az esetre, ha Oroszországgal kon
fliktusba keveredne. Azok a prepozíciók, ame
lyeket Románia hozzánk juttatott. wcin voltak 
alkalmasak arra, hogy a román kívánságokat, 
honoráljuk. ItJs hogy

a román magyar tárgyalások eredményte
lenül végződtek,

azt kétségtelenné teszi Dúca külügyminiszter
nek a bukaresti kamara csütörtöki ülésén tar
tott beszéde, amelyben azt mondotta, hogy op.v 
országgal, amely a békeszerződések revízióját 
követeli és a nemzetiségi kérdéssel játszik, ki
látástalan kísérlet volna tárgyalásokba bocsát
kozni. Ez a kijelentés mutatja, hogy

Jugoszlávia és Magyarország lélektanilag 
alkalmas pillanatban vették föl a tárgyalá

sok fonalát,
A nyugati garaneiapaktuni tcrmé.AíMcscn 

Németország megerősödését jelenti és annak 
lehetőségét, hogy Magyarország külpolitikai
lag a ta-lpraálló német birodalom felé orientá
lódjék. Diplomáciai körök Kánya Kálmán ber
lini követségéiben és Klebelsberg Kunó gróf 
berlini utazásában máris « német orientáció 
jeleit látják, amelyet a kisántánf diplomáciája, 
nem nézhet tétlenül. Tehát

a német orientáció megelőzése és elhárítása 
is lökést adott a jugoszláv-magyar tárgya- 

Iások megindítására.
A keleti garanciaszerződés megkötése célja 

és érdeke a kísántántnak, mert, .szerintük 
.Magyarország határait biztosítja a genfi jegy
zőkönyv, viszont a kisán lantnak nincsen Ilyen 
biztosítéka. Ezzel szemben a magyar álláspont 
az, hogy a mostani hat Arákat nem is lehet így, 
ahogy vannak, biztosítani, mert

Magyarország ragaszkodik a garancia
paktum megkötésével kapcsolatban a hatá
rok súlyos igazságtalanságainak kiigazítá
sához és ahhoz, hogy tiszteletben tartsák a 

magyar kisebbségek jogait,
amelyek ezután, is idegen államok fönható
sága alatt fognak élni. Németország ugyan
csak engedményeket kapott Locarnóbam óh a 
keleti garanciaszerződést sem lehet bizonyos 
engedmények, nélkül megkötni. A most le
folytatott tárgyalásokon éppen arról volt szó, 
hogy

a jugoszláv.magyar politikai közeledés és a 
keleti garanciaszerződés megkötése milyen 

föltételek mellett volna lehetséges.
A Reggel értesülése szerint ezek a tárgyalá
sok még csak az informálódás stádiumában 
vannak, sőt egyelőre szünetelnek, mert Popo- 
rics Tihamér budapesti meghatalmazott mi
niszter néhány nappal a szerb koronatanács 
elölt Rclgrádba utazott és ezidőszerint is olt 
tartózkodik. De Relgrádban van jelenleg Milo
jevics Milán bécsi szerb köret is, aki hosszú 
ideig képviselte Jugoszláviát Budapesten és 
jól ismeri az itteni viszonyokat. Kétségtelen, 
hogy

Jugoszlávia budapesti és bécsi követeinek 
belgrádi utazása a szerb koronatanáccsal 
függ össze, amelynek különös jelentőséget 
ad, hogy azon a vezérkar főnöke is részt- 

vet t.
És itt kapcsolódik bele a jugoszlíiv-magyar 
'kérdésbe a francia-magyar kereskedelmi szer
ződés, amely miatt a kormányt még az egysé
ges pártból is támadták. Amidőn Scrruys al- 
alla.intiikár ebben az ügyben másodszor Pes
ten ,iárt. Rclgrádból érkezeit ifié és ezután 
történlek azok a módosítások, amelyek u fran 
eia érdekeknek túlságosan kedvezőnek. \ kö
zeli , hetek meg fogják mutatni, hogy 
a Franciaországnak lelt nagy koncessziók 
más oldalon mit eredményeznek és Magyar- 

i ország megkeresi-c a réven, amit a vámon 
veszít.

Black and white
Belefújnak az ezüst saxophonba, s a bil

lentyűkön toporzékolnak rikító köves sötét 
ujjaik; rúneigálják a kihúzós trombitát és 
rángatóznak hozzá mint a nyavalyatörősök. 
Belevisítanak és belebömbölnek a fiilünkbe, 
az agyvelőnkbe, a lelkűnkbe. Mint a nyári 
istennyila, olyan robajjal vágnak a vörös 
villannyal tüzelő nagydobba s dobolnak 
mindenen, a zongorafedelen, az asztalon, a 
pódium deszkáján, a cintányéron, a cipőjük 
talpán és az egymás subickot izzadó kobak
ján. És bőgnek és nyávognak és nyerítenek, 
kukorikolnak és hörögnek és röhögnek és 
a, csuklásból meg a csámcsogásből zene 
robban ki az elájult levegőbe... Táncot pen
derítenek hozzá, könyökeikkel a hátuk kö
zepét verve, fejüket a. hasukba fúrva, tér
deiket hátrafelé s két sarkukat előre koc
cintva, a hasgörcsnek, az idegsokknak; az 
észvesztő szellőztető korongnak, a szánal
mas kengurunak és az idétlen csőrös emlősnek 
az őserdőkben siró, szerelmes majmoknak 
koreograílzált fürgeségeivel, ferdeségoivel és 
ijedelmeivel. Ezek a csokoládé kölykök. A' 
néger művészet. A néger revue vagy kabaré 
vagy mi a fekete pokol. Newyorkban toli 
vannak a színházaik, ahol csak ez a jazz 
meg oz a tánc tölti be az estét; Parisban 
a Folies Bergere s a Móniin Rouge legmez
telenebb attrakcióit kiszorították a néger 
girlök, Berlinből a truppot nem akarta a 
publikum elengedni... és most Pesten nem 
kapni jegyet abba a színházba, ahol föllép
nek a négerek. A fehérek rajonganak és 
örjöngenek. A fekete varázs leigézte, leigázta 
ezt a világot. Ez a kéjes és kényes finom 
Európa, meg az a lelkendezve haladó 
Amerika, mely az orosz hallétét láthatta, 
annak Chopinjait, Csajkovszkijait, Stra- 
vinszkyjait élvezte, oh az az egész kultúra, 
melynek Shakespearejei s Mollére-jei s 
Goethei meg Beethovenjei, Wagnerjei, 
Mozartjai, meg Talmái s Kainzai, Taglionijai, 
Elsler Fannyjai, Nijinskijei voltak, az az 
intelligencia, melynek minden lélegzete 
harmóniáért lehelt, s eszméletének min
den pillanata transcendentális magyarázatért 
csengett, tessék, térdre esik és bódulva tódúl 
a vigyorgó szerecsen Múzsák köré, s agyát, 
szivét, lelkét leissza a néger operettel. Mi ez? 
Az önmagunkban, mint eszünkben való 
csalódás tora, a bánat, a gond, a kor fóbiái 
elől való könnyű, barbár menekülés! Hogy 
az orrok nem sejtik a néger bőrpárolgást, a 
szemek, amelyeknek elég volt egy fekete 
táncos, vagy egy néger portás, belevesznek 
izgalommal és kielégüléssel a néger görlök 
tucatjainak fekete combjaiba, s a néger 
legények tucatjainak kormos göndör hajába! 
Pfnjt vagy jajt kiáltsunk o röhögő európai 
temetkezés felett? Vagy hallgassunk. Hiszen 
mikor a szivünk vérét csorditjuk, csak 
reklámot festünk a néger előadás elé aa 

í aszfaltra.
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Fehérszegfüs fajvédőit botrányt csaptait 

Fábián Béla csepeli beszámolóján
Vörösmarty szózata és

(A Régnél tudósítójától.) Vasárnap délután 
Fábián Béla csepeli beszámolóján, amelyen 
Pakots József is rósztvett, az ottani fajvédők 
botrányt rendeztek. A polgárság és munkásság 
lelkesedéssel és ünnepléssel fogadta Fábiánt 
és Pakotsot, de befurakodott a tömegbe néhány 
fehér szeg füs fiatalember, akik azon mesterked
tek, hogy a beszédek alatt

folytonos közbekiáltásaikkal botrányt 
provokáljanak.

Fábián beszéde alatt Gömböst éltették s ami
kor a képviselő a fajvédőpolitika bűneiről és 
a Cuza-ügyről beszélt, óriási, lármát csapvak. 
A jelenlevő munkások és polgárok ki akarták 
szorítani a teremből a kirendelt, csöndzavaró
kat és

csak a rendőrség közbelépése vette elejét 
komolyabb összeütközésnek.

Pakots József beszéde alatt a ba’rány meg
ismétlődött. Pakots keményen ostorozta a kor
mányzati politikát, amely még mindig titkoló 
rokonszcnvvcl nézi, hogyan garázdálkodnak a 
tájvédelem jelszavaival veszedelmes forradal

„Elbűvöli a magyar művészek lenyűgöző ereje, egészséges fiatalsága 
és megkapó egyénisége", mondja EaH of Birkenhead, az angol király 

képviselője A Reggel munkatársának
London, november 8.

(A Reggel kiküldött tudósilójának távirata.) 
Boldog büszkeséggel röpítem haza ezt a tudó
sítást.

Ma nyitották meg
a Royal Academy nagy’ nemzetközi kiállítását. 
Jelen voltak a londoni diplomáciai kar, a po
litikai, társadalmi, művészeti és irodalmi élet 
előkelőségei. A megnyitó beszédet Earl of 
Birkenhead, indiai miniszter, a lordok házának 
tagja, Baldwin kiszemelt utódja mondotta. És 
a képzőművészet e káprázatos világvorsenyén

a kis Magyarország nagy sikeréről 
beszélnek. Mint szenzációs érdekességet be
szélik, hogy a magyar Szinyei-Társaság tíz 
nappal a kiállításmegnyitása előtt kapta meg 
a londoni meghívást, mintán előbb a magyar 
állam lemondott a hivatalos szereplésről. A 
Szinyei-Társaság 24 óra alatt készült el a 
gyűjtemény összeállitáisával, de a társaság meg
bízottja így is elkésve érkezett meg a kollekció
val. A magyarok számára ekkor már nem volt

Rttiüa alkatom
Mzár&lag vafóffl perzsa- 

szftayegelmk 
ölesé waü® mowe&siér®.

Minden évben karácsony elölt a közismert 
Síéin perzsaszőnyegnagykereskedő cég, 
elenleg IV, Váci-utca 1. szám, az ö hatalmas 
szönyegraktűrál a t. vevöközönségnek, lényege- 
gesen mérsékelt árakon engedi át. Ez alkalom
mal több mint 3000 drb. legkiválóbb minőségű, 
kizárólag valódi perzsaszönyeget bocsát válasz
tékra, a legjobbnak szine-javát, melyeket a cég 
főnöke a Keleten személyesen választolt ki és 
vásárolt meg. Finom valódi perzsa össze
kötő-szőnyegek, nagy mennyiségekben, 
1X150 m. méretben, 1,600.000 koronától, 
továbbá perzsafvtók kb. 1.20 X 2 méter és 
hosszabbak, 3,000.000 koronától feljebb kap
hatók. Remekszép pamlagátvetök, faliszőnye
gek slb., valamint 300 darab valódi perzsa 
ebédlő-, uriszoba- és szalonszőnyeg minden 
nagyságban és a legfinomabb minőségben 
versenyen kivűli olcsó árakon. Finom perzsa 
ebédlöszőnyeg már 15,000.000 koronáért 
kapható, "fekinlellel arra, hogy a Stein-cég a 
szakma legrégibb és leghirnevesebb cége 
(1869-ben alapították), vevőinek legteljesebb 
megnyugvást és garanciái nyújtja a bevásár
lásáé! és tisztelettel meghívja az érdeklődőket, 
vételkényszer nélküli, szives megtekintésre.

mi fajvédők „Szózat“-a
márok, akik

uj forradalmak máglyatüzénél akarják 
megfőzni a maguk kis leveset.

Pakots beszéde után a népgyiilés óriási több
séggel bizalmat szavazott Fábiánnak. A nép
gyűlés végén a rendzavaroknak sikerült egy 
kcllcmatlen incidenst fölidézni. A lármázok 
egyiiko elkiáltotta magát: — „Mi lesz a szózat
tal!" Minthogy Fábián Béla beszedőben arról 
is megemlékezett, hogy a kurzus csődje magú
val hozta a kurzuslapok csődjét is, egy mun
kás a közbekiáltást úgy értelmezte, nnp ,a 
„Szózat" cirnü lapról van szó és azt felelte ra: 
— „A .Szózat' is meghalt." Erro

a fajvédők bejelentették a rendőrségnek, 
hogy a munkás a nemzet himnuszát 

gyalázta.
A rendőrség a munkást őrizetbe vette, de a 
képviselők, akik tanúi voltak a, jelenetnek, 
közbeléptek a'kirendeltség vezetőjének amire 
igazolás után elbocsát'oltók a munkást, de az 
eljárást folytatják ellene.

hely a kiállítás termeiben. Azonban, amikor 
kicsomagolták a képeiü l, Francis lloward, az 
Internál ionul Society főtitkára annyira cl volt 
ragadtatva a magyar küldeménytől, hogy 
azonnal Olaszország egész külön termét bocsá
totta a magyarok rendelkezésére. A németeken 
kiviil

csak az elkésve érkezett magyar művészek 
kaptak külön termet

az összes országok művészei közül. Ez a külön 
magyar terem a főbejárat, mellett a jobboldali 
első terem. Meglepően finom a magyar kol
lekció. Perlmutlor tarka paraszta.sszonya, 
Iványi-Grünwald Béla gémeskutja, Magyar- 
Manhcimcr híres tablója, a maharadzsa*  fia.. 
Csók, Vaszary János, liudnay és Koszta ős
erejű pompás képei, Rippl-Rőnai két finom 
pasztell je, Fényes Adolf havas erdei víziója, 
Hcrmann kis balatoni tájképe, Mattyasovszky 
csendélete, Glatz paraszt asszonya. Halvány 
Ferenc női aktja és Pólya Tibor „Premier"-je 
keltették a legnagyobb ioltiinést. ITgy a sajtó 
képviselői, mint, a meghívott előkelőségek még 
a magyar festő', <irél is me go győzőbb elismerés
ben részesítik

a négy magyar grafikust:
Rudnay Gyulát, Záulor Istvánt, Szőnyi Istvánt 
és Varga Nándort, aki még odahaza is csak 
most tűnt föl.

Earl of Birkenhead, a király és a kor
mány képviselője, egy teljes órát töltött a 

magyar teremben
és magángallériája számára megvette Pólya 
Tibor „Premier" cimii képét. Mielőtt elhagyta 
a ki állít ást,

Earl of Birkenhead fogadta A Reggel 
m unkatársát,

akinek a következőkben volt szives nyilat
kozni:

— Valóban örülök, hogy egy magyar 
újság tudósilójával közölhetem elsőnek im
presszióimat: c különösen szép és érdekes tár
lat legnagyobb meglepetése ugyanis számomra 
a magyar terem. ,

RÓZSA
SZÜCSARUHÁZA

TISZTELETTEL MEGHÍVJA 
POMPÁS PÁRISI MODELLJEINEK 

MEGTEKINTÉSÉRE

IV, VACI-UTCA 6 
KRISTÓF-Tf.R sarkán

Elbűvölt a magyar művészek lenyűgöző 
ereje, a pompás kompozíció, a telnek iris- 
scsscge, az egész gyűjteményből kisugárzó 
egészséges fiatalság, kultúra és a sok meg

kapó egyéniség.
— örömmel állapítjuk meg, ami Anglia 

számára merő újdonság és meglepetés, milyen 
'imponáló a festészet terén Magyarország!

M a délután Koszta-képe is elkelt.
A „Sunday Times", amely művészeti kérdé

sekben döntő súlyú, külön fejezetben, a leg
nagyobb elismeréssel foglalkozik a magyar 
piktorokkal és megállapítja: „A legerősebb 
kollekció a magyar!" A Royal Academy ma 
megnyílt kiállítását az Intcrnational Society 
if Scúlptors, Paintors und Gravers rendezi. A 
társaság elnöke B illiam Orpcn. N tisz
teletbeli tagok sorában a modern európai pik- 
tura és szobrászat legelőkelőbb neveit talál
juk. A társaságnak egyetlen magyar tagja, 
van: László Fiilöp. A kiállítás iránt az összes 
európai nemzetek részéről igen nagy érdeklő
dés nyilvánult meg.

Békekötés óta ez az első kiállítás Angiid, 
bán, amelyen Németország is részt vehet 

és a németek alaposan föl is készüllek erre az 
alkalomra, Éppen úgy, mint a franciák, a ki
áll itás szabályai lói eltérően, nemcsak élő 
művészeiktől állitottak ki, hanem elhunyt, 
nagyságaik örökbecsű festményeit is elhozták. 
A franciák pedig egyszerűen a Louxemburg 
muzeum modern remekeit állították ki. A 
kiállítás két hónapig lesz nyitva, majd minden 
valószínűség szerint Anglia nagyobb városai
ban is kiállítják az egész anyagot. A királyi 
család tagjai a programló lelt érően, a mai 
megnyitáson nem jelentek meg: a jövő hónap 
egyik vasárnapján, az úgynevezett Royal 
Day-n tekintik meg a tárlatot.

Korda Tibor

Jou vénéi, a Matin főszerkesztője, 
pacifikálni akarja Szíriát

Páris, november 8.
(A Reggel, tudósítójának távirata.) Henri de 

Jouvcnel szenátor, a „Malin" főszerkesztője, 
mint Szíria uj főbiztosa nyilatkozott arról a 
programról, amelynek alapján Szíriát kormá
nyozni akarja. Arra fog törekedni, hogy 
Szíriát gyorsan pacifikálja óh éretté tegye az 
autonóm alkotmányra. Franciaország, amely

békét, de tisztességes békét akar,
nem mondhat le a Népszövetségtől kapott 
mandátumról. A főbiztosnak pártatlan döntő
bíró szerepét kell játszania a különféle népek 
és a külön lelő vallások között, de el kell foj
tania minden támadást és minden kihívó maga
tartást.

„EN6EN SZERESS" |
attrakciói a

Tlttos Iloo
Balázs-nótákat énekel

Gsortos Gyula 
magyar nótákat énekel 

Titos és Gsortos 
csárdát t Iáncolnak 

BaEá/s Árpád 
legszebb dalai 

Sas Náci 
legszebb dala
Lídia Collins és Edna May 
világhírű angol gőrlők 

Savanov’s Jazz-Band a Péle-Méle-ből 
Grinzinger (Kamara) Sehrammli 

Vörös .Jancsi cigánybandája 
Katonazenekar

üzlete adás
vagy 

vétel 
végett, valamint Inkásiigyokbon 
sürgősön keressék föl Irodámat

FREUD
VII. kar., Miksn-utcn 13. Telefoni Jőxcef 7S-S3
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Vasárnap hajnalban Hiába
rí és mellhArtyalob-

bal katasztrofálisra fordult
(A Heggel munkatársától.} Blaha Lujza 

nincs jobban, hiába örvendeztünk szombaton, 
amikor híre járt, hogy a beteg állapotában ör
vendetes fordulat állt be. Azzal biztattak a 
nagyasszonyról szárnyrakelt, kedvező hírek, 
hogy vasárnapra már föl is kel és övéi karján 
pár lépésnyi sétára is indulhat. A tervezett 
séta azonban elmaradt, mert

a szombatról vasárnapra virradó éjjelen 
váratlanul újabb és nagyon komoly kom

plikációk léptek föl, 
amelyek a legnagyobb aggodalonumai töltik cl 
a nagybeteg hozzátartozóit. Kezelőorvosát, dr. 
Bíró Gyula főorvost

vasárnap már hajnalban szólították Blaha 
Lujza ágyához

s a. főorvos, miután órákon keresztül tartózko
dott a betegnél, A Heggel munkatársának a 
következőket mondotta újabb bonyoda
lomról:

— Pénteken és szombaton aránylag kielégí
tőn érezte magát a beteg, de vasárnap virra
dóra hirtelen hatalmas nldalszurások jelentkez
tek. A vizsgálatinál ezek a fájdalmak

tüdő- és mellhárt.valob tüneteinek bizo
nyullak.

A beteg több bét óla ágyban fekszik; ez a ki
kerülhetetlen körülmény idézte elő nála is, 
mint, általában az előrehaladott korú fekvő
betegeknél. a komoly bonyodalmat. , Egyelőre 
u.gy áll a (íolog, hogy a betegség minden orvosi 

' "... i rá re-
:lv erejét továbbra is sikerül fön
ti beteg még czl az aggasztó kom- 

. i, is lekiizdi. Aliinál inkább, mert ki- 
szivós szervezel<'•!*<•  szám ii hatunk. Ellen- 

termé-

betegágy é«s ő főzi a nagyasszony ételét, a 
űegberizst, a tojbogrizt é« a kevés teát tejjel. 
Csak egy kanál nyit eszik a nagyasszony, egyet
len kanálnyit Nem is úgy, mint a gyermek, 
hanem úgy, mint a madár. Az Erzsébet-köruti 
házban, ahol 40 esztendeje lakik. Blaha Lujza, 
mindenki személyesen szereti, de legfőképcn 
az egyszerű emberek. A viciné legszivesebben 
ingyen szaladgálna, hogy kiszolgálja. A ház- 
föl ügyel öné büszkén mondja:

— Négy év óta
én vagyok a liftje,

én vezetgetem a lelkűmet a lépcsőn, majdnem 
úgy viszem föl, a karomban. A legelső ember,

aki naponként már hajnalban érdeklődik 
egészsége iránt — az utcaseprő.

— Úgy van az a méltósúgos asszonnyal —- 
mondogatják ezek az emberek —, hogy soha 
néni volt semmiféle szeszélye. És ha valakire 
rájött a rossz óra, ő mindig talált egy biztató 
szót. Ezt nem tudjuk neki elfelejteni.

De a sok érte való rajongásnak heve és alá
zatossága sem ér el ma hozzá.

Mozdulatlanul fekszik az egykori Népszín
házzal szemben,

ha fölnyitja szemét, odalát. A színház ötven
éves lett ez idén, Blaháné hetvenöt — ő fél
századdal ezelőtt az uj rivaldára vitte ifjúsá
gát, tehetségét, nagyszerűségét, asszonyi báját. 
Es itt öregedett meg az épülettel szemben. Szü
letése napján volt, szeptember 4-én: ti Nem
zeti Színház meg akarta ünnepelni, hogy a 
nagyasszony helyenötéyes lett és várta falai 
közé Blaha Lujzát. De Blaha Lujza már nem 
tudott elmenni. Attól a naptól kezdve fordult 
komolyra betegsége.

(1. zs.

Pénteken még íátt&k az, óbudai temetőben

beavatkozásra kellőkép reagál. így van 
meny, ha a 
larlani, hogy 
pH kő cl ót 
tarló, :.......
b< n az alapbetegség nála oly komoly 
szetü, hogy

a most következő pár nap elé igen 
aggodalommal tekintünk...

Minderről nem sokat tud maga 
Lujza nagyasszony, aki koskenyrenyult, finom 
és sápadt arcával agat ikusan fekszik magasra 
támasztott párnáin. Moríinminjckciók és csilla- 
iiitó tabletták ernycsztik el a fájdalmat. Nehe
zen lélekzik, egy-eg?z felköhögés szinte roham
szerűen fi; 11 ászt ja, egyébként azonban nem 
szenved infenziren: félálomban és lehunyt 
szemmel, pihen. Nincs szeszéllyé, nem türelmet
len, <\gész betegsége alatt egyszer sem panaszko
dott. Csak a csönd, az igen; azt nagyon szereti. 
Jobb, ha nem csöngetnek az ajtaján. Mert a 
csengő sikoltása is zavarja. Itt lábujjhegyen 
járkál és suttogva beszél mindenki. A göndör
hajú déflunolfák is. ak'k repesve kukkantanak 
be a konyhába Vilmához és szorongva kér
dezik:

- Hogy van a dedi?
Vilma tud mindent 

Vilma a komorna, a 
Huszonhat évvel ezelőtt, került a nagyasszony 
mellé. Akkor 2t) éves volt. Ma. nincs koraimért

- kéísédK-cwett. iluszoiihat 
Lujza nem tett egy lépést e 
Dehogv tűr meg ma 
midiéit! Vilma virraszt

/. .b;i pamlagán. \ ilnui 
.. |'« üli madonnásra a 
zétől lialms és csipkés

nagy

Blaha

legjobban a dédiről. 
h l kár és a mindenes.

év óta Blaha 
bizalmasa nélkül, 

más ápolónőt az ágya 
minden éjjel a beteg- 
n.vujtja az, orvosságot, 

hófehér hajat, az ö ke- 
a. minden nap váltott
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Halnjn»ecM Sándor tá&oimofc 
bárom nappal ezelőtti nyomtalanul 

elífsnt a lakásáréi
Töltött revolver vití magámtl — Spóasxtaldn az.

ínyugdtj adatait
(A Heggel tudósitójától.) Balnprecht Sándor 

nyugalmazott tábornok felesége szombaton éjjel 
föltünésf keltő bejelentést 
ságon. A tábornokim egy 
ben éjjel 1 órakor jelent 
ság központi ügyeletén és 
zölle, hogy

férje, Rainprccht Sándor ................... .
tábornok i>énteken reggel nyomtalanul el
tűnt a Mária Terézia-laktanyában levő 

lakásukról.
Elmondotta, hogy a tábornok néniteken reggel 
<8 órakor távozott el otthonról. Semmi gyaui-sat 
nem vett észhe rajta, említette, hogy a város
ban dolgait intézi el s ebédre hazajön. Azonban 
nem jött. A kínos várakozás óráiban egyszer
esük megdöbbenve vette észre, hogy

férje Íróasztalán, föltűnő helyen, kinyitva 
hagyott egy könyvet.

I’lz a könyv a Nyukosz. évkönyve volt és a föl
nyitott hely éppen az, ahol a nyugdíjas 
katonatisztek elhalálozása cselén a feleséget 
illető nyugdíjra vonatkozó szabályzatok olvas
hatók. A szabályzat egyes passzusait

tett a főkapitány
fő h a d na gy kíséret é- 
meg a főkapitány
kétségbeesett en k ö -

nyug. gyalogsági

kék ceruzával vastagon aláhúzta.
E nyugtalanító bírok után Raimproohtné most 
már kutatni kezdett férje íróasztalában. Nagy 
megdöbbenéssel vette észre, hogy a tábornok

két revolvere közül az egyik, amely töltve 
volt, hiányzik.

A tábornok, aki civilben járt, máskor sohasem 
vitte magával revolverét. Az eltűnt felesége 
először arra gondolt, hogy talán a tábornok 
szív- és vállbetegsége ujult ki. amelyet a hábo
rúban. szerzett és talán rosszallót közben vala
hai szerencsétlenség érte. Érdeklődött az isme
rősöknél, de csak aggasztóbb fölvilágos’tást 
kapott. Az ismerősök ugyanis pénteken

a Duna partján látták a tábornokot, a.üoi 
magányosan sétált.

Ugyancsak pénteken járt édesanyja óbudai 
lakásán is. ahol rövid látogatást tett, délu'óán 
pedig az óbudai temetőben látták. Innen kecelve 
nyoma veszett. A főkapitányságról nyomban 
fölhívták a főváros összes kórházait, de sehol- 
sem hídnak róla. Az eltűnt 55 éves, közép
termetű, őszes. Szürke ruhában távozott laká
sáról.

A lon’^ Sntemacionále MacDonaM előadá
sban tárgyba a tocamői egyezményeket 
Pcitíí ©yaííD ma érik □zik a Eondo-«§ ftanŐEsk'ffxásrÍBl és a nemzet-

gywíés csStörtökc üaéséra Neszéi a 8cw8poliMkas helyzetről
..................., akit, 

várnak haza Londonból, értesítette 
hogy i-ipgérkezése más bekapcsolódik

vitájába és való- 
áV en fog fölszólalni. 
zére ímmcsuk az összes 
szjiidékozik l.iterjc.iini, 
külpolillkai kérdések-

politikusok közül elsőként jutott abba a hely
zetbe, hogy megír merhesse azt a hatást, amit 
a locarnói konferencia határozatai gyakorol
lak a. külföldi közvéleményre, fölszólalásában 
fc.gl d::nz> i fog ".zokkal a következményekkel, 
amelyek az aj külpolitikai helyzetből Magyar
országra hárulnak.

(A Heggel '’udósif ójától.) Pcidl Gyula, 
ma estére 
párt .iái. 
a költi 
szintien 
A szociáld imAráták .< 
belpoli: ikai kérdésekre 
hanem foglalkozni fog 
kel is, aminek az ad különös érdekességet, hogy 
résztvett a londoni II. lnternacionále végre- 
ha jtobizo! I súgónak most tartóit ülésén, ahol az 
összes európai államok szmiáldcmokrata párt
jainak vezetői, közöttük aktív állam f'”’ÍU’k is,

MacDonaid volt angol miniszterelnök elő
adásában foglalkoztak a lucarnói egyez
mények és a genfi jegyzőkiinvvek iigvóvel, 

amelyeket tudvalevőleg az angol nwnkáspárii 
kormái”. kezdeményezett. Pcidl, aki a magyar

ét; vetés általános 
a csütörtöki

I(
I

Budapest, 8V., Muacm*körut 33. scfím 
fiimre
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alacsony és magas sarokhoz 1<
gyermek hócipő la ..........K
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I) e mikor oldja meg ön?! 
Elvégre önnek is van va
luta-problémája .......... Ha
a b s o 1 u t k o m oly kultur- 
ember és üzletszerzéssel 
akar foglalkozni, legyen 
szerencsénk 10—12, vagy 
4—fi között: József-körut 19, II.4
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A százéves Széchenyi útja 
a halhatatlanságban

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 
impozánsan nagy és fényes keretek között folyt 
le gróf Széchenyi István emlékének centenná- 
ris ünnepsége. Budapest erre a napra a nem
zet és a főváros színeiben lobogódiszt Öltött. 
Az ünnepségek reggel 9 órakor Budapest kü
lönböző templomaiban rendezett ünnepi isten
tiszteletekkel kezdődtek. A Szent István bazili
kában Csernoch János bíboros hercegprímás 
pontiílkálta az ünnepi szertartást, amivel egy- 
i dejiileg Ravasz László püspök a Calvin-téri 
református templomban, Raffai Sándor püspök 
a Deák-téri evangélikus templomban és Józan 
Miklós püspöki helynök a Koháry-utcai unitá
rius templomban tartott ünnepi isterrtisztele- 
tekét.

Az ünnepi istentiszteletek után az ünneplők 
menetben indultak meg az Országház-térre. 
A zászlódiszben álló Országház főlépcsőjének 
terraszán volt elhelyezve a szónoki emelvény, 
amely

mikro- és megafonkészülékekkel volt föl
szerelve,

hogy a sokezerre menő közönség a tér leg
távolabb eső részein is hallhassa az ünnepi 
beszédeket. Pontban 10 órakor a Dunán cirkáló 
őrhajóról elhangzott 21 ágyulövés jelezte az 
ünnepség kezdetét. A Magyar Dalosszövetség 
elénekelte a Himnuszt, amely után

Sebandl Károly
államtitkár mondotta el ünnepi beszédét.

— .Legyen a mai nap határkő, amely vonlot tesz a párt
viszályok után s a magyar egység kezdete, melyben be
csülettel és munkával, hittel és értelemmel fogunk az 
ország újraépítéséhez. A pdrfviszály és széthúzás csak 
fokozzák a szenvedést. Munka és áldozat készség lendítenek 
csak sorsunkon, zf szavak ideje elmúlt, s teltek embereire 
van szükség.

A sárepés kritika helyott, amely mérgez, de nem segít, 
azok után menjünk, akik dolgoznak és teremtenek.

Ahol kötelességtudás és fegyelem nincs, ott kár beszélni 
jogról és szabadságról. ■ Nem az ad kenyeret, aki szítja 
az elégedetlenséget, hanem az, aki tanít és munkára hív. , 
-Ifi hajlandók vagyunk elfelejteni a szomorú közelmúltat, 
de vissza se igyekezzék azt hozni senki. Elfolejtliik a 
visszavonást és csak egy tábort akarunk látni, de ebben 
az egységben magyar erkölcs legyen az ur. Nem. akarunk 
gyűlölni, ám kövesse mindenki a szeretet parancsait. Dol
gozzék mindenki s ne keresse a legtöbb a munka nélkül 
való megélhetést, a kibúvást a közterhek alól, 
minél több a módja és lohetősége, annál inkább járjon 
elől az áldozatkészségben. Ha a nemzet ismerte 
Széchenyit, ma nem kellene ezekről beszélni. Do megfeled
keztünk róla, elfordultunk tőle s keservesen bűnhődtünk.

hanein

volna

NYILTTÉR

A szerda reggeli lapokban „MásfélmiUiárdos 
várocsalás“ címen közlemények .jelentek meg, 
melyekbe az én nevem és cégem is alaptalanul 
belekevertetctt. Dacára annak, hogy a közle
mények személyemre vonatkozó részét már 
rektiíikálták, t. üzletfeleim tudomására hozom, 
hogy az egész ügyhöz sem nekem, sem cégem
nek semmi közöm.

Kebel Gyula
Nemzetközi Szállítmányozási és Elvú 
molási Vállalat tulajdonosa, Váci-ut 1

Minden Külön órtcultta helyeit

Neumann Manó, mint fórj, Géza és Anna gyer
mekei, dr. Róth Andor veje és Róth Ági unokája 
úgy a maguk, mint az egész gyászoló rokonság 
nevéhen mélységes fájdalomtól megrendült szívvel 
tudatjak, hogy a legjobb és leghűségesebb hitves, 
a leggondosabb szerető anya, illetve, anyós, a leg
aranyosabb rajongó nagyanya, a melegszívű rokon

folyó évi november hó 7-én rövid szenvedés után 
elhunyt. !

Halála pótolhatatlan veszteség számunkra, jó- | 
sfigát, hűségét. íi'inesszivüsépét sohasem felcdjitk, I 
úldot’v emléke örökké fog élűi sziviinkben.

Drága halottunkat november ho 9-én, hétfőn dél
után 3 órakor temetjük a rákoskeresztúri izraelita I 
temető halót* vházáhól

Koszorúk mellőzését kérjük!

Neumann Manőné
szüO. GíiseíOa

* wwmnwMt, Hcvcmber 12-ón t 7ÖVO18
Sy&SMlTJ&C ;i francia filmgyár- cito cinoma
1 w rU Í < ia táa büszkesége vllágattrakclő *

Ezután az I. számú honvédgyalogozrod 
zenekara a Hunyadi-nyitányt adtu elő, amely 
után az ifjúság nevében vitéz Oláh Béla, a 
MEFHOSz elnöke mondott beszédet:

— Köszöntelek téged azok nevében is, akik uUínunk 
jönnek, mögöttünk növekednek, azzal a szent fogadalom
mal, hogy Jánglolkcd oltártüzként fog örökké lobogni 
bennünk.

Az ünnepség az I. számú honvédgyalogezred 
által előadott Rákóczi-induló hangjai mellett 
ért véget, amely után megállapított sorrend
ben zászlók alatt, az Al.komány-utcán a Vilmos 
császár-utón, a Fürdő-utcán át vonultak a kül
döttségek a Ferenc Jdzsef-térre

Széchenyi István szobra elé
ahol 12 órakor kezdődött meg a szobor meg
koszorúzásával kapcsolatos ünnepély,, amelyen 
megjelentek Horthy Miklós kormányzó és 
neje, József kir. herceg és Auguszta kir. her
cegasszony. Albrecht kir. herceg és Izabella 
kir. hercegnő, József Ferenc, kir. herceg es 
Anna kir. kercegnő. Olt voltak: Bethlen mi
niszterelnök. Vass. Klebclsberg. Rakovszlty, 
Csáky, Walkó. Búd és Mayer János miniszte
rek, a tábornoki kar számos tagja. Az ifjúság 
nevében Snassel Ferenc beszéli. Utána Pékár 
Gyula képviselő tartotta meg ünnepi beszédét.

— Most hetvenöt éve dördült el uz a pisztoly. Egy szó 
nyllailolt a hazán keresztül, ogy röpke szóban annyi 
fájdalom: meghalt Széchenyi, a legnagyobb magyar halt 
meg ... És ma, a pozsonyi diéta századik évfordulóján, ma 
ismét egy szó nyilallik a hazán keresztül, de a röpke 
szóban nincsen többé fájdalom,-- a röpke szó ma már ír 
és üdv, a röpke szó ma hit. remény, n nemzet ogyetleno: 
Él Széchenyi, a legnagyobb magyar föltámadoM! Száz
éves pályáján im visszajö az üstökös, — a nemzet gé
niuszával lelkében az ifjú Széchenyi szelleme jő vissza, 
hogy azt, amit a pozsonyi diétán nemzotébresztöt kezdett, 

azt most a trianoni Mohács romjai közt újra kezdje.
nem rombolót, hanem

nélkül követi a föl-

lehet- 
őrölt-

Itt van, újra vezér, újra munkát, 
építőt, alkotót hirdet s én érzem, 

a nemzed most már mogbasonlás 
támadót.

Az ő Golgothát járt szelleme fényénél ne legyen, ne. 
sen többé ily meghasonlás... ö a vezér, útmutató 
vezér!

Ezután
Sipőcz Jenő polgármester 

a főváros nevében mondott ünnepi beszédet.
— Nem vagyunk mindnyájan együtt. És én a távol

levők alatt nem elszakított és elnyomott testvéreinket 
érteni, akik lélekben itt vannak. Mert mindenki itt van, 
akinek ereiben magyar vér folyik és akik fönt ártották 
.a magyar fajjal, a magyar nemzettel a lelki közösséget. 
És mégsem vagyunk mindnyájan együtt. Vájjon itt van-e 
a csonka hazának minden magyarja 6s léloklicn lc- 
térdcpol-o itt azok előtt a szent események előtt, amelye
ket Széchenyi hirdetett?

Újból megszólaltak a dunai őrhajó ágyúi, 
amelyek mindaddig dörögtek, inig a koszorú
kat egyenként a Széchenyi-szobor talapzatára 
helyezték. Elsőnek Horthy kormányzó helyezte 
el koszorúját bensőséges hazaszeretettől át
hatott szavak kíséretében. Ezután József és 
Albrecht hercegek helyezték el koszorúikat, 
majd pedig Bethlen miniszterelnök a kormány 
nevében, Mayer miniszter a földmivei és ügyi 
minisztérium, Pinka főpolgármester a főváros 
nevéhen helyezték el koszorúikat.

Széchenyi emlékezetének ünneplésére az ün
nepségük befejezése után a Városi Színházban 
délután, a Nemzeti Színházban este voltak dísz
előadások.

[
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világhírű regénye |
AULA K»! RlJLlO föl vonásban

Ödön bdnpörét
szerdán tárgyalja a Kúria

(A Reggel tudósítójától.) Beniczky Ödön 
bűnügyét, amelyben az alsó bíróságok kor
inán yzósórí és és hivatali Htok elárulásának 
vétsége címén három évi fogházra ítélték a 
volt belügyininisztert, szerdán tárgyalják a 
királyi Kurtán. A legfelsőbb bíróság a bünpör 
érdemével csak

a bejelentett semmiség! panaszok 
keretében foglalkozik, amelyek kétirányúnk. 
Dr Vajda Ödön védő egyik semmiségi panasza 
arra vonatkozik, hogy Beniczky egyáltalán 
nem követte el. a terhére rótt vétségeket, meri 
az a tény, hogy a Somogyi—Bacsó-gyilkossági, 
ügyben á katoinnA ügyészségnél leadott vallo
mását wajtó utján közreadta, nem lehet kor- 
mányzósértós és mem lőhet a hivatali Htok el
árul ásának vétsége sem, mert az illetékes ha
tóságok fölmentették a titoktartás, kötelezett, 
ségc alól. Ez á semimisógi panasz arra von át
kozik, hogy Bcniczky nem követett el bűn- 
cselokményl,

tehát az alsóbirőságok tévedtek, amidőn 
hűn össégét n 1 egál lap if ottű le.

A másik semmiségi panaszt pc<lig a büntetés 
súlyossága miatt jelentette be a védő, azzal ér
velvén, hogy ha megállapíthat/) lennie mind a 
két vétség Bcniczky rovására, akkor is alkal
mazni kellett volna, a büntet öt orvén ykönyv 
enyhítő szakaszát és

sokkal kisebb büntetést kellett volna ki
szabni,

mint a három esztendei fogházbüntetés. \ 
Kúria T. bíiníetőla.nácsa szerdán foglalkozik u 
bejelentett semmiségi panaszokkal dr. Bálh 
Zsig.mond kúriai másodelnök el nők lésével. Az 
előadó dr. Mcndelcnyi László kúriai bíró lesz.

ha kedvezményes áron, előnyös fizetési 
föltételekkel akarja megszerezni

NAGY VHÁGTÖRTÉNETÉT
Itt az

amikor még 2 havi törlesztésre és mindössze

koronáért fizethet elő bármely könyvesboltban, 
utazó munkatársainknál, vagy a kiadónál, 

6 E N 9 V
(Budapest VII, Ilkn-utca 31) 

erre a világhírű műre, 
amelynek

tölgy, vitrinen kom- 
ule.i, 4".» inilllóórt 
Külön külön ia átadó 

Uriszoba klubgaruiturávai in'illó K-cri
------------------- I , 

■.i»<

ékszerek! singkr, r&r4«.uarMt eA ISnjfH mUholy)
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Láb áss fuci 
megvált a Fővárosi Operettszinháztól 

— Petráss Sári az uj primadonna 
A Miami főszerepeit már nem Lábass és Honthy, 

hanem Petráss és Biller játszók.
(A Reggel tudósítójától.) Budapest színházi 

élet-ének szenzációja van:
Lábass Juci, a Fővárosi Operettszinház pri- 
madonnája, rövid tárgyalás után vasárnap 
délben barátságosan megvált, a Fővárosi 

Operettszi n háztól,
visszaadta a „Miámi“ főszerepét s hír szerint, 
hosszabb időre külföldre utazik. Ugyancsak 
vasárnap dói utáni, a Fővárosi Operettszi nház 
nevében Roboz Imre

szerződést kötött Petráss Sárival, 
aki már a inai próbán átveszi, a „Miútni" 
primadonnaszerepét s a premieren természete
sen ő is fogja játszani. A szenzációs szereplő
változásnak külön érdekessére Petráss Sári 
reaktivál tatása, akit, férje, Mr. Cretoker, a 
..Times" budapesti tudósitója, évek óta való
sággal

elzárt
a színpadtól, amelyen pedig eddig is több
ízben akadt volna a különös érdckességii, gyö
nyörű Petráss Sári számára megfelelő szerei).

A „Miami1' szubreI (.szerej/d, amelyet Biller

Lendvai vasárnapi beszámolóján válaszolt
Cegléden ScitovszKy házelnöKneK

Az ébredőit Mussolinit vagy Gömbös Gyulát aKarjáK miniszterelnöKneK
Cegléd, november 8.

(A Reggel kiküldött tudósitójától.) Beszá
molót hirdetett vasárnapra Lendvai István. 
Reggel ’/zlO-kor meg is érkezett kíséretével: 
Eckhardt Tiborral, main Ferenccel, Kádár Le
hellel és Tasnády Kovács Józseffel. A pálya
udvarról a város fogatain, siijtásos kocsisok
kal a bakon, a. fajvédő társaság a városházára 
hajtatott, amelynek közgyűlési termében tar
tottak meg a beszámolót. A pompás terem pad
soraiban. fekete ünneplőbe öltözött ceglédi gaz
dák foglaltak helyei. Asszonyok is jöttek szép 
számmá], harcos ebredónők. A terem karzatán 
kis lányérsapkás gyerekek szorongtak,

10—15 éves iskolásfiuk,
akik ugyancsak hivatottaknak érzik magukat 
Lendvai. politikai beszámolójának meghallga
tására. Tizenegy' órára megtelt a terem és 
ekkor bevonult. Lendvai is, hogy a virágokkal 
díszített pódiumon megkezdje beszédét:

— Ami ma Magyarországon politika címen történik — 
mondja —, fájdalmas és szomorít komédia. A kormány 
mindig azokat az elemeket szolgálja és hizlalja, akik 
ezer év eláll éppen úgy nem véreztek ezért a földért, mint 
a világháborúban sem. A

KI hallott, arról, hogy Árpád mögött nyeregben 
egy zsidó bankár ült?

minden este remek íáncmiisor!
Föllépnek:

VICT OR ANDRÉ
London legkitűnőbb táncosa

BERINDEY STEFI 
excentrikus táncosnő 

EDGÁR ADELER 
világhírű jíizz-band-jc muzsikál

A_ i páholyokban lévő a utoinatikus telelő li
le észül éken mindenki ingyen telefonálhat!

Minden este 1 órakor
TÁNCVERSENY,

melynek győztese értékes ajándékot kap! 
Pezsgtf- ős borárainkat leszáll-*<t»ttuk  

Belépődíj E&SUí nincs!

Irén betegségére való tekintettel Honthy Han
nának osztott ki a színház, most, hogy meg
gyógyult, mégis Biller fogja játszani, Honthy 
pedig átmegy a Magyar Színházhoz, abol a 
soron kővetkező vígjáték-újdonság női főszere
pét játssza el.

Lábass Juci a színháztól való megválásának 
okáról a következőket mondotta A Reggel 
munkatársának:

— A szerep nem felelt meg nekem.
Már elejétől fogva, sem akartam játszani a 
„Miámi“-t, mert nem volt kedvemre való. Csak 
nagy rábeszélésre fogadtam el mégis szerepe
met, de a próbákon azonnal láttam, hogy nem 
nekem való. F.s mivel én csak darabokra vagyok 
szerződtetve, hát inkább fölbontottam, a szer 
ződésemet.

Fj tervedről pedig a következőket mondotta 
Lábass J uci:

— Egyelőre pihenni fogok. Szombaton kez
dem meg a pihenési, amelyről nem tudom, 
hogy meddig fog tartani. Azután „Az orlov“-ot 
fogom eljátszani Becsben és kimegyek majd 
Berlinbe is. Dekát: az első és legfontosabb do
log most: pihe'u.ni, mert nagyon fáradt vagyok.

A mi nagy bajtársunk és szellemi vezérünk, Mussolini 
(Éljenzés és taps.)

Éljen Mussolini! — kiáltozzák a csizmás ceglédi 
gazdák.)

megmondta, hogy <iz állam van a nemzetért és nem a 
nemzet az államért. Majd rátért — amint <"> mondja — 
Scitovszkyval vivőit harcára. — Miért változtatták meg 
a „rémuralom**  szót? Azért, mert Károlyi Mihály csatló
sai és ittmaradt katonái megfenyegették a Ház elnökét, 
bőgj- ellenkező esetben nem biztosítják az ünnepség nyu
godt lefolyását.. (Le vele!) Az. a zsidó hadimilliomosok 
vagyonmentő vására volt, amikor Magyarország kclhnr- 
madrészét kiszolgáltatták az. ellenségnek. Karvalyom/ 
tisztel: és katonák garázdálkodtak! Szamuely kezéből még 
nem esett, ki a rohamkés — kiáltja Lendvai - szelleme 
itt jár még közöttünk és

ez adta egy előkelő közjogi személy kezébe azt a kést', 
amellyel levakarták a „rémuralom**  szót.

Ezt irtain meg így cikkben. A cikket senki sem cáfolta 
meg, csak azt mondták, hogy durva és Ízléstelen volt. 
(Fö]!tlállások: „Éljen a cikk!" „Szép cikk volt!")

Egy Hedry Lőrinc nevil monoid Is dzsentri 
tekintélyes pártnak nevezte a llolhenstcinek pártját. És 
ugyanakkor fölállt egy másik, aki forma szerint már nem 
zsidó, do szerintem /h/plazsidó, aki csak kémlel soraink
ban, s ez is tiltakozód a cikk ellen. Ha a magam érdekeit 
szolgálnám, már megérttettem volna magamat a hatal
masságokkal. (Úgy van! Mar régen államtitkár lehetne!) 
Isten kegyelmezzen ennek az országnak, ha össze nem 
fogunk a vörös szellem romboló bnnkösszcköttetéscivcl 
szemben. Akkor csak

n zsidó, cionista megszállás következhet, amely 
a magyar rabszolgaságot Jelenti.

— Könyörgöm, hogy ez a három ceglédi templom tart
son össze, mert hiszen egyszer már

a negyedik templom föliilkcrekcilctt és bclelövetett 
a másik háromba. Ez az a templom volt, ahová 

nem a ml testvéreink járnak.
Az éljenzéssel és dobogással honorált beszéd 

után

Bánky Vilma
nagyszerű filmje:

„Kerüld az asszonyt!" és

Tóm Mlx
bravúros alakitasn: 
„A gáláns banditn" 

(Fox-íllin) már esak 3 napig látható
Mozgókép-Otthon Capítol Filmpalota

4, 6, 8, Iá é, 7, 9

Pénzkölcsönt azonnal folyósít, 
B A N K H A Z
ÜLLŐI-UT 5

Eckhardt Tibor 
szólalt föl.

Gazdasági kérdésekkel foglalkozik. A zsidó nagybankok 
8 perccnttel kapnak pénzt, a kisgazdák 23 -28 száza 
lókkal. A középosztály és a mezőgazdasúg romjain egy 
pártpolitikai hatalom épül, amely csak a megalkuvást és 
a kompromisszumot ismeri. Egy gyengo gener i -i > kezében 
elsikkad a keresztény gondolat. IHangos fölkiáltások:

Éljen u Gömbös-kormány!
Pillanatokig tarló éljenzés és taps.

A kővetkező fölszólaló Tasnády Kovács Jó
zsef (1t„ volt képviselő, aki

Buda nevében üdvözli Lendvaif.
Az egész ellenzék, persze a fajvédők kivételével, a zsi

dók jövője érdekében dolgozik. Neki annak idején hat 
hónapig sikerült, megakadályoznia, hogy llethlen. bejusson 
a parlamentbe. Ma csak a zsidó tözsérek keresnek s végül 
alig győzi őket befogadni a Markó-utca. l.l Rőth .la/vl;'
— kiáltja egy ceglédi ébredő kisgazda.) Soha se üljenek 
föl Ualthazár uszításának! Végül ő is Mussolinivá! 
foglalkozik, ami ismét jó alkalom, hogy a ceglédi föld 
mivesc'k a fasclo vezérét ellessék.

Hosszú és zavaros beszéde végén fölolvassa azt a sür
gönyt, amellyel a megjelentek Prol/ászka Ottokár, Havasz 
László és llaffay Sándor püspököket i'/dvözlik.

Az utolsó szónok lfiain Ferenc volt.
— Elismerik, hogy Bethlen jó magyar ember s nia 

egyike :t legjobb koponyáknak, de :;z. az ni. amelyen ö 
jár, téves. Mit alkotott ez az ember négy és fél esztendő 
alatt? (A Héthlcn-udvart.) l’teai hanggal nem lehet ezt 
v. kérdést elintézni.

Ami Itt tombol, az egy kocsonya-politika.
amely nem is kisgazda, nem is demokrata, nem is feudális
— Isten tudja, micsoda!

Minthogy már kél órát, mutatott a ceglédi nagytemplom 
órája, ( Iáin félbeszakította beszédét és Lendvai fölolvasta 

lléjjas Iván üdvözlő sürgönyét,
melyben további barátságáról és rendíthetetlen ragaszko
dásáról biztosítja.

Ezzel azután be >s fejeződött Lendvai István 
beszámolója, minthogy az Egyetértés Körben 
már terített asztalok és megfelelő mennyiségű 
italok várták Cegléd követét. (g. i.)

Ellopták Fülöp és Hagy Sándor 
macedón királyok aranypénzeit a 

szófiai múzeumból
Szófia, november S.

Az itteni régiségtani muzeum numizmatikai 
osztályáról ismeretlen tettesek ellopták a kél 
legértékesebb gyűjteményt, amelyek Fülöp é.- 
Nagy Sándor macedóniai királyok idejéből 
származó aranypénzeket tartalmaztak és érté
kük egymillió leva. A tolvajokat erélyesen 
nyomozzák.
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„Amíg a hitbizományokat meg nem
■ szüntetjük: áldemokráciában élünk!“ — 
mondja Erdélyi Aladár, akit a kormány megbízott 

a hitbizományi javaslattervezet elkészítésével
(A Reggel tudósitójától.) A kormány tagjai 

a múlt, héten több Ízben is foglalkoztak a hit
bizományi kiváltságok korlátozásának kérdé
sével és e tanácskozások alapján

Pesthy igazságügyminiszter megbízta Er
délyi Aladár kormánypárti képviselőt, 
hogy törvényjavaslattervezetet dolgozzék 

ki ebben a kérdésben.
A Reggel munkatársa vasárnap délelőtt beszélt

Erdélyi Aladárral,
aki a hitbizományok készülő reformjáról a 
következőket mondotta:

— A hitbizományok ügyében többször tár
gyaltam már Pesthy igazságügyminiszterrel és 
úgy látom,

most már ő is hajlik azon megoldás felé, 
hogy a hitbizományokat ne maximáljuk, 

hanem teljesen megszüntessük.
Kifejtettem előtte ugyanis azt, hogy minél

Szabó Dezső uj, ezeroldalas 

regényéről, a „Segítségéről 
„Kis kancsal gonoszok, akik hazafias jelszavak mögött csirkéket 

lopnak, kéziratlopásról és sok más furfangról tanácskoztak"
(A Regacl tudósitójától.) Szabó Dezső befejezte uj re

gényét, a „Scoitsén“-t‘A, amelyről úgy hírtéit, hogy az 
„Elsodort falu**  mintájára ismert társadalmi, irodalmi és 
politikai tényezők szerepelnek benne. A Reouel munka
társa fölkereste Szabó Dezsőt törzsasztalánál és megkér
dezte, ,

kiket támad uj regényében?
Szabó Dezső nevetve felelt:

— Naponta jönnek hozzám és kérdezik tő
lem: „Igaz, hogy én is benne vagyok az uj re
gényében?**  Azt hiszik, hogy

uj regényem Budapest bővíteti lakásjegy
zéke lesz,

szörnyűségekkel megkenve. Pedig igazán nyu
godtak lehetnek. Azért még egy deci tintát 
.sem vásárolnék, hogy valakit megírjak.

— Hát mégis, kik a rcuény főbb szereplői?

— Két főszereplője van: egy fiatal költő és 
egy idősebb szobrászművész.

A szobrász külső élete-köriilményei az én 
életemből valók, de ez nem jelenti azt a 
bcrzadalmasságot, hogy Szabó Dezső me

gint magáról ír;
egyszerűen csak azt jelenti, hogy ha koleráról 
akarok írni. és már magam róttam kolerában, 
nem az aszódi plébános nátháját veszem mo
dellül az Írásomban.

—Van-e valami tendenciája a regénynek?

— A regény egyetlen kétségbeesett tenden
cia:

KIRÁLY-SZIEfflAZ
rr.i •»

|
lI

Minden szombat délután S órakor 
rendkivüli olcsó helyárakkal 

Jánoska 
Gyermekeknek gyönyörű mesejáték, a 
serdülő ifjúságnak szórakoztató tanul
ság, felnőtteknek nagyszerű mulatság

s

0

•1

Minden este 148 órakor

Rtnna-b
a legszebb operqtt 

s

későbben kerül sor a hitbizományi kivált
ságok teljes megszüntetésére, annál inkább 
erősödni fog az a fölfogás, amelyet az ellen
zéknek néhány tagja már ma is képvisel, hogy 
tudniillik

a fölszabaduló földeket ne csak a lemenő és 
oldalági rokonok között osszuk föl. hanem 
azoknak egy részét foglalja le az állam a 

földnélküliek számára.
Véleményem szerint éppen ezért sürgősen kell 
gondoskodni a hitbizományi kiváltságoknak 
teljes megszüntetéséről és az erről szóló tör
vényjavaslat beterjesztésével még tavaszig 
sem szabad várni. Meg vagyok győződve arról, 
hogy

a hitbizományok megszüntetése nélkül 
nincs igazi demokrácia

és mindaddig, amíg erről törvényhozási utón 
nem gondoskodunk: áldemokráciában élünk.

az elnyomott, kitúrt, álmagyarkodással és 
idegen kereszténységgel össze-visszaesni í 
magyarságot az élet jogaihoz ébreszteni.

A regény minden betűje <4 a célt szolgálja. 
Aeélabb szerkezetű Ycgénybollozatot még nem 
pipált világ!

— Milyen terjedelmű lesz?

— A regény három kötetből, kél könyvből 
áll és nyomtatásban, körülbelül ezeroldalas lesz.

-Milyen sikert vár tőle?

— Ez minden eddigi munkámat messze 
fölülmúló legnagyobb alkotásom. Sokkal na
gyobb ivelcsii, többhangu, több akciót beépítő, 
szélesebb folyású, mint az „Elsodort falu". A 
hatása felől teljesen tisztában vagyok. Lesz 
karc körülötte, mint minden eddigi írásom 
körül, talán még elkeseredettebb. A magyar- 
kodók, a hazugságból élők és a régi érdek
szövetségek csábosai valószínűleg didivel fog
nak támadni ellenem, hiszen az ő dühük az én 
munkaim igazolása.

— ön említette, hogy intrikák készülnél, ellene;

jI’öisze! — feleli és jóízűen kacag 
közbe. Kis kancsal gonoszok, akik nagy 
hazafias jelszavak mögött csirkéket, fognak, 
nagyban tanácskoztak, hogyan lehetne le
fülelni ennek a regénynek előreláthatólag 
győzölmcs magyarságáí.

Szó volt kéziratellopásról
és sok más furfangról. Végre elhatározták, 
hogyha csak lehet, nem politikai okon fognak 
belekötni, hanem, ha majd annak idején ki
kerül a nyomdából, csak egy kulyunyc!rnyi 
kefelenyomatot sikerüljön ellopni, amelyen 
csak, egy csók is csattan el, akkor

könyvem ellen pornográfia óimén fognak 
eljárást követelni az ügyészségnél.

A kis hülyék csak két dolgot felejtettek el. Az 
egyik az. hogy nincs olyan tökkelütött ember, 
aki az olyan színvonalú művészetben, mint az 
enyém, pornográfiát keressen. Másodszor, Iwgy 
nincs olyan ügyé.-z a naprendszeren, aki ki 
ragadott mondatokért támadjon meg egy 
háromkötetes művészi alkotást. Hiszen, hu n 
milói Vénuszból, amely már mégis elég el
ismert művészei, kitömök a memhrpm sexualét 
es csak azt mutatnák, az is pornográfia volna, 
mig együtt az egész, mégsem az. Egész biztos 
— mondja erős, nmggyőződéscs hangon —, 
hogy munkám a magyarság lelkében óriási 
energiaforrás lesz és tudom, hogy

megöl hetet len ajándékot adtam fajomnak!

I
Pavfumeeic í

KOSZTELITZ ?

Prancia parfőmkülöntcgessigek a legolcsóbban 
Dorottya-ulca 12 Teltfon

Karácsonyi vásárunk 
megkezdődött

V!„ Kiráíij uica is Kagymezö=utca sarok is 
IV., Vámliázsltöi’iit és Királyi Pábuíca sara!;.
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145
250
275
69
55

25ű

29
33

Olcsó áraink ezek:
A kelme-osztályon:

Arak ezrekben

Angol gronsdin, legújabb nyomott minták. . . . . . .
Angol nyomott mintájú balisztok. . . . . . . . . . . . . . . . .

dupla széles nyomott divatCérna grenauin, mintákban...............................................
Kabát veiur, tiszta gyapjúból.. ............ 145, 175, 
F'Jí íiÖHünVÍífll’lO, jó minőségben ...............................12
Sötétkék tiszta gyapjú ruhakelme __ 120, 
Sötétkék es fekete kusztümkelme . . . . . . 160,
Sottis alj és ruhakelme 130 cm. széles .. .. 175, 
Sottis strapakelme . . . . . . . . . . . . . . . . . .   33, 49,
Duble flanel remek szép minta .... . ..............  48,

Karakűl-plűss női kabátra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bársony flanel gyönyörű mintákban........... 32. 37
I*  alaOháfSOliy, minden színben ......................... 69
Tiszta gyapjiikelme, sima, divatos színekben 120. 
Éoiin, tiszta gyapjuke me m. divntszinben .. 165, 
Kaza olfórcndü ........................  •• •• ............... ...............
Sot’is velurkelmo, „OTnr választékban. . . . . . 97,
Perzsantánzatu arűmer, 13o széles. . . . . . . . . .  320,
Tricotsetyom i ”3, Mi) széles .............................................

A fehérnemű-osztályon: 
Függöny elemin. csikós cs kockás ........ 14.900 19
FŰgOÖIiy yiv.lSÖiil. tiszta Cérna............................ 33,
Agy' és asztalterítő garnitúra. . . . . . . . . . . 690
Dívány átvető gobelin, r„Ho2v0. . . . . . . . . . . . . . 550,
Párnauuzat, 6 minőség' yolcsból ................. ...........
Sunyhahuzat jó minőségű gyolcsból ........... ... .............
PaPiOÍliePödÖi ió minőségi! gyolcsból.................. 145,
Lepedő gyolcs, kiváló ió minőség „ ............... 45.
Papianlepedő gyolcs . . . . . . . . . . . .   59,
Mosott pamut gyolcs, kiváló ió minőség ...............
Pamut gyolcs, tarlós, ó minőség.. , ....... 18 19.80C
SifOlli ió minőségben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15'/?,
Sifon, cisőrcn in chroll-gyárlmány ..................... 2v'
Női ing hímezve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Női hálóing hímezve. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 78
Női emiiiiw hímzéssel .......................................... 9b

No >seijkiinw, .mgoi bnusztbói. . . . . . . . . . 10, h
Damaszí törülköző. . . . . . . . . . . . . . . .„. . . . . . . 18 2'
Konvhatöriö, vá„ftnbői. . . . . . . . . . . . 18, 2Í
Törí|!|íÖ?Őj lei, esinvalból.......................................... 2í

Damaszt étkészlet, 6 szaivettával. . . . . . . . . . . . . . . .
Damaszí ávéskészlet 6 szaivettával. . . . . . . . . .

.. kötöttáru-osztályon:
Gyapjú kötöti női meliény.. 
Gyapjú kötött férfi mellény.,. 
Kötött női kakit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heform női nadrág, „ . . . . . . . . . .  30, 60, 80
Bfiíjíni fii. I.indlág, „ Icgllnomnbb ffy.plubbl.......... 175

169,
359,
225,

250
450
275

Kötött fin- és leánymellény . . . . ......
Kötött fin- és leányszvelter _ _ _ _
Kötött leánykaruha, „Mnr vAin„tékbnn Í5Ó, 
kólóit liydkSdli milsclyemböl ............
Kötöti és szövöttkezíyö_ _ _
Fútní zokni ilór anyagból............. . ,
Férfi magas harisnya . . . . . . . .
Női muszlin flór harisnya. . . . . . .
’Ólftilífl, színes, ?. gallérral., 
:iiifi pupiin mellű ing 2gnll6rra1 
érti írakh piké mellű ing. . . . .

Cöper alsónadrág . . . . . . . . . . . . . . . .
rérfi liáloing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,

28,

120; '-ÍÓI
95 K-tól

- r* ! » í 225
59, 75
35, 55i
40. 50Í
48, 75
45, 55
85. 125

125, 150
150 180

75, 95
08, 125:

«• M M M M

Vidékre utánvétel mellett sxáHIBtiuk a fföntl 
cikkeket. Mintákat nem küidünk
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Pedlow kapitány szeretethajója 
egy amerikai magyar rideg üzleti vállalkozása

Több ezer dollárt Jövedelmezd üzlet e jótékonyság leple alatt 
Borkő D. Géza amerikai szerkesztő a lelkes kapitány népszerű 
nevével döfte le Marcsinké plébános konkurens szeretetüzletét

Ncwyork, október végén.
(A Reggel tudósítójától.)» Az amerikai ma

gyarság botrányokban és személyes harcok
ban — sajnos, oly változatos története — újabb 
kínos fejezettel lett gazdagabb. Ez a legújabb 
botrány a szeretetcsomag-ügy, amelynek kö
zéppontjába a derék Pedlow kapitány került, 
akit jóhiszeműsége abba a. helyzetbe sodort, 
hogy a jótékonysággal és nevével lelkiismerct- 
le.nül visszaélő emberek eszköze lett. Egészen 
bizonyos, hogy a derék Pedlow kapitány maga 
sem tudja, miféle momentumok rejlenek a 
mögött az uj szeretet csomag-akció mögött, 
amely az ö tisztes nevével indult cl botrányos 
útjára.

A szeretóthajó botrányának Budapesten is
meretlen története két., év előtti időbo nyúlik 
vissza. Marczinkó József passaici magyar 
plébánosnak éppen két éve támadt az az 
ötlete, hogy az egyik hajóstársa-ságnál ki
eszközölje egy Magyarországra küldendő hajó
rakomány szoretetcsomag ingyen szállítását. 
Marczinkó plébános azt i.s kijárta, hogy a Ma
gyarországba indított csomagokat a német ki
kötőtől egészen Budapestig majdnem ingyen 
szállítsák a vasutak. Az akció tényleges költ
sége tehát alig volt egyéb, mint az az összeg, 
amibe a csomagok kezelése került. A passaici 
plébános szövetkezett lierké) I). Gézával, uz 
„Amerikai Magyar Népszava* 4 kiadótulajdono
sával és a szcretetcsomag-akciót együtt bonyo
lították le. mint jótékony apostolok. Csomagon
ként 1 dollárt számiloftak s közel 30.000 csoma
gol küldtek át Magyarországra. Miután a 
30.000 csomagra szállitási költség alig volt,

a tiszta haszonnak legalább 10.000 dollárnak 
kellett lennie

és az amerikai magyarok meglehetős kíváncsi
sággal várták, hogy az akció jótékony rendezői 
miféle jótékony célokra fordították ezt a 
pénzt. Csakhamar kiderült, hogy a jótékony 
cél a vállalkozók zsebe volt, fele-fele alapon. 
Ami aztán igazi - faroe-szá süllyesztette ezt a 
komédiát, az az volt, hogy a jótékony aposto
lokat a Magyar Vörös Kereszt kitüntetésben 
is részesít ette. A társak igy minden támadá
son és botrányon keresztül nyugodtan folytat
ták a „jótékonyságot**,  amely nagyon kitűnő 
üzletnek bizonyult, sőt: fölemelték a csomag-, 
küldési dijat. 1 dollárról 7’A dollárra. A máso
dik akciónál azonban a hajóstársaságok meg- 
neszeltók, hogy itt nem jótékonysági akcióról, 
hanem nyers businessröl van szó és nem rol 
lak hajlandók többé ingyen átvinni a szeretet- 
csomagokat. Ez azt jelentette, hogy most már 
nem leheléit eleget keresni az üzleten. Ezért a 
„csöndes társ4*,  Berltó D. Géza, amikor Bnd'i- 
pesten járt a csomagok dolgában,

a szeretet adományból eladott a magyar 
kormánynak fiOOü Font kondenzált tejet és 

kakaót.
hogy igy hozza be a vasúti szállítás költsé
geit. A 6000 főni kakaót. é.> kondenzált tejet 
azonban az „Amerikai Magyar Népszava44 
kiadótulajdonosa »<’»i azért kapta a Bordens 
Miije Companytól, hogy azt — amint ezt Vass 
József egy parlamenti beszédében kijelen
tette — Bcrkó ur piaci áron eladja a magyar 
kormánynak és a befolyt összeget üzleti válla
lata költségeinek födözésére fordítsa. A Bor- 
flens Milk Companv nagylelkű adományát az 
amerikai társaság egyik magyar főtiszt
viselője, Emcry Kornél szerezte meg és azzal 
juttatta cl a csomagszállitás rendezőihez, h >gy

Hölgyed jelszavas
Vásároljunk

divatáruházában

Kirőly«utca 53 (Akácfa-u. sarok)
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Kónyái és Arányi 

azt ingyen osszák szét Budapest szegényei kö
zött. Amikor Emery tudomást szerzett arról, 
hogy a Bordens Milik adományát az akció 
egyik rendezője eladta, megszakított minden 
érintkezést az amerikai magyarokkal, követ
vén az öreg Pulit zer példáját, aki egy 
hasonlóan kínos affér után nem fogadott 
többé magyar embert. E botrány után Mar
czinkó fölborította Berkóvál a társasviszonyt 
Ettől a pillanattól kezdve az „Amerikai Ma
gyar Népszava" a csomagszállitá.si hirdetése
ket alaposan megfizettette a pascaléi plébános
sal. Marczinkó, hogy no legyen kiszolgáltatva 
Berltó lapjának, ..Magyar Szív44 címmel heti
lapot, csomagszállitási közlönyt indított. A 
volt, társak között tehát a viszony meglehe
tősen kiéleredett és

a lapkiadó, a volt társ, alkalomra várt, 
hogy leszúrhassa azt az akciót, amelyért 

ő maga kitüntetést kapott.
Az alkalmat azonnal elérkezettnek látta, ami
kor James Pedlow, volt amerikai vöröskeresz
tes kapitány jólismert alakja föltűnt az ame
rikai magyar láthatáron. Pedlow kapitány, 
aki az Amerikai Magyar Kereskedelmi Ka
mara révén megismerkedett néhány amerikai 
magyarral és a kamara elnökével, Kiss Emil 
bankárral, üzleti összeköttetésbe került a 
Kiss-céggol. A Kis'-bankház éppen uj üzlet
ágat nyitott: utazási irodát s

a Kiss.bankház az utazási iroda egyik ve
zető tisztviselőjének Pedlow kapitányt 

szerződtet te.
Pediow kapitány első működése az volt, hogy 
a cég részéről nemrégiben egy Iar^askirándu- 
lást vezetett Magvarországra. SenlJ sem iri
gyelte a nagyszerű fogadtatást Pcdlowtól, alB 
valóban derék, kitűnő ember és valóban sokat 
tett Magyarországon, amikor módjában volt a 
segítés. Az „Amerikai Magyar Népszava44 
kiadójának ekkor

az az ötlete támadt, hogy Pedlow kapitány 
nemcsak kirándulók, hanem szere tét csőm a- 
gok vezérlésére is kiválóan alkalmas egyé

niség.
Pedlowban mindenki bízik, Pedlow kifogás
talan gentleman. Pedlowot mindenki szereti, 
Pedlownak módjában lesz, olyan kedvezmé
nyeket elérni, amiket, a leleplezése óta a. lap
kiadó ur nem tudna megszerezni és a Pedlow 
nevével takaródzra. nagyon jövedelmező kon
kurenciát lehetne csinálni Marczinkó plébá
nosnak.

N gyanútlan Pedlownak
tetszeti ii jótékony akció ideája és egy szép 
napon, az amerikai magyarok legnagyobb 
meglepetésére. az „Amerikai Magyar Nép- 
szavc.“ első oldalán megjelent egy hirdetés, 
amely bejelentette, hogy Pedlow kapitány is 
fog szeret ct cső'■lagol.'oi számtani, darabját. 
2 dollárjával. Marcsinkét is 1cl.ic.-cn várat
lanul érte ez a konkurencia.

Pedlow az a tőr lelt, amivel egyrészt Mar- 
czinkót leszúrták, másrészt a jótékonysági üz
letet kisajátították Pediow kapitány otthon is. 
Newyorkban. népszerű hangzása nevével. Ez 
a. cscmagszállitási akció, amely Pedlow kapi
tány neve alatt történik, a legközönségesebb 
üzlet, amely mögött az ..Amerikai Magyar 
Népszava" kiadója áll. Jótékony sápról szó 
sincs. Még az sem igaz, hogy erre az akcióra 
egyáltalán szükség van. A csomagokat Mar
czinkó is elszá Ili tolta és Marczinkón kívül 
vagy száz szállitási vállalat, nem is beszélve 
az Egyesült A Hornok postájáról. Az összes 
amerikai nemzetiségeknél számtalan cég fog
lalkozik Üzletszerűen szeretetesomagok küldé
sével. Egyik se zsebel be kitüntetéseket azért, 
mert, elküld egy csomagot Amerikából Euró
pába, amelynek ei szállít ásóra pénzért vállal
kozott. Ami pedig a magyar közönséget, illeti, 
gyógyuljanak már ki egyszer páratlan naivi
tásukból és
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ne ünnepeljék a csomagszállító vállal
kozókat.

Ami Pedlow kapitányt illeti, mélyen fájlalni 
kell, hogy*  éppen annak az embernek adta oda 
gyanútlanul a maga tisztes nevét cégérül, aki 
ezt az üzletet diszkreditálta. De ez végre is 
kizárólag a Pedlow kapitány dolga. A magyar 
közönség dolga az, hogy ne dőljön be a jóté
konysági frázisoknak és vegye tudomásul, 
hogy a csomag szállít ók busásan megkapják 
munkájuk ellenértékét dollárokban. A magyar 
kormány dolga pedig az. hogy a kedvezmé
nyes vasúti szállítást még akkor se engedé
lyezze, ha történetesen Pedlow kapitány kérné, 
mert nem a jótékonyság oltárán hozna áldo
zatot. hanem kizárólag Bcrkó ur oltárán. Erről 
az oltárról pedig bőségesen gondoskodnak azok 
az amerikai magyar parasztok, akiket Berltó 
ur lapja révén Floridába telepitett le és akik 
bizonyára boldogan pusztulnak el a viz alatt 
álló farmokon, ha ezen a réven B. ur a maga 
jutalékát megkaphatja. Nem kell lovasbandé
riumot kiküldeni a csomagok elé.

Déri Imre

gyermekruha - különlegességek üzlete

IV, Párisi-utca 1 (Váci-u. sarok)

Tisztelettel értesítjük a nagyrabecsült 
vevőinket, hogy

37 év óta fönnálló cégünk
iránt tanúsított bizalma oly nagy mérték
ben nyilvánult meg, hogy üzletünk és 
szalonunk megnagyobbitása vált szük
ségessé. Előzékenységünk jeléül fölhívjuk 

kedves vevőink szives figyelmét

és 2? reapág taHó
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eladásunkra, amikor is eladásra kerülnek 
fŐWijtíö olcsti árakon a következő cikkek 

úgymint:
Bahykeztyük. kötött, párja 
Kötőit, sapkák, príma .... 
Kötött sál, príma...............
Babycipők, bőrből, párja . 
Leányka és fiú 
legszebb kivitelben. 
Fin bőrkalapok.
Kötött kabátok
Kötött ruhák . .
.Játszóruhák. . .
Selyemruhák. 7-
Bársonyruhák .
Mackógarniturák
Leány téli ka bútok
és azonkívül az összes 
gyermekruházati cikkek rendkívül mé
lyen leszállitott árban kerülnek eladásra

Kötött mellények 
Leánykakalapok 
Bakfiskalapok 
Fiukalapok 
Fiusapkák

tó

HS.OOO-től 
2O.ÖÍMÍ 
30.000 
Í5.OOO

a
remek mint..
• •••••••
• •••••••

• •••••••
12 éves korig
• • ••••••

• • • • •

órairoi
— Diák-sorsjáték. A diákjóléti intézmények javára ren

dezett tárgysorsjátók nagy mértékben foglalkoztatja a 
közvéleményt, egyrészt a sorsjáték kulturális célja, más
részt, a példátlanul álló értékes, gazdag nyeromónyjogy- 
zók folytán. A nyeremények a főváros különböző helyein 
állíttat nak ki és a húzás közvetlenül karácsony elölt (de
cember 20 án) fog megejtetni.

. 50.000

. 50.000

. 120.000

. 150.000

. 90.000
250.000 

400.000 
250.000 
450.000
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Nálunk minden, még a. politika is, jobbadán 
szeretet és gyűlölet, szimpátia és antipátia leg- 
tulságosabb halárai közt ingadoz.

Zsarnokaink. a népszen/vedélyckkel ügyesen 
kacérkodni tudó kortesvezérek.

:n®ri

Széchenyi jóslatai 
a mai Magyar országról

Adót kell vetni mindazon ábrándra, ámításra, 
elfacsart ideára, misztifikációra, szemfényvcsz- 
tészre s efféle tulajdonra, mellyel oly nagy
száma a régi álmábul felébredt magyarnak 
meguemszünőleg csalja magát és csal mást.

Inkább kivárnom, sülyedjen vérünk rövid, vo- 
naglás után semmiségbe, hogysem utóbb is, 
■mint eddig s mint ma, egy magát emésztő, hiú
ságtól szétboncolt, féregrágta, magán, segíteni 
és se halni, se élni nem tudó nyomorék vázként 
undokitsa el a közemberiség nagy családját.

Mert nincs tagadás, hegy valahol több kép
keleti tehetség, de egyszersmind több nyavalygó 
képzelet is létezzék, mint magát szünetnélküli 
álmokban hintázni szerető Hunniában.

Századokon keresztül a magyar hizelkedéshez 
szokott, amibíil hónaink nagyrészének ön
maga túlbecsülése, gőgje s hiúsága támada; az 
igaz, egyenes szóiul pedig elszokott, amlbül 
megint soknak azon teljes meggyőződése vévé 
eredetét, hogy Hunniát, mint dicsőségtől ra
gyogót, s lakosit, mint magas helyen állókat a 
a világ bámulja és irígyli,

A magyarnak áltálján véve azt vetik szemére, 
hogy egyedül szalmatüzként lobban fel, cserfa
ként azonban soha nem ég. S nyúljunk keb
leinkbe, nem úgy van-e? Bizony nem tagadhat
juk. Ámde mi oka. ennek? Edd igeié a magyar
nak vezetői, jobbára, sőt kirckesztőleg mindig 
a nemzet enthusiasmnsára appelláltak, számí
tási tehetségét azonban, soha nem iparkodtak 
kellőleg ébreszteni, rektifikálni és azt tervük 
alapjaid használni, horvnét aztán természet sze
rint többnél több láng és füst s ebből támadó 
hamu vévé okszerint eredetét, de annál keve
sebb étetméleg fejledezett, mely igazi és tartós 
egészségre emelhette volna nemzeti testünket.

Alig van köztünk ember, ki a másik megaláz
tatásán ne örülne!

Agyarlcodunk egymás ellen, mint tehetetlen 
sajt férgek!

Az emberi nemben lappang, sőt a magyarban 
éppen nem lappang, de valami ocsmányvl kitű
nik az irigység és a sültgalambra sóvárgó oly 
igen különös étvágy.

A magyar magát senkinek, alávetni nem 
akarja, itt mvndeník. vezér, ur akar lenni, A 
magyar ember jókedvében fölrúgja a port és 
fölkiált: itt a világ közepe!

Minek is nevezzük ezt a különös szeszt, mely 
szerint mindegyik kolonnpos, vezér vagy egye
dül saját erejére támaszkodó párt kalandor akar 
lenni, s ehhez képest nincs is a i ilágnak Ián 
oly legkisebb féket, rendszert nem tűrő, s okkép 
oly kevéssé egy soron álló, összetartó, s ennél
fogva, természetesen aránylag ahhoz, mi le
hetne, oly gyenge, oly magán segíteni nem. tudó 
népe, mint a magyar.

Valóban szomorú az eset, s vérünket tekintve, 
annál szomorúbb, mert gyülöltségi hajlama 
nem egy mzigyamak, koránt sincs kimerítve 
azon antipátia által, mellyel az arisztokrácia 
iránt viseltetik, de midőn con amore gyűlöli 
ezt, nem kevésbé gyűlöli a kormányt, gyűlöli 
az egyházi rendet, gyűlöli a katonát, gyűlöli a 
németet, gyűlöli a horvátot, gyűlöli « tótat, 
gyűlöli a görögöt, gyűlöli, a városi polgári, 
gyűlöli a. kereskedőt, gyűlöli egyik, a másikat 
stb.. szóval: gyűlöl mindent, mert, hiszen hanton- 
nemüjével sem él békében békében, paraszthoz 
vonzó szerelme pedig bizony nem óriási s mégis 
biztos Öbölben véli magát, mert, hiszen mégis 
szeret valamit, s pedig Icgöszinlébbcn .<? min
dennek fölött, t. i. a hazát, vagy tulajdon képen 
— mert ugyan mi a puszta haza, a benne lakó 
egyesek nélkül — a hazával mindig egybekeveri 
sajtit drágalálos magát!

— Katonai lázadás tört ki Spanyolországban. 
Párisból jelentik: Spanyol országból érkező, 
eddig meg nem erősített hírek szerint, katonai 
lázadás tört ki, amely miatt Madridban több 
magasrangu tisztet letartóztatlak, Barceloná
ban ugyancsak letartóztattak néhány tisztet, 
akiket a rendőrség azzal gyanúsít, hogy a láza
dókkal összeköttetésben állottak.

— Vúzsonyl Vilmos arcképének leleplezése. A József
városi Demokrata-Kör szerda este ünnepi vacsora kere
tében fogja Vázsonyi Vilmos arcképét leleplezni. Az ün
nepi beszédet dr. IVelller Ernő mondja. Az ünnepségen 
megjelennek a demokratikus biok összes vezető tagjai.

— Ma tárgyalja a pécsi törvényszék a lány
csóki leventc-pört, amelyben Fényes Lászlót 
nemzetgyalázással vádolják. Pécsről telefonálja 
A Heggel tudósítója: Az év elején Fényes 
László cikket irt a „Népszaváéba a lánycsóki 
levente-ügyről. A cikk szerint a baranya- 
niegyei községben súlyos zaklatással kény
szerítik a helyi hatóságok a nagyrészt szegény
sorsú szülőket arra, hogy a. leven te-gyakor
latokra küldjék fiaikat, és akik ezt nem teszik, 
azokat pénzbüntetésekkel sújtják és azokat oly 
kimélellenül hajtják be, hogy némely család
nak még a párnáit is elviszik. A cikk tartalma 
miatt a pécsi királyi 
zás büntette cimén 
László ellen, 
jegyző, községi bíró ’és 
hatalmazásra 
cimén jelentették föl. 
szék ma délelőtt 9 órakor kezdi az ügy tárgya
lását, amely előreláthatólag napokig el fog 
tartani, annál inkább, mert dr. Vámbéri/ llusz- 
tem védő a valódiságot a lánycsóki levente
csapat tagjaival készül bizonyilani. A tár
gyalásra leutaztak Peycr Károly és Eszter
gályos János képviselők is. Peyer Károly 
ugyanis, mint a. bányamunkásszövetsóg titkára, 
jól ismeri a pécsi bánya vidékbe tartozó lány
csóki hikc’s.mg ügyeit. IGszlergályos pedig an
nak idején a parlamentben tette szóvá a lány
csóki levente-ügyet a hozzá érkezett panaszok 
alapján és igy esetleges kihallgatásukkal hozzá 
tudnak járulni a lényállás tisztázásához.

— Elmerült a hlrdelésck olvasi'isábaii. Vasárnap dél
előtt a Kossuth l.ajos-ulea és Muzciim-kiírni sTi-kin levő 
hirdetési oszlopnál ll'cisz Sumiiné a hirdetéseitől olvas
gatta. Annyira elmerült n- olrasáxbnn, hot/y nem is ’•(’//<? 
észre, amint egy -sebh.lraj ellopott a rctikiiljiböl két és 
fél millió koronát.

— Ágoston Péter özvegye h 
nagy vál lalat hivatal n oka 
el ött 1 > uda pest re érk eze 11 
elhunyt 
jón. amikor a 
hal álra iíéU férjét 
sebe. Most, hogy 
Mag ya rorszá gba tis 
megtelepedni. 
tálán és négy 
nál hí li/ezkedik. 
keresni kenyéré,

— Dr. Káez. Dezső (drcmlékének fő
Ih'rsö ügyvéd, főx.uzisi bizottsági t-aií 
krntn pár!. <;ry;k m.;r.'il.'initójőnri!' ili. 
r.drrop 'léiben aralták löt a rákuski i <. 
mcfrható ünnepségre a szakadó <s<> 
közö:;*'.! ’ k.’is-.Ue föl Pár-z Dcz , ■ P
élükön xcj'riikk I. Vá.tr.nyi V it m<.r :.n 
sírnál ár. Hróiiy Ernő és S> hm< i.i'r ár\ 
k'-unvekiu metrindi;é> besz.é 1.(
Miiwiwrvi'.'mr'i.'VR.r•:. nsv-w? ír ■—r • iuhmbt*• • rr-

— A mentők közgyűlése és a kitüntetett or
vosok. Vasárnap délben tartotta a Hilda pesti 
önkéntes Mentőegyesület, a főváros legnép
szerűbb és legderekabb intézménye 34. évi köz
gyűlését gróf Karácsonyi Jenő elnökletével.

Az évi jelentést dr. Farkas Samu adminisztratív igaz
gató és dr. Körmöczi Emil igazgató-főorvos terjesztették 
elő; ebből tűnt ki, hogy 1924-ben 
toltak kitűnő mentőink segítséget. 
mányi tagokat, egyhangúlag újra 
tagok lettek: gróf Kcyleolch Imre, 
Arkossi 
chártl. 
éremmel tüntették ki dr. Szabó Imre mentőorvost, bronz
éremmel: dr. Gara Istvánt, dr. Krizancc Károlyt, dr. 
Fisékor Jenőt, 
dicséret ben részcsii 11: 
novils Aurél, Üregdy József, 
József, dr. 
Sándor, dr 
Emil, Rácz 
László, Nagy 
Nándor.

Az elnök 
a főváros közön 
letet szeretettel és jósággal támogatta és külön 
köszönetét mondott, a sajtónak, amelynél: nagy 
része van abban, hogy a közönség oiy szeretet
tel karolta föl közhasznú intézményünket.

23.547 esetben nyílj. 
A kisorsolt választ- 

megválasztották. Uj 
dr. Stcrn Ottó, dr. 

Mihály József, Mcinhardt Kűri és Gutáén t/i-
Érdemcs és buzgó szolgálatuk elismeréséül ezüst-

Gara Istvánt, 
Alit ér Györgyöt, 

Nett uh Emil. 
<lr. 

Molnár Károly, dr. 
. Adaniovits Sándor, 

Lajos, Köteles 
Kálmán, Pirii

dr. Krizancc Kiíróiul,
Roham .1 rí nőst. Különö:: 

Dicséretben: I I 'olasz I- 
Gdsz Antal, dr. firössy 

Kondás József, Ivánszky 
Hódi István, Szautcr 

József, Holyos Denö, Hátai 
Héla, Risstek József, /’o.qox.ví

hálával emlékezett meg 
amely a mcntőegycsü-

iigyész«ég n emzetgyalá- 
eljárást indított Fényes 

a cikkben fölemlített tanító, 
végrehajtó pedig /ö/- 

űldözendö rágalmazás vétsége 
A pécsi királyi törvény-

Parisban 
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amikor a szovjet-kormány ! 
önként követte sz 
férje' meghalt, \ 

Budapesten szá 
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n> ('Ivón beszél. egy nagp 
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'— Hol vagy Széchenyi István? Az őszi esőben 

zászlók áznak és a megtorlódott villamosok 
előtt ünneplő csapatok vonulnak el. Gróf 
Széchenyi István emlékét köszöntik ina a jelen
leg uralkodó rendok és a dunapnrtí ércemből*  
csodálkozva szemléli most a lábaihoz rakott 
ajándékokat. Német diáksapkával födött ifjak 
hozzák a numerus clausust és annak a kínai 
falnak modelljét, amely hivatva van minket 
a müveit nemzetektől elzárni. A kurzus hozza 
a társaskörök atyja elé a gyülekezési szabad
ság múmiáját, a sajtószabadság foszlányait 
és a társadalmi széthúzás eredményeit. A hitel 
prófétájának a magyar tőke vezérei bemutat
ják a gyilkos kamatlábat, a kereskedelem mi
nisztere referál a kényszeregyezségek okszerű 
fejlesztéséről és megmutatja a Dunát, amelyen 
a diadalmas osztrák kereskedelem hajói füstö
lögnek. A kultuszminiszter beszámol a, kultu
rális leépítés haladásáról és egymásután hoz
zák a szobor lábai elé a valóság képeit, a világ 
legrosszabb és'legjárhatatlanabb utóinak való
ságát, az elpolitizált termelést, a gyárakat, 
amelyeket a párttaktika kioltott, a mindent 
föl faló bürokráciát, a tágtorku korteseket, a 
munka, kiaszott dögét és az ércember megint 
őrü'lotlx) szédül, midiin e sok mindenből előtte 
fölépül az ő Magyarországa romjain az uj 
Balkán, az égbe nyúló halmaz, melynek tete
jén a fajvédők kuvikolják Cuza tanár ur elveit 
a Széchenyi Tstván ércszobrának arcába. Kis- 
üst, Cuza. ólmosbot és narodna ohrana! Úgy 
rémlik, hogy Széchenyi István nem egészen 
igy képzelte Magyaronszágot. ö talán jobban 
örülne, ha most a magyar urak, a magyar föld 
birtokosai vagy a magyar ipar kapitányai 
járulnának elébe és vallomást tennének az ő 
hite mellett, hogy akié a nemzet legtöbb java 
és akié a kiváltság, az köteles fölépíteni egy 
kultúrában és jólétben vonzó országot és 
áldozni azért, hogy a. többi magyarok is boldo
gok lehessenek. Adni, áldozni, tanítani, vezetni, 
szervezni, alkotni, ez volt, Széchenyi István 
ideálja szerint a magyar arisztokrata és dus- 
gazdagság kötelessége, de hol van most a ma
gyar arisztokrata, a magyar dusgazdagság és 
hol van most gróf Széchenyi István.

_  Vasárnapi öngyilkosságok. Spingler Oxzkdrnó 42 óvos 
háztartásbeli nő a Károly-köruton egy 19cs Jelzésű villa
moskocsi eló vototto magút. Az életmentő deszka alá ke
rült, amely súlyosan összeroncsolta. — Fekete Antal 19 
éves napszámos Pesterzsébeten, — Kldr Gizella 2.> éves 
tisztviselőnő az Egyetem-utcai Erzsébot-szállóbnn aszpirin
nal inogmórgezte magát. Az ólotunlakiit súlyos állapotuk
ban a Ilókus-kórhúzba szállították. — Vasárnap délután a 
Garay tér 17. számú házban Három Ferenc 60 éves nyugal
mazott póstafőtiszt fölakasztotta magát. Az esti órákban 
hazatérő családja talált rá holttestére. Az öreg ur beteg- 
séo« miatt válhatott meg az élettől. — Varga Gyula 
21 óvos főiskolai tanuld a Szőlőskcrl-ulca 41. számú ház
ban levő lakásán, öngyilkossági szándékkal szögeket nyelt. 
Súlyos állapotban a Rókus-kórházba vittek. —- öz\. 
Csukára Mihdlyné 62 óvos asszony a kispesti temotőben 
szublimáltál inegmórgezto magát. Beszállították a Rókus- 
kórházba.

— Ismét, kártyarnzzía volt, a Turul-kaszinó
ban. A kártyaklubckat ellenőrző detektívek 
csoportja. Bak, Leviczky és Okos delektiv- 
főfölügyelők vezetése alatt szombaton éjszaka 
váratlanul megjelent a Turul-kaszinó Hegedűs 
Sándor-utea 9. szám alatti helyiség'ébon. A 
kiuibb.'tn élón': játékot találtak s különösen 
sok nő ült a tablónál. Pár pillanat alatt a de; 
tektivek a zsetonokon kívül négy és fél millió 
koronát foglaltak le. A razzia kiiiönüs.'u nagy 
izgalmat keltett a klub vezetősége körében. A 
Turul eddigi létalapja ugyanis a testgyakorlás 
volt, ezt azonban a belügyin húsztól*  legutóbbi 
rendeletc után, amely a kártyaklubok bezárá
sát iria elő, nem találták megfelelőnek és a 
Turult fölvették a törlendő klubok közé. A 
klub vezetőcége erre c'határozta, hogy a test
gyakorlást, mint varázsét vesztett, jogcímét be
szünteti s eb-Iveit a klub Török-Magyar Ke
reskedelmi Szövetséggé alakul ál, hogy igy ne 
tekintsék kártyabarlangnak. Most éppen erre 
a metamorfózisra csapott le az eredményes 
razzia. A deloktivek a lefoglalt bal asztalt es 
a játékszereket beszállították a. lőkapitany- 
sági-a. a játékosok ellen pedig megindították 
az eljárást.

— S-.tt—autószerencsétlenség a Váci-uton. 
Vasárnap -inaiban a Bp. , 23—832. számú 
.személyautó gyors iramban száguldott végig a 
Váci-uton Újpest felé. Zsiba Kálmán villany
szerelő vezette, mellette ült Jedlicska Józsct 
iókereskedő, hátul a kocsiban Búzás Márton 
lókercskcdó és Huliza Antal halászmester. Mar 
közel jártak a Váci-nli vámhoz, amikor egy 
burgonyával megrakott kocsit. értek utol. Az 
autó vezetője, eléje akart vágni, de olyan hir- 
loleniil vette a fordulatot, hogy az cjuZó háiulsó 
része óriási erővel nekivágődolt a járda szélen 
álló lámpaoszlopnak, amelyet kidönHiit, az 
autó pedig fölborult és a benne ülők magas 
ívben röpültek ki a kocsiból. Búzás Márton 
kulcscsonttörést, kartörést és agyrázkódást 
szenvedett, Iluliza Antalnak a homlokcsontja 
tört be, Zsibn Kálmán pedig halántékon sérüli, 
meg, Jedlicska József könnyebb horzsolásokkal 
menekült. A mentők a hajnali autószerencsét
lenség scbesültjcit a Rókus-kórházba szállí
tották.

— Előadás n K. lí. K. O. Hz.-ban. A kézművesek és ke 
roskedők országos szövetségében (BórkocalH-ulcu 17) chü- 
törtökön este 7 óiako. Kiss Holand clŐndást tort ez'", a 
cimcu: „A kisiparosság sorsa <i yatdasdoi harv'jan".

Anka János, „A Nép*®  volt felelés szerkesz
tője és Ignác, a kommunista trojka
tagja közös pörben kerülnek a bíróság elé 
Amikor a (,A Nép" kommunista trojka ft&ggj&nak röpiratát első helyen 

közölte és vezércikkben méltatta
(A Reggel tudósítójától.) A Magyarországi 

Famunkások Szövetsége a tavasszal kitiltotta 
helyiségeiből őri Károly, Schláth József, 
Ondré János és Szoifmdri Sándor munkásokat, 
mert féktelenül izgattak a munkásság között. 
A kitiltott munkások őri Károly vezetése mel
lett fölkeresték a Famun'kások Szövetségének 
titkárát, Horovitz Gábort, akivel szemben 
olyan hangon léptek föl, hogy a titkár föl
szólította okét, hogy akkor forduljanak hozzá, 
ha majd higgadtabban tudnak beszélni.

Schláth József, Ondré János és Szatmári 
Sándor rövidesen újból fölkeresték Horovitz 
titkárt hivalati helyiségében és minden üdvöz
lés nélkül rátámad'.ak. Horovitz nyugalomra 
intette őket, de azok oly indulatosan viselked
tek. hogy a titkár kénytelen volt őket hivatali 
szobájából ki tessékelni.

Schláth erre széket, ragadott, hogy azzal 
Horovitz titkárra lesújtson.

A hivatali helyiségben tartózkodó Szabó 
Imre nemzetgyűlési képviselő, a Famunkások 
Szövetségének másodtitkára és Tilicsek Gyula 
asztalosmunkás Horovitz védelmére sietlek. 
Tilicsek kitárt mellel állt, Horovitz elé, eltávo
lította a közelből az egyik támadót, Ondrét és 
Schláihot pedig, akik őt tetlcgesen bántalmaz
ták, ugyancsak kivezette a helyiségből. A há
rom kitiltott munkás a Szövetség központi 
irodájából a szomszédos asztalossz:; kosztály 
helyiségébe szaladt s a történteket elferdítve,

az ott-tarfózkodó munkásokat a központi 
iroda szétrombolására akarta bírni,

de csak annyit sikerült elérniük, hogy két 
félrevezetett munkás az íróasztalokon levő ira
tokat szétdobálta. A három izgága munkás 
most hamarosan összetoborzott egy csoport 
munkanélkülit s

velük he akart hatolni a Famunkások 
Szövetségének Luther-utcai központi iro

dájába.
Szabó Imre képviselő és Horovitz Gábor, 

hogy a központi iroda berendezéseit és iratait 
védjék, a VIII. kerületi kapitányságtól kar

A SELYMES, ILLATOS HAJ
a gyermek fején szeretetünk tárgya,melyet 
boldogsággal simogatunk és csókolgatunk. 
Óvjuk meg kis kedvenezünknek ezt a 
selymes haját, ameddig csak lehet 
Mosására, ápolására ne használjunk, 
csak teljesen ártalmatlan és jótékony szert.

Káros vagy maró alkatrészek minden nyoma nélkül az Eíida^hajápolás 
enyhe, különleges szappanával a hajat és a fejbőrt könnyűséggel és alaposan 
tisztára mossa. Igen dús, tartós jpbot ad, mely a buborékok millióival 

minden szennyet beburkol és eltávolít

Az Eíida-hajápoíás a hajnak pompás tompa fényt 
ad, megőrzi és megtartja a bájos, természetes 

hajhulíámokat.

E L I D A 
HAJÁPOLÁS

hatalmat kértek a rombolás megakadályozá
sára. A rendőrök megérkezése után a szövet
ségi iroda előtt lázongó tömeg elszéledt.

A történtek után néhány nappal „A burzsoá- 
cselédek harcba mennek'*  címmel röpirat jelent 
meg, amelyet Gőgös Ignác adott ki s amelyben 
többek között az állt, hogy a „burzsoázia ház
őrző kutyáinak kezébe került szakszervezetek 
vetekednek borzalomban és kínban a véres el
lenforradalom detektivszobáival... és eljön az 
idő, amikor a munkásököl lesújt a Horo- 
vitzokra és a Szabó Imrékre". „Éljen a Ma
gyarországi Szocialista Munkáspárt!'*  — ezzel 
végződött a röpirat, amely az. „ellenzéki szo
cialisták'' stílusában íródott és amelynek szer
zője Gőgös Ignác, akit, amint emlékezetes, Rá
kosi Mátyás népbiztossal együtt a rendőrség 
letartóztatott. Gőgös Ignác és őri Károly Rá
máin Katóval a kommunista trojka tagja volt 
s lázadás címén indult ellenük eljárás. A 
kommunista szerző röpiratát a röpirat megje
lenésével egyidejűleg teljes terjedelmében, 
három hasábon ökölnyi betűs címmel az első 
oldalon leközölte a fajvédők azóta megszűnt 
lapja „A Nép'*.  „A munkásság vérvádja" cím
mel vezércikket is irt hozzá, a/mely méltatja a 
röpiratban foglaltakat s azzal fejeződik be. 
hogy „nem tűrhetjük, hogy a Horovitzok rúg
ják keresztény munkástestvéreinket... ne kí
vánják. hogy türelmünknek vége szakadjon, 
mert ha a munkásság nem tanítja meg ember
ségre ezt a bandát (értsd a Horovitzok bandá
ját), meg fogja tanítani a magyarság elkesere
dése". Gőgös Ignác, a röpirat szerzője, vala
mint Anka János, „A Nép" akkori felelős szer
kesztője ellen bűnügyi eljárás indult meg. A 
kommunista trojka és „A Nép" felelős szer
kesztője közös pőrében rövidesen megtartják a 
bírósági tárgyalást.

— Az országos táncverseny első előmérkfizése. Vasárnap 
délután zajlott le a Hungúria-szálló termeiben a „Színházi 
illet" január 6-iki „Intim PMa"-b&\jtua. döntésre kerülő 
láncbajnoksán első selejtező. mérkőzése. A résztvevő párok 
közül a zsűri 3 párt kvalifikált a döniőmérközésen való 
részvételre. Még két előmcrkőzéet tart a rendezőség és 
ltodig1 csütörtökön, e hó 12-cn és vasárnap, 15-én, ugyan
csak a Hungáriában.
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Vasárnap őrizetbe vettek egy leányt, 
aki megszöktette a legújabb másfélmilliárdos

vámcsalás
(A Reggel tudósítójától) A legutóbb lelep

lezett másfélmilliárdos vúmcsalús ügyében 
vasárnap reggel érdekes fordulat történt. 
Amint ismeretes, a vúnicsalást valóságos bűn
szövetkezet követte cl, amelynek tagjai fő
városi szállítók és vasúti alkalmazottak vol
tak. Három vasúti altisztet, akik a nyugati 
pályaudvarnál teljesítettek szolgálatot, már 
néhány nappal ezelőtt őrizetbe is helyeztek. A 
nyomozás során megállapították, hogy az egész 
vámcsalási szövetkezet meg alapit ója és irányí
tója egy budapesti kereskedő volt, akiről

vasárnap reggel kiderült, hogy külföldre 
szökött.

A rendőrség azonnal a szökés körülményeit 
kutatta és még vasárnap délelőtt sikerült ki
nyomozni, hogy a vámcsalás főtettesét, egy

22 éves, szőke hivatalnokleány szöktette 
meg.

E gyanú si toltak nevét, a rendőrség a leg
nagyobb titokban tartja., hogy a bűntársak 
meg ne szökhessenek. A detektívek a szöktetcs- 
sel gyanúsított fiatal leányt,

szürke kosztümben és kezében útitáskával, 
vasárnap délben már elő is állították.

Éppen útra készült, valószínű, hogy ő is szökni 
akart. Az előállított leányt Polonkay Géza dr. 
rendőrfogalmazó elé vezették, aki utasította

— Mascagni és két magyar művész nagy 
sikert aratott Belgrádban. Belgrádból jelenti 
A Reggel tudósítója: A bécsi Népopera négy 
tagja, köztük Módiié Rózsi, operánk volt tagja 
és Palló Imre, a kitűnő magyar tenorista, egy 
estén vendégszerepelt a királyi színházban. 
A „Parasztbecsület“-et játszották és Mascagni 
személyesen dirigált. A királyi pár és az egész 
közönség lelkesen ünnepelte Mascagni! és a 
magyar operaénekeseket.

— Vasárnapi balesetek. Péntek Zsigmond 66 éves mé
száros a Fehórvári-ut 84. számú házban levő lakásán a 
gázcsapot nyitva felejtette. Heggel holtan találták. — 
Vasárnap délelőtt a Városi Színházban Horváth Jenit 26 
éves színházi díszítő egy 4 méter magas állványról lezu
hant. Súlyos belső sérüléseket szenvedet, a Kun-utcai 
kórházba szállították. — Kőbányán a Készvény-serfőzdében 
tolatás közben Kotxics István 44 éves gyári munkás két 
vágón ütközője közó szorult. Súlyos sérüléseket szenvedőit. 
A Szent Islván-kórházba vittek.

— A Bőhm és Simay cég ismét bővült, egy 
üzletággal, amennyiben a firenzei „Ars Una“ 
antik olasz bútorainak magyarországi képvi
seletéit átvette. Ezen osztály művészi vezetését 
Meller Dezső műépítész vállalta el. Minthogy 
nagyobb küldemény antikbutor már útban van 
és ez az Üllői-ut 15. szá.m alatti -kiáll itási he
lyiségek nagy részét fogja elfoglalni, hely
szűke miatt a cég elsőrendű bútorait, közöttük 
a régi Gelb M. és Fia. Rt. mübutorgyár készít
ményeit is, már most mérsékelt árakon áru
sítja.

— Vanorama Verlagsgcsellschaft m. b. II. felkérésére 
közöljük, hogy A Heggel három hét előtti Számában meg
jelent nyilatkozat alapjául a Panoráma kiadóhivatalának 
egy olyan félreértett Intézkedése szolgált, amelynek nem 
az volt a célja, amit neki tulajdonítottak.

A VILÁGHÍRŰ

PIRNIKOFF
a kontinens legjobb táncosainak 

vendégjátéka a 

TABARINBAN
*

Ma záróra reggel 5 órakor

Ó VAS!
A MUncheni szabadalmazott,.SONHE" 

D. R. P. gázmegtakaritó készülék, amely 
pernyortes, kizárólag csak nálam kapható, 
ügynökeim igazolvánnyal vannak el
látva. Fölkérem a nagyérdemű közönséget, 
hogy az igazolást kérjék az ajánló ügynöktől. 
Tudomásomra jutott, hogy egy a mérnöki 
címet bitorló ogyén azt állítja mindenütt, 
hogy az ő cége lett pernyertes és ezáltal 
megtéveszti a közönséget. A szélhámos ál- 
mérnököt mint csalót kérem átadni a rendőr
ségnek. Tisztelettel

Rei&senberqer Gusztáv 
('llffl-ut 41, ezelőtt KAzsa-utea 48

főtettesét
Fecske detektivfőfölügyelőt és Schmiedt Jó
zsef detektívet, hogy hallgassák ki. A fiatal, 
föltűnően csinos hivatalnokleány semmit sem 
akar tudni a megszökött kereskedőről, a nála 
levő bőröndben azonban számos olyan doku
mentumot találtak, amelyek elárulják, hogy a 
szökevénnyel, közeli nexusban volt és szökését 
elősegítette. A leányt egyelőre őrizetbe helyez
ték s kihallgatását ma folytatják. Vasárnap 
különben

több kereskedő szerepét tisztázta
a rendőrség. Az első órákban az a gyanú me
rült föl a vámcsalás leleplezése után, hogy a 
manipuláció sokkal szélesebb körre terjed és 
igy számos kereskedőt állítottak elő, hogy ki
hallgassák őket. Közben azonban megállapítot
ták, hogy kik a panama tettesei és a kereske
dőket szab adonb öcs állották. így kihallgatták a 
Fleischner és Kemény Sas-utcai selyemkeres
kedő cég egyik alkalmazott jóit is. Ezzel a ki
hallgatással kapcsolatban több lap jelentette, 
hogy Flcischnert le is tartóztatták, azonban 
értésül ásü n k szer int

ez nem történt meg,
mert Fleischnert ki sem hallgatták. A detek
tívek csak a cég egyik alkalmazottját hallgat 
fák ki; a kereskedők szerepe teljesen tisztázó
dott. A tettesek ügyében természetesen foly
tatják a nyomozást.

— Csánky Dénes kiállítása a Nemzeti Szalonban. Kicsit 
boron gós, néha szürke, mint az alföldi por, nem lázadó, 
hanem csöndesen szemlélődő, nem önmagát, hanem az 
objektív lényeket kifejező és nem ujjáteronitő, hanem 
tudomásul vevő a Csánky Dénes művészete. Ezek a kvali
tások a második sorba utalnák, de kiemeli innen két 
jelentékeny értéke: nagy stílusban rajzol és hangulataiban 
bánatosan magyar. A rajza majdnem a Whisticr velencei 
vázlataihoz ér föl, ahogy egyszerűsít, ahogy a lényeghez 
közelit, s egy ecsethuzássnl formákat szuggerál a néző 
fantáziájára. Akvnrclljei (ezek a legértékesebbek) tulaj- 
donképen ecsettel rajzolt, gyakran monumentális forrna- 
tanulmányok, amelyeknél a bujkáló vonal a lényeg, a 
fölilleti rühtnus, amelyet, a képen a legfontosabb elemek 
egyszerű jelzésével megindít s amely a néző lelkében 
folytatódik, gazdagodik, fejük ki dús forma részletekké.. 
Ehhez képest az építészet ábrázoRisábnn, a mély perspek
tívák és a szinte kibogozhatatlan plasztikai rithmnsok 
bámulatosan kevés elemre, való redukálásában ad remeket 
s csak másodsorban tájkApfestő, mert színskálájának ki
fejező ereje elmarad rajzának ereje mögött. Igazi anyaga 
az akvarcll, mert látása az első pillanat benyomásában 
a legteljesebb s azon túl, amit ezzel a hirtelen és végleges 
megállapításokra teremtett anyagban lixirozni lehet, az. ö 
szeme nem furakodik a nagy festői problémák mélysé
geibe. Az. olajtechnikn sokrétűbb kifejező apparátusa szá
mára nincs elegendő mondanivalója, ezért olajképei bá
gyadtabbak és lumálisabbak. Magyarsága azonban minden 
képén mint fatalista belenyugvásból és mélázó emlékezé
sekből kevert hangulat kiütközik s a különben objektív 
dokumentumokat meleg lirizmussal lelkesíti át. Nagyon 
rokonszenves, nagyludásu és a monumentális lényekre be
állított szemű művész, akinek az. egyéniség és a kifejező 
eszközök korlátái szabnak határokat. Es néha elveszti 
kritikáját, amidőn java képei közt, ottfelejt cgy-egy rossz, 
percben készült ábrázolato‘, pár édes olasz I:épcslevelőző- 
lapot és furcsa, hogy ez a malőr éppen legsajátosabb 
témakörében éri leggyakrabban: cgypár egész lélektelen 
lerajzolás éppen a brilliáns város és házrészloUik közt al
kalmatlankodik szemünknek. Miért kellett például kiállí
tani a dogc-palota kemény és józan anzixkárlyáját? 
Csánky igazán miivész, az pedig igazán csali mesterség.

(ml)
— Sugár Imre: „Zsebtabclln.**  Nélkülözhetetlen /.:<•!>- 

könyv, átszámítás koronáról pengőre 125 K tói 1 billió 
K-ig; pengőről koronára 1 fillértől 80 millió pengőig.

Kerékpár, varrógép
Diana! kerékpár- és varrúgépáruháT. VII, Thökölv-ut 26

— Az állam árvái. A státuszreindozés keservei 
,közt is külön keserves szenzáció a. rendőrtisztek 
panasza, akik nem tudják megérteni, hogy 
miiért éppen őket, felejtettek el ott, ahol a nyá
lasat ot osztogatják. Minden , kari)latalmi intéz
mény egységes elbánásban részesül, a ^csendőr
tisztek, a csendőrlegényisóg, sőt ti retndőnLegény- 
ség is a körülményeikhez képest megka/pja azt, 
ami megilleti. Ezek a csoportok .külön státuszba 
vannak sorozva, mert róluk tudja a gondoskodó 
álila.m, hogy egész speciális képzettség mellett 
olyian szolgálatot követel tőlük, amely sokszor 
életük kockáztatásával jár. De a rendőrtiszte
ket különválasztottak és a köztisztviselőik álta
lános .státuszába sorozták, s ezzel az anyagi ká
rosodás mellett azt az Ítéletet is viselniük kell, 
hogy az ő munkájúik kevesebbet ér a esendő r- 
tisztekéhez, sőt az alájuk rendelt remlör.legén.v- 
ségéhez képest is. Ki érti ezt? A nagy városok 
süni bozótjában vigyáz a. rendőrtiszt, s a köz
biztonság legnehezebb posztjait ő látja el. Jól 
és becsületesen látja el hivatalát, és mégis ezt 
a csoportot emelték ki minden láthaló ok és ér
telem nélkül a külön státuszból, és degradálták 
eay másodrendű erkölcsi és anyagi, helyzetbe. 
Vájjon miért haragszik a rendőriiszt-•’<re az 
állam, miért értékeli őket kevesebbre tulajdon 
alantasaiknál? Kétségtelen, hogy ennek a tisz
tikarnak köszönhetjük a városok közbiztonsá
gát, azt, hogy a becsületes cmliorck végre már 
nyugodtam dolgozhatnak és a gyújtogatok, rab
lók és bomhavetők börtönben ülnek. Ez csak 
nem lehet ok arra, hogy elveszítsék a gondos
kodó állam kegyeit? Sok kérdést, lehetne még 
tölteni, amelyekre azonban csak az egész ma- 
gyatr belpolitika megvilágitóisával lehetne fe
lelni.

— Ilébelt Ede nem tud megjelenni a bíróság előtt. Két
esztendővel ezelőtt dr. Ilébelt Kde szoeiáldcmokraí'i kép 
viselő interpellációt terjesztett elő a parlamentben az ál
lam rendőrségnél történt állítólagos bántalmazások tár
gyában. Hébelt fölemlítette. hogy panaszt emelt a főkapi 
lánynál is, de minden eredmény nélkül. Az interpelláció 
előlcrjesztéso után a rendőrség megkérte Ilébelt Edét, 
hogy idézés nélkül fáradjon be a főkapitányságra, mert 
felsőbb ulasildsra szerelnék meghallgatni a parlamentben 
elől erjeszt etl interpellációja dolgában. A rendőrségen dr. 
Puskás György rendőrt a uácsos foganatosította ezt a „meg 
hallgatást” és falképen azt tudakolta Hébelttől, miként 
értette azt, hogy a főkapitány nem teljesítette köteles
ségét. Erre Ilébelt Ede interpellációjának sértő kitételeit 
a rendőrségen jegyzőkönyvbe diktálta. Ezek után a rend
őrség és a budapesti főkapitányság sereimére elkövetett 
és hivatalból üldözendő rágalmazás vétsége címén ez :ila 
pon megindult ellene az eljárás. Ebben az ügyben a bűn- 
tetőlörvónyszck Törcky-tanácsa erre a hétre tűzte ki a 
föl árgv alést, azonban hivatalból elhalasztják, mert
dr. Ilébelt Ede - mint A Heggel már jelentette — <-gy 
svájci szanatóriumban hónapok óla súlyos betegen fekszik 
s a fötdrgyalásra nem i.s tudtak megidézni.

— Elfogták a temető-tolvajokat. Halottak 
napja óla a főkapitányságra több följelentés 
érkezett, hogy a rákoskeresztúri temetőben 
a frissen diszitctl sírokról lopkodják a koszorú
kat, de különösen a bronz és egyéb öntvények
ből 'készült kandelábereket. Á lesben álló 
detaktivek szombaton éjjel elfogták Tóth István 
és liccsi András napszámosokat, akik beismer
ték, hogy ők követték el a lopásokat. Letartóz
tatták őket.
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— Kónyi Manó. Abból u triászból való*  amely 
Deákot es az idősebb Andrássy Gyulát vallotta 
vezéréül. Hóczy Lajos, Kónyi Manó, Halász 
Imre. ... Lffy jelentős politikai korszak vezé
reinek voltak a publicistái, akik szárnyat ad
tak az eszmének, amely a vezérek agyúban 
megfogant. Valakik voltak mind a hárman, 
valakik még azok mellett is, akik mindenre és 
mindenkire rányomták hatalmas egyéniségük 
bélyegét. Ma már ők is örök álmukat alusszák, 
de a kegyelet szerető kezekkel meglibbenti 
rajtuk is mindannyiszor a í'átyolt, valahány
szor szó esik azokról, akiknek zászló hordozói 
voltak. Es szó esvén Deákról meg Andrássy- 
ról, «« cw/őteés ajkára veszi Dóczyt, Kónyit 
és Halaszt is. Es ha Kónyi Hugó ma tízezer
pengős alapítványban örökíti meg az apja ne
vét, emlékét és dicsőségét, ebben ' a nagylelkű 
cselekedetben a. fiú nemcsak a maga, de az 
egész korszak kegyeletét rój ja le. az iránt, aki 
publicisztikai munkásságával siettette egy so
káig vajúdó politikai irányzat végleges kiala
kulása:. btilszerii, hogy az alapítvány kama
taival a legjobbnak és legáldásosabbnak is
mert publicisztikai tevékenységet jutalmazza 
háromévenként az Akadémia. De a stilszerüség 
követelménye, hogy az Akadémia a minden
kori guverncmentál is párt politikája fölé emel
kedjek s ne az uralmon levő politika, hanem az 
eginlem.es nemzeti érdek publicistáját jutal
mazza. Kónyi Manó szolle- éhez, históriai ér
tékű munikáisságához c<?ak ez a politikai és 
tudó- .ányos függetlenség lehet méltó.

— niclmismérffczétít kapott egy iíjpcstl asszony. Vasár
nap Miután az. újpesti mentők különös méryezési esetnél 
nyújtottak sogitsóget. A megyeri csárdán túl, a fővárosi 
vizniivek 2. számú telepóu, Széles József munkás felesége 
ricinusmngvakut termeszt. Az. asszony vasárnap délben 
hashajtóul /f ricinusmayot vett be és kétéves Manci nevű 
leányának is fi darabot adott belőle, amire mindketten 
heves fíörcsölc közt összeestek. Az, nj/tesll mentők meg- 
áll.'ipitotíúk, hogy mindketten súlyos ricinusméryczést 
szenvedte!: es beszáilitották őket u gróf Károlyi-kórházba.

— botrány egy Népszínház-utcai 
vendéglőben. Vasárnap reggel 6 óra tájban a 
Nc’p. zinház-utca ,(ti, Centi-utca. sarkán levő 
Kecskéméi /-vendéglőbe húrom jókedvű, nria- 

*<111 öltözött férfi állított be, akik a pincértől 
likőrt kertek. A pincér arra való hivatkozással, 
hegy vasárnap van és ilyenkor tilos szeszes 
italt 1 ölszolgálmi, nem szolgálta ki a társaságot. 
Erre hangosan a főpiacéi*  után kezdtek 
kiabálni, akiit, a társaság egyik tagja a szó
váltás hevében rövidesen pofonütött. A vere
kedésre előkerült Schwarcz Jenő tulajdonos is, 
aki nekiment, annak a féfinek, aki a főpincér- 
nc.< a pofont, adta es teljes erővel arculütötte. 
Erre a főpineór is verekedni kezdett és pilla
natok alatt, pa.rázrs verekedés támadt. A tár
saság tagjai, a tulajdonos, valamint a főpincér 
agyba-főbe verték egymást. Csakhamar elő
került a rendőr, aki a mentőket hívta, akik 
Schwarcz Gyulát bekötöztek és beszáilitották 
a Rókus-kiórházba. A rendőr azután az egész 
társaságot előállította a VIII. kerületi rendőr
kapitányságra, ahol vasárnap délelőtt Kötsky 
Gábor dr. rend őrtanácsos hallgatta ki őket. 
Ekkor derült ki. hogy a vendéglőbe beférő tár
saság tagjai Beschán János vállalkozó. Ihász 
Sándor. a Fabank tiszt viselője és llácz György 
földbirtokos, az Erz-sébet-sósfiirdő igazgatója 
voltak. Kötsky rendőr tanácsos az előállította
kat jegyzőkönyvileg kihallgatta és azután el
bocsátotta őket, de az eljárás folyik ellenük.

— Fülcmlle, és gramofon n fdharmónlkusok vasárnapi
főpróbáján. Ollorino llcspiylii, az olasz zenei élet egyik 
vezető egyénisége jelent meg vasárnap fllharmúniku- 
saink ólén, hogy egy minden mozzanatában érdekes 
hangverseny élményével ajándékozzon meg bennünket. Ez 
nz élmény elsősorban zeneszerzői, nem karmesteri minő
ségben világította meg llcspighi egyéniségét. Manapság 
minden komponista szívesen cseréli föl a kottairó tollát 
karmesteri pálcával, különösen, ha saját müveinek elő 
adásáról van szó. Mert a primitív technikai fogyatkozá
sokat. olfcledtcli a mii eszmei tartalmának teljes kibon
takozása. Amíg az olnsz zc.no másik tábora Casella, 
Ifalipiero a jelen idcyélctét vési ki csattogó, vad ritmu
sokban, addig Kcspighi az ezredévekre visszatekintő 
itáliai kultúra máig fönmaradt emlékeire figyel föl, 
délibábos álmait egy régi kőkút, portlcns vagy suttogó 
fenyves köré csoportosítja. Hallgatja, lesi a mull regéit 
és ódon patináim burkolva, de egyszersmind orkcsztrális 
fényárban fiPdotvo szólaltatja meg azokat. A régi Róma 
szerelmes rajongója Kcspighi, aki az örökre letűnt dicső 
korokat, mint valami olasz Debussy, finom pasztell
színek fátylán keresztül pillantja meg. Es ezen selymes 
függöny eló libbenlek „Antik táncai és áriái" is, ame
lyek világosabban mutatnak rá a stílusok történeti ősz- 
szofiiggésére, mint kötetekre rugó esztétikai fejtegetések. 
Hegedűre é.s zxmeknrra irt. Concerto yreyoriano.jn ugyan
csak az egyházi hangnemekből, n húsvéti harangokból 
és az ajtatos hegedűszólómból elővarázsolt nagyigónyii 
mii. amelynek magánszólamát Gyárfás Ibolyka precíz 
technikával, a kantilénában szép tónussal, de erőtlen 
koncepcióval adta elő. Respighinek pezsdiilő ritmikáját 
a bűvös szépségű „Hómul piniák"-\inn hallottuk. He
lyenként Strauss és Mahler ujjlenyomatait láttuk ugyan 
zenekari palettáján, de természetimádatában túltesz 
rajtuk, amidőn a zenekarban egy gramofónba énekelt 
csalogány hányját szólaltatja may, a többi szólamokba 
remek virtuozitással belcszővo. Kcspighi bemutatkozását 
egyhangú siker koronázta. (Várnái Miklós dr.)

— Nugy karácsonyi vásár a Fonjávca Dezső Rt. áruhá
zaiban. A cég a karácsonyi olcsó eladás kérőiében a leg
újabb őszi kclinoujdonságokat a legjiilónyoxabban áru
sítja. Olvasna el lapunk mai hlrdotésl rovatában n ceg 
rendkívül olcsó árajánlatait. A leszállított. kelmék mintn- 
gyiíjbnnónyél kívánságra szívesen megküldi a cóg.
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Még e héten rögtönitélő bíróság elé 
kerülhetnek Rákosi Mátyás és társai 
Vági Istvánt kedden izgatás miatt vonja felelősségre 

a Schadl-tanács
(A Heggel tudósitójától.) A kommunista 

összeesküvés bünpörében még mindig statá
riális eljárás szerint folytatják a nyomozást. 
Dr. Miskolczy Ágost királyi ügyész több heten 
út folytatta Rákosi Mátyáis és társainak kihall
gatását, vallomásukról részletes jegyzőköny
vet vett föl. Amikor befejeződött a gyanúsítot
tak kihallgatása, a tanúkihallgatásokhoz fog
tak, majd a főtárgyalásra szükséges okirati bi
zonyítékokat szerezték be. A statáriális eljárás 
előírja, hogy azokat, akiket az ügyészség a 
rögtönitélé) bíróság elé állít, előzetesen elme
orvos-szakértőkkel is meg kell vizsgáltatni, 
hogy azok döntsék el, vájjon a gyanúsítottak 
büntetőjogilag beszámithatók-e. E rendelkezés
hez képest a vádhatóság elrendelte, hogy a 
kommunista összeesküvés terheltjei közül

azokat, akiknek ügye a rögtönitek) bíróság 
elé kerülhet, a büntetőtörvényszék elme*  
orvos-szakértői soronkivül vizsgálják meg.

Dr, Német Ödön é.s dr. Minich Károly egyetemi 
tanárok az ügyészség rendelkezéséhez képest 
már meg is kezdték az elmeorvosi vizsgálatot. 
Rendes körülmények között ez a vizsgálat át
lag egy hónapig szokott tartani, de figyelem
mel a statáriális eljárás szabályaira, a mostani 
vizsgálatot az orvos-szakértők

még e héten
befejezik. Ha elkészülnek a szakvéleménnyel, 
azt beterjesztik az ügyészséghez és erre követ
kezhet az, hogy a vádhatóság Rákosi Mátyást 
és bűntársait a főtárgyalás megtartása végeit 

rögtön ítélő bíróság elé állítja.
Ennek a tárgyalásnak három nap alatt ítélet
tel kell véget érnie, mert ellenkező esetben a 
rögtönitélő bíróság hivatalból kén.1,leien az 
ügyet a rendes büntetőbíróságnak átadni. — 
A kommunista összeesküvés leleplezése előtt, 
amint ismeretes, a Vági-féle szocialista csoport 
tagjait is letartóztatták, akik ellen hónapok 
óta folyik inár a. bűnügyi eljárás; Vági István 
és társai ellen az ügyészség a rendtörvénybe 
ütköző bünteti' címén indítványozta a vizsgá

A tisztelt Közönséghez!

Büszkék vagyunk rá, hogy az utolsó három év legna- 
gyobe művészi filmsikerei az ORION nevéhez fűződnek. Az 
„ÜT A BOLDOGSÁG FELÉ11, „A NÉGY LOVAS", „ÁRVÁK A VIHAR
BAN", „MADAME DUBARRY", „ISTEN HOZTA", „FEHÉR APÁCA". 
„Z, A FEKETE LOVAG" Douglas Fairbanks-sel a főszerepben 
és hasonló nívójú világattrakcióink Budapest közönségé
nek Ízlését és igényeit a legmagasabb mértékre fokozták. i

Hogy filmjeink bemutatásához megfelelő művészi at
moszférát teremtsünk, megnyitottuk saját színházunkat, ; 
az ORION SZÍNHÁZAT, amelyet jelentékeny áldozatok árán 
Budapest legintimebb, legszebb és legmüvészibb hatású i 
színházává képeztünk ki. s amely Párisban, Londonban*  
New-Yorkban is megállná helyét.

E külső gazdagsághoz méltó a színház e heti műsora 
is. A legújabb GAUMONT HÍRADÓN kívül színre kerül BUSTER 
KEATONNAK „A NŐK BARÁTJA" cimü kifogyhatatlan kacagást 
keltő burleszkje, mig a műsor gerincében a „BOHÉMVÉR" 
CHARLIE CHAPLIN tökéletes szépségű filmalkotása áll, 
amelynek minden szerepét a filmművészetnek egy-egy 
sztárja játsza, amelynek minden jelenete a modern film
technika teljességét mutatja.

E gazdag programon tulmenöleg minden este föllép a 
világhírű INTERNATIONAL FIVE (AUGMENTED) HÉTTAGÚ NÉGER ; 
JAZZ-BAND és FLORENCE, A NÉGER PACSIRTA, akiknek zene- | 
kari, ének- és táncprodukciói a zsáner legmagasabb tel- ! 
jesitményeit jelentik.

Ezt az ériási műsort az Orion Színház normális hely
árak meliett adja.

Az ORION SZÍNHÁZ Eskü-ut 1. szám alatt, az Erzsébet- ■ 
hid pesti oldalánál van, egy percnyire az autóbusz 
Apponyi-téri végállomásától. Elérhető a 75, 14, 17, 44, 
53, 35, 39, 8, 16, 18, 22, 24, 26, 54. számú villamosok 
útvonalán. Tisztelettel

az ORION SZÍNHÁZ IGAZGATÓSÁGA

lat lefolytatását és dr. Enyedy Róbert büntető
törvényszéki vizsgálóbíró a legközelebbi napok
ban már be is fejezi ezt a mimikát és az irato
kat érdemleges indítványtétel végett vissza
terjeszti az ügyészséghez.

Vági István,
aki junius 24-ike óta ül vizsgálati fogságban, 
holnap,

kedden délelőtt vádlottként szerepel
egy másik bünpörében a büntetőtörvényszék 
Schadl-tanácsa előtt. A szocialista Vágj-csoport 
ugyanis május elsejére egy röplapot nyomatott 
és azt osztogatták a főváros utcáin. Ennek a 
nyomtatványnak egyik passzusa a vádhatóság 
álláspontja szerint az izgatás bűncselekményét 
kimeríti, mert azt tartalmazta, hogy „Európa 
legkizsákmányoltabb, legjogtalanabb páriája 
lett a magyar munkás; a szövetkezett nagy
birtokos, nagytőkés osztály ellenforradalma 
erőben meggyarapodva, akaratnélküli kulivá 
változtat, minden dolgozót**.  A lefolytatott el
járás során mint a röpirat szerzője és kiadója 
Vági István építési munkavezető jelentkezett, 
és ez alapon most őt vonja felelősségre a bün- 
te tőtö r vé n yszé k Schad 1-tan ácsa.

— A magyar városok kölcsöne. A Reggel 
augusztus 31-i számában cikk jelent meg, 
amely a magyar városok kölcsönakciójával 
foglalkozott. A cikk arról számolt be, hogy az 
amerikai Spcj/er-bankház nem tudta a kötve 
nyékét megfelelőképen elhelyezni. Meggyőződ
tünk arról, hogy a tudósítás téves információ
kon alapult és a valóságnak nem felel meg, 
nícrt a kölcsönt teljes összegében befizették és 
az már a városok rendelkezésére áll. Termé
szetesen távol állott tőlünk a szándék, hogy tu
dósításunkkal a magyar állam hitelének árt
sunk.

— ..Pesti Futár'*  — csütörtökön. Nádas Sándor lopja 
kéthetenként jelenik meg, minden második csütörtökön. 
Társadalmi riportok, törvényszáki megfigyelések, tréfás 
színházi kri'ikák és cgy.’h szenzációk. Legközelebbi szám: 
november 12-én, csütörtökön. Arii mindenütt hatezer.

eginlem.es
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Kitiltottak egy tipsztert 
a budapesti lóversenyekről 

Összeköttetésben állott egy jónevii zsokéval, 
aki Jövőre már nem kap lovaglás! engedélyt

(A Reggel tudósitó iától.) A Lovaregylet 
hivatalos közlönye, a „Versenynaptár” vasár
napi számában egy kitiltási közlemény jelent 
meg, amely szerint Breuer Mór budapesti 
lakost a. Lovaregylet a fönhetfősága alatt álló 
összes versenypályákról a versenyszabályzat 
2. § f) pontja értelmében kitiltotta. A verseny
szabályzat e pontja úgy szól, hogy a Lovar- 
egyletnck joga van azokat, akik viselkedésük
kel a versenyüzem tisztaságának zavartalan 
menetét veszélyeztetik, a pályáról egyszer és 
mindenkorra kitiltani. Breuer Mór, akit, most 
kitiltottak, hivatásszerűen foglalkozott foga
dások közvetítésével és miután

a számottevőbb zsokékkal összeköttetésben 
állott,

a tipszteri foglalkozást sem vetette meg. A 
fogadóknak, mint beni'cntes, tippeket adott az 
egyes futamokra, természetesen minden komoly 
rizikó nélkül. Ha a tipp bevált, a fogadó nem 
zárkózott el attól, hogy a jó útbaigazítást bizo
nyos pénzösszeggel ne honorálja. A verseny
pályákon Breuer működését pontosan meg
figyellek és e hetekig tartó megfigyelés ered

— Letartóztattak egy sikkasztó bőrgyár! 
tisztviselőt. A főkapitányságon pár nappal 
ezelőtt a Pécsi Első Bőrgyár Rt. följelentést 
tett budapesti fiókjának a vezetője, Weisz Vil
mos ellen sikkasztás miatt. Szombaton detek
tívek keresték Weisz Vilmost az irodájában, 
ahol azonban nem találták és ezért lakására 
mentek, ahonnan előállították a főkapitány
ságra. Bartha Gyula dr. rendőrtanácsos kö
zölte vele, hogy a föl jelem lésben 300 millió ko
rona elsikkasztásá.val vádolják és Weisz Vil
mos rögtön beismerte a. terhére rótt bűncselek
mény elkövetését. Vallomása során azzal vé
dekezett, hogy a tőzsdén játszott, veszteségek 
érték és a részvénytársaság pénzéből akarta 
pénzzavarát rendezni. Az ilyenmódon kiszedett 
apróbb tételek lassanként több mint £00 millió 
koronára, szaporodtak föl, de később kedvezőbb 
anyagi helyzetbe került és a sikkasztott ösz- 
szegböl már visszatett annyit a pénztárba, hogy 
csak 270 millió koronával tartozik elszámolni a, 
részvény társaságnak.' Weisz Vilmost jegyző;- 
könyvi kihallgatása után előzetes letartózta
tásba helyezték.

— A gabonaiigyn&kök vasárnapi közgyűlésükön uj ve
zetőséget választattok. A ilvdapcsti Áru- és Ürfélilőzsde 
Készárualkuszainak Egyesülete vasárnap dcloiőit tartotta 
idei tisztújító közgyűlését. A fíing Gyula tőzsde'a núcsos 
elnöklete alatt működő vezetőség cllon a gabona ügynökök 
egyrészt ellenzékbe ment és súlyos hírlapi csatározásokat 
is provokált a két párt választási küzdelme. Közvetlenül 
a közgyűlés eltilt azonban békés megegyezés jött létre, a 
régi vezetőség teljesen visszavonult és csupa uj ember 
került az vj vezetőségbe. A vasárnapi közgyűlésen lling 
Gyula elnökölt, aki beszámolójában köz l te az egyesülettel 
hogy a tőzsdetanács a gabonaügynökök egyesületét az el
múlt évben úgyszólván semmile se. vette. Azokat a föl
jelentéseket, amelyeket á tőzsdetanácshoz benyújtói lak, 
hogy szatócsok és más nem szakképzett emberek, egyik 
napról a másikra, a gabonatőzsdén ügynöki tenélcenységrt 
fejtetlek ki — nem intézték cl. B< ’ ' ítélte, hogy ma a 
gabonatőzsdén 254 ügynök dolgozik, <.. mban az arra jogo

a
Kereskedők! iparosok.3

Megbízásból kihelyezünk

ötmiiiíazíit

árura és minden tárgyra

1 százalékkal

Hltelközvetito!
Budapastv Vlí, Dohány-utca 57. ss. 

ménye a ikitiltási határozat lőtt. A kitiltásnak 
egyébként, erre a vorsenycsztendore mar kévés 
jelentősége van, minthogy az idei galopp
versenyek vasárnap már lezárultak.

A kitiltási hirek különben nem olyan ritka 
esetek a versenypályákon s a
bán nemegyszer szerepelnek ki tiltott ak, aK’k- 
től az intézkedési jogban szuverén Lovaregylet. 
megvonja a pályalátogatás jogát Breuer Mór 
esete annyiban emelkedik ki a „Verseny
naptár” megszokott hírei közül, hogy

ezzel a kitiltással kapcsolatban a Lovar
egylet vizsgálatot indított egy igen jónevii 

zsoké ellen is,
aki állandóan a kitiltott társaságában szere
pelt. Ezt a vizsgálatot még nem fejezték be, de 
a versenyüzemhez közelállók úgy ítélik meg az 
esetet, hogy a vizsgálatnak meg váratlanul 
súlyos következményei lesznek. Állítólag a 
közönség kegyeit sokszor élvezett zsoké, akiért 
előkelő istállótulajdonosa is erősen exponálja 
magát, jövőre valószínűleg már lovaglást enge
délyt sem kap.

sultak száma nem haladja meg a l.ló-ct. A maga részéről 
bejelenti, hogy ellensége minden személyi harcnak és így 
3 év óta viselt tisztségéről lemond és kéri, hogy a jövőben 
semmi tisztségre ne is jcjlöljék. hcllcr Zsigmond társelnök 
szólalt föl ezután és bejelentette, hogy addig, niig a tőzsde
tanácsban az ügynök: tevékenységet nem fogják kellően 
értékelni, a gabonaalkuszok ügyéi lehetetlen rendezni. A 
zárszámadások bemutatása után üing Gyula elnök oltó 
vozott a közgyűlésről. Egyhangúlag választották meg a 
25 tagú választmányt, amely az elnökséget egyelőre be
töltetlenül hagyta, ügyvezető alelnök lett: Jf'elss János, 
alelnök: Sfras'cr Ottó, pénztárnok: Ifosenbcrg Mór, titkár: 
Slrasser Jenő.

— „Hűtlen lett a nép Istenéhez!” A pesterzsé- 
heti kaloli'kiiő va-árnapi nagygyűlésének első 
szónoka Haller István volt, aki azt fejtegette, 
hogy a katolicizmus nem ellensége a vagyon
nak, csak a vagyonnal való visszaélésnek. 
Utána Huszár Károly beszélt: — Hüllőn lett 
a nép Istenéhez, elvesztette hitét, vagy ha. nőm 
is vesztette el, nem gyakorolja azt. Összhangot 
kell teremteni a gyársip és a templomi harang 
között. Akii.k a piros zászló körül csoportosul
nak, megtagadják Magyarországot, nemzet
köziséget hirdetnek, összerombolják egy állam 
régi gépezetét. A világháború után a szociál
demokrácia mindenütt .kísérletet tett arra, 
hogy az uralmat kezébe vegye, de programja 
mindenütt csődöt mondott. Nálunk már régen 
elmúlt a purimbál, a gerslii korszaka. Orosz
országban a szovjeturalom alatt több idióta, 
vmerikuis születeti, mint amennyi a háború 
egész tartama alatt elpusztult. Ma. amikor 
egyik oldalon a mulatóhelyek, mozik kultusza, 
a bárok irtózatos jazz-band-jc tombol, a másik 
oldalon nyomor és élihalál szedi áldozatait, 
csak úgy boldogulhat az ország, ha munkás és 
polgár kezel fognak. Délidán a Katolikus Nép- 
sz:’' euség gyűlésén Klebclsberq Kunét gróf kul- 
tuiszr.'vin.isztor mondott beszédet. anieiylwxn rá
mutatott arra az útra, amelyen a katolikus 
iskoláknak az ifjusárr nevelése terén haladniok 
kell.

— A szociáldemokrata rokkanlak megkoszo
rúzták a hősök emlékoszlopát. A szociáldemo
krata hadi rokkant ak ás hadiözvegyek vasár
nap délután ünnepély köretében helyezték <1 
koszorújukat a rákoskeresztúri temetőben levő 
hősök emlékoszlopára. A zuhog*)  eső oílonér? is 
mintegy Jí)0 hadirokkant és hadiözvegy jelöni 
meg a temetőben, hogy lerój iák kegyeletül et 
a háborúban hősi halált halt ha/társak ondóké 
iránt. A rokkantak koszorúját Gladányi 
Mihály, a Szociáldemokrata Kokkan*csoport  
elnökének beszéde kíséretében helyezték el az 
emlékművön.

-• A magyar föld és nép története,
nagyobb érdeklődés ’ 
magyar kiadásának .... ..............
függelékkel toldotta meg a müvet,
tömör művészi mondatba és ábrába fogva
téliét i művöknél tisztábban ú, ' 
magyar föld és nép történetének 
napira.

előz’ meg Wells 
megjelenését A

. mely he. j 
......... • • 'T ▼ í.i, 

értholőblxai

Országszerte a leg- 
ángy világlörlénolo 
magyar kiadó egy 

a röviden, pár 
eok kötetes tör- 

. , — vil/:g;f, rá a 
minden jelentős mozzn-

~ Nem azonos Starn J.tván .?.? éves kereskedelmi ügy- 
'""fy'llnnilósál kéri, ho-rv „cm azonos Sírni 

íil kíwtott ’PS nki n K',WI *’»« cégtő

— A büntetőnovella „reaktiválásá*  a javas, 
lat előadóját lepte meg a legjobban. A némáét- 
gyűlés igazságügyi bizottsága szerdán délután 
kezdi, meg a büntetőnovella tárgyalását és 
hogy a kormány milyen váratlanul határozta, 
el magát a már-már feledésbe merült törvény
javaslat „reaktivalasara , arra nézve leg
jellemzőbb Erdélyi Aladárnak, a törvény
javaslat előadójának A Reggel munkatársa 
előtt, tett következő kijelentése:

— Azt hittem, hogy a kormány már lemon
dott arról, hogy a büntctőnovcllát mai formá
jában letárgyal lassú és éppen ezért ma nem is 
mondhatok mást, mint hogy a javaslat tárgya, 
lásának kitűzése engem lepett meg a leg
jobban.

Az igazságügyi bizottság ellenzéki tagjai 
elhatározták, hogy a büntetönovellával szem
ben már a bizottságban is a. leghevesebb offen- 
zivát. indítják meg. Azt hiszik egyébként, hogy 
a kormápiy maga sem gondol, komolyan a 
javaslat parlamenti letárgyoltatására és az 
igazságügyi bizottság issszehivásaval csak az 
ellenzék sakk bán tartását célozza,

— A rendőrség még nem tudott nyomára 
akadni az eltűnt Harsány! Barna csendőralez
redesnek. Az elmúlt hét csütörtökén Harsányt 
László nyíregyházai iroda igazgató bejelentette 
a rendőrségen, hogy fivére, Harsányi Barna 
csendőralezredes még november 2-án eltűnt. 
Kacsa-utca 22. szám alatti lakásáról és azóta 
nem adott élet jelt magáról. A rendőrség azon
nal megindította a nyomozást, de mindeddig 
nem sikerült az eltűnt alezredes nyomára buk
kanni. Harsányi Barna a nagykanizsai csend
őrségnél teljesített szolgálatot. A munka, tel
jesen megőrölte idegrendszerét. Félévvel ez
előtt már nem tudta ellátni szolgálatát. Fölöt- 
tes hatóságától szabadságot kért, hogy Buda
pesten gyógykezel lesse magát. A kcrt_ szabad
ságot meg is kapta és azt Budán, n, Kacsa-ut
cában özvegy Prcszner Istyánnénál töltötte, 
aki az alezredes utolsó napjairól a következő
ket mondotta A Reggel munkatársának:

— Harsányi Barna az utóbbi időben mind ideíresebb lőtt. 
A: öngyilkossdijra upylátKzik már előre készült, mert 
mielőtt, vógkép eltávozott hazulról, süryiinyzött bátyjának 
Nyír egyházára, hogy azonnal jöjjön föl Pestre. Bátyja 
csütörtökön árkezett meg, de nz alezredes ugylótazik már 
nem tudta bevárni jövetelét, mert már két nappal azelőtt 
iltünt. Szürke eivilrtihában ment cl, minden értéktárgyát, 
katonai kitüntetését itthonhagyta, csak .szolgálati revolve
rét vette magához. Korábbi viselkedéséből is csak azt 
gyaníthatom, hogy Harsányi öngyilkosságot követhe
tett el.

— Százmilliókoronás gyöngy nyakéket sik. 
kosztolt egy Pestről kiutasított ügynök. A fő
kapitányság idegen cl len őrző osztáJya kiutasí
totta Alagyarorszíigból Grosz Jakab ügynök, 
orosz áj lám polgári, aki már sibolások miatt 
többször is rendőrkézre került. A múlt héten 
kellett volna elhagynia az országot hattagú 
családjával együtt <'>s cl utazása előtt még egy
szer kellett volna jelentkeznie, de mivel nem 
jrlent meg, detektívek keresték. Ekkor ki
derült, hogy csalánját itthagyva, megszökött 
Budapestről. Hirtelen szökését rövidesen meg
magyarázta egy följelentés, amelyet Kollár 
Páll ékszorügynök adott be a főkapitányságon. 
Grosz, amikor megtudta, hogy el kell hagj’nia 
Budapestet., K<Jlártól bizomávyba átvett egy 
százmillió korona értékű gyöngynyakéket és 
többé nem mutatkozott. \ gyöngy nyakéket a 
detektívek már megtalálták egy kereskedőnél, 
akinek Grosz elad'a, de a sikkasztó ügynök
nek nyoma veszett. Klfofmtóparancsot adtak ki 
ellene.

A knznlknlmczof.lt'.k o^enó clpőakcíója a Morcur- 
cipőgyár részvénytársii. ágnál december 1-b; moghosHzali- 
bittatolt. Csak a trlji.s .|iKni<irá.< hangján nyilntkozhatiink 
arról, hogy a vállal n telje.) kaiméi tusát nz akció azolgá- 
lntáhn állította,^ meri iik ^győződtünk, hogy a kőzalkal- 
innzoltak föltiii'őon <>!<kó árimi: vásárolhatnak férfi-, női , 
luxus én strapa . valamint gyermekcipőket. Cipőkinzel- 
gállalás n gyár központi el..oztótntepén, Budapciftt, VI, 
Dalnok-utca 11. mind :i nap reggel 8 órától megszakítás 
nélkül este A-ig.
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Búd pénzügyminiszter kijelenti,
hogy a legkisebb bankó az ötpengős lesz A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága 

még e héten letárgyalja a valorizál 
elás javaslatotAz uj pénz jövő év végén

(A Reggel tudósítójától.) A pengőtörvény 
részletesen intézkedik orról, hogy a papírpénz 
helyébo milyen értékű váltópénzek, ezüst- és 
aranyérmek fognak forgalomba kbriilni, a Nem
zeti Bank álfái kibocsátandó bankjegyek for- 
galombdhozataláról azonban nem tesz említést. 
A Reggel munkatársa éppan

Búd János
pénzügyminiszterhez fordult azzal a kérdéssel, 
hogy

az uj éripénzzel egyidejűleg milyen értékű 
bankjegyeket fog a Nemzeti Bank kibocsá
tani és megfelel-e a valóságnak az a hir, 
hogy egypengős bankjegyek is kerülnek 

forgalomba,
Errevomatkozóan a pénzügyminiszter a követ
kezőket jelentette ki:

— Nagyon természetes, hogy a pengőhank- 
jegyoket alapszabályainak megfelelően a Nem
zeti Bank fogja kibocsátani,

arról azonban, hogy egypengős bankjegyek 
is készüljenek, szó sincs. A legkisebb papír
pénz az ötpengős bankjegy lesz, ezenkívül 
forgalomba kerülnek 10, 20, 50, 100 és 1000 

pengős bankjegyek is.
A pén ziigy í nini sztár, é r I o$iü 1 esünk szeri n t, 

mindenképen azon lesz, hogy a régi és az uj 
■pénz együttes forgalmának idejét, a lehetőség
hez képest megrövidítse és éppen ezért, mihelyt 
a pengő forgalomba kerül,

külön fölhívásban fogja kérni a közönség 
támogatását ahhoz, hogy a papirkoronának 
pengőre való becserélése a legrövidebb idő 

alatt megtörténhessék.
Beszéltünk ebben az ügyben

egyszerre kerül forgalomba
örffy Imrével,

a pengőjavaslat előadójával is, aki a követ
kezőket mondotta A Reggel munkatársának:

— Mindenkit érdekel az a kérdés, hogy a 
papirkoronának pengőre való becserélése mi
kor és miképen fog megtörténni.

Ez az átmenet kétségtelenül kritikus mo- 
mentuina lesz az ország pénzügyi helyze

tének,
mindaddig azonban, amíg az átcserélés meg 
nem kezdődik, vagyis körülbelül a jövő év 
végéig minden a régiben marad és mindenki 
papír koron óban fog számolni. A pénzügy
miniszter tudvalevőén a minimumra akarja 
redukálni a régi és az uj pénz együttes forgal
mát és éppen ezért

a pengő csak akkor fog forgalomba ke
rülni, ha az uj pénz kellő mennyiségben 
áll már rendelkezésre, tehát csak az 1926. év 

vége felé.
Ez annál ajánlatosabb, mivel a késői termi
nusra való tekintette! a közönség iparkodni fog 
régi pénzét hamarosan pengőre becserélni, mert 
hiszen 1927 január 1-től kezdődően a papír
korona már nem lesz érvényben. így azután a 
közönség is meg fogja könnyíteni az átcserélés 
munkáját, amelynek gyors befejezése nemcsak 
az ő érdeke, hanem ezt követelik meg a maga
sabb pénzügyi szempontok is.

Az a veszedelem, hogy
a forgalomba kerülő ezüst- és aranypénzt 

egyesek tezaurálni fogják,
egyáltalában nem fenyeget, mert hiszen egy
részt elegendő mennyiségű uj pénz kerül for
galomba, másrészt az ércpénz értéke jóval 
alatta lesz névértekénok.

X Gazdasági szorongás. A szeptemlxu'i kül
kereskedelmi forgalom —a statisztikai hivatal 
legutóbbi jelentése szerint — erőteljes javulást 
mutat, az áll hun vasutak forgalma cmT-a-dik, 
a széntermelés, a vas- és acélpredukció javul, 
a nyári csökkenés után az adóbevételek újból 
emelkedő tendenciát mutatnak, a munkanél
küliek száma esik s mégis mindenki panaszko
dik, a remény, amelyet ezidei pompás termé
sünkhöz fűztünk, nemigen akar valóra válni. 
A városokban nagy a pénztelenség, a vidéki 
birtokos az adó! okolja s hiúi, t keres hosszú
lejáratú beruházási hí telt. a munkásság, 
csakúgy, mint a hivatalin oki remi, alig lúd 
megélni. Bizonyos, hogy a gazdasá/j/ helyzet 
javul s mégis általános a panasz és senki sem. 
néz nyugodtan a jövő elébe. A közgazdasági 
irodalom egy kitűnő művelője c föltűnő jelen
ség okát arányok eltolódásában keresi,

ainolyinek az ország megcsonkítása a forrása. 
Még mindig túlsók a kereskedő, a lateinor ez 
országban s a társadalom rétegződésében még 
mindig erős átalakulásoknak kell bekövetkez
ni öle. Igaz, ennek is része van nyomasztó ba
jainkban. Azomban e kényelmetlen és szorongó 
érzésnek, amely az egész magyar gazdasági 

iras, se gazda, 
se lateiner, nem von- 

az a bizonytalanság az oka,

amely az egész 
életet jellemzi s amely alól se gy 
se kereskedő, se munkás, 
hatja ki magát, .
amely ebben az országban minden téren ural
kodik. Nemzeti 
rása. I érmésünk, 
munkától, hamem a kontinentális és a tengeri 
klíma kő: 
függ. Biz: 
síink. biz 
magánjogi 
kérdését n 
erő'el i<-s 
nagyobb 
a’U'1'’rő1 I 
részi 
hn,ry

jövedelmünk legnagyobb for- 
is bi onyta.la.u, nem az emberi

ingadozó magyar időjárástól 
an egész gazdasági igazgató
im magánjogi helyzetűnk, a 
li. ek valorizálásának fontos 
eri az igazságügyi kormány 

megoldani, bizonytalan lég
in’awk pénzügyi helyzete, 
képet. évek óta nem kaphat a 

ényhirtokos.
a kamat, a 

te 11 en i i I m aga s s __
mel néz a komoram közelgő uj esztendő elébe?

Csőd á ’ kozhat uiík-o azoai, 
rizikó e tükörképe, clvisel'he- 
minden ember aggódó szwm-

X A Naslit osztaléka. Az Unión Nnsic kiizgyiilóeo 5 
sválci frank rif'.ta'ói ot éli.a minit mcc- az !|t2l'25. iizlc'óvro. 
A szclvényokct a l'.a: tmc do I’n>'is genfi fiókja és a Hazai 
Bank rl. váltja be a 3%-os svájci sz.olvónyndó levonásával.
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VESZ és
bérliázakat, családi házakat, villákat, telket, 

gyárhclylaé.tcket, káv 'házat, vendéglőt 
és mindennemű üzletet
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Síflpjly-KÖFS5Í Te liléi bálok hoz, várnai bundákhoz irotnhok, rózsák, vitéz 
kötések, galambkosnr k mindennemű innsyar zsinórozássnl 
állandó nagy raktára. Budapest VI. Angymcző-utea 46. sz.

Nem hibás naplaytt árusítunk most fg gyönyörű francia szatén bélésű
igazán oícsó versenyen kívüli árban »O uCöíi elolt paplan 20».'40()—21) J. OOO 

Sándor e á í44 p a p í a in g y it r, (K^pomr^osiS'SiMéböni*

(A Reggel tudósítójától.) A pónzügymimisz- 
teriumban vasárnap délelőtt folytatták azokat 
a tanácskozásokat, amelyek a tőzsdei helyzet 
javítását célozzák. Megállapították, hogy 
a pengötörvény életbeléptetése nem fog a 
tőzsdére befolyást gyakorolni,

az árfolyamok megokolt emelkedése az eset
leges intervenciós vásárlásoktól eltekintve, 
elsősorban a mérlcgvalódiság helyreállítá

sától várható.
Búd pénzügyminiszter már csak ezért is sür
gősnek tartja, hogy a valorizációs törvény
javaslat minél előbb tető alá jusson és elő
terjesztésére úgy döntött a kormány, hogy 
a valorizációs javaslat nyomban a költség
vetési vita befejezése után a Ház napirendjére 
kerül, vagyis tárgyalása minden körülmények 
között meg fogja előzni a francia-magyar szer
ződés és a felsőházi javaslat vitáját. A valori
zációs kérdés megoldását legutóbb már csak 
Walkó kereskedelmi miniszter késleltette, aki 
ismételten közbenjárt a pénzügyminiszternél 
hbban az irányban, hogy

a javaslat ne terhelje meg elviselhetetlenül
— különösen a nyugdijvalorizációval — a 

különböző vállalatokat.
Tekintettel azonban arra, hogy a valorizációs 
törvényjavaslat megszavazása előtt a váll latok 
nem fognak hozzá a fölértékeléshez, cnélkül 
pedig a tőzsdei helyzet javulására sem lehet 
számítani, a pénzügyminiszter elhatározta, hogy 
a valorizációs jaavsiatot szerdán nemcsak, hogy 
a nemzetgyűlés elé terjeszti, hanem gondos
kodni fog arról, is, hogy a pénzügyi bizottság 
nyomban hozzá is fogjon a javaslat tárgyalá
sához.

Befordultam a konyhám, 
Kávát főzött ad a Sára. 
Ez a kává de rossz lenne, 
Hogyha FRANCK nem 

volna benne I

v$dje$yilnlKi>'e!

Ügyeljen
&évásáir8ás&$n&íi

dísztárgyak 
evőeszközök 
sport-sversen'ílijak

dns választót btw SCH5-E1FER exUsSftrugyér 
tíqyári árban V!l, k'nxincry-u. 141. Tol.: J. 135-2#
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Nagybank devizaosztátyAnart főnöke, 
majd Ügyvezető igazgató, kltUnö or- 
ganiz&tor ngy adminisztratív mint 
szellemi vezetésre alkalmas

KIVÁLÓ NUNKAERŰ 
egyben periekt 'I N Y V E L 0, 
szerény igényekkel, nívg.clelO 

ELHELYEZKEDÉST KERES.
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1123.1“ jeligére Lecpold Cárnál 
hirdetőjébe, ’Foréz-kftrut .1. kérek. 
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Háromszor ítéltek halálra11
Delire János dr., a Szabadkáról kiutasított volt szegedi 
főispán beszámol! a Reggel-nek öt és fél évi szerkesztői 

tapasztalatáról
Szeged, november 8.

(A Reggel tudósitójától.) Fölkerestem dr. 
Dettre János volt szegedi konnanybiztos-fous- 
píínt, akit 5*4  évi szerkesztői működése után e 
napokban éjszakának idején 15 perc alatt hur
coltak el Szabadkáról és izgalmas viszontagsá
gok között tettek át a magyar határon. Meg
kértem,

számoljon be A Reggel hasábjain tapaszta
latairól, amit mint kisebbségi publicista 

5*/«  évi működése alatt szerzett.
Dr. Dettre János elmondotta, hogy a magyar 
nyelv védelmében folytatott újságírói műkö
dése miatt utasította ki Szabadkáról Horváth 
Cvetkó főkapitány, aki a háború alatt állítólag 
Budapesten rendőrtisztviselő volt. A főkapi
tány kijelentette előtte, hogy ha vissza akarna 
jönni,

a határőrök szó nélkül le fogják lőni.
Azt is megmondta a főkapitány, hogy a „Bdc.s- 
megyei Napló'1 erélyes hangja miatt erélyes 
lépes megtételére kapott fölhatalmazást s az 
első lépése a szerkesztő, Dettre kiutasítása. Az 
éj folytamán

az első halálos ítélet után még kétszer fe
nyegették meg halállal,

amiközben a rendőrök rejtett utón éjszaka át
lökték a határon. Gyalog szerrel, elhagyott, 
csempészösvényeken bolyongott egyedül Ma
gyarország felé s az egész utón az volt az ér
zése, hogy’

élve nem kerül haza.
Magyar földön hajnalban akadt az első pa
rasztházra, ahonnan kocsin jutott el Szegedre. 
Itt a hatóságok a legkifogástalanabb előzé
kenységgel fogadták. Dettre János ezután a 
jugoszláviai magyarság helyzetéről, törekvé
seiről s a kisebbségi magyar sajtó küzdelmei
ről a következőket mondotta:

— Sok a mondanivaló, de még több a teendő;
az elszakított magyarság s a trianoni ma
gyarság között egyre mélyül a mesterséges 

szakadék.
A megfontolatlanul rendezett szellemi evg- 
kuációt 'a szellemi, széttagoltság teszi tra
gikussá. Ki gondol arra, ki törődik azzal, hogy 
az elszakított magyarságnak más szellemi táp
láléka is legyen, mint

a véres s véresen is ragyogó emlékek fö
lötti virrasztás.

A magyar élet itt sem állt meg. ott sem állha
tott meg a szétszakadás pillanatában. A ma
gyarság egyetlen összetartó ereje a kultúra, s 
a lelkeket összeterelő propagandának egyetlen 
hatalmas eszköze van: a sajtó. De

a magyarországi sajtó alig foglalkozik a 
kisebbségi útra terelt magyarság sorsával

Nyugati pályaudvarra 
befuW vámáruk

leggyorsabb, legközelebbi elvámolási irodája

„HÉBER."
nemzetközi szállítmányozási és elvámolási 
iroda, Váci-ut 1. sz„ a nyugati pályaudvari 
vámhivatalszomszédságábau Telefonh.: 212-55
Rendkívül mérsékelt elvámolási dijak

Brilliánsokat, gyöngyöket 
és régi ezüsttárgyakat Crhmnlpjnr BBnfl Károly-körut 28. m. (Köz- 
tcljcaértókbcn vásárol ULIIIHuILluI ponti városház főkapunál)
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Itt női 
szőrmebundák, 

szőrme gyermekkabá
tok készen és megrende

lésre legolcsóbban beszerezhetők.
Kedvező fizetési föltételek! 

s az elszakított területek ^gyar sajtója, a ma-^ 
gyár kultúra ellátatlanja lett.
téren a. fölvállalandó munka, a betöltetlen c , 
az clvégezetlcn föladat! A kisebbségi sajtó m« 
szinte egyetlen tribünje, egyetlen elctmegn./i- 
latkozása az elszakítottnak Hogy kellene fajmento, életmentő, kui 
turámentő munkájában támogatni ezt. a. saltot 
s milyen kevés jut a támogatásból a kibcbosegi 
magyar sajtónak!

Az uj Norma
ítél a— »

Ez a film a „play", a színpadi játék és az at
trakciók cocktail-je. Egy majdnem^ 
téma, jacht és schooner összeütközésével sú
lyosbítva. fölépítve pedig egy remek színésznő 
fehér vállaira, a Norma Talmadge éira. A 
téma színpadra is alkalmas. A rézbanyamuveK 
vezérigazgatójának van egy gyönyörű, caes, 
okos leánya, Hetén. A rézbánya mii vek — tulaj
donosának viszont van egy iszákos,, kony- 
nyclmii, lump fia, Rex. A vezérigazgató cltozs- 
dézi a rézbányamüveket, amire a tulajdonos
— megkegyelmez neki és nem jelenti föl a 
rendőrségen, ha... ha Relén! hozzáadja a fiához, 
mert szerinte csak Relén tudná Rexet megja
vítani. A leány undorodik a könnyelmű fráter
től, de meghozza apjáért az áldozatot: ferjhez- 
megy, de... De elromlott életéért cserébe sem
mit sem fesz a férje megjavulása érdekében. 
Amire a fiú apja uj alkut ajánl: visszaadja a 
leány szabadságát: beleegyezik a válópör meg
indításába, aznap, amikor kétségtelen lesz 
előtte, hogy fia jé) útra, tért.

Norma Talmadge, azaz hogy Relén erre elő
veszi a jobbik eszét. Többhetes jacht kirándu
lásra csábítja férjét s az állata titokban be
szerzett italokat a tengerbe dobalja. A férfi 
őrjöng, de lassan, lassan: amilyen arányban 
fölfedezi feleségében a lelki nemességet és jó
ságot, belenyugszik sorsába és lemond az alko
holról, úgy, hogy Tripoliszban Relén már 
partra is mer szállni vele. Itt azonban önhibá
ján kívül újból erőt vesz rajta, az alkohol dé
mona. s a nő, alti a részvéten és szánalmon ke
resztül lassan, lassan kezdett föl meleg cdni 
iránta, szomorúan látja, hogy fáradsága 
kárbaveszett. Az élet azonban fölébreszti a 
szenvedélye állal állati sorba züllött férfiben
— a férfit. A jacht éjjel, viharban össziitHözik 
egy hajóval és egész személyzete, a ten
gerbe vész, egy matróz kivételével, aki az asz- 
szonyérl kést er- a férjre. Rettenetes küzde
lem után Rex a „óroncs párkányáról a ten
gerbe taszítja ez elvetemült vadállatot, hogy 
végre feleségét, átölelve, nyugodtan várhassa 
be az elkerül he! etlcr. véget, az chncrülést. l)c 
ó, amerikai film, amely nem tűri a rosszul vég
ződő darabokat, jön a nagy óceán járó, meg
menti a hajótörötteket s a. szülők boldogan öle
lik keblükre odahaza, Ncu yorkban, elveszett
jük hitt gyermekeiket. A fin. apja meghatva 
látja, hogy a katasztrófa testi és lelki válsá
gaiban megtisztult fia teljesen megváltozott s 
vissza akarja adni Relén szabadságát. De a 
leány most már nem akar válni, mert — szereti 
Rexet...

Amint emlitcltem. a film hangsúlya Norma 
Talmadgé-n, ezen a brilliáns fiimszínésznőn 
van, aki. egyike a film legszuggesztivcbb jelen
ségeinek. Édes kis arcocskája, karcsú, elegáns 
figurája, gyönyörű szemei s a: a leányos báj, 

, amely oly varázsosan megejtóvé teszik ezt a 
színésznőt, érthetővé teszik azt a hallatlan nép. 
szerűséget, amelynek Hollywoodban örvend és

westend-szállS
VI, BERLINI-TÉR 3 (Nyugoíl p.>HdVaron)
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Központi fűtés.Fürdők. Lift
Minden szobában melegvíz 

Polgári árak. Tökéletes tisztaság
Figyelmes kiszolgálás

PUNGRÁCZ SANOOR
a temesvári Lloyd és Palace kávéháznk

volt, tulajdonosa

akik a főváros szolgálatában, mini évi m g- 
bizottak működtek és állásukat 1921 őszén 
minden előzetes eljárás nélkül elvesztették, 
fölkéretnek, hogy a. Központi Demokrata Kör
ben (Teréz-körut 7) e hó 13-án, pénteken este 
7 órakor megjelenjenek.

_  .Jogos önérzetei mond balom, egyike vol
tam azoknak a keveseknek, akik ennek •ima
kának úttörői voltak. Egyedül int, küzdöttünk 
az elszakadt magyarság szamara jogért, 
földért, kultúráért.Mi most a terve? — kérdeztük utoljára.

— Szeretném folytatni az 5*4  éve folytatott 
munkát. Szeretném a kisebbségi sorsba tört 
magyarság javara hasznosítani .)/; ev kisebb
ségi publicisztikai é.s közéleti munkájának la- 
pasztalatait. és ismereteit.

öt és fél évig minden nap írtam vezércikke, 
a „Bácsmcgyci Naplódba, alig van kisebbségi 
magyar lap, amelyben nem jelent ok meg Írá
saim nincs olyan folyóirat, amelynek munka
társa nem voltam. Befejezheti e, megsemmisít- 
het'-e ezt a munkát — a „szubolical" főkapi
tány? De kenyeret is kell keresni — fejezte be 
a beszélgetést lemondó gesztussal Dettre átmos.

—i ........

Talmaclge-film
tenger^ —

amelyről egy amerikai mozi-napilapban a kö
vetkezőket olvassuk:

„Norma. Talmadge ma a. leggazdagabb film 
f A_, fizető filmslar Amcriká- 
Los Angelesben lakik állan-

legpazarabbul

vetkezőket olvassuk:

st'ar, a legtöbb adót 
bán. Különben f--- —
dóan. ahol kél gyönyörű, hatalmas villája van, 
természetesen a legpazarabbul berendezve 
mind a kettő. Norma Talmadge a filmezésen 
kiviil a. sportot kedveli és a sportágak között 
is az automobilsportot leginkább. Neki van a 
legdrágább, a legszebb é:: legnagyobb autóin 
Los Angelesben. Norma Talmadge, ha n< m fil
mezik. rendszerint több napig, sőt hetekig 
tartó autóturákon. vagy autóversenyeken szo
kott. részt ven i. Az utazás a legnagyobb szenve
délyed

♦

Az ..Ítél a tenger" a szerelem és a bátorság 
regénye és Norma Talmadge, mint Relém, a fe
leség szerepében fölülmúlja minden eddigi ala
kítását. (eJ

r.’ur
A közönséghez! 

Állatvédők Sorsjáték®
Az Állatvédők Világszövetségének londoni 
központja az állatvédelem helyzetének 
tanulmányozására egy jobbára angolok
ból és amerikaiakból álló nemzetközi bi
zottságot küldött a kontinens államaiba. 
A Világszövetség magyarországi osztályá
hoz érkezett értesítés szerint ez a bizott
ság e hó 21 én érkezik fővárosunkba és e 
hó 22-én nyílik meg az Állatvédők Nem
zetközi Kongresszusa. E váratlan körül
mények folytán az Állatvédők magyaror
szági osztálya indíttatva érezte magát 
arra, hogy az általa rendezett tárgysors
játék húzását a kongresszus megnyitásáig 
elhalássza, hogy előkelő vendégeinek az 
állatvédelem iránt megnyilvánuló nagy 

érdeklődést bemutathassa
Húzás <925 november 22-én délután 3 Arakor 

Városligeti Rparr.sarnoK

Elsőrendű finom 
perzsaszőnyegek l,2OT*>O<9Gi  koronától följebb fflí K m M C AíV Budapest, Váci utca 21, Lem. 9ET> B-8 Z Wien I. Bnnernmnrkt »
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PíTROFF MIKLÓS okleveles gépészmérnök

soffűriskolája
Elméleti kiképzés rajzokkal és alkatrészekkel demon
strál vn, műhelygyakorlattal. Ügyességi gyakorlatokon 
kívül legalább 100 Ion. vezetési gyakorlat városban, 
országúton és hegyiteropen, saját 1'25. ovi 501-es l'int és 
Graf-Stift lnxiisantóinkon. Iroda: Erzsébct-kftrut 28. sz. 
Telefon: József 115 7!i. Tnndij: 1,200.0(1(1 K, részlotro is

SZAKORVOSI Sí*.- ....(Zl)ST SALVAH8AN OLTÁS

Rendelés egész nap. Kúkóczi-ut 32.1. cm. 1, Réknssal szemben
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Színház. cs^=ip

Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

tudja már, hogy hol Jccríll színre Pesten, január 
végén. Molnár Ferenc uj darabja, a „Riviéra"?

— Majd kiderül a. színházigazgatók vallatá
sánál. erre jön haza Molnár a jövő héten...

— Kegyed, szép kis riporter, mondhatom. A 
bölények is fürgébbek kegyednél. Vegye tudo
másul, hogy Berlinben már nagyjából le is 
tárgyalta Molnár a „Riviéra" pesti bemutató
ját — Bárdos Artúrral, aki égi és földi szerel
mei vallott a. költőnek, ha a Rcnaissanccban 
kerülhet színre a „Riviéra", ha nem is Bárdos, 
de Relnhardt rendezésében, a főszerepben 
persze, hogy Darvas LiIly vei. Annyira előre
haladottak a. tárgyalások, hogy már elvben le 
is slusszollak és Pécsben, az Impcrialban, most 
töprengnek a. részleteken.

— Szereposztás?
- Sonday és Mészáros Giza biztosan a R.ivic- 

ián {( lelnek, hogy még ki utazik, azt egyelőre 
a nanetjegyirodában sem tudják.

— Madonnám! Micsoda drukkolás lesz itt 
Bárdos ellen!

Madonna! Mit szól a Fazekas-

fölvonás érdekelt, lekötött, föl
megengedi: Gombaszöginck volt 
számumszerücn forró jelenete,

— Apropos 
óhoz?

— Az első 
izgatott. Ha 
újra néhány
(izló < Rajnay Gabi, Bánffy Miklós gróf maszk
jában és hanglejlésével, valóságos frakkos 
Borgia és Hegedűs, mint egy megelevenedett 
Ribcrci- f (slmeny. I)e nemzelcs és vitézlő jó
uram, mielőtt a második és harmadik fölvonás
ról szólnék, talán mégis érdekesebb volna az 
ön mindig elfogulatlan Ítélete, annál is inkább, 
mert a kritikus urak véleménye annyira meg
oszlott. hogy a publikum, igazán nem tudja 
hányadán is van a „Madonná"-val!

— Túlzottan udvariasak vagyunk egymáshoz, 
kedves márki. Mindazonáltal, ha kedvességed
nek szolgálat jóra lehetek, szívesen mondom 
meg őszintén a véleményem, bár ez városunk
ban már régen kiment a divatból. Hála 
Madonnámnak, nyugodtan mondhatok igazat, 
olyan kemény fejjel áldott meg a sors, hogy 
minden bicsk'1 bclélörött eddig.

— Halljuk! Halljuk!
— Fazekas Imre halálosan szerelmes a mes

terségébe. Határozol lan van érzéke a színpad 
iránt; van svádája, parazsas, tárás a dekla- 
mációja, úgy szeréé i a mámort, mint egy 
kokainista, azt hiszem, nem is tud írni, csak 
legalább 30" lázban. Ez mind rajongó szerzőnk 
javára szolgál.

— Nahát.
— Most már, amiért a „Madonna" még sem 

igazi Madonna, annak az oka, hercegen}', hogy 
a rokon: zenres és talentumos szerzőnek egye
lőre nincs kontaktusa az éh tlel. Hősnője és 
hősei is papirbokorban jD lek a világra. Olvas
mányok tudattalan emlékei, utánérzései; fan
táziájának könyvekben lepréselt virágai. Nem. 
átéli, meglátott, vérző vagy borzon gó élmények 
adják HÍ az impulzust, de olvasa t vagy szín
padról hallott jelenetek rczonálnak. „Monna 
Hanna", „A vadkan", Júlia kisasszony" ki- 
iörülhréctlen hatása érzik az iró — öntudata 
alatt. És még valami: a bátorsága, az ujanc vak 
magabizottsága, aki kidugja a fejét a lövész
árokból, mert cl sem képzeli, hogy golyót, 
kaphat. Fazekas fog még „echt" darabol Írni, 
a „Madonna" — nem az. Ami az egész afférban
* ‘ ___ I____ Ili m II
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Utolsó hét!
BELVÁROSI SZÍNHÁZ

Romain Holland remekműve!
A. szerelem és halál iátéka

(Sirnonyi Mária, deliért, Táray) 

kissé kiábrándító: a darab vége ’ főpróbáról a 
bemutatóig megváltozott. A főpróbában meg
halt a markéza, a premieren elment Cataniába 
gyermekeket szülni. Ez azt mutatja, hogy a 
szerzőnek mily kevés hite volt a saját müve 
igazságában. Es, ha ő se hisz benne, mi sem 
hiszünk ebben a „Módónná"-bán!

— Szóval a Víg?
— Kiírja a soron következő darab próbáit; 

hogy melyiket, az még csak ma dől el. A 
Pirandello-darabnak és Shaw „Brassbound 
kapitány"-ónak vannak legnagyobb sanszai, de 
szó van Flers cs Croisset urak „Uj urak" 
cimü darabjáról és Birabeau „Dejeuncr du 
Soleil"-éről is. A „Madonná"-t követő darab után 
pedig, a Herezőg-premier előtt, egy amerikai 
darab jön, Longsdale: „Nagytakarítás" cimü 
színmüve, Salgó Ernő fordításában. Azután, 
titok, senkinek el ne mondja: Szép Ernő. Ez 
minden, amit a Vígszínházról — ma tudni 
lehet, „de ez önt ne aggassza!"

— Hogyan?...
— Német. Juliska énekel egy planéta-sanzont 

a. Royalban s a. kis kék és zöld, cédulákon, 
amelyeket a papagály kihúz, a legrémesebb 
jóslások után minduntalan az áll, hogy: ,„de ez 
önt ne aggassza!" Egy óvatosságáról ismert 
írónak például planétát húzott és abban az 
állott hogy: „önnek ellenségei életére törnek, 
ez egyik másiknak sikerülni is fog, — de ez 
önt ne aggassza!" Nahát, most már érti?

— Igen. De ez önt ne aggassza!
— Ahogy én maga miatt aggódom. Aggód

jék a Magyar Színház, hogy ki játssza „A véd
telen nő" női főszerepét, mert Titkos nem 
játssza.

— Miért?
— Úgy látszik, nagyon fölhecceltem a. múlt 

héten, hogy túlságosan igénybeveszik, hát be
mondta a sztrájkot.

— Szóval?
— Szóval Honthy Hanna játssza a Hevesi— 

Drégcly-darab főszerepét — de ez önt ne 
aggassza —, mert Honthy kitűnő színésznő. 
Párhuzamosan megkezdik a Kislcmdkers- 
darab próbáit is és mind a kettővel egymás 
után jönnek ki, ellenben az „Uj földesur" be
mutatója végleg elmarad.

— De ez Önt...
— Engem ugyan aligha, inkább szegény 

Tassy Máriát, akinek ez lett volna az első sze
repe a szezonban s most ezzel is plürc esett, 
mint Fedák azzal a pesti, fiatalemberrel, aki...

— Ki, kicsoda, micsoda?
— Hogyne! Akkor a pletyka számára mi 

marad! Csak szép sorjában édes egy komám, 
Dick!
- Dick?!?
— Igen: Dick! Mert hallom, hogy egész nap 

a Renaissance körül kujtorog és lesi a nigge
reket. Nahát csak vigyázzon, annyit mondok, 
mert a. negrolt között a hölgyek már egesz kicsi 
korukban is tudnak boxolni. Ott bekaphatja 
édesem, könnyen ...

— De ez önt ne aggassza!
— Hallja, Bendegúz, ne komiszkodjon, mert 

rögtön elárulom, hogy kivel láttam tegnap 
este összebújva, a moziban.

— Jajj, csönd, pszt, az Istenért, megadom 
magam!!!

— Nahhát. Ezt a hangot inkább szívelem. 
A Renaissance egyébként a négerek után ma
gyar darabot hoz, Zágon István „Marika1-jóit, 
amelyet vendégként Gál Franci fog játszani, 
Marika egy kis erdészleány, aki romlatlan és 
szende, mint az ibola...

— Szóval, talál a Franci egyéniségéhez...
— Nem. De ez önt ne aggassza. Már most 

adva van egy iró, aki keresi a hamis roman
tikától, rassz regényektől meg nem rontott nőt 
s rátalál természetesen Marikára, akit minden 
romantikától mentesen nevel magának egy 
pusztán, sportban és gazdasági élvezetek között, 
Mire az első alak, aki Marikának az útjába 
kerül s egy kis romantikát hoz, egy harmad
rendű kis színész — elcsavarja a Marika fejéé. 
Mikor az iró ezt látja, fogja magát, és fölviszi 
Pestre, ahol „Ha csak, romantika kell" fölkiál
tással bevezeti az ő pesti társadalmába, ahol 
ő királya minden romantikának, a kis színész 
pedig csak nulla s vissza főzi a nőt.

— Óriássi. És a „Pántlika"?
— A Belvárosiban jön és egy csecsemő kar

ján díszeleg acélból, hogy meglehessen külön

böztetni egy másik csecsemőtől. De mit tesz 
Isten, a szalag, vagyis a „pántlika" cloldódik 
és nem lehet megkülönböztetni, hogy melyik
másik. Aki aztán a problémát megoldja, az 
Kürthy József lesz, akit elcsaklizott a Vigtöl 
ez az ördöngős Bárdos, aki nagyon nyomul 
előre.

— De ez Önt.,,
— Engem? Édes barátom, engem ma őszin

tén egyetlen dolog aggaszt: Gombaszögi Mar
git betegsége Az egyetlen, aranyos teremtés 
betegágya mellett elerzékenyülve áll az egész 
színes ztársadalom és mindenki, aki csak is
meri ezt a gyönyörű, édes asszonyt, aki a dia- 
démje volt ifjú szépségében — és forrón re
mélem, hogy lesz is még — az egész művész
világnak. Sokkal jobb hírem van Biller Irén 
felől, aki szerdán este érkezik Pestre egészsé
ges idegekkel és egészséges torokkal. Az ide
geit meggyógyította Mcrán, a torkát Brandeis 
Irén, Fedák és Mcdek csoda-mesternője, aki az 
énektanítás terén valóságos fenomén. Most pe
dig. ha úgy tetszik...

— Nem is mondom, csak várom.
— Szóval, Fedák aszondta a Grétének, a ko- 

mornájának, hogy eredj fiam Gréte, add csak 
föl ezt a táviratot Pestre. Gréte elindul a sür
gönnyel s olvassa, hogy Fedák arra kéri azt a 
fiatal urat, akinek a távirat szól, hogy a 45 mi
liő koronáját most már sürgősen küldje el, 
neki. Amire visszarohan és elkezd sipitozni, 
hogy a fiatal ur, bizor y tőle is kölcsönkért 10 
milliót. S hogy a tabló teljes legyen, e drámai 
pillanatban kopogtatott a mailre d*  hotel, hogy 
nem tudja-e a 'művésznő, hogy a fiatal ma
gyar gentleman szobáját tartsák-c még, mert a 
számla már idestova 60 millió, a podgyász pe
dig — szóra sem érdemes,

— Csak nem a...
— De igen. De ez — önt! ne aggassza!

• „Grünfeld lovag." (A. Teréz-köruti Színpad 
mai premierje.) Ez a címe annaik a kis operett
nek, amely ma este kerül színre először a 
Teréz-köruti Színpadon. Az elragadó kis darab 
szerzői, Nagy Endre és Lányi Viktor, már a 
színház multhavi miisorán is szerepeltek egy 
bűbájos kis operett-persziflázzsal, amely szö
vegben és zenében egyaránt oly irodalmi elő
kelőséggel, annyi vidámsággal és tehetséggel 
vonultatta föl az operett összes ismert rekvizi- 
tumait, hogy a „Szabályos operettedet külön 
el kellett játszani a Teréz-köruton egy délutáni 
előadáson a színészeknek is, csak úgy, mint 
ahogy az oroszok is tartottak külön előadást 
magyar kollégáiknak, — olyan hire. sikere 
volt. A „Grünfeld lovag" a mai uj műsor 
könnyű, színes selymén brilliánsként csillog. 
A szőke szakáll iádák otromba egyértelműségei 
s a Harmath-féle kabaré-operettek bárgyú 
„Folies"-frazeológiája. után valóságos fölsza
badulás ez a remekbekészült, édes kis darab, 
amelynek librettója, partitúrája egyaránt az 
igazi tehetség dionizoszi magasságában trónol, 
természetesen a worsziflázst jelentő cim, de 
minden hasonló kabaréprodukció fölött is. A 
kis darabban vendégszereplő Rajna. Alice és 
Gárdonyi Lajos mellett egy csicsergőhangu 
Halai színésznő, Keglcvich Mari ott az, akinek 
ize, szépsége s színei nélkülözhetetlenek Nagy 
Endre és Lányi Viktor .knlkukfüves, rezeda-par- 
lomös tehetségének interpretálásánál. Az ope
retten kívül egy brilliáns Commoodia del’arte 
s eg> Salamon Béla számára irt Szenes-bohó
zat viszik bizonyára nagy sikerre a mai pre
miert. (e. z.)
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Mari......................... Aquilla Adler Adelina
O p ereftt*  bemutató!
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Latnyálom
írták: Bródy István és Vajda László 
Zenéjét szerezte: Szlatinay Sándor 

Főszereplők: llarmath Hilda, Molnár Vera. 
Sziklay József. Sarkadl Aladár, Cselényi 
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Royal-Apolló, Omnia és Corso-mozi igazgató
ságainak közös kérésére a nagyszerű tol In iró 
elvállalta, hogy egy „Monsieur I3eaucaire“ 
cimü Paramonnt-íilmnek, amelyet a három 
s-z.inház mutat be csütörtökön, a föliratait el-

Pipandello a mozit tavtja ajövö művészetének
Pirandello, az olaszok modern és különleges Írója, aki

nek munkái most szerte, a világon a legnagyobb szenzá
ciót keltik, amint ismeretes, legutóbb a szinházigazga  fásra 
vetette magát, mert azt tapasztalta, hogy darabjait nem 
abban a fölfogásban hozzák színre, ami neki megfelel. 
Ezért színházat alapított Rómában és társulatának egy- 
részével. vándorútra 'indult Európában. Vándorútjón az 
elmúlt hetekben érkezett Berlinbe, ahol — mint minden 
más városban — az infervjuolók hada fogta el.

Pirandello Berlinbe Párisból jött, ahol jelen volt film
jének, a „Mathias Pascal" cimü drámának a premierjén 
és a. berlini újságírók, természetesen a filmről is érdeklőd
tek a nagy Írónál. Pirandello rajongó híve a filmnek.

— Egészen nj lehetőségeket látok a filmben — mondta. 
A mai élet mozgalmas és izgalmas hangulata, az örökké 
forrongó világ kitör a színpad kereteiből. A mai élete, 
azt a fantasztikumot. afnely a mindennapban rejlik., nem 
tudom a színpadra rögzíteni. A film korlátlan lehetőségei, 
végtelenül változatos színei és pazar technikai eszközei

Az amerikai szenilis meq akatfa vál- 
íGzíams a GSőTOaimaí

Croquisirók és humoristák, de a napisajtó 
riporterei is ezerszer kifigurázták már az ame
rikai erkölcsösségnek azt a kissé túlhajtott 
rendszabályát, hogy a csóik házasságra köte
lez. Az amerikai Corpus Juris valahogy azt 
mondja, hogy ha egy férfi egy nőt megcsókol, 
a nőnek joga van ezt házassági ígéretnek te
kinteni és beváltását követelni. Nem is me

rni történne Európában, 
A tragédiák

«

rünk arra gondolni, 
ha ez a törvény itt is életbelépne, 
végtelen sorozata következnék és fölborulna a 
mai társadalmi rend, helyesebben rendetlenség.

Erre a naiv ós őszinte, cgycncslelkü amerikaiak is rá
jöttek már. Amint az amerikai lapok jelentik, az. Eg.vc- 
siilt Államok szenátusa meg akarja változtatni ezt a tör
vényt, csijk meg azon töprengenek az illetékes ímlitvány- 
tevők, hogy miképen lehetne 
esetén az erkölcsnek legalább a 
akarják, hogy egyszerűen 
amerikai szenátust, de inog 
módosítást.

Ennek a törvénymódosítási 
a mozi az oka. Eleinte az 
kezükben mértek a filmcsókok hosszúságát, 
belátják, hogy ez naivitás.

a törvény megváltoztatása 
látszatát megőrizni. Nem 

züllöttnek deklarálják az. 
fogják csinálni a törvény

szándéknak pedig elsősorban 
amerikai cenzorok órával a 

. de most már 
Ehhez a belátáshoz sokban

Wildensteinsegen-
Richthofenschachti i

legjobb

porosz szaBon 
szobafestő szára

továbbá

gdzkoksz, bány&taota 
és apritesftft Wzifa 
v a g o n t é t e 1 c k b a n. fuva
rokban és zsákokban

r>

szénkereskedelmi 
r.-t.-nái Budapest 
V, M«íd©r~HaCQ X2 
Tel e f o n s z á in o k : 
53—40,53-41,53 -12,172-78

kellcnek nekem, ha minden ötletemet meg akarom való
sítani. Szinte azt mondhatnám, hogy a színpadból már 
kiábrándultam és ha mód kínálkozik rá, csak filmdarabo
kat fogok írni. A jövő művészete, a film. Első filmdarabom 
a „Mathias Pascal" volt, amelynél különös szerencsém 
volt az, hogy Mosjoukin Iván, akit a legmodernebb gon
dolkodása filmszínésznek tartok, vállalta a főszerepet. Az 
orosz színészetnek ez a kimagasló egyénisége, egészen uj 
levegőt hozott a filmre és ez a levegő az, amelyben én 
élni tudok. A témáról nincs jogom beszélni, de ma már 
minden témám, amely bennem forr, mozitéma. Parisban 
igen nagy sikerem vqlt, ezt is bátran merem állítani, de 
remélem, hogy ez a siker mindenfelé el fog kisérni, itt 
Berlinben már kaptam is ajánlatot arra, hogy írjak 
filmet és vállaljam a rendezést. Remélem, nem távoli az 
idő, amikor nemcsak a színházi közönség, de a mozi
közönség is Pirandclloról fog beszélni. Talán elég lesz 
ehhez Iván Mosjoukin és a ,,Mathias Pascal" is, de ahhoz 
mindenesetre elég lesz, hogy második filmemet ne idegen
ként fogadja a közönség.

hozzájárult Bustor Kenten is, a nagyszerű komikus, aki 
legutóbbi filmjében, „A chicagói kékszakállúban, ame
lyet c héten mutatott be a Royal-Apolló és az Urania, 
vastag vonásokkal, merész aláhúzásokkal és rendkívül 
ötletesen persziflálja az amerikai szerelmi életet.

Bustor Kenten filmje hurlcszk a ml szemünkben, de 
véres szatíra volt nz amerikaiak szemében és ez a 

véres szatíra észrctérltctte őket.
„A chicagói kéksznkáll" humora, metsző, gunyja éles és 

szatirikus, úgy, hogy Buster Kantonnak, akinek egész 
lénye nem annyira humoros, mint gúnyos, a legjobb, leg
ötletesebb alakítását tudta ezen a filmen nyújtani. 
Kacagni lehet és kacagni kell minden egyes jelenéten, 
kacagni Buster Kcalonou és ez egyszer kivételesen 
Amerikán is, mindaddig, amíg Chicagóban Buster Kanton 
kókszakáll lehet. Mert lm a szenátus megváltoztatja a 
törvényt, akkor Bustor Kcntonnnk más témái kell válasz 
tania.

EműcJ tt'auzüj vi$sza#JraoC3 a fqSíoKo 
szérűéit

Ernőd Tamás, a kiváló iró, költő és kabaré
igazgató most uj szerepben fog bemutatkozni 
a budapesti közönségnek. Filmföliró lett.

VI VU-lliU M
cimü Paraniount-íilninek, v>v
színház mutat, be csütörtököm, a föliratait 
készíti, megírja.

Ernőd Tamás számára szép ós hálás föladat volt 
megbízás. Aki a rokoko és bioclcrmayer hangjait 
bájosan, oly diszkréten és finoman tudta megszólaltatni 
chansonjaiban, annak kellemes munka lehetett XV. Lajos 
francia király, Leszcynszka Mária királyné, Pompadour 
márki/., Lajos Fiilöp cbnrtrcsi herceg és Henrietté bor 
cognő életének szavakkal való illusztrálása. Anno 1750 
korát, álmodja vissza Ernőd Tamás ezen a pompás filmen 
1925-be és n régi szivek összedobbannak a nézőtéren 
dobogó szivekkel, a régi szerelmek egy zenét muzsikálnak 
a mai szerelmekkel.

I)c nemcsak Ernőd Tamás hozza vissza ezt a parfőmö- 
zött, parókás kort élet hí von. lmnem

Rudolf Valcntlno Is. aki Monsieiir Beaucairet, a cím
szereplőt Játsza. Mellette Böbe Danlels, Lols Wllson 

és Boris Kcnyon,
a legszebb ós legfiatalabb amerikai színésznők ragyognak 
parókában, abroncsban és knmizollal. fis ragyog minden, 
ragyog XV. Lajos csodálatos udvara, nz angol és francia 
arisztokraták élete és ragyog a ínindeuckfölötf tiraldokó 
dicső szerelein, Rudolf Valentino férfias, meleg, őszinte 
szerelnie ...

A napisajtó telve van a esokoládékölykök 
dicséretével. De ebből a dicséretből messze ki- 
hangzik az, ami a .jazzbandnak szól. Minden 
zeneértő, sőt minden zenekedvelő néző, aki 
végigélvezi ezeknek a négereknek az előadá
sát, azzal az érzéssel lép ki a színházból, hogy 
uj zeneművészetet hallgatott meg.

A shimm 
jazz-bmid 
kakofóniákat, 
szenzációs 
ébreszt.

A jazzt, 
szerzők is 
ujabb 
amikor

a kontinens le 
Chaplinnek a

Amellett, hogy 
mutatja be. a I. 
és meglepetés! 
nyújtotta. A m< 
ma már és Somi 
Orion Színház k 
vallhalja magát

y, a tangó és a blues táncolása nem jelenti a 
teljes kihasználását, mert a jazz csodálatos 

egészen uj harmóniákat tud teremteni és 
hangszerein ezekkel uj zenei gondolatokat

ha az jó, 
elismerik < 

fokát.
ma már a legkonzervativebb zene

ás látják benne a zenei fejlődés egv 
Ez vezette az. Orion Színház igaz.ga lóságát.

is

Vízszintes sorok:
2. Monté Christo regé

nyében szereplő 
vár.

4. Köteleken szokott 
lenni.

8. Francia iró.
13. Ilyenek az emberek 

az uralkodó előtt.
15. Legjobb ital.
Ifi. Ur idegen nyelven 

rövidítve.
29. A jó orvos igy vizs

gálja betegét.
30. Ókori nép.
35. Egyeteméről híres.
36. 1 lelyhatározószó.
38. Pest megyei község. 
,39. Névelő.
40. így vásárolják 

valutát.
41. Ének sinon imája.
42. Nyelvtani fogalom.
43. Hosszmérték.
4-1. Szemben van.
45. Ezen járunk.
4G. Nem a háta mö

gött.
47. Lengyel folyó.
48. Személyes névmás.
49. Spanyol város.
50. Fél fínév.
51. Alkalmazott.
52. Szín.
53> Férfinév.
54. Egy ünnepélyes 

mulatság népies 
neve.

55. i\I agyar ige — latin 
nraepositio.

56. Társ, közhasználatú 
idegen szó rövi
dítve.

57. M öreg.
58. Hely esi őszó.
59. Tudatlan ember elő

kelő társaságban 
ilyen.

60. Kerítés si non imája.
61. Község (tömör me

gyében.
62. Magyarban két 

ilyen van és taga- 
dószó.

63. ..Süt a nap'4 
zőjének mono
gramja.

64. Ige.
65. Autómárka.
66. Fők a? i t án y h el y el

les monogramja.
67. Van alacsony és 

magas.
68. Képző.
69. Csemege.

A Georg vöm Giesc'he’s Et'ben, 
továbbá a a.arisch-Mönpi5chféle karwini 

szén- és kokszmüvek vezérképviselője

Parfömkülönlegességek
legolcsóbban

Vadász drogéria
Fcrejicick-lerc 1. szám Telefon: József Jto-id

Lányi Morálét áMyezve
Nyár-utca 1. •■■■/.. ala (Rákóczi-ut sarok, Kóktissal sz.omben). 
Halók, ebéi..ók, urisz.obák nagy választékban, tartós minői 
sógbeu, szolid árban. Vidékro szakszerű csomagolás, jótállás 

mellett. Telefon: József 108—<11.
Z

Függönyök,
csipkék, etaminok

legolcsóbb árakon, csakis

Wieg Testvéreiméi
IV, Deák Ferenc-utca 23

ni

min 11 fii í a!■ llHfiLULIl nyóDyltó Intézete
Budapect Vili, kerület, Józscf-körut 3. iiAm alatt.

szer-

Függőleges sorok:
1. Ennek nem örülnek 

n kereskedők.
2. Idegen nyelven 

tánc.
■3. Ilyen életű nők 

vannak.
4. Ide .int az ambiciós 

ember.
5. Nincs ruha rajta.
6. Fond ikusan egy 

állat neve.
7. Idő hit tározó.
8. Idősebb emberek 

rossz I nlajdonsága.
9. Eredeti, közkeletű 

idegen szóval.
10. íJatározószó.
11. (Iporett-szinházak

ban látható.
12. Szóna k is van.
13. Tosthiba,
14. Kereskedő egy faj

tája.
15. Világváros.
Ifi. Állati hang.
17. Volt budapesti 

rendőrfőka pitán v.
18. Ige.
19. Háziállat.

A megfejtők egy sorozat Szent István- 
könyvtárt kapnak, ha n megfejtést bekül
dik a kiadóhivatal címére. A boritokra rá 
kell írni: „Lacl-rejívény". Ezt a megfej
tést külön kell beküldeni, nem a többi 

megfejtéssel együtt

20. rgekötő.
21. 1 le I y határozó rag.
22. Fordítva kicsi

ny i tő.
23. Legjobb a világon.
24.23-as rendelkezik 

ezzel.
25. Zeneszerző karmes

ter monogramja,
26. Ntigy uraknál ke

resik.
27. Héberül boldog.
28. Ipari növény.
29. Nemzet.
30. Haris lloinz Evers 

leghíresebb regénye
31. Idegen nyelven kö- 

I él táncosnő.
32. \ ersenyeken hasz

nálatos kifejezés.
33...! )“ bet ii hozzáadá

sával országgyűlés 
színhelye volt.

34. Miniszter mono 
gramja.

за. Ilyen a 23. függő
leges.

зб. Harcos nép.
37. Babonás embereket 

ezzel ijesztik.
38. Ilyen vasgyár Is 

van.
39. ídőhatúrozó.
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Pesthy igazságügyminiszter szerint 
az uj uzsoratörvény kérdését már meg

oldotta — a pénzügyminiszter 
Nem kerül uj uzsoratörvényjavaslat a nemzetgyűlés elé

(A Reggel tudósítójától.) Politikai és gazda
sági körökben az a hir terjedt el, hogy az uj 
uzsoratörvény már elkészült és rövid időn 
belül a nemzetgyűlés elé kerül. A Reggel 
munkatársa megkérdezte erről a hírről

Pesthy Pál 
igazságügyminisztert, aki a következőket mon
dotta:

— Az igazságai gymi ni szterium büntetőjogi 
osztálya csakugyan foglalkozik az uzsora- 
törvény reformjának kérdésövei, belátható 
időn belül azonban

nem kerülhet sor arra, hogy ez a törvény, 
javadat a nemzetgyűlés elé kerüljön.

Megjavult a francia kormány helyzete
Vasárnap a kamara pénzügyi bizottságában erős többsége 

volt Painlevének
Paris, no vem bei*  8.

(A Reggel tudósítójának távirata.) A kamara 
pénzügyi bizottsága vasárnap délelőtt Malvy 
elnöklete alatt a Painlevé által előterjesztőt! 
pénzügyi javaslatokat tárgyalta. Bokanowszki, 
a Poinearé-kormány volt pénzügyminisztere, 
rámutatott arra, hogy a kormányjavaslat a 
valuta uj válságát idézi föl é.s különösen

a leplezett infláció megingatja az ország 
pénzügyeibe vetett bizalmat.

Ezután Painlevé miniszterelnök kijelentette, 
hogy’ hajlandó meghallgatni minden olyan ja
vaslatot, amely az ő tervezetének keretén belül 
mozog.

A kormány ragaszkodik a pénzügyi javas
latoknak csütörtökig való megszavazásához

A délelőtti ülés eredményei utáni úgy látszik, 
hogy megjavult a helyzet, amely éjszaka még 
feszült volt és a. pénzügyi bizottság el fogja 
fogadni a. kormány javaslatait. A bizottság 
délutáni ülésén 17 szavazattal 4 szavazat olile- 
nében — kettőn nem szavaztak — elfogadták 
a. szocialista Auriol határozati javaslatát, 
amely arra kéri a kormányt,

óvakodjék mindennemű inflációtól
és a frank szanálását tényleges biztosítékokkal

takarít meg a t. Háziasszony, ha

Szent István 
cikóriával

főzi meg kávéját, mert minden 
doboz sarkában pörkölt szemes

kávé van!

Egyrészt a mai parlamenti viszonyok és a Ház 
munkarendjének túlzsúfoltsága teszik ezt lehe
tetlenné, de másrészt a kérdés megoldása ma 
már veszített sürgősségéből is. A helyzet 
ugyanis az, hogy

az uzsoratörvény reformját különösen a 
kamatláb magassága tette volna szüksé

gessé,
most azonban, hogy a pénzügyi helyzet alaku
lása lehetővé teszi a kamatok leszorítását, 
hogy úgy mondjam, a pénzügyminiszter ur az, 
aki megoldotta az uzsorát örvény kérdését, 
vagyis lehetővé tette, hogy ezt a kérdést csak 
jóval későbbi időpontban tüzzük napirendre.

garantálja, amelyek egyáltalában ne az egye- 
newadókra, hanem a vagyon,adóra támaszkod
janak. Ezután a bizottság 18szavazattal 9 sza
vazat ellenében — 12 képviselő nem szavazott —

elvetette a kommunista Cachin indítvá
nyát, amely a kormányjavaslatot a maga 
egészében úgy, ahogy van, visszautasítja.

A radikális és a szocialista bizottsági tagok 
Cachin indítványa ellen foglaltak, állást és a 
kormányjavaslatot a tárgyalás alapsávi elfo
gadták.

Színházi flipek
* Leopoldinc Konstantin a Fővárosi Operettszínháziján. 

Leopoldinc Konstantin a bécsi Pculsches Volksteater tár
sulatával jövő szombaton kezdi inog vendégjátékát a 
Fővárosi Opcrct(színházban. Műsorában szerepel Schiller 
„Mária Rtnarl“-ja. a múlt szezon legnagyobb drámai 
sikere, „Dic Zwillingsehwester" (Az ikertestvér), Fulda 
Lajos legkitűnőbb vigjútékn, a modern francia irodalmat 
pedig a „(’yprienne" (Váljunk el!) képviseli. Ezek a 
remekművek a következő sorrendben váltakoznak: szom
baton, november 14-én: Schiller: „Mária Stuart"; vasár
nap, november 15-én: Schiller: „Mária Stuart"; hétfőn, 
november 16-án: Schiller: „Mária Stuart"; kedden, novem
ber 17-én: Fdlda: „Dic Zwillingschwester"; szerdán, no
vember 18-án: Sardou: „Cyprienno"; csütörtökön, novem
ber 19-én: Fulda: ,.Dio Zwillingschwcster**;  pénteken, 
november 20-án: Sardou: „Cyprienne* ’. A jegyeket már 
valamennyi előadásra árusítják.

* „Leányálom" a Városi Színház oporettujdonsága. 
Bemutató 19-éu, szombaton.

* „Leányálom" Brrtdy—Vajda- -Szlatlnay látványos uj 
operettje a Városi Színházban, 14-én, szombaton.

* A Vígszínház jövő heti műsorát természetesen a leg
frissebb újdonság. Fazekas Jmrc „Madonnája" dominálja. 
A „Madonna" vasárnap, kedden, csütörtökön, pénteken, 
valamint a következő vasárnap és hétfőn kerül színre. 
Az „Úriemberek"-cl hétien és szombaton adják. „A 
S7ipéf.znő"-t pedig szerdán. Vasárnap délután ..A csirke
fogó" szerepel a műsoron.

' A Fővárosi Operettszlnhúzban a jövő hét minden esté
jén, péntekig bezárólag, „Az orlov‘‘-ot, GranichsUidten 
nagysikerű operettjét adják, amelynek szerdán lesz az 
őtvendik előadása. Szombaton kezdi meg Leopoldinc 
Konstantin, a világhírű német színművésznő vendég 
szereplését n bécsi Deutsches Volkstentcr társulatával. 
Vasárnap délután „A nótás kapitány" kerül színre.

’ ..Leányálom" n Városi Színházban, 14-én, szombaton. 
Sok látványossága közül is kiemelkedik a „Fokkor F. III." 
típusú legújabb valódi repülőgép.

’ „Leány álon;" a Városi Színház uj operettje, csupa 
jókedv, csupa sláger.

Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat
10 éves jubileumi kiállításával kapcsolatban tárgy

sorsjátékot rendez.

Nyeremények:
í teljesen fölszerelt uí automobil
1 művészi Kivitelű ehőiüű
1 művészi kivitelű hálószoba
1 tel|ese,n felszerelt motorkerékpár
1 24 személyes aranyozod porcellánkészlet
1 bronzszobor hlyóló raüvósTíöi
1 márványszobor Kiváló művésztől

5 drb varrógép, 4 drb iparművészeti tárgy 2<> millió 
kor. értékben, HU drb lakásberendozési tárgy 60 millió 
kor. értékben, ,'!0 drb iparművészeti tárgy 3t) millió 
kor. értékben, 3(1 drb lakásberendezést tárgy 15 mil

liói kor. értékben
Az összes iparművészeti és lakásberendezési tárgyak 
hazai iparművészek remek nlkotásnl, molyok bármely 

otthon méltói díszéiül szolgálhatnak
Egy sorsjegy ára 5000 korona

Sorsjegyek mindenütt kaphatók 
Fölvilágositással készsóggol szolgál az

Országos Magyar iparművészeti Társaság
Sorsjegy Intézősége

Vi, AndrAs»y-ut OO. — Telefoni 16G-U2
>r.

NAPIREND
nélkül egy ember sem élhet 
és napirendje van még a 

> <
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SÓSBORSZESZ

használatának is. Ez a cso
dálatos szer, mini első segít
ség, nélkülözhetetlen min

den háznál, de
aki testét jól akarja ápolni, 
aki üde és fiatal akar maradni, 
aki óvni akarja magát fertő
zésektől, meghűléstől, beteg
ségektől, 
aki Ügyel a tisztaságra, 
aki szabadulni aknr bágyadt- 
Ságtól, kimeriiltsi gtőí, fáradt
ságtól,
aki fékezmiakar ja Idegességét, 
aki csúzát, rheumáját, gyógyí
tani akarja,
aki szabadulni akar a szájbxiz- 
től, a láb, kéz és hónalj izza- 
dásától,
aki a sport számára akarja 
testét rugalmassá tenni, 
aki szabadulni akar görcstől, 
szaggatástól, derékfájástól, 
aki járvány idején, testének 
ellenállását fokozni akarja, 
aki szabadulni akar a kövér
ségtől,
aki haját meg akarja menteni 
a kihullástól, fejbőrét a haj
korpától,
aki meg akar szabadulni hurut
tól, náthától,

annak nem ötletszerűen, nem 
időnkint, hanem

rendszeresen, naponkint 
kell használnia

í

s
$»•
>;
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Diana sósborszeszt, j
amely biztosan segít, 

ha bedörzsöljük vele a testet, 
»vagy az egyes testrészeket, 
ha masszírozásra használjuk, 
ha gargalizálunk vele, 
ha reggelenkint a mosdó vízbe 
öntjük, 
ha szájvízként alkalmazzuk, 
ha náthás orrunkba szippant
juk, 
ha cukorra cseppentve be
vesszük,

A Diaiul sósborszesszel való rendsze
res egészsegóváshoz tehát

csinálja meg mindenki a napi
rendjét és szabja meg családjá
nak, gyermekeinek is, hogy mikor 
és miként használják ezt a fájda
lomcsillapító, hüsitő, fi issitő,edző, 
erősítő, dezinficiáló háziszert.

Nincs foglalkozási ág, amelyben 
működő egyének szellemi vagy testi 
föl frissülésüket ne várhatnák a

Oiana sósborszeszíöl,
amelynél egyszerűbb, olcsóbb és hat
hatósabb háziszert el sem lehet képzelni. 
Egy üveg Diana sósborszesz
teljes házlpatlkót pötei.

Bármije fáj, bármitől akar óvakodni, biztos 
kézzel nyúljon a Dinnás üveg felé, amelynek 
állandó ós rendszoros használata megóvja egész
ségét. frissességét és erejét.

I
I.

I

A íiiono síisöfirs/Bsi ininilfiniill köDhalíi | 
Óvakodjunk a silány utánzatok- $

.1

tói és vizsgáljuk inog a félre
ismerhetetlen csomagolást, a „Diana 
sósborszesz" föliratot és azt, hogy 
plombáivá van-e az üveg.
Egy eredeti palack ára 16.000 K

Mindenhol kapható
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W4RNAPI5PORT
Sárba és botrányba fulladt 

az olasz-magyar válogatott mérkőzés 
Labda helyett a küzdő lelek egymást rugdalták — A párisi Slavlck erélytelenül 

bíráskodott — Irreális pályán Irreális volt az eredmény is 

Magyarország—Olaszország 1:1 (0:1)
(A Reggel munkatársától.) Szép és lovaglás 

küzdelmet vártak a futballrajongók a vasár
napi olasz-magyar válogatott mérkőzésen és 
ehelyett sáros úszómedencében föl-alárohanó, 
vadinduilatu játékosok sportszerűtlen kavaro
dásán és botrányos magatartásán izgulhattak 
csak.

Az egész éjjel és nappal zuhogó eső annyira 
tönkretette az Üllői-uti pályát, hogy azon 
több hely en 30—40 cen tiimétor magasan állt a viz, 
ami már eleve kizárt egy reális küzdelmet. 
Így is történt.

Bár a magyar játékosok teljes szívvel és 
lélekkel párosult nagyobb technikai tudással 
küzdöttek, Fortuna istenasszony elpártolt 
tőlük most is. Az ellenfél azonhaü, a hozzájuk 
szegődött szerencse mellett, még vad és min
dent eltipró játékmodorral is korrigálni akarta 
az eredményt, amelynek következtében

a küzdelem második felében teljesen föl
borult a rend a pályán.

Slavlck, párisi biró, aki már sok kemény és 
ádáz küzdelemben brilliánsan megállotta a he
lyét, most teljesen elvesztette a fejét és a bot
rányosabbnál botrányosabb jelenetek egymást 
kergették. Mint a kültelki pályákon, úgy ron
tottak egymásra a játékosok. Nem ellenfelet 
láttak maguk előtt, hanem ellenséget és ebben 
úgy az olaszok, mint a magyarcimeres dressz 
viselői egyaránt vétkesek, amiért a legtelje
sebb megrovás illeti őket.

A mérkőzés lefolyása.
Slavick biró sípjelére, körülbelül 15.000 főnyi közönség 

előtt, a küzdő felek a következő fölállításban léptek egy 
nagy vizt.ócsa közepén szomorkodó labda köré:

Magyarország (piros): ZsrfÁ-. — Dudán, Scnkcy I. — 
Fuhrmann, Kiéber, fícincr — fídzsó, Molnár, Pataky, 
Opata, Jc.ny.

Olaszország (kék): De Pra — .dllemandi, Dellini — 
Bigottá. Ilcrnardini, Janni — Conti, flalancicri, Delhi 
Palié, Magnozzi, Ceveniyi.

Hatalmas lendülettel indnl a játék és Molnár már az 
első percben kapura lő, De. Pra azonban a helyén van 
és azonnal látni, hogy klasszis védőre akadt az olaszok 
hálója. Az első izgalmak után eseménytelen percek kö
vetkeznek és a közönség inkább azon mulat, hogyan 
„ródliznak" a játékosok a teljesen fölázott, puha talajon. 
A magyar csatársor van állandó oflenzivában, de csak 
a 14. pereljen tudnak elérni egy eornert, ami kiaknázat
lanul marad. A további magyar támadások a baloldalról 
indulnak. Opatát és Jcnyt a velük szembenálló half 
és bekk, de különösen a 16-os vonal tájékán fölgyülem
lett víztömeg erősen hátráltatják az akciók befejezésében.

Az olaszok első komoly támadása a 15. percben indul. 
Conti helyezett lövését azonban Zsák elfogja. A< 19. perc
ben Dudás a frontban levő olaszok közül Ccveninit 
faultolja, amiért szabadrúgás jár.

A labda Balonclerlhez kerül, aki fejjel Delin Valié
hoz passzol, ft pedig a kitörő Zsák fölött a kapu jobb 

sarkába helyezi a labdát: 1 : 0.
yf gól után két perein szünetel a játék, mert sem a 

biró. sem a játékosok, nem tudják megállapítani, hogy 
hol a pálya közepe.

Véfíre sikerül. Újrakezdés után a mieink támadnak és 
a 25. percben Molnár hatalmas lövése csak centiméterek
kel vágódik cl a léc mellett. Az olaszok ellentámadásba 
mennek át, amelyet Ccvenini vezet. Beadása Contihoz 
kerül, aki Balloncierihcz tolja a labdát, de ennek éles 
lövését Zsák bravúrosan menti. Ezután újra a magyar 
csatárok kerülnek frontba. A 34. porcben komért érnek 
el, Kiéber lövése a kitünően helyezkedő De Pra kezében 
akad meg. Két porc múlva Conti lefut, lövését Zsrf/c 
tipikus „zamorado“-val kiöklözi, a labda Magnozzihoz 
kerül, aki be is lövi. A biró azonban nem Ítél gólt, mert

a lövés pillanatában három olasz Játékos is off slde-on 
állt, akik a befutó Dudást akadályozták.

A félidő vógofeló lanyhult a tompó és a magyarok 
fölényét, az olaszok csak az utolsó percben tudták meg
törni. Félidő: 0 :1.

Az öltözőkben
a játékosok szánalmas látványt nyújtottak. Csuromvize
sek, sárosak voltak, némelyiknek még a szeme, szája 
ós a haja is tele volt, sárral. A magyar link tiszta, 
hófehér dresszt öltöttek magukra, az olaszok azonban 
csak úgy piszkosan vonultak ki újra a pályára.

Újrakezdés után azonnal a mieink támadnak, de az 
olaszok már két perc múlva átveszik a támadó szerepét, 
és Magnozzi lövése élénken foglalkoztatja Zsákol. , Egy 
]>erc múlva Molnár kerül lövő helyzetbe, de fölvágják, 
utána rögtön Opatát. K biró a 16-os vonalról büntető
rúgást Ítél, de az éppen a kapus kezébe vágódik. A 
<>. pereljen Zsák, vállát fájlalva, elhagyja a pályát és 
helyét Fischer foglalja el, aki rövid pernek alatt, két 
Ízben is nagy önföláldozással. véd.

Változatos játék után újból a magyar csatársor lendül 
előre. Pataky pompás labdáját Molnár éppen lőni akarja, 
amikor kézzel megakadályozzák, A jogos tizenegyest a 
biró nem Ítéli meg.

Két j»erc múlva nagy kavarodás De Pra kapuja előtt. 
A gól minden pillanatban esedékes. A fölheviilt olaszok 
összevissza rugdosnak. Különösen Opatát éri több rúgás, 
aki persze nem marad adós és ezért nagy tumultus 
támad. Emiatt percekig áll a játék.

A 21. percben a magyar kapu előtt keletkezik hasonló 
jelenet. A kitörő Baloncicrire Senkey és llelner egy
szerre rohannak és az oalsz csatár elterül a földön. Eg.v 
perc múlva Baloncieri visszaadja a kölcsönt, amiért a 
biró ki is akarja állítani.

Erre egyszerre fölbomlott a rend a pályán.
Az olasz játékosok a bírót körülveszik és heves tag 

lejtések között kapacitálni kezdik, amire Slavick vissza
vonja a kiállítási és csak, szabadrúgást ítél.

A 25. pereljen liázsó és Allcmandi párharcából utóbbi 
kerül ki győztesként, mert Mázsát a tr,.os vonalon belül 
a földre téri ti.

A biró ,,tizcnegyes“-( Ítél, amire az olaszok le akarnak 
vonulni a pályáról és sportszerűtlen módon teljes hat 
percig megakadályozzák, hogy a labda a tizenegyes 

pontra kerüljön.
Végre Molnár neki készülőd hetik és pompás plaszirozott 

lövéssel kiegyenlít:
1: í.

A közönség ujjong, Magnozzi pedig gúnyosan a tribün 
fele tapsol, amire éktelen füttyszó és pfujozás a felelet. 
Fuhrmann pedig elégtételül úgy elfekteti a. legnagyobb 
tócsában, hogy percekig nem lát tisztességesen.

Az utolsó is'rcekljcn szebbnél szebb támadásokat készít 
elő Pataky, dv újabb eredményt már nem tudnak elérni 
a magyar csatárok.

Melyik csapat volt jobb?
Föltétlenül a. magyar színek képviselői, de az olaszok 

stílusa, a félmagas labdaadogatás, Jobban érvényesült 
az irreális talajon. Az ellenfél táborában De Pra egy 
hibát som ejtett, a bekkek kitűnő romboló játékosok, a 
halfok közül pedig Janni elsőrangú. Csatársoruk egysé
ges volt és különösen a szélsők. Conti és Ccvenini tűntök 
ki gyorsaságukkal.

A magyar csapat kapusai közül Fischer bizonyult jobb 
nak. A bekkek könnyelműek voltak. Senkeynel: azért 
volt nagy respektusa, mert kíméletlenül játszott és neki 
is nagy rész.e van abban, akárcsak Balöncicrinek, hogy 
a játék elfajult. Födözeteink közül Kiéber volt a leg
jobb. Ilciner kifulladt. Fulirmann alig hibázott. A csatár 
sorban Pataky remekelt áfo/wdr. aki a ,.Pityké“-vcl 
együtt éppen ezen n meccsen jubilált (25-ik válogatott 
szereplési), teljes dicséretet érdemel. Opata és .lény na
gyon ambiciózusak voltak, de kevés szerencsével operál
tak. liázsó — senkit sem elégített, ki.

Oorhúrd bajos.
Egy kis statisztika. Az olasz <-s magjai- válogatott csa- 

pntok ezideig 6 alkalommal találkoztak egymással. Négy- 
ízben a magyarok győztek, két esetben pedig eldöntetlen 
volt a küzdelem. Gólarány: 17:4 a magyarok javára. Az 
olaszokat a legsúlyosabb vereség: 7:1 (2:0) Budapesten
érte 1921 április 6-án.

Kassa válogatottal súlyos vereséggel távoznak Buda
pestről. Az olasz-magyar válogatott. mérkőzés előtt 
másodosztályú válogatottaink Kassa reprezentánsaival üt
köztek meg, akiket, a közönség kitörő lelkesedéssel foga
dott. Bár a felvidékiek mindvégig lelkesen küzdöttek, 
kénytelenek voltak a nagyobb tudás előtt meghajolni és 
végül 7:1 (1:0) arányú súlyos vereséggel vonultak le a 
pályáról. Góllövők: Dán (3), Lutz, Durmits, Berkes 
Fröhlich — Schmidt.

Vereséget szenvedtek az osztrákok 
Svájcban

— A Reggel tudósítójának távirati jelentése. — 
Bern, november 8.

Óriási közönség előtt-, bámulatosan lelkes já
tékban, nagy meglepetésre a svájci csapat győ
zőit 2:0 (0:0) arányban Ausztria fölött. E.

Eldőlt a bécsi kupa sorsa. (A Heggel bécsi tudósitójá
tól.) Szakadó csőben ütközött meg a bécsi kúriáért az 
Amatenre és a Vienna. Győztek a határozottan jobb 
amatőrök 3:l-re.

Anglia—Írország 6:4 (4:1). Ez volt a tizen
ötödik találkozás. Anglia 12-szcr győzött.

A Knapp-vándordíját nz MTK II. csapata hódította cl, 
mert vasárnap utolsó ellenfelét, a „33“-asokat 8:3 (5:0)-ra 
verte.

A Herendi • vándordíját az. MLSz ifjúsági csapata nyerte 
meg, miután a vasárnapi döntőben Délmagyarország 
válogatott ifjn.it mindvégig stílusos küzdelemben 3:0 (0-.) 
aránybau legyőzték.

A Corinthian-dij győztese a Szegedi Athle- 
tikai Club. (A Reggel debreceni tudósítójától,) 
Az idén tizedszer került eldöntésre a hatalmas 
értékű Corinthian-scrleg és a döntőre a Debre
ceni VSC és a Szegedi AK. kvalifikálta magát. 
A vasárnapi kemény és izgalmas harcban Solti 
és Mészáros góljaival a SzAK győzött 2:0 (0:0)

Megyeri versenyek
Megállás nélküli szitáló csőben egy különvonat is ele

gendő volt, hogy az elszánt versenytéri kirándulókat ki
vigye a megyeri pótnap biicsu versenyeihez. A szép és 
minden izében változatos versenyek a mély talajon tel
jesen reális lefolyásnak voltak s a jó kurzusokat kapott 
fogadóknak ez alkalommal kevés panaszuk lehetett a 
favoritokra. Nandinc tizennyolcait mezőnyben igazolta az 
irányában megnyilvánult bizalmat. A harmadik futamban 
Forgószél ellen keresztezés cimén beadóit óvást elvetették.

.4 nap részletes eredménye:
T. futam: 1. Garabonciásdiák (1%) Fctfing. 2, Dukál 

(2) Gimpl, 3. Dsungol (2) Csató, Fm: Elopomont, Alté 
Kalz. l'/jh. 5h. Tót: 10:23. 14. 22. — II. futam: 1.
Blondian (10) Blazsek .1.. 2. Kontár (3) Singer, 3. Fácán 
(6) Péter. Fm: Mucsai. Dagorel, t'itera, Miidi II.. Fodros, 
Sarkantyus, Sabaria, Piez.ikém. Vnrnpyr II. 111. bili. Tol: 
10:116, 50, 26, 34. — III. fufain: 1. Forgószél (5) Kovács G., 
2. Mit szól hozzá? (3) Dire.r, 3. Wood (4) Bödc. Fm: Me
szelő, Cserkésző. l!4h. 4h. Tót.: 10:80, 47, 28. — IV. futam:
1. Nándiim (4) Németh, 2. Szószegő (12) Paksi, 3. Blondelli 
(4) Gutái, Fin: Hódos, Mahlbrotigh, Dombó, Fantasticus, 
Ossinndn. Diadal, Nyakló, Gömör, Felpénz, Fatn), Ben
degúz 11., Évi, Erdőkincse, Malii, Szabadság. 2h, l’/ih. 
Tót: 10:73, 26, 66, 23. —- V. futam: 1. Aga Khan CG) Hnjber,
2. Talmiig (3) Szőnie, 3. Mcmento (4) Tóth IC. Fm: Eladó
lány, Labda, Buona, .lenkő, Enorgy, Álmom, Derengő. 
N.vh, l'/íih. Tol: 10:142, 32. 23. 20. - VI. futam: 1. Alp
driieken (2) Stenzl, 2. Útmutató (10) Sínnek, 3. Embona (6) 
Blasek. I'm: Planéta, Posense, l’eleas, My Pét. Sarkantyus, 
Itugós, Boglyas, Sunyi, Dnmoklcs. •Ath, lh. Tót: 10:36, 16, 
24, 25.

ÜgetOversenyek
Az Erzsébet királyné-iilon ’,á2 órakor kezdték meg a 

versenyeket. Az átázott pályán kevés látogatója akadt a 
jobb színvonalon mozgó versenyeknek, amelyek a szezon 
teljében is kielégítették volna a kényesebb igényeket. A 
legjobban dotált versenyben leleményes biztosan győzött. 
Az V. futam után három hajtól engedetlenség miatt meg
bírságoltak.

.1 nap részletes eredménye:
I. futam: I. Allegro, 2. Első, 3. Pista. Tót: 10:16. — II. 

futam: 1. Mangup, 2. Vitéz, 3. Újonc. Tol: 10:33, 16, 41, 19; 
olasz 10:250. 111. futam: I. GHS. 2. Czimbaloni, 3. Iz
gató. Tót: 10:45, 29, 39, 37; olasz 10:74. — IV. futam: 1. 
Leleményes, 2. Jobban, 3. Bajnok. Tót: 10-‘.’7, 13, 15, 12; 
olasz. 10:44. V. futam: 1. Amire, 2. Mulyi, 3. Lavina. 
Tót: 10:86, 19. 37, 67; olasz 10:69. — VI. futam: 1. Angelicn, 
2. Shimmy, 3. Emlék. Tót: 10:26. 14, 18; olasz 10:36.

.4 keddre kiirt ügető ver senyékét, ha az időjárás jobbra 
nem fordul, csütörtökön lartják meg, egyébként a novem 
béri versenyprogram nem szenved változást. A versenyek 
‘át! órakor kezd<"><Inck,

Felelős kiadó; Róna Ödön igazgató
„Világosság" könyvnyomda rt. Budapest, VIII, C'onti-u. 4.

Műszaki igazgató: Deutseh I).
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