
ÁraSOOO korona

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:.,
VIII. KÉR., RÖKK SZILARD-ÜTCA 19

Előfizetési ár (csak vidékre) egy negyed 
évre 38.000 kor. Egyos szám ára 30 Groschcn 

1’50 sokol, 1*20 líra, 1 francia frank
'"MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 
TELEFONJAI: JÓZS. 143-26, JÓZS. 34-42

IV. évfolyam

A statáriális bíróság vasárnap 
reggeltől délutánig tartó tárgya
láson befejezte Rákasiék bünpörét

Ma reggel 9 órakor dől el, hogy halálra itélik-e Rákosi 
Mélyásókat, vagy rendes bíróság elé utalják ügyüket. 
A vádlottak agresszíven kritizálták a bíróság maga
tartását, szembeszáflitak az ügyésszel és az elnökkel is, 

majd valósággal agitáltak a szovjet mellett
Valószínűleg rendes bíróság elé utalják a kommunisták 
bünpörét, hogy a teljes bizonyítási anyag nyilvános

ságra kerülhessen
(A Reggel tudósítójától.) A rögtönitélő bíró

ság Rákosi Mátyás és bűntársainak ügyével 
vasárnap délelőtt, is foglalkozott. Az esküdt
széki főtárgyalási terem régi altisztje panasz
kodva emlegette, hogy 33 esztendeié szolgálja 
már az igazságügyet, de arra, nem tud példát, 
hogy vasárnap is tárgyalást tartsanak a bíró
ságnál. Béggel 9 órára megtellett a hallgató
ság karzata, a fogházőrök elővezették a vád
lottakat is és pontosan lievonult a bírói itélő- 
tanáes is. A tárgyalást azonban föl kellett 
függeszteni, mert hiányzott az ügyész. A bíró
ság visszavonult, tanácskozó szobájába és csak 
öt perc múlva tért vissza, amikorra Miskolczy 
királyi ügyész is megérkezett. A rögtönitélő 
bíróság aztán statáriális gyors tempóban foly
tatta a tárgyalást.

Ni. ügyészség semmiféle bizonyítási el
járást nem indítványozott, tanukra nem 
hivatkozott, úgy hogy a törvényszék a bizo
nyítás keretében csak három törvényszéki 

orvosszakértői hallgatott meg
arról, hogy Rákosi Mátyás és négy vádlott 
társa büntetőjogi, szempontból beszá.mit ható-e 
nagy sem. Dr. Németh Ödön, dr. Minich Károly 
és dr. Bakody Aurél egyetemi tanárok vizs
gálták meg a vádlottakat, akiknek együttes 
véleményét. Németh professzor terjeszti elő.

— Az elmeorvosi szakvélemény úgy szól, 
a rendelkezésre állé bizonyítási anyaggal a statáriális bíróság végzett
és fölhívta a pörös felekot, van-e a bizonyítás 
kiegészítésére valamelyes indítványuk. Mis
kolczy ügyész föláll é.s csak annyit mond, hogy 
a, vádhatóságnak nincs szüksége további bizo
ny Húsra. A védők közül dr. Nagy Mihály ügy
véd jelentkezik szólásra, de mielőtt előterjesz
tését megtehetné, a bíróság intézkedik, hogy 
a vádlottakat kísérjék vissza a főtárgyalási 
terembe, ahonnét el távol itatták őket arra az 
időre, áruig az orvosszakértük véleményüket 
edőterjesztik. Dr. Nagy Mihály

három tanú kihallgatását kéri,
akiket ugyanebben az ügyben letartóztattak. 
Ezekkel u tanukkal azt akarja a védelem bizo
nyítani, hogy a bécsi kommunista agitátor- 
■ikolában Landler Jenő, de a többi oktató is, 

folyton azt. magyarázta, hogy néni szabad sem
miféle erőszakra, puccs-szerü tervre gondolni, 
nem szabad kalandorpolitikába bocsátkozni, 
mert a kommunista párt alakítása minden erő
szakoskodás mellőzésével is megtörténhet. 
Ugyanezen tanukkal bizonyítani kívánja még 
azt. is, hogy

a májusi bécsi kommunista kongresszuson 
akadt egy fölszólaló, aki fegyveres akciót 

indítványozott.
Ezt az indítványt a kongresszus tagjai
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hogy a vádlottak, közül
egyiknél -sem tapasztaltak olyan jelen
séget, amelyből öi.í udatlansúgra vágy

éi mcbetegségre lehetne következtetni.
Valamennyien kommunistáknak vallják ma

gukat és meglehetős fanatizmussal és szívós
sággal ragaszkodnak elvi álláspontjukhoz. 
Egyhangúlag inegál lapították az orvosszak
értők, hogy mind az öt vádlott teljesen beszá
mítható állapotban volt a cselekmény elköve
tése idején és akaratbeli elhatározóképcsségük 
érintetlenül ép, öntudatlanság vagy elmezavar 
egyiknél som állapítható meg. Gőgös Ignác ré
gebbi idők során súlyos fertőző betegségen 
esett át, de teljesen kikuráltatta magát. Az 
orvosszakértőkhöz nincs kérdése a vád képvi
selőjének, de a védőknek sem, csak Langcr 
.fenő elnök tudakolja, vájjon a vádlottak or
vosi megvizsgáltatásuk alkalmával

panaszkodtak-e arról, hogy a rendőrségen 
bántalmazták őket

és ennek folyományuképen sérüléseket kaptak.
— Csak Gőgös Ignác panaszkodott — mond

ják az orvosok —, amiatt kesergett, hogy a. 
rendőrségen összeszijjazták és a csuklóján kis 
börhorzsolásokat szén védett.

Langcr elnök az orvosszakértők kihallgatása 
után jelentette, hogy 

abszurdumnak tekintették és a. vezetők az 
indítványozót fölszólalásaikkal nevetségessé 
tették. Miskolczy ügyész hevesen ellenezte a 
bizonyításnak ilyen irányban való kiegészíté
sét. Uj dolog az — mondotta —, amit a védő ur 
most fölfedett, hogy még fegyveres akcióra is 
gondoltak. De nincs szükségünk o fölösleges 
bizonyításra,

nem vagyunk kiváncsiak arra, hogy a 
kongresszuson Kun Béláék hogyan szóno

koltak,
nyílt dolog elöltünk a vezetők szereplése. A 
bíróság nem is vonul vissza tanácskozásra, ha
nem a főtárgyalási teremben, pár pillanatig 
tartó halk megbeszélés után, az elnök már ki is 
hirdeti a határozatot; a bizonyítás kiegészítek 
sérc irányuló indítványt elutasítja. Ezzel

be is fejeződött a bizonyítást eljárás
és amikor az elnök ezt kihirdeti,

hirtelen föláll Rákosi Mátyás és szót kér.
Elnök: Mit akar? Előbb kellett volna jelent

keznie, .1 véginditvány alkalmával különben 
módja lesz még nyilatkozni! Fölkérem az 
ügyész urat — fordul az elnök Miskolczy 
Ágost felé —, terjessze elő vádbeszédét.

TELEFONOK VASARNAP ESTÉTŐL 
REGGELIG: JÓZSEF 9—66, JÓZSEF 10-16

46. szám

Garami és Lovászy
Mintha egy távolodó processzió énekének 

a refrain je mosná a fülünket... rA’ szociál
demokrata párt megint az emigráció likvi
dálását követeli. Az a lágy, szelíd, nemes la
tin főnév, az amnesztia, már elveszti fú- 
valma repeső melegét, elveszti megható tör
ténelmi varázsát az eszméletünkben, oly rég 
nyöszörög ez a szó az ország fülébe... Elal
szik a lelkűnkben az amnesztia fogalmának 
elevenen vonagló, ny űgösen sürgető igazsága 
is... de hát az istenre, mért nem tudunk 
már egyszer ezen az áldatlan magyar témán 
túl lenni? Azt mondja a szociáldemokrata 
panasz, hogy csak jobbfelé .van amnesztia, 
balfelé nincsen. És minden alkalommal, mi
kor ezt a keserves kérdést szóba hozzák, 
megint és megint a Dunántúlokat, az Orgo- 
yányokat kell a borzalmaktól és szenvedé
sektől áléit Magyarországnak hallani. Ki 
kell végre rántani a magyar testből ezt az 
okve tétlenkedő, ezt az utálatosan gennyesztő 
tüskét. Igen. Az amnesztiának egészséges 
szemnek kell lenni, mely nem bandzsalit fél
oldalt! Az amnesztiának nem szabad Satur- 
nus-csillagnak lenni, mely egyik oldalán 
meleg tűz, a másik oldalán hideg jég, nem. 
annak köröskörül meleg szívnek szabad csak 
lenni! És nem fél zárójelnek maradni, hiszen 
az úgy semmi; tessék azt a másik könnyed 
félholdját odarántani szembe vele, bezárni 
örökre a lejárt hátságoknak, .veszedelmek
nek, cudarságoknak a gyötrelmei körmon
datát, s úgy írni tovább elsimult bölcs hom
lokkal az ország jövendőjét. Igen, el kell kez
deni. vagyis be kell fejezni a láztalanitásnak 
és a megnyugvásnak bölcs, csendes, szükséges 
orvosi kezelését. Véres vagy, enyves ujju gyil
kosokból, vagy tolvajokból persze mi sem ké
rünk. Úgy érezzük, ott kell a végét kezdeni, 
ahol a legkönnyebb, a legtermészetesebb, a 
logigazságosabb: haza kell az emigrációból 
szólítani Garami Ernőt és Lovászy Mártont! 
Mitől félhet ez a kormány, amelynek a 
belügyminisztere meggyőződötten. érceson 
szokta kijelenteni, hogy az ország rendjét 
elég erősnek tartja mindenféle felforgató 
álommal szomben? Mit félthetne ennek az 
országnak az egészségón egy Garami Ernő
vel szemben, akinek a józanságát, az egyen- 
súlyozottságát, a becsületét az egész ország 
ismerhette és tisztelhette? S akinek az 
eszére, a tudására, az erejére most is szük- 
sógo van a magyar munkásságnál! és a ma
gyar polgárságnak egyformán. És akinek a 
bécsi hontalansága is a legideálisabb jellem
tisztaságban, az országért való fejtörésben, 
és politikai hozzáférhetetlenségben telik? És 
a másik számkivetett forradalmártól, egy 
legmélységesebben magyar tradíciók pártjá
nál! a vezérétől, a puritán, az önfeláldozó 
Lovászy Mártontól? Ki képzelheti, hogy a 
megtört bús barna hajdú Magyarország ron
tására sietne? Az ő távollétük méreg. És az 
ő hazatérésük az enyhült levegő, a tisztább 
láthatár, az igazságoknak és emberségeknek 
kezdető.
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Mfokolcxy ügyész haléit kért a vádlottakra

Miskolczy ügyész azzal kezdi, hogy az első 
tárgyalási napon már kifejtette azokat, az oko
kat-, amelyek alapján c vádlottak ügyét a sta- 
táriális bíróság éld hozta. Meg kell vizsgál
nunk — folytatta —, hogy’ a vádlottak sze
replése olyan ártatlan dolog volt-e, olyan ve
szélytelen politikai szervezkedés, mint ami
lyennek' a tárgyaláson föltüntetni akarták. Ne
künk szomorú tapasztalataink vannak már a 
kommunisták szervezkedő munkájáról,

ez az ország nagyon jól tudja, mit jelent 
a bolsevista agitació, mit jelent a proletár, 

diktatúra.
Az utcák akácfáin végezték be életüket, akik 

a vörös uralom idején azt merték mondani, 
hogy szeretik hazájukat és nem akarnak bolse
visták lenni. Azzal kérkedtek itt a vádlottak 
ismételten, hogy mindenütt a világon szaba
don működhetnek elvtársaik, csak Magyar
országon üldözik őket. Nem igy áll a dolog. 
Itt foglalkozik azután az ügyész külföldi ese
tekkel, Hzóbahozza MacDonald bukásának tör
ténetét, fölemlíti Lékai-Leltner esetet, aki 
Newyorkban kommunista költeményt irt, 
amelynek az volt a tartalma, hogy a világ 
összes államfői megérettek arra, hogy föl
akasszák őket. És a szabad Amerikában Lékai- 
Leitncrt sajtó vétségért bebörtönözték — nálunk 
sajtóügyben ismeretlen valami az előzetes le
tartóztatás —, a szabad Amerikában Lékai- 
Leitner János a börtönben halt meg, ahova 
egy kommunistaverse miatt került. Azt. han
goztatták itt, hogy a bolsevizmus politikai 
világáramlat. Nézzük Oroszország példáját-: a 
bolsevista uralom ott is csak annyit jelent, 
hogy *

a fehér cár helyébe lépett a vörös cár.
Azután Miskolczy ügyész a vádlottak egyé

niségének méltatására tér ál. Rákosi Mátyás 
nem árulta el, hogy valami különleges nagy 
képességei lennének, amelyek alkalmassá te
gyék őt, hogy az cm bortömegek fölé kerüljön. 
Ismerjük Rákosi Mátyás elvtársat — mondja 
az ügyész —, aki népbiztoshelyettes volt és 
tudjuk róla, hogy nem szereti a vértanú szere

pét, nem szeret dolgozni, verejtékezni.
Autón szökött el innon, mert nem akart 
példát mutatni arra, hogy kell az eszméért 

meghalni.
Weinberger Zoltánt úgy jellemzi az ügyész, 
mint egy Iskolából kicsapott diákot, aki szin
tén munkakerülő. Ugyanígy kell megítélni öry 
Károlji vádlottat is, ezt az egyszerű asztalos
legényt. aki megunja a gyalupadot és a bolse
vista elvek hangoztatásából akar, mégpedig 
nagyon jól megélni. Gőgös Jgnácnak is nehéz 
lett a komüveskanál. munkáltán súg óban föl
csapott bolsevistának és a központi bizottság 
pénztárnoka lett, egy másik btinpörből tudom 
— folytatja az ügyész —, hogy

a vidéken letartóztatták Gőgös testvérét, 
akinél sok-sok pénzt találtak, milliókat, 
amire azt mondta, hogy ez a pénz Gőgös lg- 
nácé, aki kosztoltatás végett adta neki a 

tökét,
Hámán Kató rendes hivatalnoknő volt, aki 
egyszerre csak föfedezte magában, hogy ö bol
sevista, nem kell dolgozni, nem kell a vasúti 
.jegyeket kezelni, lyukasztani, elég csa/c .s-zőno- 
kolní, abból is megél a bolsevisták között. Az 
ügyész vádbeszédét igy fejezte be:

— Ha a törvényszék úgy találja, hogy ezek a 
vádlottak nem bűnösök, akkor Rákosi Mátyás 
és társai elmehetnek innen és folytathatják 
borzalmas munkájukat. Én kérem azonban a 
bíróságot, hogy állapítsa meg bűnösségüket-. A 
büntetés mérvére i.s indítványt kell tennem.

A bíróság bizonyára tudni fogja, milyen 
biMitetést érdemelnek azok, akik már elvi 
fölfogásuknál fogva is minden polgárra 

halált kiáltanak,
akik mindent el akarnak pusztítani, ami szép 
és hasznos.

Mind az öt vádlott feszült figyelemmel hall
gatta az ügyész vádbeszédét és valamennyi 
szorgalmasan jegyezte, amit az Ügyész mon
dott. Egyiken sem Játszott semmi külső jele 
annak, hogy a rád súlyos kitételei mélyebb 
hatást telt rájuk, ellenkezően,

dése semmikép sem minősíthető lázadásnak, 
mert semmi bizonyíték sincs arra, hogy akár 
az országgyűlést, akár a nem létező delegációt, 
avagy a kormányt, vagy bevett hitfeldkezetcit, 
társadalmi osztályt akartak fegyveresen meg? 
támadni.

Dr. Nagy Mihály (öry Károly vádlott vé
dője) arról beszélt, hogy milyen zavaros ese
mények zajlottak le a magyarországi munkás
mozgalmak terén. Polgári politikait pártok és 
a polgári sajtó leplezte le a szocialista párt
vezetőséged, hogy paktumot kötöttek a kor
mánnyal és akik ezért szód, emeltek a párt 
kebeleben, azokat kizárták ós üldözték. Ez az 
üldözés sodorta kommunisták táborába öry 
Károlyt is, akire nem bizonyított a vád sem
mit ós épp ezért fölmentő Ítéletet kór.

Dr. Domokos Andor (Gőgös Ignác védelmé
ben) arra, hivatkozott hogy a bíróság e tár
gyalási teffnében csak a. törvény él és nem a 
politika. Elismeri, hogy nem ártatlan játék 
az, \tujnit .a’A’ádlottak űztek, amikor illegl-tlni 
utori^alsanmk egy politikai pártot életre hívni. 
Tervüket nem fegyveresen ós nem lázadással 
akarták megvalósítani, de mégis a törvény, az 
1921. évi III. törvénycikk ellenére. Ezt a tör
vényt épp az ilyen esetekre hozták és ennek 
a törvénynek az indokolása félremagyarázha- 
tatlanul kimondja, hogy ilyen bilnport nem 
lehet rögtönbiráskodás alá vonni. Kéri, hogy 
a rögtönitélö bíróság szállítsa le hatáskörét és 
tegye át az egész ügyet a rendes büntető bíró
sághoz.

Dr. Győry Ákos (Hámán Kató védője), tel
jesen fölmentő ítéletet kér, mert aki kommu
nista pártot alkar, ez az akarat nyíl vám<u Iá s ma 
gában még a rend törvényben foglalt bűncse
lekményeket sem meríti ki.

Befejeződtek ezzel a párbeszédek, mert az 
ügyész kijelentette, hogy a replika jogával vem 
kíván élni.

A.k artolsé szé> jogán most a 
vádUottaftura került a sor

Valamennyi vádlott fföiényeslkfidlö mosoBSyaB és sokszor lekicsinyítő 
gesztussal kísérte az ügyész ki^eBeníésfeEt

\.z elnök fölhívására fölállott dr. Lengyel 
Zoltán, Rákosi Mátyás védője.

— Kényelmes álláspontot teremtett a véde
lem számára a királyi ügyész ur — kezdte a 
védőbeszédét —, mert elég lenne annyit mon
danom, hogy az ügyész ur beszéde alapján 
kérek Ítéletei. Az ügyész ur tényállást nem 
adott, bizonyítékokat nem sorakoztatott föl, 
elméleti okoskodásokat fejtegetett, hivatkozott 
Arisztotelészre, Lékai-Leitnerre, irodalmi ter
mékekre és művészettől ténelemre, holott a 
rötönbirásko dósról szóló rendelet vem ezeket 
kívánja.

Ahhoz, hogy valakit statáriális bíróság elé 
állítson a vád, tettenérés és ezen kívül meg

dönti? <! 1 etlen bízónyitékok sziikségesok.
Ezeknek hiánya miatt nem meri megmon

dani az ügyészség, Imgy milyen ítéletet kér. 
A bíróságra bízza. Pedig tudja nagyon jól, 
ho-gy a statáriális rendelet 38. szakasza szerint, 
ha a bíróság egyhangúlag a bűnösség mellett

BMkft akadni 
ldzáréias perzsa- 

olcsó inkM való ínegvételére
Minden évben karácsony elölt a közismert 

S t e i n perzsaszőr.yegnagykereskedő cég, 
jelenleg IV, Váci-utca 1. szám, az ő hatalmas 
szőnyegraktárát a t. vevőközönségnek, lénye
gesen mérsékelt árakon engedi át. Ez alka
lommal több mint 3000 drb legkiválóbb minő
ségű, kizárólag valódi perzsaszönyeget bocsát 
választékra, a legjobbnak szine-javát, melyeket 
a cég főnöke a Keleten személyesen válasz
tott ki és vásárolt meg. Finom valódi perzsa 
összekötő-szőnyegek nagy mennyiségekben, 
1 X 150 in. méretben, 1,600.000 koronától, 
továbbá perzsafutók kb. 120 X 2 méter és 
hosszabbak, 3,000.000 koronától följebb kap
hatók. Remekszép pamlagátvetők, faliszonye- 
gek stb., valamint 300 darab valódi perzsa 
ebédlő-, uriszoba- és szalonszőnyeg minden 
nagyságban és a legfinomabb minőségben 
versenyen kívüli olcsó árakon. Finom perzsa 
ebédlőszőnyeg már 15,000.000 koronáért 
kapható. Tekintettel arra, hogy a Stein-cég a 
szakma legrégibb és leghirneveeebb cége 
(1869-ben alapitották), vevőinek legteljesebb 
megnyugvást és garanciát nyújtja a bevásár
lásnál és tisztelettel meghívja az érdeklődőket, 
vételkényszer nélküli szives megtekintésre.

döntene, akkor
csak halálos büntetést szabhatna ki, még
pedig úgy, hogy a kivégzéseket is rögtön 

végre kellene hajtani.
Egy egész világ figyel erre a tárgyalásra és 
a királyi ügyész, amidőn a. külföldi példákra 
hivatkozik, Angliáról is szól, de könyvekből 
is szerezte ismereteit, amelyek nem a való élei
ből valók. Én személyesen kint jártam Angliá
ban és ez év tavaszán is tapasztaltam, liogy 
ott bizony mindenki szabadon szónokolhat, 
akár a kommunizmusról is. Mindent- szabad 
mondani,

lehet mindenféle bolond beszédet tartani, 
csak egy tilos, a szónokot beszédében meg

zavarni.
Hamis voii az a példa is, aniit Bulgáriáról 
és Franciaországról elmondott az ügyész ur. 
A párisi konnniin idején is voltak rémnapok, 
ott patkányt ettek az emberek drága pénzért 
cs az idők múlása, hogy a francia parlament
ben ma mégis ülnek kommunista képviselők. 
Az ügyész ur lázadás bűncselekményét látja 
a vádlottak szervezkedési munkájában, pedig 
ezek nem lázadók- A büntetőtörvénykönyv 
1875-ben készült és Cscmegi Károlynak, aki 
ezt a törvényt csinálta, éppúgy halvány fo
galma sem volt a. kommunista lázadásról, 
akárcsak Arisztotelésznek, akire u vádhatóság 
szintén hivatkozott. A bolsevizmus után, 
1921-ben, uj törvény t hoztak, amelynek épp az 
a kimondott és félreismerhetetlen rendelkezése, 
hogy büntetéssel sújtsa azokat, akik annyira 
merészek, hogy a proletárdiktatúra visza- 
állitásácrt síkra szállnak. Az állami és társa
dalmi törvényes rend föl forgatására irányuló 
bűncselekményről lehet csak beszélni, de erre, 
nincs statárium, úgy, hogy

ez az ügy nem rögtönitélö bíróság, hanem 
a rendes büntető hatóság elé tartozik.

Rövid szünet után dr. Greguss Andor (Wein
berger Zoltán védője) szólal föl. aki azt kí
vánta igazolni, hogy a vádlottak szervezke-

és Lamgor Jenő elnök Rákosi Mátyást szólítja 
a bírói emelvény elé:

— Megértette ön, hogy miről van szó, most 
elmondhat ja mindazt, amit szükségesnek lát. 
Figyelmeztetem, mellőzze azt, hogy itt valami 
dicsőítő szónoklásba fogjon, csak a vádról és a 
saját, ténykedéseiről nyilatkozzon.

— Tudomásul veszem az elnöki intelmet — 
kezdi beszédet Rákosi —, de legelőször mégis 
nyilatkoznom kell azokról a tényekről, amelye
ket a vád részéről vágtak a fejemhez. Való 
tény, hogy a müveit nyugat csakugyan nagyon 
Ls Idenéz és csodálkozással láthatja, hogy mi
ké pen ítélik meg o teremben...

Elnök: Már kezdetben elkalandozik. Marad
jon szigorúan a tárgynál!

Rákosi: Utalnom kell arra, hogy a kommu
nista párt nem lakatoslegények szövetsége és 
nem népholonditók gyülekezete. Ezt a hangot, 
amelyet az ügyész ur megütött, a hatvanas 
ével: óta nem használják már, A fehér cár meg 
a vörös cár frázisát hallottam már az ügyészi 
kihallgatásom alkalmával. de le kell szögezni 
itt is, hogy ilyen egyszerűen még sem lehet el
intézni Oroszországot. Kiváló angol tudósok, 
nagysulyu politikusok bizottsága járt kint a 
múlt esztendőbon Oroszországban, hogy a Szov
jet Oroszországot tanulmányozza megfigyclc 
seikről 260 nyomtatott oldalra terj< dő nagyszerű 
jelentést adott ki tapasztalatairól. Lehet, hogy 
az ügyész urnák jobb információit, van...

Langer elnök: Hagyja ezt, hanem kezdje ott, 
mit csinált ön idehaza!

Rákosi tovább erősködik, szeretni hosszú be
szédet tartani, de az elnök nem engedi elkalan
dozni és szigorúan a tárgy érdemére fogja. Újra 
arról beszél, hogy a kommunista pártok ma 
mindenütt fölkarolják a munkásoknak a szo
ciáldemokrata pártok által elárult ügyét. Ki
jelenti, hogy nem törődnek példáiul a munka
nélküliekkel a szocialistái:.

SZ3EWKÁ CIÓSAK
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Langer elnök Izgalmas párbeszéd után leültette Rákosit, mert 

nem magát, de a szovjetet védte
— szakítja meg Rákosi
a. szociáldemokratákra

— Ebben is téved! 
Mátyást az elnök.

— Lesújtó kritika ___________ ______
válaszolt Rákosi —, ha méltóságod ily nagyon 
meg van elégedve a szocialisták működésével!

— Túlmegy az ön bírálása a megengedettnél
— vág közbe az elnök — én nem dicsértem 
a szocialistákat, ez nem is lehet a föladatom, 
nem is megfelelő ez a hely arra, félreértette, 
vagy félremagyarázza az én megjegyzése

met.
Rákosi Mátyás a továbbijaikban az ügyész 

vádbeszédét boncolgatja. Trianonról szóoiolkolt 
az ügyész ur, arról beszélt, hogy megcsonkí
tották ezt a szerencsétlen, országot. Ez csak
ugyan igaz, azonban mi kommunistáik fegy
verrel «i kezünklien akartuk visszautasítani a 
trianoni szerződésűiéi .jóval (kedvezőbb béke
szerződést is. A cseh kapitalista fegyverek tö
megével szálltunk szembe, ontottuk vérünket...

— A világ forradalomért és neon a. tér ül,éti. 
integritásért! — kiállja közbe az ügyész.

— Magyarok által lakott területek vissza
szerzéséért harcoltunk, ügyész ur — veti oda 
a. szót Rákosi Mátyás.

Ezután annak fejtegetésébe kezd, hogy ül-
Weinberger, Öry, Gőgös szóval. Hőmán Kató a tenyerével védekezik

Ez a vád lót I. .is az ügyésszel kezdet t polemi
zálni, azt állitván, hogy Miskolczy ügyész az 
összes közhelyeket, rászórta, a. vádlottakra. Ide
gesen, rendszertelenül és kapkodva magyaráz- 
gatta, hogy miért lett ő kommunista, noha 
nem pro lel árcsaládból származik. Szóhahozza 
Trianont és ennek kapcsán megemlíti, hogy 
a romániai kommunistákat arra utasítottak, 
hogy lázadozzanak az igazságtalan trianoni 
békeszerződés ellen. Az erdélyi polgári elemek 
és az ottani magyar főurak ezzel szemben be
hódoltak az oláhoknak. Az ügyész ur elvesz
tené vádjának vélt sziklaszilárd alapját, ha 
csak egy délelőtt velem tartana é.s elvezetném 
a budapesti nyomort anyákra és megmutathat
nám neki, milyen embertelen sorsa van az 
emberek százezreinek. Engem a mai társada
lom rette.nes bűnei tettek kommunistává — fe
jezte be be-szedcl. Wcinbergvr — és büszkén vá
rom akár a halálos ítéletet is. Mert: „Vagy 
bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig, 
Vagy ez ami hitünk valósággá. válik!"

Ady Endre e két verssorának idézése után 
hirtelen

sarkon fordul Weinherger és visszasiet a 
vádlottak padjára.

öry Károly kezd most szónokolni. Csiszolat
lan, bárdolailan munkásember vagyok és csak 
csiszolat lan ni, akadozva tudom i 
mezni. 'fi11akoznom 
mmí.kakeri:Iőnek és 

magam védel
kel I az ellen, hogy engem 
élősködőnek nevezzen az

ügyész ur. meri ez nem igaz. Mindössze nyolc 
hónapja vagyok munkanélküli. Tizennégy esz-
iendővel ezelőtt mint kondásbojtár elhagytam 
szűk, romlolllevegőjű odúmat, hogy mestersé
get tanuljak.

Elnök: Jó. Megtanulta a mesterségét. De 
arról beszéljen nekünk, mit csinált Rizsben, 
miért jött haza, mit tárgyalt Rákosiékkal, mire 
utasította Kun Béla, Landler Jenő, meg a 
többiek?
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Nagyobb vótolnól kedvoző föltételek. Szabad megtekintés 

döfték Finnországban és üldözték Bajorország
ban is a kommün bukása után a .kammuniista- 
kat, do ezekben az országokban már rájöttek 
arra, hogy a haladás mozgalmait erőszaikitaal 
elfojtani nem lehet. Nem sikerül ez itt. sem. 
Szuronnyal, statániiuanmal és erőszakkal nem 
lehet foltártóztatni és nem lehet vérbefojtami 
a természetes fejlődési folyamatot.

Az elnök újra leinti Rákosit, aki most, arról 
kezd beszélni, hogy

fogsága alatt elolvasta Pcthő Sándor „Vilá
gostól Trianonig**  cimü munkáját

és ebben a szerző elismeri, mennyire hamis 
volt a taktika, amit a burzsoázia hatalmi té
nyezői a szocialistákkal szemben alkalmaztak.

Elnök: Hagyja már abba ezeket a dolgokat. 
Kihallgatása alkalmaival ön több dologban 
megtagadta a védekezést, mosd, módja van a 
saját tényeit védelmezni, de ne ,kalandozzon el. 
Beszéljen a maga tényeiről, mondja el, mit 
akart itt elérni, mik voltak a céljai, hogyan 
akarta azokat megvalósítani.

Rákosi azonban ezekiöl most sem akart nyi
latkozni, úgy, hogy

az elnök leültette és Weinberger Zoltánt 
szólította maga elé.

Öry: Az előéleteméi akaróin bemutatni a bí
róságnak.

Elnök: Az kevésbé, érdekel bennünket.
Öry: Az agitátoriskolának a tananyaga egé
Lángéi*  elnök közölte, hogy a bíróság hétfőn reggel 9 órakor hír 

deli ki a rögtönitélő biróság határozatát.
Langer elnök közölte, hogy a biróság 
hétfőn reggel 9 órakor hirdeti ki a rögtön

itélő biróság határozatát.
Elvonult a bíróság, elsietett a tárgyalás hall
gató közönsége is, mert már 2 óra elmúlt, amíg 
idáig jutott a tárgyalás. C.-ak a vádlottak és 
Miskolczy Ágost királyi ügyész maradtak a 
tárgyalóteremben. Mind az öt vádlott az 
ügyész felé tartott, mert valamennyinek volt 
valamelyes kérése, az egy Rákosi Mátyás ki
vételével. Engedélyt kértek az ügyésztől arra, 
hogy a kívül várakozó hozzátartozóikkal pár 
szót, válthassanak.

We.inberger Zoltán, öry és Gőgös vádlot
tak mosolyogva, mondhatni évötlő hangon 
tettek szemrehányást az ügyésznek, de nem 
azért, mert halálos Ítéletet kért, hanem 
azért, mert dologkerülő egyéneknek állította 

he őket.

A párisi esKüdtbiróság León Danáét, a francia 
royalisták vezérét öthónapi fogházra ítélte

Páris, november 15.
(A Reggel tudósítójának, távirata.) lletok 

óta folyt a 
rá galma zás i 
fíaudet, a. 
szerkesztője, a

szajnei esküdtbiróság elöli az a 
pör, amelynek vádlottja León 

konzervatív „Action Francaise" fö- 
j francia rojalisták vezére volt. 

A pórt Bajot soffőr indította Raude! ellen, aki 
azt irta lapjábau, hogy a soffőr titokzatos sze
repet játszott a fiatal Philippc Danáét meg
gyilkolásánál, amellyel, a heves temperám en- 
tumu politikus ma is politikai ellenfeleit és a 
párisi rendőrséget gyanúsítja. Az izgalmas fő
tárgyalás. amelyről a párisi lapok minden nap 
hosszú tudósi fásokban számoltak, tegnap éjjel
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szen máé, mint, ahogy az ügyész ur beállította. 
Az egyik tárgy elme: a munkásmozgalmak tör
ténete, a másik tantárgy pedig politikai köz
gazdaságtan. Ezekről volt szó, de ezeknek a ke
retébe egyáltalán nem illeszthető be a láza
dásra való szövetkezés tananyaga. Az elnök 
még sokszor félbeszakítja és arra utasítja, öry 
Károlyt, hogy a vádra vonatkozó észrevételeit 
fejtse ki, de ez arról beszél, hogy a. szigorú tör
vények csinálták azt, hogy öry Károly társa
dalmi forradalmár lett. Az elnök végül is leül
teti és Gőgös Ignác vádlottnak adja át a szót 
azzal a figyelmeztetéssel, hogy' tartózkodjék 
világproblémák fejtegetésétől és csak a vádra, 
nyilatkozzon.

— Megmondta az ügyész ur, amikor kihall
gatott, hogy a statáriális bíráskodás a láza
dásra és a gyújtogatásra érvényes maradt. A 
mi lázadásunk annyira lázadás, mint amennyire 
gyújtogatás az, ha rágyújtunk egy cigarettára. 
Fájdalom, hogy a háborúban erősödött csak 
meg az intemacionále, mert hogy ha a háború 
előtt izmosodott volna meg a kommunista párt, 
nem következett volna el a nagy embermészár
lás és nem jutottunk volna odáig, hogy jelszó 
legyen: Nem, nem soha! és jelszó legyen: 
Csődkamagyarország nem ország!

Hámán Kató csak röviden beszélt. Amiatt 
panaszkodott ez a vádlott is, hogy az ügyész 
úgy állította be őt is, mint valami munkakerü
lőt. Tisztviselőnő voltam — mondta Hámán 
Kató — majd fölemelte kezét, mondván: nézzék 
me.g a tenyeremet, jobban ki van dolgozva, 
mint akármelyik napszámosé, mert kis gyerek
korom. óta szaka (latiamul munkáséletet éltem.

Ezzel véget ért a statáriális biróság tár. 
gy olása.

Dr. Miskolczy Ágost ügyész a tárgyalás be
fejezése után közölte A Reggel munkatársá
val. hogy a kommunista összeesküvés bün
pörében 42 letartóztatásban levő vádlott szere
pel, akiknek, az ügye ma meg kivétel nélkül a 
statáriális eljárás alá. tartozik. A vádhatóság 
a mostani öt vádlottat kiragadta a tömegből, 
hogy külön foglalkozzék ezeknek az ügyével 
a statáriális biróság, azonban

ha holnap reggel a rögtönitélő bíróság 
döntése olyan lesz, hogy a statáriális el
járás mellőzésével a rendes büntető útra 

tereli az ügyet,
akkor ez ellen apelláta, nincs és a többi, 37 vád
lott már nem is kerül a, rögtönitélő bíróság 
elé, mert a vádhatóság ezeknek az ügyét, már 
a rendes bűnügyi útra viszi.

ért véget. Az esküdtek valamennyi bűnösség} 
kérdésre igennel feleltek és

a biróság León Daudetet az enyhítő körül
mények figyelembevételével öt havi fog
házra. 1500 frank pénzbüntetésre Ítélte és 
kötelezte, hogy Bajot soffőrnek 25.000 frank 

kártérítést fizessen.

Egytől hpitsxobáclg 
szőrözhet a legszebb r>«sti vagy budai részón 
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A liberalizmus és demokrácia ünnepe lett 
a Miskolci Kereskedelmi Testület jubileuma 

Hivató Bős elégtétel a meghurcolt és lebecsült kereskedelemnek

Miskolc, november 15.
(A Reggel tudósítójának tele fon jelentése.) 

Nemcsak Miskolcnenk, de az egész város keres
kedelmének napja volt a mai, amelyen a 
Miskolci KercskedeliTsi Testület fönuállásáíhak 
félévszázados jubileumát ünnepelte. Az évek 
óta meghurcolt magyar kereskedelem súlyos 
napjai után ez volt az első alkalom, amikor a 
hivatalos körök igaz elégtételt szol gáltatlak az 
annyiszor meghurcolt és nehéz sorba juttatott 
kereskedőosztálynak. Az ünnepség egyszers
mind a jubiláló kereskedőtestiilot elnökének, 
héthársi Neumann Adolfnak 30 éves kereske
dői jubileuma is volt és a miskolci kereskedők 
vezérét ez alkalommal ugyancsak meleg ün
neplésben részesítették.

Vasárnap délelőtt a mozgalmas város dolgos 
kereskedői a városháza nagytermében gyüle
keztek, ahol helyet foglaltak soraikban aZ or
szágos gazdasági élet reprezentánsai is. Nagy 
föltünést keltett azoknak a hivatal főnököknek 
resztvétele, akik a kurzus kezdete óta soha meg 
nem jelentek az itteni kereskedők hasonló 
ülésein. Az ügyészség elnökének, a rendőrség 
vezetőjének, de a kurzus által alapított gazda
sági intézmények vezetőinek jelenléte a régi 
idők visszatértét jelentette, amikor a kereske
delem minden megmozdulása, iránt érdeklődést 
tanúsítottak a város összes társadalmi rétegei. 
A díszközgyűlést

héthársi Neumann Adolf
nyitotta meg.

— A Miskolci Kereskedelmi Testület fólévszózados ju
bileuma — mondotta megnyitójában — jelentős esemény 
a magyar kereskedelem históriájában. A legnagyobb 
vidéki kereskedelmi empórium fojtődeso szorosan cgybe- 
linpcsoUíciott a miifiyar liberalizmus fejlődésével. Ma
gyarország történetének legszebb napjai azok voltak, 
amelyek az ipar és kereskedelem fejlesztését magukkal 
hozták. Miskolcon a liberális gazdasági politika meg
mutatta, hogy amíg itt 50 év előtt még nyoma som 
volt a kereskedelemnek,

a liberalizmus támogatása lehetővé tette, hogy mii 
már egy amerikalasan fejlődő, nyilmgő, teremtő 
nagykereskedelem kapcsolódhatni belő c vidéki város 

további fejlődésébe.
A közelmúlt szc.nvedéeel és megpróbáltatásai után 
először lélegzőnk. szabadon és hirdetjük a magyar keres
kedelem hazaszeretetét és tisztességét.

Ezután
Ferenczy Károly

alelnök vázolta Miskolc kereskedelmi fejlődé
sének félévszázados történetét, majd fölolvas
ták a kereskedelmi miniszter üdvözlő táv
iratát. Fodor Dezső alelnök héthársi Neumann 
Adolf érdemeit méltatta és leleplezték a 
miskolci kereskedők vezérének Halász-HradÜ 
Elemér festőművész által készített arcképét.

Hodobay Sándor dr. polgármester 
rámutatott Miskolc kulturális életének elő- 
haladására, amely nagyrészt annak tulaj
donítható, hogy ebben a városban túlnyomó 
többségben van a. .kereskedőosztály. Büszke 
Miskolc kereskedelmére, amely nemcsak az

egész közgazdaságnak, de a magyar nemzet
nek is erős támasza.

A város föllendüléséi egyedül a kereskede
lem fejlettségének és a kereskedők haza*  

ílasságának köszönheti.
A fővárosi gazdasági élet képviselői közül 

halasi Fischer Ödön szólalt föl, aki rámutatott 
arra, hogy a magyar Ruhr-vidék központjá
ból, Miskolcról kell kiindulnia a magyar ke
reskedelem reneszánszának, A diszgyülést a 
Korona nagytermében háromszázteritekes dísz
ebéd követte, amelynek keretében fölavattak 
a Miskolci Kereskedelmi Testület ..Szemere 
fícrtalan-serlegét". A fölavató beszédet,

Bródy Ernő dr.
mondotta.

— A negyvennyolcas Idők — mondotta többek közöli — 
három hatalmas gónliw.t adtaik a nemzetnek: Széchenyit, 
Kossuthot és Deákot. De a második sörben is zse
niális emberek voltok, akik bárhol a világon mog- 
állottók Volna a helyüket. Ezek köfZ tartozott 
Szemére Ilcrtalan is. Szemere Bertalan pályafutását és 
működésének JoleiUősógót még nem méltatta eléggé az 
utókor, pedig

Szenioré Bertolan volt nz első liberális államférfi, 
aki Magyarország emelkedését olőscgiletto. A kultúráért, 
jogegyenlőségért folytatott küzd elem ben Szemére Merid
ián járt elől a magyar deniokrdcia és szabadd vtineg 
harcában. Nagy jelentősége van annak, hogy a mis
kolci kereskedői: jubileumán linzi isteneik helyett a 
Szemerc-kultusz megteremtésének áldoznak. Szemére 
Bertalan pályafutása bizonyltja, hogy az értékes embe
rek hogyan küzdhcilk föl mngukhi önmunkájiikkal vezéri 
soriul. igazi hazafi volt, de lelkes demokrata, aki a 
maga társadalmi osztályénak béklyóiból fiilstnbar’ihiita 
ntagdl és küzdött a vén felségért. Reformokat és ará
nyos adókat követe!!, első hirdetője roll uz tíllaldnos 
szavazati jognak, megteremtője a magyar sojfószabadtdg- 
vak, a magyar esküdtszéknek. h miskolci kereskedők 
jubileumát!, ahonnan a mai napon elindul a magy ír 
kereskedelem iljjriszülotése, Rzenieró Bertalan emlékének 
és kultuszának áldozunk, mert ma sem kivárunk többet, 
mint egyenlőséget, szabadságol.

Az áldott napsugár
Nem szeretik a baktériumok a napok A vi

lágító sugarak megölik a titokzatos gombákat 
s a penész, amely félelmetes maszkként ülepe
dik a nyirkos sötétből a dolgok föl liléiére, 
nagyszerű és utálatos penészként bomlik föl a 
fénylő sugarak tisztaságában. Ki hiszi, ma 
már, hogy Rákosi és ^einberger és Öry és 
Gőgös valami rümülelcs erő rémületes fantom
jai? Egypá 
hivatalnok, egy 1 
hasogató pózban, 
eszmék szokatlan 
már napos rossz 
lcnü’l, komikusán, 
tett szamárságok

Óriási szövet- és || 
selyemraktárunk i 
apasxtása miatt ® 

■ november 30-lg ■

iittiilj üf usiiast ratoai
30%-os
árleszállítással
Férfiszövetosztályunkat 
megszüntetjük 
Árak beszerzési ár alatt
Vidékre mintákat- küldünk!

Egypár rossz frázissal ki béleli inagan- 
félkótya álhiirlapiró színfal

két tétova iparoslegény, az 
bo rát ó I k a t zen j an 111 íe rese j i, 
kedvben ébredezve, kellet- 

a pit.yókás éjszakán elkövo- 
__  _______ emlékétől dideregve, — 

ennyi nraradt meg a. rejtelmes hősökből, a dik
tatúra regényes csempészeiből, amint meg
fürdették őket a. világosság fertőtlenítő suga
raiban. A vonzó misztikum bacillusai elpusz
tultuk ée ami a sötétben tigrisszemként villód- 
zoti, az most a napfényben bomlasztó gombák 
szürke penésze. Rosez orra gondolni, hogy milyen 
legendák szövődtek volna a. sejtelmes alakok 
körül, milyen visszhangjuk lett, volna a föld 
alól dübörgő jelszavaknak, milyen hit, várako
zás, reménység gerjedi volna az elégedetlen 
szivekben, ha ezek a próféták a homály min-tSfzi l/l'll, rin- 4 Ht 1.

den arányt és méretet nagyitó 
a maguk kis agitátort frázisait 
gesztiójával küldhették volna 
fülébe. , ,

A sötétben a fantaaia lat, és

fú'yla mögül 
az ige sttug- 
a szenvedők

a dimenziót-

*

Alapítva: 1895

lanná mosódott kontúrokba belelátja a maga, 
vágyait és elképzeléseit. így lesznek rémek a, 
bólogató szamártövisből és pokoli fantommá 
így lesz « karikázó ördög szekér. A sötétben 
bujkáló patkány szeme igéző éf» félelmes és S rozzant madárijesztő árnyképen Góg és

gog óriásainak ijedelmét szugge; álja.. Es a 
sötétben a vánnyadt demagógia prófétai gesz
tussá varázsosodi’k, a magán'hivatalnok, az ál- 
hirlapiró és a kerge asztalos legény forradal
márrá és ahol a vakondok furkál a süléiben, 
onnan a megváltó rombolás aknáit hallja ásni 
és a forradalom Ígéreteit, hallja niorajlani a 
borzongó, izgatott képzelem.

De ha kisüt a nyilvánosság napja. és mini 
józanitó orvosság végigfut a fölgerjedt idege
ken és ha valósággá zsugorodnak a szertelen 
árnyakba széthúzott formák és siralmas mű
köd velőpózolássá lepleződik le a rajlolnus 
rémek tánca, ha hután pislognak a fényben a 
zavaros szemek és a regény hős ijedt asztalos
legényé töpörödik, ha fordé, komikus és nyo
morék lesz az, ami a sötétben igéző szörnyei; g- 
nek látszott, akikor vége a bűvöletnek és senki 
se törődik többé a svihákul megmutatkozó éj
féli szellemekkel. A magyar munkásság nagy 
veszedelme lett volna, ha ezek a félszeg fan
taszták valamely titokzatos por szvygcszliájá
ban megváltó eszmék mártírjaivá magaszto
sultak volna és mos! lássák, akiknek látniolc 
kell a nyilvánosság gyógyító erejét, a. napfény 
áldását, amely a veszélyes fii kokat ártatlan 
frázisokká redukálja. Gondolkozzanak az. 
illetékesek azon a különös jelenségen, hogy 
ahol a kommunizmus nem szorul a föl.! alá, 
hanehi a parlament nyílt ülésén kukorékol és 
csapkodja az asztalokat, almi nem homályban 
naggyá torzult árnyak, hanem groteszk, mér
ges emberkék testesítik a tani, ott senki se 
fél bolsevista vészedé leint öl és úgy néznek a 
bahdabnndúra, ahogy az üdv hadseregének 
zajgásait nézzük: értetlenül és kh;v;é meg
vetően. A sok zári tárgyalás, fantázia ingerlő 
titok és semmiből szenzációt teremtő nagy
képit mürejtelcm után üditő ígéret a ..kom
munista por" fantomgyilkos nyilvánossága, 
amelyben oly reménylelenUl nyomorultak a 
próféták, hogy még r.zt sem értjük, miért kell 
őket statáriummal valami jelentőséghez segí
teni, amikor anélkül. a rendes bíróság közönyé
ben egyszerű izgágák, lennének, akiket egy
szerűen becsuknak, minden é> dililődéstől távol, 
mint a hamiskártyásokat szokták.

Márkus László

Vasárnap apadni kezdett
a zalai árvíz

Emterálet nem jpMsrtwIt, ars anysagF Pu'” 
sok mibfllárd

Zalaegerszeg, november 15.
(A Heggel tudósítójától.) Az erősen megáradt 

Mura partján fekvő községek sürgős segítségei 
kértek. A szombathelyi vegye,-:dandár 100 főnyi 
legénységet küldött ki a délután folyamán 
Murakcrcszturra és rögtön hozzáfoglak a. men
tési munkálatokhoz. A Dráva l■■íródnál és Zá
kánynál áttörte a gátakat és teljes erővel z.u 
dúl jugoszláv terűiéire.

Vasárnap a megáradt, folyók kezdenek 
v; ss'ZJi térni medrükbe.

Emberéletben az eddig érkezett jelentések sze
rint nem esett kár. az anyagi kárt azonban 
m ittiárdokra becsüiik.

KÖLNI VÍZ
gyártmányaink hasonlít hatatlan minőségéről 
mindenki meggyőződhet, mert árainkat 

vetkezők ben á 1 inpitottuk
gr. üveg.......................
gr. üveg.......................
gr. üveg.......................
gr. üveg.......................
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Kosztka Istvánt
a Siesta-szanatóriumban vasárnap provo- 
káltatta Themka Zoltán Huszárezredes
A megbízottak szerint Kosztka nem fogadhatja el a kihívást, 
mert ha párbajvétséget követ el, a bíróság fölfüggesztheti szabad- 

lábrahelyezését
(zí Reggel tudósítójától.) A Rökk Szilárd

utcai dráma hősét, dr. Koszlka István pénzügyi 
ügyi titkárt aki, amint köztudomású, agyon
lőtte Kalórián Zsigmond huszárezredest s ezért 
a törvényszék 4 évi fegy házra ítélte — egész
ségi okokból, szabadlábra helyezték s most a 
S ios t a - sza n« t óriu n 11) an gy ó gy keze 1 i k. V asá rn a p 
délelőtt megjelent a szanatóriumban báró 
Láng Mihály és báró Collos Tibor, akik meg
bízójuk,

Thomka Zoltán huszárezredes nevében 
provokálták a betegen fekvő Kosztka 

Istvánt.
A provokálás azért történt, mert a huszár
ezredes magára nézve sértőnek találta Kosztka 
egy megjegyzését, amelyet állítólag egy na
gyobb társaságban személyére vonatkozóan 
tett. Thomka Zoltánt ugyanis mint tanút hall
gatták ki a íotárgyaláson, ahol Kosztka ellen 
vallolt és Koszfka ezt a szereplését bírálta 
megjegyzésével. Amikor a huszárezredes érte
sült Koszlka sértő megjegyzéséről, fölötles 
katonai parancsnokságához fordult és

< tiszti becsületügyi választmány döntését 
kérte, hogy provokálhatja-e Kosztkát, akit 

gyilkosság miatt elitéit a bíróság.
O.'

Vasárnap választott Csehszlovákia
fzz agrárpárt és a német sxocáalista párt megerősödtek, a cseh ssociál- 
demokratáknak sokat ártottak a kommunisták — A Felvidéken a 

magyar keresztény szocialisták és Hünkáék vezetnek
Prága, november 15.

(A Reggel tudósitójának telefon jelentése.) 
Vasárnap választotta meg második parlament
jét a csehszlovák köztársaság. Az első parla
ment, amelyet néhány héttel mandátumának 
megszűnése előtt oszlattak föl, 29i képviselő
ből és lífí szenátorból állott. A választójogi 
novella a képviselők számát 300-ra, a szenátus 
tagjainak számát. 150-re emelte föl és

olyan intézkedéseket léptetett életbe, ame
lyek a kormányzó koalíciónak különösen 

kedveznek.
A képviselőhöz és a szenátus számszerinti 
összetétele a következő volt:
K ormány koalíció:

Képviselő Szenátor
Szociáldemokrata pari ----------- ------55 36
Kőztárrasági agrárpárt ----------------- I! 19
Cseh szocialista párt ----- ------------ tó
Nemzeti demokrata párt ----------------- 2.. II
Katolikus néppárt ------------- — a 12

összesen — IH7 .98

^Eredeti

Lbenger** ruházó*  
> legolcsóbban 

A tiszti becsületügyi választmány úgy döntött, 
hogy az ezredesnek Kosztkát provokálhatnia 
keli. Ez most vasárnap délelőtt meg is történt. 
Kosztka István nyomban megnevezte meg
bízottait, gróf Teleki János és dr. Rácz Vilmos 
személyében. Gróf Teleki és dr. Rácz — amint 
A Reggel tudósitója értesül — még nem nyilat
koztak, hogy a megbízást elvállalják-e; véle
ményük szerint ugyanis

Kosztka István ma helyzeténél fogva a ki
hívóval szemben hátrányban van.

Kosztkát tudniillik, amint említettük, szabad
lábra helyezték, hogy gyógykezeltetéssel 
helyreállítsa egészségét, ha azonban a kihívást 
elfogadja és fegyveres elégtételadásra kiáll,

a Btk.-be ütköző cselekményt követ el
és ezzel annak teszi ki magát, hogy a bíróság 
fölfüggesztheti szabadlábrahelyezését. A meg
bízottak szerint Kosztkát ebbe a kényszerhely
zetbe sodorni lovagias eljárás során nem lehet, 
így valószínű, hogy az ügy elintézésére csak 
akkor fog sor kerülni, ha Kosztba büntetését 
kitöltötte.

Ellenzék:
Kémet szociáldemokrata párt — 30 Ifi
Kommunista párt.------------- — 27 7
Gazdaszövetség----------------- — 13 t
Német nemzeti párt---------- — ni t
Német keresztény szocialista párt — 9 5
Német nemzeti szocialista párt------ s 2
Magyar keresztén)) szocialista párt

(Elnök: Sziillő Géza)----------------- 1 —
Magyar kisgazdapárt (Elnök: Szent-

irányi József)----------------------------- 2 —
Cseh ké-müvespárt---------------------— r,
Tót néppárt (Hlinka)-------------» — — 11 s

tn 5
összesen — 127 58

A vasárnapi választásokon a kormány
koalíció mind a 22 képviselő- és 12 szenátor
választó kerületben fölvette a választási küz
delmet, az ellenzéki pártok és alkalmi szövetsé
gek azonban nem minden kerületben állítot
tak jelölteket, aminek részben anyagi oka van. 
A cseh választójog szerint ugyanis

az összes választási költségeket a bukott 
pártok viselik

és az állam csak a. győzteseknél vállalja a 
költségek fclcrészét.

\ választók 90%-a leszavazott.
Prága, november 15.

(A Reggel tudósitójának telefon jelentése.) 
Éjjel ti órakor még csak szórványos részlet
eredmények állnak rendelkezésre. Az eddigi 
adatok azt mutatják, hogy

a cseh agrárpárt nagyon megerősödött, 
Prasek volt szenátusi elnök konzervatív 
agrárpártja pedig teljesen megbukott. A 
szociáldemokraták általában . többet vesz
tettek, mint amennyire számítottak, a kom
munisták pedig sokkal erősebbek, mint 
maguk hitték volna. Nagyon megerősödtek 
a klerikális pártok, különösen a cseh 

néppárt,
amire jellemző, hogy Masaryk régi kerületében 
is a klerikálisok vannak többségben. Súlyos 
vereség érte Kramurz pártját, a nemzeti de
mokrata pártot, amelynek sorába a vezető kö
zéposztály és a főbb hivatalnokok tartoznak. 
Északcsehországban

erősen tartják magukat a német szocialisták 
a kommunistákkal szemben.

Tizenegy óráig a következő részieteredmé- 
nycket jelimieti ék:

Az észak csehországi kerületekben
a bépvi selő válasz fáshoz leadott szavazatok igy 
oszlanak meg: Teplitz 1460 német-szocialista, 
670 kommunista szavazat, Teschen 600:730, 
Aussig 1430:420.

Keletmorvaországban
a cseh katolükus néppárt halad az élen; igy 

Mezeritschben 1210, Roschnanban 530, Frei- 
bergben 1010, Nésselsdorfban 390 szavazatot ka
pott,

Iglauban
« képviselőválasztáson 500 szótöbbséggel győz 
tek a csehek, mig a szenátorválasztáson a né
metek vannak túlsúlyban, Ennek magyarázata 
az, hogy Iglau helyőrsége cseh katonákból áll, 
akiknek szavazatai a Jképviselőválasztáson a 
csehek javára billentették a mérleget.

Eperjesről
már megérkezett a részletes eredmény, amely 
a következőképen alakul: magyar keresztény
szociális párt 1424 szavazat, Zcommunúta párt 
1176, Hlinka féle tót párt 1117, magyar nemzeti 
párt 821 szavazat.

Gölni cbányán
a beérkezett jelentés szerint legerősebb a 
Hlinka-párt, de nagvon erős Klofác és Stri- 
berny pártja, a cseh nemzeti szocialista párt, 
ami annak tulajdonítható, hogy az itteni cseh 
katonák, vasutasok és csendőrök erre a pártra 
szavaztak.

Szolyván
a pártokra leadott szavazatok megoszlása a, 
következő: cseh szociáldemokraták 813, russzin 
iparospárt 17, kommunisták 3328, russzin auto
nóm ellenzék 1345, zsidó gazdasági párt 477, 
egyesült zsidópárt 770, Kramarz-párt 117, Klo- 
fáe-párt 275. A kormány pártok közül legerő
sebb a cseh agrárpárt 1309 szavazattal. A ma
gyar párt mindössze 536 szavazatot kapott.

Prága három kerületében főleg a cseh 
nemzeti szocialisták, a cseh nemzeti demo
kraták és a cseh néppárt vezetnek, azon

kívül nagyon erős a kommunista párt.
Prága, november 16.

(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) 
Éjfél után 1 órakor az eredményekről jófor
mán semmiféle általános áttekintést, nem lehet 
még szerezni, mert annak ellenére, hogy a sza
vazást mindenütt befejezték, úgy a belügy
minisztériumhoz, mint a pártszervezetekhez 
csalt szórványosan érkeznek a jelentések. Az 
éjfél után befutó jelentések általában azt mu
tatják, hogy’ Csehország német vidékein a né
met nemzeti párt, továbbá, a német szociáldemo
kraták mínusszal zártak, ellenben a német 
keresztény-szociális és német nemzeti szocia
lista párt tábora megnövekedett. Kormány
körökben biztosra veszik, hogy’

i kormánykoalíció megerősödve vagy vál
tozatlan többséggel fog a választásból ki
kerülni, legföljebb a koalíció egyes párí
jainak eddigi számarányában lesznek el

tolódások.
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Honthy Hanna három gyereket akar
Eredetileg hatot akart, de az ^túlsókba kerülne". Ezenkívül autót és 
villát is akar, a Fővárosi Operett színház és a Magyar Színház ver- 

civilben pedig fogászatot tanul

— Na nézze, kedves Honthy, legyünk őszin
ték egymáshoz: Maga olyan nagyon tetszik 
saját, magának?

— Egy csöppet sem.
— Tessék???
— Igen. Egy csöppet sem.
— De bocsánat, mindenki azt mondja, hogy 

milyen kitűnő színésznő, hogy milyen bajos, 
pikáns kis arcocskája van és... hangja is 
akad... ,T

— Hála Istennek, hogy ezt mondjak. Nem 
kell mindent elhinni.

— Szóval le akarja beszélni a publikumot 
saját magáról?

— Miért ne.
— Úgy. Na és mit szól ehhez az ura?
— Semmit; örüljön, hogy asszisztálok neki.
— Tessék?
— Hát. ezt nem tudja?
Ha hazamegyek a próbáról, fehér köpenyt 

veszek és asszisztálok a rendelőben.
Úgy kezelem már a decavalorl, mint a pinty. 
Most a tömést, tanulom. Hja: fogorvosné is va
gyok. nemcsak színésznő.

És nem fél, hogy pörbe fogják kuruzs- 
lásért? . , .<

— Majd tartja a hátát az uram.
— Na és elég erős az ura háta?
— Elég.
— Honnét tudja?
— Már tartotta...
— Egyéb biincslek ményt nem 

követni?
— De igen. Főzni szoktam.
_  v.,
— Álár tudniillik a vendégeknek, 

janak el tőlünk...
Ezt már meg nem állom nevelés 

adásul egy 
hogy: 
nak szól, 
az ügyelő s 
most a 
pasira, mert a Rótt 
Honthy föláll. Most

— Vagyona van?
— A teheteégem.
— Mennyit ér?

A direktoroktól
Mit óhajt a legfőbb direktortól.

sengéséröl nem is nyilatkozik,
(A Heggel, munkatársától.) „Ejnye, de ki

nőtte magéit ez a Honthy", mondta valaki va
sárnap reggel mellettem, a római gyors ét
kezőkocsijában, „két színház is verekszik 
miatta".,. „Na“, gondoltam magamban, „Hon
thy megérett A lleggcl-nek", most már igazán 
cikket kell írni róla. Így aztán vasárnap dél
után bementem a Városi Színházba, Honthy 
109-edszer játszotta „A nóta végé“-t, épp le 
volt vetkőzve, úgy ugrott be előlem egy spa
nyolfal mögé, mert elfelejtettem kopogni az, öl
töző ajtaján. (fíocséinat, nagyon siettem...)

— Nahát, édes Honthy, azzal a kis nyul- 
pofácskájóval, ez aztán a karrier! Szezon ele
jén nem volt szerződése, most meg ölre, sőt 
késhegyre menne!: egymással maga, miatt a 
Fővárosi, meg a Magyar! Hát mit szól hozzá?

— Kuss, te rablógyilkos — mondta Honthy a 
kutyájának, amely jóízűen majszolt egy darab 
pirositót az öltöző szögletében. — Kérem, ked
ves Egyed, én az egész dologról nem tehetek. 
Engem egy hónappal ezelőtt fölkérlek a Eővá- 
rösiék, hogy játsszam él Hondát, az „Elvált 
asszony"-bán s ugyanakkor arra*  is „főztek**,  
hogy 50 „Miámi“-t írjak alá. De, hogy igy 
meg úgy, a dolog csak akkor dől el, ha Biller 
Meránból hazajön és egészséges lesz s hogy ők 
biztos választ ezért csak úgy 15-ike táján tud
nak ♦adni, legyek én is regardc-al Billerre. aki
nek minden sikere a Fővárosi Operettszinház
hoz fűződik s hogy most éppen beteg szegény. 
A buta fejemmel aláirtom s csak otthon kezd
tem gondolkozni, hogy holló, hiszen én egy 
egyoldalú szerződést kötöttem, engem kötelez, 
de őket nem. Közben 7-én jött a Magyar Szín
ház, hogy játsszam el a Drégely-darabot. Erre 
elmentem Molnár Dezsőhöz, hogy mit csinál
jak. Molnár rögtön kijelentette, hogy ő majd 
vállalja ezt a dolgot I’obozékkal, éli csak le
gyek nyugodt. Nem akarok sokat beszélni.

Molnár, maga csinálta a szerződésemet a 
Magyarral, de- Robozék ezt hivatalosan 

nem vették tudomásul,
Ők ragaszkodtak a szerződéshez, amely szerint 
16-án áll jogukban végleges választ adni. Meg
jött az Irén. kisült, hogy, meg ,nia sincs jól, 
erre most gk ragaszkodnak,

— Römök. Na és mi van egyébként az élet
tel, kedves Hanna?

— Hát az is römök. Van már egy aranyos 
kis lakásom, még nincs egészon rendben, de 
ma már otthon ebédeltünk, tejfölös gomba
levest csirkeaprólékkal és paprikás csirkét..

— Szóval már szakác.snéja is van. De fölvitte 
Istenke a dolgát... l’edig...

— Pedig???
— Hát édes istenem... nem mondom... — 

dohát...

szokott el-

Hadd szók-
nélkül. Rá- 

irlózatos hadig ordít be az ajtón, 
,,« Holt járja már érmedül". Ez Ilonthy- 

akihez már háromszor is kopogtatott 
aki már az öreg Marci bácsit küldte 

■nyakára, hogy jöjjön rnátr ki a szín
űiért ............. .............

............  i a 
száma után ő következik, 
gyorsan:

függ és a konjunktúrától, 
az Élet

„Egy szó jellemzi a magyar 
közéletet: jaj!“

Fábián Béla kispesti beszámolója
(A Heggel tudósitőjátéil.) Vasárnap délelőtt. 

11 órakor több mint kétezer főnyi hallgatóság 
előtt tartotta meg beszámolóját Kispest mi 
Fábián Béla. A képviselő beszédében Szép 
Ernőnek egy kedves, háborús novelláját citálta 
bevezetésül. A költőnek van egy cigúnyíigu- 
rája, egy derék katona, bizonyos Cinékor, akit, 
amikor a.z önkéntes megkérdezeti, hogy hát 
mit Írjon haza abban a levélben Cinóbernénak, 
a cigánybaka azt felelte, hogy „csak egy szói 
tessék imi, azt, hogy: jaj!".

— Ezt az e#y szót kellene itt nekem mondanom 
folytatta Fábián —, ha he akarok számolni a mai 
helyzetről, mert ez az opy szó jellemzi legjobban a 
mai közéletet. A forgalmi adó körüli eljárás azt er< ' 
menyozte, hogy a kereskedő vayy iparos adós-.. ■Iöj< , 
pénztrirnoka és ellenőre lett az államnál,-. Sürgősen át 
kell térni az egyfázisú forgalmi adórendszerre, és

csak egy helyen, a vámnál vagy a termelőnél kell le
róni a forgalmi adót.

A pénzügyminiszter rendeleté, 
szállította le a forgalmi adót, 
költségvetésből. A 2%-os kulcs 
több bevétel, van előirányozva, 
kulcs mellett. De nem azért,’ 
lenne az ipari életben. Mert hol van ma 
lom? (Közbekiáltás: „A zálogházban!'1)

— A liailikölcsönről, amelyben kisemberek 
gyona fekszik — úgymond —, sokáig nem 
Most egyszerre megindult a spekuláció. Bizonyos 
rek, akik mindig kitűnő szimattal és bizalmas 
sekkel rendelkeznek, most is megérezték, hogy 
kölcsönben pénz van és egyszerre spekulálni 
vele. Amennyire szükséges és kívánatos, hogy

a szegény emberek hadlkölcsönkötvényelt valorizálják 
és az eredeti kölcsönjegyzrtk megkapják vagyonuk egy. 
részét, épugy tiltakozunk az ellen, hogy a lő.srlén 
összevásárolt hadlkölcsönöket ralorizdlják.

Végül az, integritásról beszélt Fábián és h.i’i- 
goztatta. hogy az, elszakított területek lakos
sága azt óhajtja, hogy itt rend és egyetértés 
legyen.

A magyarfaló Cuzával nem lehet kedélye
sen tárgyalni

annak, aki. magyarnak vallja, magái. Am'a 
kormány csak bal felé mutat éréi y ességei, be- 
dulyizza a liberális újságírókat (a hallgatóság 
közül Vanezákot éljenzik), de jobbfele nem 
csinál rendet.

papiroson, 3%-ról 27 ra 
Degjobban kitűnik <•/. 
szerint 110 milliárdd  -.7 
mint tavaly a ;f «<, 
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Hagy válasz-tett legfinomabb v.ts/.oii, 
sifón, batiszl. dauiaszt azsurzsebkeitdőkben, törül

közőkben gyári arak -n-nlleíí. \ i<7-krc mintákat küldőt

Belvárosi Vászonáru Rt.
Budapest, Kammermayer Károiy-utca 10 í

(Evangélikus templom épülőt)
!•

sen *3

♦

uzsorakamatot, mert árura és 
minden t A r g y r it 1%-éri 
folyósít a Budapesti Hitel
bizományi Vállalat, Budapest 
VII, Dohány-utca 57. sz. alatt. 
Telefon: József 72-69

Bman

tói?
— Laki|s, autó, villa és aztán — gyermek.
— Hány?
— Három.
— Mért éppen három?
— llogy egy el ne legyen túlságosan kényez

tetve.
— Bocsánat, akkor kettő is elég!
— Nem tehetem. Ebből is engedtem már, mert 

eredetileg halói akartam.
— Na és?
— Túlsókba kerülne.
— Utolsó kérdésem: Mit szól a versengéshez?
— Hogyne, dehogy is. Majd hagyom magam 

beugratni valami jó komisz kis válaszba, hogy 
aztán leírva úgy hasson, hogy...

Itt ilontbví az ügyelő egy knock aut-tal a 
legutolsó pillanatban beboxolta mellőlem a szín
padra. Onnét intett, mégegyszer ki a kulisszák 
mögé, hogy erre a kérdésre nem felel. Nem is 
kell. Úgyis tudom, hogy mit mondott volna. 
Nemcsak én, a publikum is.

Egyed Zoltán

A Magyar-Olasz Bank Rt. és a Ma
gyar Agrár- és Járadékbank Rt. 
mélységes megilletődéssel tudatja^ 
hogy f ö I ügyel ő I > i zó 1t súgó n a k elnöke, 
illetve igazgatósági tagja,
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13-án hirtelen elhunyt.
megboldogult éles eszének gaz

dag kincseit, igaz és hű barátságának 
m e 1 egs égét pé 1 d át ad ó k o m o 1 ysá gga I 
és buzgalommal 
zésünkre, úgy, 
közreműködését
mai fogjuk nélkülözni.
i n téze t e i n k t ö rté n e té be n 
lettel fogjuk megőrizni.

Francia parfőmkülönlcgességek a legolcsóbban 
Dorottya-utca 12 Telefon 188-89

bocsátottá rendel ke- 
hogy nagyért ékii 
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Teleszky János, Kállay Tibor és Dréhr Imre, 
a javaslat előadója, a hadikölcsönök valori

zálását kívánják
>sAz eredefti hadikőlcsöngegyzők bíztak az államhatalom adott szavá

ban s nekik az állam minősített felelősséggel tartozik.**
(.1 Reofjcl tudósilójától.) A valorizációs törvényjavas

lat olyan nagy hullámokat ver föl politikai és gazda
sági körükben, hogy a valorizáció nagyon nehéz problémá
ját ma már

a kormány togjul som tokintik n Javaslat beterjeszté
sével ellntézettnek.

Főleg a hadikölcsönök ügyében nagy a fölbuzdulás, mert 
alig képzelhető el, hogy

a vesztett háború éppen a leghazaílasabh osztályt 
sújtja a legkegyctlonebbül.

Sokan fakultatív megoldásban látják nz államháztartásra 
nehezedő súlyos teher legigazságosabb elintézését. Még 
többen félnek attól, hogy a törvényhozás fakultatív in
tézkedéseket tegyen, mert ezzel — bármennyire is körül 
volna bástyázva —

a bizalmatlanságnak és a visszaéléseknek nyitna utat.
F.rde.kosnek tartottuk, hogy a valorizáció kérdésében 
megszólaltassuk

Teleszky János, Kállay Tibor volt pénzügyminisztere
ket és Dréiir Imrét, n valorizációs Javaslat előadóját.

A nyilatkozatokat itt adjuk:

Kállay Tibor:
— Általános valorizációt scmmieselre sem csi

nálnék. Erre nemcsak az államháztartás egyen
súlya szempontjából nem kerülhet a sor, hanem 
azért sem, mivel az államot nem érdekclht ti, 
hogy egyesek kél-három évvel ezelőtt spekulá
cióból vásároltak hadikölcsönt és bizony

sokan rengeteget kerestek is ezen az üzleten.
Ami már most a hadikölcsönök részleges valo
rizációját illeti, itt két szempontot lehet figye
lembe venni. Elsősorban az özvegyek és az ár
vák helyzetét, akiknek a vagyona hadikölcsön- 
jegyzés következtében semmisült meg, másod
sorban pedig azokra gondolhatunk, akik az 
akkori pénzügyminiszterek ígéretében bízva 
j< gyeztek annakidején hadikölcsönt és sokszor 
bizony a birtokukat, a házukat adták el csak 
azért, hogy ezt megtehessék. A részleges valo
rizáció mértéke természetesen azoktól a számí
tásoktól kell függjön, amelyek megmutat
ják. hogy az állam minő erőfeszítésekre képes 
az indokolt valorizáció eszközlésére. Fölmerült 
egyébként az a megoldási mód is, hogy

a kormány egyelőre csak a készségét nyíl- 
vánitsa ki a részleges valorizációra,

mig a kérdés technikai megoldására, csak az 
állam, pénzügyi helyzetének javulásakor kerül
jön a sor.

Teleszky János:
— Vájjon helyes-e, hogy a törvényjavaslat 

kevés kivételtől eltekintve, a judikaturáro 
bízza a konkrét kérdések eldöntését és nem lett 
volna-e célszerűbb törvényhozási inon, lehető
leg konkrét, tartalommal megoldani az egyes 
kérdéseket: e tekintetben a vélemények eltérők 
lehetnek. Készemről scmmieselre sem hallgat
hatom cl azt az aggályomat, hogy a valorizáció 
kérdésének a törvényjavaslat által kontemplált 
megoldási módja

az indokolatlan valorizációs pöriik áradatát 
fogja bíróságainkra zúdítani és a gazda
sági életet az annyira szükséges megnyug
vás helyett újabb bizonytalanságoknak 

fogja kitenni. 

úgy látszik, bele kell nyugodni abba is, hogy 
az összes állami és városi kötvények ne való- 
rizáltassanak. De kérdés, vájjon mindennek 
dacára helyes-e a törvényjavaslatnak az az 
álláspontja, hogy a fixkamatozásu érték
papírokat egyáltalán kizárja a valorizációból? 
Lényeges különbség van a különbözei fix
kamatozásu értékpapírok tulajdonosai és az 
államnak velük szemben fönnálló, legalább is 
erkölcsi felelőssége tekintetében.

— Milyen értékpapírokat kell tehát valorizálni? — kér
dezte Röggel munkatársa.

— Nagyon szembetűnő azoknak a fixkama
tozásu értékpapi rtulajdonosoknak a köre — 
válaszolta Teleszky —, akik méltán számíthat
nak különleges elbánásra és akikkel szemben 
az állam minősített felelőssége forog fönn. 
Ezek elsősorban, akik a hadikölcsönök ki
bocsátásakor egyrészt hazafias érzületük által 
vezetve, másrészt

az államhatalom képviselői által megindi- 
tolt nagy propaganda hatása alatt bizva 
az állam adott, szavában, hadi kölcsönöket 

jegyeztek
és ezeket az eredeti jegyzésű hadikölcsön- 
kötvÁiyeíkct mindvégig megtartották. Másod
sorban az árvák és gondnokollak, harmad
sorban az életbiztosítási kötvények tulajdo
nosai, mert az állam törvényei kötelezték az 
árvaszékeket, hogy az árvák és gondnokoltak 
vagyonát és a biztosító társaságokat, hogy az 
életbiztosítások födözetét képező dijtartaléko- 
kat fixkamatozásu papírokba helyezzék el. 
Ezek a — még jó pénzen szerzett — fixkama
tozásu értékpapírok,

tekintet nélkül arra, hogy az állam ki
bocsátásai-e vagy sem, valorizálanoók len

nének az állam terhére.
Ha, sajnos, teljesen igazságos megoldás nem 
lehetséges és ha áll az, hogy az említett fix
kamatozásu értékpapirtulajdonosok tekinteté
ben az állam minősít élt felelősséggel tartozik 
s hogy a valorizációnak ezektől való megtaga

dása minősített igazságtalanság volna: akkor 
legalább e sziikebb kör tekintetében kell arra 
törekedni, hogy az igazságosság a lehetőséghez 
köpést érvényesüljön.

Aliba, hogy az eredeti jegyzésű hadikölcsö
nök, az árvák és gondnokoltak pénzei és 
az életbiztosítások se részesüljenek csak 
némileg kielégítő valorizálásban, a közvéle

mény meg nem nyugodhat
Dréhr Imre

— A javaslat fölfogásom, szerint, nem 
céloz egyebet, mint hogy a bírói gyakorlata 
egységesítse és

nem is vindikálhatja magának azt a szere
pet, hogy a kérdést véglegesen rendezze.

Erről szó sem lehet, annál kevésbé, mert hisz 
a pénzügyminiszter maga is kijelentette, hogy 
ettől a. törvényjavaslattól függetlenül arra 
törekszik, hogy a. kérdés szociális részét méltá
nyosan rendezze, vagyis kárpótlást nyújtson 
azoknak a kisexisztcnciáknak, akik pénzüket a 
magyar állam presztízsében bizva, fektették 
hadik ölesön be.

— Teleszky János is egyetért a pénzügy
miniszterrel abban, hogy az államháztartás 
egyensúlyát megzavarni nem szabad, az elté
rés ott van, hogy ő és mások a valorizációt az 
egyensúly megbolygatása nélkül is megvaló
síthatónak tartják szemben a pénzügyminisz
ter fölfogásaival. Állami költeégvetésdink ör
vendetes fejlődése és látszólagos fölöslegei sen
kit se töltsenek túlzott optimizmussal 
el, mert hiszen ezek a fölöslegek abból táplál
koznak, hogy költségvetésünk mennyire alatta 
marad egy normál-budgct követelményeinek 
és nem teszi lehetővé azt, hogy az állam leg- 
eminensebb föladatainak megfeleljen.

— Mindezek után pedig kijelentem, hogy
hogy azt a kötelezettséget, amely a ma
gyar államot a hadi kölesönökből kifolyó
lag terheli, magam is teljes mértékben át- 
érzein, óhajtom, hogy az állam ezt a köte- 
lezettségét teljesíthesse, elannyira, hogy 
erre vonatkozóan magam is dolgoztam ki 

részletes javaslatot,
amely, azt hiszem, mai költségvetésünk mellett 
is ?ncgvalósiható és amelyet szakértők elbírá
lása alá bocsátottam. Eltérés tehát köztem és 
mások között csupán az időpont megválasztá
sában lehet: mikor tartjuk elérkezettnek az 
időt arra, hogy a háború anyagi rokkantain 
segítsünk. A javaslat előadását én abban a 
meggyőződésben vállaltam, hogy ennek ez a 
javaslat nem vágja útját.

A koronaértékro szóló fixkamatozásu érték
papírok, vagyis: a koronajáradékok, a zálog
levelek, az 1897. évi XXX//. törvénycikk ren
delkezései alá. eső úgynevezett községi kötvé
nyek és a hadikölcsönök valorizálásának az 
egész vonalon való mellőzésében nem osztom 
á törvényjavaslat álláspontját. Kétségtelen, 
hogy úgy a közhitei szempontjából. mini, az 
igazságosság lehető érvényesítése érdekében 
az lenne kívánatos, ha mindezek

a fixkamatozásu értékpapírok valorizál- 
tatnának.

Mégpedig úgy. hogy a régi Iulajdont kepezó, 
tehát jő pénzen vett ily kötvények valorizálá
sának méri éke nagyobb volna, mint az uj 
Iulajdont képező, rossz pénzen vásárolt köt
vényeké. De. sajnos, nehéz elzárkózni azok
nak érvei elől, akik szerint a kérdés ilyen 
megoldása nem lehetséges.

— Milyen értékpapírokat nem lehel valorizálni? — kór- 
ílcztük,

— A kormányzat nem gondoskodott arról 
felelte Teleszky —, hogy a záloglevelek cs az 
úgynevezett községi kötvények rossz pénzben 
ne legyenek visszafizethet ük. Mivel ez a 
koronaronilás ideje alatt megtörtént, ennek 
sajnálatos, de logikus következménye, hogy 
ezeket az értékpapírokat az adósok terhére 
ne valorizálják, mivel ez igen nagy jogbizony
talanságot okozna és leküzdhetetlen technikai 
nehézségekkel járna. íla nehezen, azonban

EGÉSZSÉG ÉS BOLDOGSÁG:
mama és gyermeke a tisztaság üdítő érzetében, frisseségtőí sugározva, ápolva 
és gondozva. Örömteli egészség nevetve mutatja a ragyogó foggyöngyöket

A Kalodont fogkrém mindennapi használata a legbiztosabb módja, 

hogy fogaink épségét és szépségét megőrizzük.
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Élt 44 évet
Szombat délután szitáló esőben, ernyők alatt 

szomorú csoport ment egy koporsó után a 
Kerepesi temetőben.

A koporsóra ez volt Írva: Gombaszögi 
Margit. Negyvennégy éves korában halt meg.

Pár hónap élőit még az Andrássy-uton 
elegáns kocsiból köszöntgetelt ki édesen, vidá
man, ragyogó szemekkel, teljes szívvel, ahogy 
csak ő tudott köszönni magamfajta méltatla
noknak.

Nem lehetett hinni, hogy az Andrássy-itéi vig 
fogatból ily gyorsan temetési kocsi lesz s az ülő 
szépség, akinek száján s szép, fehér fogain az 
élet ragyogott, koporsóban fog feküdni s 
fekete, gyászalakok tolják be fekete politúros 
ajtón, üveges hím'óba, amely a halál tisztele
tére kínosan van ily ragyogóra lakkozva.

Akinek a koporsóját oly tisztelettel s annyi 
gonddal emelték a temetői szolgák, derék lény 
volt, egy igen finom, jó teremtés, csupa szív, 
csupa jóság és kedvesség.

Ha a Nagy Nő valami intézmény vagy kül
földi társaság lenne, magyar országi képviselő
jének Gombaszögi Margitot kellett volna meg
tenni. ö képviselte a Nagy Nőt Budapesten.

Nótákat énekeltek róla, darabokat szabtak 
alakjára, a Durnas-értelemben vett igazi nagy 
nő volt, csupa érdekesség és regény.

De meg kell írni, hogy csak kifelé látszott 
ily komplikál Inak. Alapjában, egyszerű volt, 
igen jó, igen korrekt, a legegyenesebb ravasz
ságot, rosszaságot senki nem tételezett föl róla. 
Nem tett rosszat, nem mondott rosszat, nem 
gondolt, rosszat, nem kívánt rosszat senkinek. 
Soha nem hallottam, hogy valaki panaszkodott 
volna rá.

Így lehetne őt jellemezni: Itt nyugszik egy 
asszony, aki nem hazudott, nem irigykedett, 
nem gúnyolódott. Béke hamvaira.

Egy szegény asszony nyugszik itt, aki min
den ragyogása mellett sokat szenvedett, sok 
bánat és csalódás érte, sokszor fájt a feje és 
sokszor tette kezét a szivére, mert nagyon saj
góit belül.

Ha valaki számolta volna. Gombaszögi Mar
git, akit mindig nevetni látlak, többször sirt, 
mint nevetett. De neve, szépsége, hire nem 
hagyták békéiben, este ragyogni kellett, vissza 
kellett tartani a sírást, mert a premieren a 
páholyban szép akart lenni.

Senkit nem szerettek olyan sokan, mint őt. 
Mindenki ott volt a temetésen s ezen a teme
tésen nem kötelességből jelentek meg. Hanem 
bánatból, sajnálatból, tiszta szívből, őszintén.

S ha nem is volt egy zokogás, jajveszékelős 
temetés, mindenkinek az arcán mérhetetlen bá
nat és keserűség látszott. Mindenki hallgatott, 
mindenki bámult sápadtan, ezek intelligens 
emberek, ezek Ízlésesek, nem a hajukat tépik, 
hanem belülről marcangolják magukat, némán, 
elkeseredetten.

A színigazgató, ha fitty örészelt is, ez csak 
szórakozottság. Alapjában éppen úgy meg volt 
rendülve, mint a negyvenéves, kopasz színész, 
vagy a kopott, sárguló hajú primadonna, aki a 
sírok közt eltévedve, ijedtében szaladni kezdett, 
attól, félt, hogy nem találja meg az utat kifelé, i 

Mindnyájan ahogy ott álltunk és körülvettük 
a sirt, a sarkunkig le voltunk sújtva. Mindenki 
a másikai nézte, milyen öreg, milyen kopott, 
mindenki a másikat sajnálta.

Magára nem is mert gondolni senki. Csak 
mellettem a festőművész jegyezte meg, mikor 
kifelé mentünk: „rémes dolog most ebben a 
csúnya időben visszamenni, élni."

Nádas Sándor

— Kner Izidor kapta az Országos Iparogyesület. arany
érmét. Vasárnap délelőtt tartotta inog az Orttdgos 
Iparcgynuület rendes évi közgyűlését Gróf Zichy Jenő- 
utcai székházában. A közgyűlést Kaszab Aladár elnök 
nyitotta meg. Megnyitójában az ipar vdlsiigos helyzeté
ről foglalkozott. Utána Kdlnokl Kovács Jenő igazgató 
az évi jelentést terjesztette elő, majd megejtették a 
tisztújító választásokat. Az iparegycsillot uj alelnöke 
Jungfcr József nngyiparos lett. Ezután az elnök be
jelentette, hogy az egyesület aranyérmét ezldén Anrr 
Izidor gyomai nyomdászmesternek Ítélték meg, aki ebből 
az alkalomból tízmillió Koronás alapítványt tett az egye
sület javára.

— Orvosi hír. Dr. Róth Miklós igazgató-főorvos, bel
gyógyász, a Korányi-klinika volt adjunktusa, lakását és 
rendelőjét V, Honvéd-utca Ifi (Alkotmány-utca sarok) alá 
helyezte át. Uj telcfonszám: 220—88.

MICHELIN PNEU
Gyári lerakat.

AUTOFÖLSZERELÉSEK
NAGY JÓZSEF, AndrásRy-ut 34. Tel. 21-97 WSRP- Saját órdeko, hogy tálain árajánlatot

_____ aReggex_____
_  A kormányzó Tisza Istvánról beszélt De

recskén. Derecskéről jelentik: Vasárnap dél
előtt bensőséges ünnep keretében lepleztek le 
a bábomban elesett 390 hősi halottnak emlék
művét, Az ünnepélyen Horthy Miklós kor
mányzó és Uakovszky Iván bel üg.vmi tirisztor is 
wözt vett. A leleplezés után a derecskéi leven
ték zászlaját szentelték föl és áldottak meg a 
különböző egyházak lelkészei, majd a «or- 
mányzó arra buzdította a leventéket, legyenek 
mindig hűek ahhoz a zászlóhoz, amely ala so
rakoztak, ápolják körükben a nemzeti érzést 
és tartsanak maguktól mindent távol,, ami a 
magyart a magyartól elválaszthatja. Ezután. a 
kormányzó a községháza nagytermében külön
böző küldöttséget fogadott és az üdvözlésre 
adott együttes válaszában kiemelte, hogy 
Biharvármcgye a nemzet nagy küzdeleméiből 
mindig híven kivette részét. A vármegye nagy 
fiának, gróf Tisza Istvánnak halála, pótolha
tatlan veszteség nemcsak a megyének, hanem 
az egész országnak is. A kormányzó délután 
4 óraiker utazott el Derecskéről.

— Barta Ödön temetése. Vasárnap délután 
helyezték örök nyugalomra a farkasréti teme
tőben Barta Ödön volt, országgyűlési képvise
lőt, a régi magyar politika egyik sokat emle
getett harcosát. Az elhunyt politikust , csa
ládja, volt képviselőtársai és tisztelői kisértek 
utolsó útjára. A koporsót a temető halottae- 
liázában ravatal ózták föl. A gyászszertartá- 
■on számos közéleti előkelőség közt ott voltak

Szterényi József báró. Szász Károly és Tóth 
János titkos tanácsosok, Éber Antal, (korín 
Ferenc, Lányi Mór, Szigcthy János, Kovács 
Dénes, Béla Henrik, Nemess Bertalan volt kép
viselők. A koszorúkkal elborított ravatalnál 
Haypál Benő református lelkész mondott 
gyáiszbeszédct:

— Barta Ödön a régi Idők politikusai közó tartozott, 
akiknek közéleti munkája szüntelen áldozás, mások javá
nak szolgálata volt. Mert ő is, mint a régi idők nagy 
emberei, kötelességének tartotta az áldozást és dicső
ségnek a szolgálatot.

A nyitott sírnál Benedek János nemzetgyű
lési képviselő búcsúztatta Barta Ödönt volt 
képviselőtársai és tisztelői nevében.

— Élete fogytáig — küzdő hatcosa volt a hazaszeretet
nek, hazája függetlenségének és a magyar közgazdasági 
életnek. Fönt, az északkeleti határszélen, a inuzeulyi 
parasztommá velünk együtt siratják az elhunytat, aki 
nekik képviselőjük, apjuk volt. <5 az igazság templomát 
akarta fölépíteni ebben az egymdsralörö gyilkos világ
ban. Barta Ödön az Irányi Dánielek munkáját foly
tatta egész életében, azt a munkát, amely eggyé akarta 
forrasztani a nemzetért dobogó sziveket.

— Pál Tamást, az „Uj Nemzedék**  letartózta
tott munkatárnát vasárnap szabadlábra he
lyezték. Ez év október K-án ti rendőrségi sajtó
iroda helyiségében tartóztatták le Pál Tamást. 
az „Uj Nemzedék**  munkatársát, hűtlenség, 
lázadás és sikkasztás miatt. A vád szerint Pál 
Tamás munkatársa volt, a /toboz-fi vérek „Pesti 
Élet**  cimü lapjának és e lapba irt cikkeivel 
követte el a. hűtlenség és lázadás bűntettét.. 
Sikkasztásért a „Magyar Távirat'’ Iroda**  je
lentette föl. A vizsgálat során kiderült, lu»g.v 
Pál nem volt állandó munkatársa, a „Pesti 
Élet“-nek, mindössze két cikket irt a lapba, 
ezek pedig a hűtlenség és lázadás vádjának 
igazolására nem alkalmasak. Miután a ...Ma
gyar Távirati Iroda*  sikkasztás miatt telt föl
jelentését már előbb visszavonta, Pál Tamás 
ellen a vádtanács az eljárás', megszüntette éti 
őt vasárnap délben szabadlábra helyezte.

_  Szilágyi Erzsébct-lcányglmnitzlum <• hó l!)-ón, csiitörtö 
kön este fi órakor a Budai Vigadó nagytermében műsoros 
hangversenyt, rendez. Közreműködnek: a SzJojanovits- 
Icreott, Dollién Klára hegedű-. Fejér Erzsébet zongora 
és Sznrvassy Olga sznvalómiivésznők. Jegyek: VH> 20 
ezerig az iskolában (I. Iskoln-lér I).
i 1 :-------------------r-'r-
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Gyönyörű valódi perzsa 
összekötők......................... 1,500.000 K-tól

Egy remek valódi perzsa ebédlő 12,500.000 K 
Príma Tiibris „ „ „ 14,000.000 K
Alkalmi vételek. — Szőnyegek kis hibákkal 
bámulatos olcsón. — Argaraun, Axminster 

és egyéb szőnyegek, divántakarók ;

SCH8LLINGER BÉLA
Budapest VB, Teréx-körut 15

! Aiapittotott 1006-bnn :

STANIOL
fehér és minden sziliben,

KRÍM l7inA!9 v,h kor'< Klnusil-utcn 30 D£,1MVI« Telníom Jóltaf 146-73

WNNF kárjon, ntlalölt w I n n i o l I vénáról ! W*®

— Debrecenben vasárnap nyitották meg a 
Szinyei-Társa.'.ág kiállítását. Debrecenből je
lenti A Heggel tudósitója; Magoss György 
polgármester és Csűrös Károly kulturbanács- 
noik nagy érdeklődés mell űt, vasárnaj) dél
előtt nyitották meg a budapesti Szinyei Tár
saság tárlatéit, amelyet a Társaság a legelő
kelőbb művészek részvételével rendezőit. Az 
ünnepélyes megnyitás előtt Lázár Béla dr. inii- 
kri'tikus fÖlolvasást tartott -t. modern magyar 
festészetről. A tárlat jelentőséget Glatz Oszkár 
főiskolai rektor és Csűrös kidturtanáesnok 
méltatták. Úgy az elhangzott beszédek, mini 
a kiállított müvek a közönség nagy tetszésé
vel tál ál kozlak. A kiállítás nagyon szép 
anyagi sikerrel is biztat, számos vásárlás lör- 
iónt, különösen Glatz képeit vásárolják. \ 
város részéről kiküldőit bizottság több l.epet 
jelölt ki, amelyeket Debrecen városa fog meg
vásárolni. A budapesti művészek, akik a ki
állítás megnyitására leutaztak Debreceni e, az 
egyetem vendégei. Tiszteletükre vasárnaj) esle 
a polgármester vacsorát rendezett, amelyen 
megjelentek úgy az egyetem, mint a vá ősi 
11 at óság ké pv i sol ői.

— A Mentő-sorsjegyek húzása e héten, szombaton '■■■■■ 
7 órakor tarlntik meg a Mentő - Egyesület Markó ul- ii 
székhazában. Akinek még nincs sorsjegye, siess n venni! 
Ara ío.ooo korona.

Ha köhög 
vegyen azonnal egy doboz

EGGER 
mellpasztillát 
65 év óta legjobb rekedt

ségnél és köhögésnél

Szőrme bundák Evetovlcs szűcsnél, Budapest, 
Erzsébet-tér S, 1. em.
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— Elhalasztják a francia-magyar szerződés 

ratifikálását. A francia-magyar szerződés be
cikkelyezéséről szóló törvényjavaslat, nemcsak 
ellenzéki, hanem kormánypárti körökben is 
mostoha fogadtatásban részesült. Teljesen be
avatott helyen közölték A Reggel munkatár
sával, hogy a kormány maga is tisztában van 
a szerződés tagadhatatlan gazdasági hátrányai
val, de ennek ellenére sem térhet ki a rati
fikálás elől, legföljebb arról lehet sző. hogy a 
ratifikálás időpontját elhalasztják. Júliusban 
azután módja lesz a kormánynak arra, hogy 
a szerződés hátrányos rendelkezésein változ
tasson. Ez az ideiglenes szerződés ugyanis 
mindössze fél esztendőre szól és ha februárban 
vagy márciusban életbe is lép, a rendelkezésre 
álló rövid ülő alatt alig nyílik alkalom, arra, 
hogy a szerződés előnyeit velünk szemben túl
ságosan kihasználhassák.

— Vasárnapi öngyilkosok. Ródy Károlyvfi 54 óvos ház
tartásbeli nő a Tisza Kálmúil-tór 6. számú házban levő 
lakásán szublimáttal mcginórgozte magát. — A Horn 
Ede-ntca 4. számú házban JJiwy Sdiidor 27 éves soffőr 
anyagi gondjai miatt fölvágta , karján az, örökét. A 
Kókus-kórházhan ápolják őket. — Farban Piroska 24 óves 
nevolőnö vasárnap délelőtt a Szőchcnyl-fürdő egyik 
kabinjában mindkét karján fölvágta az örököt. Amire 
a ménfőkét kihívták, ignn nagy vérveszteség érte és 
esz,inéletlonül szállították a Rókus-kórhézba. — Rató Mar- 
Hit 20 éves leány Knn-ntca 4. szám alatti lakásán nyitva 
hagyta a gázcsapot, líletveszodelmes állapotban kórházba 
szállifották. — Frierlmnnn Márkus 55 éves röpülőgépgyári 
I iszt. viselő vasárnap reggel eltávozott lakásáról és csak 
jóval később vették észre, hogy Íróasztalán levelet ha
gyott, amelyben bejelenti, hogy a Dunába öli magát.

— Germanova megbetegedett. Az elmúlt sze
zonban Budapesten itt járt moszkvai művész
társulat zseniális művésznője, Germanova 
asszony Iiiarritzban súlyosan megbetegedett. 
A művésznőt megoperálták, de. állapota még 
mindig nagyon súlyos.

— A Melles - vonósnégyes vasárnapi hangversenye. 
Valóban űrt tölt l>o zcncélotiinkben a Melles-vonósnégyes 
népszerű ciklusa, amely az ogy évtized előtt megszűnt 
/icménv—,S‘c/i»,7er"kvurtett óta olőször vállalkozik a 
kamarazenének szélesebb körben híveket szerezni, /tavai 
és Reelhoven vonósnégyeseit egységes stílusban, finom 
összjátókkal adták ölő. Az, est fénypontját azonban 
Mozart E-dur zongorahármasa képezte, amelyben /tarlók 
Itóla, ma szinte, egyedülálló acélszárnyu költői elképze
léssel, gazdag szövésű, tiszta. billentésű zongoratónusával 
működött közre. A hangverseny a siker jegyében folyt le.

— Betörők jártak a Newyork-kávéliázban és 
kirabolták a pénztárt. A szombatról vasárnapra 
virradó éjjel vakmerő betörők kirabolták, a 
Newyork-kávéház pénztárát. A betörők, való
színűen a hajnali órákban álkulcs segítségével 
behatoltak a hátsó folyosón az irodába. Itt föl
törték az íróasztalon levő vaskazetta zárjál és 
a vaskazetta egész larí almát. 53.000.000 koronát 
magukhoz véve, észrevétlenül eltávoztak. A be
törési csak vasárnap reggel vették észre, amikor 
a. kávéház pénztárosa, megjelent az irodában, 
hogy az előző napi bevétellel elszámoljon. A be- 
törésf bejelentették a rendőrségen. A vakmerő 
tetteseknek eddig még semmi nyoma.

— Gázol az autó és gázol a konflis. A Martinovies- 
lércn <g.v villamos elgázolta Ficscl Lajos 31 éves fem- 
munkást. A szerencsétlen ember lábát u kerekük elvág
ták. A Rókus-kói liúz.bíi szállították. — Az Ó-uti a IS. 
b'.umti ház előtt Rerrjcr .-Intal. konfliskoosis a 1 ocsijával 
elütötte Porét /. Jena 2l> éves nuigánlisz.lviselőt. A sú
lyos belső sérüléseket szenvedett tisztviselőt a Rókns- 
kórház.bnn ápolják.

— Sarrail tábornok jelentést tett Pa in levének. 
Parisból f óv irat ózzák: Pointeré miniszterelnök 
vasárnap délelőtt kihallgatáson fogadta Sarrait 
tábornokot, aki a sziriai helyzetről tett jelentést.

Mindenütt kaphatói

Egy sorsjegy ára:
20.000 korona

BÚZA 
főnyereménnyel 

és több száz nyeremény összesen

te

'■I

I*
I

|1.200millió
^korona értékben

Ralcovszky belügyminiszter kijelenti, 
hogy a nemzetgyűlés mandátumának meg- 
hosszabbitátsa ma még — elintézetlen kérdés 

Csődöt mondott a rendtörvényjavaslat tárgyalását sürgető 
kormánypárti képviselők akciója

(A Reggel tudósítóját ól.) Bethlen miniszter
elnök, Csaky, Pesthy és Mayer miniszterek 
ma este érkeznek vissza a mezőhegyest vadá
szatról Budapestre ós

a baloldali ellenzék vezető tagjai már 
holnap vagy holnapután érintkezésbe lép

nek Pesthy Pál igazságügyminiszterrel, 
hogy megbeszéljék vele a büntctönovclla 
bizottsági tárgyalásának elhalasztásával kap
csolatos teendőket, vagyis azt, hogy a törvény
javaslatot mlképen bontsák két különálló 
javaslatra, amelyek közül a büntetőjogi el
járásról szóló javaslatot rövid időn belül tető 
alá hoznák, míg a súlyosabb természetű 
anyagi rendelkezésekről szóló javaslat tár- 
gydlátsád bizonytalan időre elhalasztaná a 
kormány. Az igazságugyminiszter és a bal
oldali ellenzék tanácskozását azonban nem 
akarja tétlenül bevárni az egységes párt, jobb
szélső szárnya sem, amely tiltakozni készül a 
büntctönovclla bizottsági tárgyalásának el
halasztása ellen, sőt

lépéseket tett már a kormánynál a rend
javaslat napirendre való tűzésének érdeké

ben is.
A Reggel munkatársa beszélt ebben az ügyben

Rakovszky Iván

— Ma tárgyalják Capp tábornok följelenté
sére a Turul ncgyszázmiiliós pinkapénzügyét. 
A k/'rlyacsatáiról nevezetessé vált , Turul. 
Kaszinó körül támadt első rágalmazási pórt 
ma, hétfőn délelőtt 10 órakor /tárgyalja 
dr. Lollok járásbiró, Capp Gusztáv tábornok', 
a Turul elnöke és Kamenilzky Pál, a Turul 
igazgatója, ugyanis rágalmazásért és becsület
sértésért. följelentették Kossányi Lászlót, a 
Turul volt országos jegyzőjét, aki többek 
jelenlétében azt állította, hogy Capp tábornok 
és Kamenitzky a Turul jövedelmeiből, elsősor
ban pinkapénzeiből, körülbelül 400 millióval 
nem számoltak el. Egyébként most fejezték be 
azt, a vizsgálatot is, amelyet a belügyminiszter 
rendelt el a Turul vezelői ellen ugyanebben az 
ügyben. A belügyminiszter rendeletére dr. 
Keresztes, fővárosi tanácsjegyző, folytatta le a 
vizsgálatot s tanúiként kihallgatta 7k/ía.y/.vívón 
nyugalmazott tábornokot, dr. Fiizcsséry Ár
pádot, a Turul ügyészéi, Gutensteín Frigyes 
nyugalmazott, állampénztári tanácsost, Kos
sányi László egyetemi hallgatót, lovag Ger- 
hauser Jenőt, Ghi,messy Béla gópgyárost. A 
tanúvallomásokat ó.s a vizsgálat egyéb meg
állapításait. dr. Keresztes a napokban terjeszti 
föl a belügyminiszterhez.

— Széchenyi emlékezete a Petőfi Társaságban. Vasárnap 
délelőtt a Magyar Tudományos Akadémia fölül várótermé
ben tartotta meg a Pctótl Társaság novemberi fölolvasó- * 
ülését, amelyet részben gróf Széchenyi István emlékének 
szentelt Az elnöki székben Pékár (lyula ült, aki ineleg 
Hzavnkban emlékezet*  meg Rársony Istvánról 70. szülétós- 
nnpja alkalmából, Ferenezy Zoltán ..Száeltcnyi-emlékez- 
tc.16" címen tartotta meg ünnepi előadását, azután Pclri 
'lói' eny Széchenyiről szóié, szonettjét is ...I szentesi l.'Hii 
sírok” cimü költeményét olvasta föl. Lázár István eg.v 
modern hitt egét olvasott föl Krisztus szülotósóről. lián 
.Hadár, /Intern Koskennie mi finn költő verseiből muta
tott be szemelvényeket.

— Letartóztattak egy volt artistanőt, aki há
rom országon keresztül csemitészle a selymet. 
A főkapitányság vonatellenőrző detektivjei 
már hónapok óta figyeltek ogy elegáns fiatal 
mit. a,ki Bécsből jövet, hetenként, többször is 
átutazott Budapesten, ahonnan Bukarest, felé 
folytatta útját. A detektívek megállapították, 
hogy a nő rengeteg csomagokkal utazik, ami
ket a vonatot kísérő vasutasok rejtettek el az 
étkező- és podgyászkocsíkon, sőt még a szenes
kocsin is. Budapesten, az átszállások alkalmá
val, néhány fiatalember segédkezett a nőnek, 
amikor ti csomagokat a bécsi vonatról a buka
resti vonatra át rakatta. Végül is most szom-

„ENGEM SZERESS"
attrakciói a
Színházban:

Titkos Ilona — Balázs-nótákal énekel 
C-iOrttos Sy65la— magyar nótákat énekel 
Titkos és Caortos — csárdást táncolnak 
Balázs Árpáid — legszebb dalai 
Sas Náci — legszebb dala

Lalla Collina és Ed n a May 
világhírű angol güri ők 

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

Vörös Jancsi cigánybandája. Katonazenekar 

belügyminiszterrel, aki a következőket mon 
dotta:

— A kormánypárt egy része csakugyan 
sürgeti a rendjavaslat tárgyalását,

ez az akció azonban előreláthatóan ered
ménytelen fog maradni.

A. rendjavaslatot ugyan már régen beterjesz- 
I tettem a nemzetgyűlésnek, de számításom 
I szerintI

semmiesetre sem fog sor kerülni arra, 
hogy a javaslatot inég az idén letárgyal

hassuk.
Ezt már csak a nemzetgyűlés munkarendjének 
mai alakulása sem lenné lehetővé.

Munkatársunk ozutén
a nemzetgyűlés mandátumának megliosz- 

szabbi fására
terelte a szót, megemlítvén, hogy Puky 
Endrének, a választójogi törvény előadójának 
nyilatkozata szerint a nemzet gyűlés mandátu
mának meghosszabbítása már a választójogi 
t örvény ben benfoglaltati k.

— Ez ma még egy elintézetlen kérdés
— válaszolta a belügyminiszter —, amelyről 
éppen ezért nem is nyilatkozhatom.

haton a detektívek a Bécsből Budapest felé 
haladó vonalon igazolásra szólították föl a 
nőt, aki csakhamar bevallotta, hogy a csoma
gokban selyemért! van. amit már öt hónap óta. 
csempész ily módon Bécsből Romániába. A nő, 
Róth Gizella volt artistanő, bűntársait nem 
volt hajlandó megnevezni. Azt állította, hogy 
Béesbeu a vasutasokat esetről-esetre veszte
gette meg, hogy a csempészárut elrejtsék.
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Vasárnap hajnalban a Kamaraerdőben 

leütöttek egy kocsist, aki eszméletét vesztve 
megfulladt a sárban

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 
a budafoki rendőrség1 telefonon értesítette a 
budapesti I. kerületi rendőrkapitányságot, hogy 
a Kamaraerdőben, a Budafok felé vezető utón 
egy férfiholttestet találtak, amelyen külső sé
rülések láthatók. Rendőri bizottság ment ki a 
Kamaraerdőbe, ahol a budafoki rendőrkapi
tánysággal együtt megkezdték a nyomozást. 
A halott egy fiatalember volt, akinek

homlokán, a bal szemöldök fölött forintnyi 
nagyságu mély seb tátongott.

A rendőrorvos véleménye szerint ez a sérülés 
tompa tárgytól eredhet. A holttest arca teljesen 
a sárban volt, úgy, hogy szája és orra tele volt 
sárral. A bizottság megállapítása szerint a sze
rencsétlen ember nem az ütéstől halt meg, ha
nem

megfulladt a sárban.
Átkutatták zsebeit és a talált Írásokból meg
állapították, hogy a halott Peck Vince 21 éves 
budaörsi kocsis. A holttest körül a sárban du
lakodásra. valló lábnyomok látszottak és a sár
ban látni lehetett, hogy

a holttestet vonszolták.
A nyomozás megállapította, hogy Peck Vince

— Eckener léghajón két nap alatt akarja el
érni az Északi sarkot. Berlinből jelentik A. 
Reggel-neik: Vasárnap a porosz községek kon
gresszusán dr. Eckener előadást tartott Zeppe
rmiről és alkotásáról és fölhívta a hallgatóság 
figyelmét arra, hogy a Zeppelin-müvek csak 
úgy f airt hatók fönn, ha minél előbb egy nagy
térfogatú léghajót építenek. Ennek a hajónak 
építési költségei négymillió aranymárkát ten
nének ki. Igaz ugyan, hogy az ántánt nem 
engedélyez 30.000 köbméternél nagyobi) lég
hajót, azonban remélhető, hogy ott, alhol tudo
mányos célokról van szó, az ántánt. nem gör
dítene akadályokat nagyobb térfogatú léghajó 
építése elé. Eckener kijelentette, hogy egy 
ilyen léghajóval egy vagy két nap alatt meg 
lehelne oldani a sarkutazás problémáját, ami 
a német nép presztízsét nagyon emelné.

Megérkezett
a legszebb férfi

női- és gyermek
Pullover

I

r

Harisnya, keztyüés kötött- 
szövötláru speciális szak

üzlete

BecK Gyula, Budapest
VII, Erzsébet-körut 32. szám 
a Royal-Orfeummal szemben

Budaörsön Rítta Gergely fuvaros alkalmazottja 
volt. Szombaton reggel a kocsist egy kísérővel, 
Pentl Antallal Budapestre küldték, hogy áru
kat vigyen Budaörsre. Vasárnap reggel csak a 
kocsit kísérő Pentl Antal érkezett meg, Buda
örsre, teljesen lerészegedve és a rendőrség csak 
kijózanodása után tudtia kihallgatni. Pentl An
tal azt adta elő, hogy szombaton este, amikor 
hazafelé hajtottak, a Fehérvári-utón betértek 
egy vendéglőbe és ott maradtak záróráig. Mind 
a kettőn ittasak voltak. Amikor a Kamaraerdőn 
mentek keresztül, Peck Vince leszállt a kocsi
ról és elmaradt, mire ő egyedül ment tovább a 
kocsival.

A rendőrség igyekezett megállapítani, hogy 
a késő éjszakai órákban kik jártak a Kamara
erdőn át, vezető utón, azonban ezideig ezt még 
nem sikerült tisztázni. így csupán következ
tetni lehet arra, hogy mi történhetett Peck 
Vincével. Valószínű, hogy az ittas ember gyalo
gosan folytatta útját és

találkozott valakivel,
akivel szóváltásba keveredett és leütötte. Az 
ütéstől elvesztette eszméletét és a nagy sárban 
megfulladt. A rendőrség a kocsis titokzatos ha
lála ügyében folytatja a nyomozást.

— Hébelt Ede képviselőt nem kell inegope- 
rálni. Iloffmann Vilma zongoraművésznő ami
nap tért vissza Svájcból, ahol a leysini szana
tóriumban meglátogatta Hébelt Ede képvise
lőt. A művésznő elmondta A Reggel tudósitó
jának, hogy Ilebclt állapota lényegesen javult. 
A kezelése olyan eredményesen halad, hogy az 
amputálás veszedelme elmúlt ugyan, de még 
félcsztendőbe is telik, amire a beteg képviselő 
elhagyja a szanatóriumot.

— „Asszonyt pompa." (Nádat Pál. könyve.) Minden 
pompa asszony! és ahol pompát látsz, bizonyos lehetsz 
afelől, hogy ott az /Iszony uralkodott vagy uralkodik. 
Jla filozofálnánk, azt kellene mondanunk, hogy a pom
pában kárpótolja magát az asszony mindazért, amit a 
a szerelem ígért, de nem teljesített. A pompában az 
asszony érzésvilágának a deficitjét egyenlíti ki a férfi és 
minél nagyobb a pompa, annál nagyobb az asszonyi 
lélek koldussága. De ije filozofáljunk, örvendjünk annak, 
hogy volt valami, amivel megvigasztalódott az asz- 
szonyl lélek és no szégyoljük bevallani, hogy ez a valami 
volt megteremtője a művészetnek és egűik legjelentősebb 
lendítő ereje a modern kapitalizmusnak. A művészet és 
kapitalizmus története az asszonyi pompa története is 
ób ennek a történelemnek folyamatát tárja föl Nádai 
Pál „Asszonyi pompa" cimü könyvében. Az ékszerek, 
ruhák, bútorok, illatszerek, terített asztalok, paloták és 
kertek pompájából kiérozziik az egyes korszakok törté
nelmi levegőjét, amely sokszor illatos, de még többször 
a rothadásig áporodott. Nádat Pál irásmüvészeténok leg
nagyobb sikere, hogy érzékeltetni tndjn a pompa ki
alakulását. Mindennek a centrumában ott látjuk az 
asszonyt, aki bűnösen tékozló, de mégis szeretettel néz
zük őt, mert a benne élő romból sarjadzik ki a művé
szetnek annyi szépsége, a teremtő erőnek annyi remek 
alkotása és n modem termelésnek gigantikus világa. 
Logikus dolog, hogy a könyv kiállítása semmivel sem 
marad nmögött a pompa mögött, amely ennek az érde
kes és értékes munkának az inspirátora volt. Damkó 
Ödön illusztrációi is stílszerűen illeszkednek bele ebbe a 
pompába.

Belvárosi Színház
1.. — ■■■ I...   I. II ■ .
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— Letartóztattak egy álrendőrkapitányt, 
aki zsarolta a kereskedőket. A főkapitányságra 
az utóbbi időben több följelentés érkezett kü
lönböző rendőri vonatkozású könyvek ügy
nökei ellen, akik fölkeresik a budapesti keres
kedőket, iparosokat és egyéb cégeket, ahol az 
általuk terjesztett könyvnek hivatalos színe
zetet adnak és nem egy esetben rendőrtiszt
viselőknek vagy detektiveknek adják ki ma
gukat. Ezek az ügynökök olyan föllépést tanú
sítanak, hogy a rendőrségre való hivatkozással 
megfélemlítik a. kereskedőket. Legutóbb a 
Vili, kerületben tűnt föl egy ilyen ügynök, 
aki egy mintakönyvvel járta végig a kereske
dőket, amelyben azonban csak kél oldal nyom
tatott szöveg van. A könyvnek a címe „A fő
kapitányság és kerületi kapitányságok rendőri 
útmutatója" és a könyv szerkesztőjeként tfftZ.?/ 
Alajos rendőrföl ügyelő van föl tüntetve. Ez az 
ügynök mindenütt rendőrfogalinazónak vagy 
rendőrkapitánynak adta ki magát és ha. valaki 
nem akart vagy vonakodott előfizetni az 
útmutatóra, azzal állt elő, hogy majd a Vili, 
kerületi kapitányságon figyelemmel fogja kí
sértetni az illetőt. Fúrni Károly Karpfcnstein- 
utca 12. szám alatti vendéglőstől is fölvett ez, 
a „rendőrkapitány" 500.000 korona előfizetési 
összeget és amikor a vendéglős, aki a könyvel 
még nem kapta meg, érdeklődni kezdeti a ka
pitányságon. megtudta, hogy rendőrtiszt vise
lők semmiféle ügynöki munkát nem végeznek, 
igy tehát a nála járt ügynök szélhámoskodon. 
Vasárnap délelőtt fölismerték az ügynököt és 
rendőrnek adták át, aki előállítót la a fő
kapitányságra. Kiderült, hogy a ..rendőrkapi
tány" Mechlovits Andor 40 óvos , foglalkozás
nélküli magán.hi vatalnok. Az álrendőrkapi
tányt, akit a budapesti királyi ügyészség is 
köröz, előzetes letartóztatásba helyezték.

— A város! mérnökök Jutalékot kérnek n beruházás! 
költségekből. A Városi Mérnökök Országos Szövetsége 
vasárnap délelőtt tartotta rendes évi tisztújító közgyűlé
sét a Városházán. A közgyűlés a szövetség uj elnökévé 
Orczy Gyula székesfővárosi tanácsnokot választotta meg, 
majd Ránóczy Réla főmérnök elől erjesztette a szövetség 
módosított alapszabályait. A közgyűlés az. uj alapszabály 
tervezetet elfogadta, majd pedig megválasztotta a szö
vetség uj tisztikarát is. A választás után következtek 
az indítványok, amelyek során elhatározták, hogy n vá
rosi mérnökök jövő évi vándorgyűlését Nyíregyházán 
tartják meg. Indítványt nyújtottak be az építkezések 
megindítására és javasolták, hogy az állam no saját 
maga, hanem a. városok által építtessen kislakásokat. 
határozatban mondotta ki a közgyűlés, hogy a jövőben 
a beruházásoknál jutalékot kérnek a városoktól a műszaki 
hivatalokban dolgozó mérnökök számára. A közgyűlés a 
javaslatot elfogadta.

— Az ügyészség eljárást indított egy lábtörő 
futballista ellen. Még a, múlt évben történt, 
hogy a MAC—BAK-mérközés első negyed lírá
jában Szabó Istváps-ít BAK „Csokoládé" néven 
ismert játékosa olyan szerencsétlenül futott 
össze Imrédy .Józseffel, hogy annak a lába el
törött és feloszt endeig őrizte az ágyat. Az 
MLSz fegyelmi bizottságin Toldy Zoltán dir. 
törvényszéki bíró elnök lésé vei megszüntette az 
eljárást Szabó ellen, mert a mérkőzést vezető 
bíró, Lálity Ferenc szerint is, Imrédy véletlen 
baleset áldozata lett. Ezzel azonban az ügy 
nem ért vkSget, mert a kir. ügyészség Szabó 
István ellen gondatlanságból okozott súlyos 
testi sértés rímén megindította az eljárást' és 
már vádiratot is adott Szabó István ellen.

— Az olasz trónörökös tagja lett a szenátusnak. 
Rómából jolrmti /f Reggel tudósítója: Az olasz törvények 
szerint a trónörökös, amidőn nagykorúságát eléri, tagjn 
lösz az olasz szenátusnak. Miután a trónörökös az elmúlt 
héten nagykorú lőtt, ünnepélyes formák közt bevezették 
és üdvözölték a szenátus ülésén.

— Férfi-kelengyékben a legkiválóbbat produkálja Gál 
fehérnemű-specialista, Kúroly-körnt 3.

RenaissanceSzInház

FOGORVOS
Dr. Kovács 8., Erzsébet-körut 40-42
Fogtömés, fogpótlás, szájpadlásnélküli fog
sorok. KezSvcsményes átrak és fizetési föl
tételek. 10 évi jótállás. Vidékiek soronkivül

J Árverés!
Urissoba, btfrgar- 
nlturn és fotelek, 
sznlón, nntlk búto
rok, régiségek, 
márványok, 
broniok, ezüst
tárgyak, elefánt- 

csontszobrok, elsőrangú festmények, perzsa- és 
smyrnaszőnyogok, gobelinek, brüsszeli csipkék, 
roló 8 irodaiul torok, Arnheim- és más pénsszekré- 
nyek,modern G üléses, csukott-nyitott Stoyor-nutó, be
szélő pnpagály stb.Az Árverési Csarnokközbonjöttóvol 

hétfőn, november 16-án d. u. 3 órától 
Oyár-utca 1. Se. alatti holyiségoinkbon nyilvá

nosan olndatnnk
Tauszik L. és Társa, száll, és biz. váll.

Szombaton, november 21-én

először

Földes Imre
vigjáteka, előjátékkal 3 fölvonásban

Kürti József, Mészáros Giza, 
Harsányt, Bérczy, Turay Ida, 
Baló,Hoykó, Bacsányi Paula., 

Tihanyi Juci

Csütörtökön, november 19-én

először

MARIKA
Zágon István
3 fölvonásos vigjáteka

Gaál Franciska 
(mint vendég) 

Somlay, Papp Jolán, 
Gózon, Makláry, stb.

I
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aniinr^i1^ ’a ■ £ demokratikus biokban egyesült ellenzéki partok, A Reggel értesülése 

szerint, rnowf fejezik be napok óta tartó meg
beszéléseiket, amelyek arról szólitak, hogy mi
lyen sorrendben rendezik népgy illéseiket az 
egész országban, Az utóbbi hetekben a szabad
elvű ellenzék kötelességeiről és felelősségéről 
megindult vitáknak tehát örvendetes ered
ménye van: a Demokratikus Biok országos 
agitaciót kezd, végre! Mi hónapok óta sür
gettük ezt az akciót, amelybe kétségtelenül 
belekapcsolódnak majd olyan ellenzéki poli- 

ik nem tartoznak a biok köte
lekébe. A fásult ország fásult közvéleményét 
csakis országos agitációval, csakis népgyüíe- 
sefleen lehet fölrázni és e föl frissült, megtisz
tult almoszférában más hangja és más vissz
hangja lesz a nemzetgyűlésnek is. Eddig majd
nem kizárólag a legalpáribb demagógiát hall
hatta a vidék, mert egyedül a fajvédők kis, 
de céltudatos tábora állott ki a polgárság elé. 
ügy értesül A Heggel, hogy a biok első nép- 
gyüléseit éppen a fajvédő kerületekben ter
vezi, azután kerül a sor az ország többi váro
saira és kerület székhelyeire. Az első csoport
ban Miskolcról, Nyireayházáról, Győrről, Sze
gedről, Szentesről és Tokajról van szó.

—- .József királyi herceg és Auguszta hercegasszony 
vasárnap Unnopolték házasságuk hnrmlnckettedlk év
fordulóját. József királyi herceg és zíupuszta királyi 
hercegnő vasárnap délelőtt szw/c családi körben ünnepel
ték meg házasságuk liarininckcttedik évfordulóját. A házi- 
ünnepsóget megelőzően délelőtt 10 órakor a főhercegi 
palota házi kápolnájában szentmisét hallpaltak. a fensé
ges család tagjai. A szárnysogédi hivatalban kitett ivén 
a társadalmi élet számos előkelősége tolmácsolta aláírá
sával jókívánságát a jubiláló hercegi párnak.

.— Apusnak kezet se csókolhatok — panaszko
dik Vanczák János leánya. Vanczák Jánost, a 
„Népszava" felelős szerkesztőjét, aki nyolc hó
napra. hagyta itt népes családját, hogy letöltse 
a sajtó vétségért reámért büntetést, gyermekei 
minden héten meglátogatják a gyűjtőfogház- 
ban. A képviselő leghívebb látogatója Manci 
nevű leánya, aki különben B-lií>tás magántiszt
viselőnő « mint A Reggel tudósítójának derül
ten újságolta, most a cipészmesterséget tanulja. 
Vanczák Manci elmondotta, hogy „apusnak" 
csak hetenként egyszer szabad ételt bevinni, 
minden hétfőn s ilyenkor egyik bátyjával ő 
viszi a kosztol. Először hiába mentek be a „Mar
kéba", mert amikor sorra kerültek, kiderült, 
hogy apust már kivittek a gyűjtőbe. Elpana
szolta. Vanczák János leánya, hogy ő most már 
csak kívül várakozik, a.mig apjának beadják az 
ételt, nem megy be hozzá, mert csak három lé
pés távolságról szabad vele beszélni és kezet 
sem csókolhat az apjának. Azt. hiszem— mondja 
Manci —, apust nügyön bántja ez a megalázás, 
azért nem megyek be hozzá. Egyébként nem 
hiszi, hogy apja jól érzi magát a gyiijtőfogház- 
b<i.n, mert biztoson fázik, a rabkosztot nem sze
retheti és a darócruha, szúr. "Reméli, hogy apját 
mégis látni fogja, mert — „hála istennek, annyi 
mentelmi ügye van, hogy mindazzal nem vár
hatnak nyolc hónapig és igya gyüjtőfogházh >! 
többször is meg fogják idézni a mentelmi bi
zottság elé".

— UJ képzőművészet! szövetség alakult. A magyar 
képzőművészek egy része — amint értesülünk — ...Vcmrcfi 
Stúdió" címen megalakította a mapyar képzőművészek 
ynzdasdfíi szövetségét. A Nemzeti Stúdió célja, hogy nem
csak az országban, hanem a külföldön és az utódállamok
ban is kiállítások rendezésével mozdítsa elő n magyar 
művészek alkotásainak értékesítését. A szövetség élére az 
alakuló ülésen a következőket választották meg: elnök 
Katona. Nándor. ügyvezető igazgató Déry Méla, az intéző
bizottság tagjai Baseli Árpád, Parádéz Árpád, Conrad 
Gyula, Erdőssy Béla, Kató Kálmán. Kövesd y Géza, 
Kézdy Kovács László, Kunffy Lajos, Mérő István és 
Vajda Ztigmond festőművészek.

Csak nyerhet, 
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Budapesten tavasszal 
angol Képzőművészeti Kiállítást ren

dez az International Society
Három neves angol Képzőművészeti szaKértő utazik Budapestre, hogy 

tanulmányozza a magyar művészetet
Lndon, november 13.

(A Reggel munkatársától.) A londoni magyar 
képzőművészeti kiállítás nagy sikere fölkel
tette a komoly angol művészi körö>k érdeklő
dését Magyarország iránt. Az International 
Society, Anglia legelőkelőbb müvészegyesíilcte, 
amelynek tagjai között találjuk az európai fes
tészet, szobrászat és grafika legjobb nevű mes
tereit,

tervbevette, hogy tavasszal Budapesten 
nagy gyűjteményes kiállítást rendez a mo
dern angol képzőművészek legújabb alkotá

saiból.
A Reggel londoni munkatársának alkalma volt 
Francis HowarddaT, a társaság tiszteletbeli fő
titkárával beszélni erről a kérdésről és a kö
vetkező fölvilágositást kapta:

— A Szinyei-Társaság kollekciója igen nagy 
meglepetést keltett, mondhatnám, a kiállitás 
legnagyobb sikere. Az újságok kritikái és a 
magyar műtárgyak iránt megnyilvánult nagy 
vételkcdv is bizonyltja ezt. Mi angolok, ha 
őszinte akarok lenni, meg kell vallanom,

eddig nem tudtuk, hogy Magyarország ilyen 
fontos és értékes tagja a világ képzőművé

szeti kultúrájának.
Most. hogy megismertük, minden igyekezettel 
azon leszünk, hogy a magyar művészetet minél 
közelebb hozzuk a szoros értelemben vett, nyu- 
gatcurópai mű vészközösséghez. Komolyan fog
lalkozunk a budapesti, kiállítás tervével. A ki
lencvenes években társaságunk már kiállított 
a magyar fővárosban. Most január közepén 
feleségem társaságában

Budapestre utazom,
hogy közvetlen közelről megismerhessem a ma
gyar művészet, mai fokát és remélem, áprilisban 
megtarthatjuk a kiállítást. Magyar országot, a 
festői magyar tájakat, annyira megszerettem, 
elhatároztam, a Balaton vidékén vadászkastélyt 
vásárolok.

Mr. Howarddal folytatott beszélgetésem után 
fölkerestem P. G. Konnodyt, a híres angol mű
kritikust. ki éppen A Reggel hasábjain fejtette 
ki már hónapokkal előbb a londoni magyar 
kiállitás szükségességét és nagy erkölcsi sikert 
jósolt. a magyar képzőművészeknek.

P. G. Konnody így nyilatkozott:
— A magyar kiállítást még nem volt alkal

mam megtekinteni — mondotta —, mert, csak 
tegnap érkeztem vissza, olaszországi utániról, 
örömmel hallom azonban kitűnő angol mű
kritikusoktól. hogy a kiállitás legnagyobb és 
legváratlanabb meglepetése a nagyszerű ma
gyar anyag, örvendek, hogy a. Szín yci-Társa
ság mephivott januári nagy kiállítására,

szívesen megyek Budapestre, szülőváro
somba

és két. ‘hétiig fogok majd a magyar fővárosban 
tartózkodni. Alaposan tanulmányozni óhajtom' 
a magyar képzőmiivészetet, hogy aztán angol 
és amerikai. lapokban Írjak cikksorozatot a ma
gyar művészetről, hogy bemutassam a világ
maik a nagy magyar tehetségeket, akiknek ne
vét még alig, vagy poriig cgyáltfüiálban nem 
•ismeri. Igyckezmi kell Anglia éi'deklődését a

konferánsz reviije
a
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Rövid bunda i,®00.000-tül,hoiis«w 3,COO.OOO-tól

magyar képzőművészet iránt, ébrentartani. 
A kiállitás ráterelte a műgyűjtő Anglia szemét 
Magyar országra és most lankadatlan propa
gandával ki kell használni a nagy szimpátiáit.

A Reggel munkatársa beavatott helyről úgy 
értesül, hogy a két neves angol képzőművészet: 
szakférfiún, Mr. Howardon és Mr. Konnodyn 
kívül a londoni magyar 'követség utján Kle- 
belsberg kultuszminiszter meghívta Mr. Lucasl, 
Anglia egyik nagyon tekintélyes művészeti 
íróját is. aki már a jövő hónap elején Buda
pestre utazik és mint a kormány vendége, ta
nulmányozza majd a magyarországi múzeu
mok anyagát. Korda Tibor

— összeesett az éhségtől. A Népligetben 
Vistyán Zsófia 16 éves gyári inunkáisnő eszmé
letét vesztve összeesett. A mentők eszméletre 
térítették és ekkor elmondotta, hogy már hé 
napja nem, érett. A leányt a. Telepi-utcai kór
házba szállították.

— Eltűntek. Keresztes Ferenc 34 éves kazánfűtő két 
nappal ezelőtt azzal ment el Pesterzsébeten levő laká
sáról, hogy valamelyik kórházba fölvéteti magát. Azóta 
nyoma veszett. — Farkas Piroska 21 éves nevelőnő az 
Erzsébet-körut 34. számú házban levő lakásáról, — Sókár 
Zsuzsa 19 éves parasztleány Péterffy Sándor-utca 27. 
szám alatti szolgálati helyéről eltűnt. Levelet hagytak 
hátra, amelyben bejelentik, hogy öngyilkosságot fognál' 
elkövetni.

I
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Vass miniszter csali a drágaságellenes akció 
befejezése után megy szabadságra

Ráront hétig ujtzóR helyettesítem fogja a GerrfSie utaxO minnssterelnOkttt
(A Reggel tudósítójától.) Politikai körökben 

az a hír terjedt el, hogy Vass József népjóléti 
miniszter rövid időn belül megkezdi szabad
ságát és háromhetes tartózkodásra Rómába 
utazik. Tekintettel arra, hogy a népjóléti mi-, 
niszter még nem zárta le a drágaság ellen 
megindított akcióját, megkérdeztük erről a 
hírről magát

Vass minisztert,
aki a következőket jelentette ki:

— Nem tudom, hogyan terjedt el annak a 
Ilire, hogy szabadságra készülök. A leghatáro
zottabban kijelentem, hogy nemcsak hogy 
nem megyek belátható időn belül szabad

budai 
hogy 
jóvá- 

a Budai 
Bárdos György 

természeti kincsei 
hegyvidékek, utak 
elhagyatva, lakat- 
kis telektulajdono- 
niinden tulajdonos 
Gyula, dr. kVa/dss 

Beregi 
a tisztikart. Al- 

Vcjér Lajos 
ügyvezető

— Téves hír egy bécsi újságban a budapesti 
Operaház művészeinek sztrájkjáról. A „Neue 
Ereié Presse**  vasárnapi száma Budapestről 
keltezett tudósítást közöl, amely arról szól, 
hogy az Operaház művész-személyzetének egy 
része sztrájkba léipptt, mégpedig azért, hogy 
tiltakozzék külföldi művészek szerződtetése el
len. Minthogy az idézett bécsi lapnak kitünően 
szervezett szerkesztősége van Budapesten, egy 
pillanatig se hisszük, hogy a bécsi újság ezt a 
hirt budapesti szerkesztőségétől kapta. Két
ségtelen, hogy fatális sajtóhibával van dol
gunk, amely a bukaresti színész-sztrájkot átte
lepítette Budapestre. Do valószínűtlen a hír 
marosak azért, is, mert a budapesti Operaház 
színészeinek nem is volt alkalmuk ideg’en mű
vészek szerződtetése ellen tiltakozni.

— Egyesületet alakítottak n budai Ingatlantulajdonosok.
Vasárnap délelőtt nagyszámban jöttek össze a ’ -J ‘ 
ingatlantulajdonosok a Lukács-fürdő dísztermében, 
a belügyminiszternek az egyesület alapszabályait 
hagyó végzése folytán véglegesen megalakítsák 
Ingatlantulajdonosok Egyesületét. Dr. 
ismertette az egyesület célját. Buda 
kihasználatlanul állanak, a gyönyörű 
és közlekedési eszközök hiánya miatt, 
Innal parlagon hevernek. Elsősorban a 
sok érdekében indítanak akciót, hogy 
fölépíthesse kis családi házát. Katona _____
Mihály, Bichlcr I. Imre, dr. Jakabház;/ János, dr. 
tindre fölszólalóba után megválasztották 
elnökök lettek: Dr. Kollár László ügyvéd, 
építész. Ligeti Lajos szanatórium-tulajdonos; 
alelnök: dr. Bárdos György ügyvéd; főtitkár: Ligeti 
.larél; pénztáros: Szél Jenő.

— A Készárualkuszok Egyesületének közgyűlésével 
kapcsolatban Bitig Gyula tőzsdei a náesos annak közlésére 
kéri .1 Rcggél-i, hogy fi azt .jelentetto ki, hogy lejáró 
mandátumának meghösszabbVúsábr. nem megy bele, mert, 
idejét és munkáját sokkal többre értékeli, semmint azokat 
haszontalan személyi torzsalkodásokkal elfecséreltetni 
engedné.
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ságra, de egyáltalán nem is foglalkozom ezzel 
a gondolattal,

A legközelebbi drágaságellenes ankétet csü
törtökön tartják meg a népjóléti minisztérium
ban és értesülésünk szerint a népjóléti minisz
ter el van határozva arra, hogy

drágaságclJenes akciójának befejezése előtt 
semmi körülmények között sem kezdi meg 

szabadságát.
Ezt annál kevésbé teheti meg, mivel Bethlen, 
körülbelül háromhetes genfi tartózkodása alatt 
újból neki kell a miniszterelnököt helyette
sítenie.

..................... —-

— Báró Campbell Károly vasárnap megszö
kött a kórházból. Megírták a lapok, hogy báró 
Campbell Károly 25 éves zenész pénteken dél
ben Újpesten öngyilkossági kísérletet követett 
el. A báró, miután előzőleg nagymennyiségű 
szeszes italt ivott, 30 grant vcronállal meg
mérgezte magát. Az újpesti gróf Károlyi-kór
házba szállították, ahol az első segély után 
hamarosan visszanyerte eszméletét. Állapota 
vasárnapra jelentékenyen javult, do még 
ndhánynapi kórházi ápolásra lelt volna szük
sége. A bárónak azonban, ugylátszik, nem volt 
türelme ezt a pár napot a kórházban eltölteni; 
vasárnap reggel, amikor a kórteremben pár 
percre egyedül maradt, gyorsan elökeritette a 
ruháit, felöltözött és minden előzetes bejelen
tés nélkül eltávozott a kórházból. Senki sem 
tudja, merre vette útját.

— Egy világhírű holland gyár titkos re
ceptjei. A világhírű hollandi lilkőrök, amelye
kéit eddig luxusitalként kezeltek Magyarorszá
gon, ezentúl mint hazai termékeik is szerepel
nek. Drolior vállalta a holland Foaking ma
gyarországi gyártását és a világhírű Dreher- 
sör, a népszerű Maul-csokoládé. a .kitűnő 
Dreher-konyáik és Droher-ru.m után igazi 
li\>éking-likőröket hoz forgalomba, amelyeket 
a kőbf iyai gyárban holland mesterek a féltve 
őrzött titkos recept szerint gyártanak. Ezzel 
helyreáll a reciprocitás, mert viszont Drelier 
is gyártja híres kőbányai receptjei , szerint 
Ausztriában, Olaszországban, Rámán iában, 
Csehcrszág'ban a „Dreher-sör**-t.  így azután 
Dreher nevét mindenütt ismerik, ahol gour- 
manddk laknak.

— Az „Amerikai Magyar Népszava" budapesti szerkesz
tősége kérte föl lapunkat annak a közlésére, hogy Borkó 
D. G-íza főszerkesztőnek sem az előző szerctetadoniány- 
akcióra. sem a mostani l’cdlow-fóléhez nincs semmi köze. 
Mindazokkal a vádakkal, amelyeket ez ügyből kifolyólag 
emeltek ellene, Newyorkban mogin<l>lotta a büntető el
járást és a cikkírókat mór a newyoi ki bíróság vád alá 
is hc’.yoatc, Az amerikai interparlamentáris konferen
ciáról most, visszatért magyar képviselők hatalmazták 
föl a lap budapesti szerkesztőségét egyébként annak a 
megái tanítására is, hogy Bcrkó ellen kint tervszerű hajsza 
folyik.

— Feleky Géza Adyról. A Zeneakadémia va
sárnapi Ady-estjón Feleky Géza dr. tartott be
vezető előadási. Ady Endre költészete — mon
dotta — a magyar költészet legmélyebb hang
jaival éppen annyira rokon, mint Baudelaire- 
rel, Verlain-ncl és a többi franciákkal. Ady 
Endre a legfranciább magyar költő é« a.leg- 
nmgyarabb magyar költő. Költészete „az Értől 
az Óceánig1* hömpölyög, de mikor egész széhs- 
ségóben kibontakozik, akkor is dominánsak 
azok az elemek, amelyeket az Értől hoz mayá
val. Ady Endre száz százalékig magyar, de 
száz százalékig francia is. Száz százalékig for
radalmi, de száz százalékig a régi költészetben 
gyökeredzik. A szerelmi lírában. Ady az utolsó 
évtizedekben egyike a legelsőknek, a, politikai 
költészetben pedig föltétlenül a legelső. Szekfü 
Gyula „Három nemzedék**  cimü könyvében 
Tisza István politikai ellenfelét kerasi, Ady 
Endrét állította Tiszával szembe. A türelmet - 
leniség nagyszerű lendülete halad végig poli
tikai költészetén: cselekedni amig lehet. Ami
lyen energiátlan és enervált szerelmi költészete, 
olyan vulkanikus erő van politikai lírájában. 
Ez a vulkanikus erő azonban csak lírásaiban 
található, maidban Adyban nem. Ady Emire 
arca merev, üveges szemeivel, fakó színével 
életének utolsó hat-nyolc esztendejében olyan 
volt, mint egy halotti maszk. De most, hogy 
meghalt, halotti maszkja az eloven élet és erő 
hatalmas és nagyszerű forrása valamennyiünk 
számára,

— Ma délelőtt állapítják meg a Beiden- 
udvar tervezési munkadiját. Ma déli 12 órára 
hívták össze a népjóléti minisztériumba azt a 
zsűrit, amely véglegesen dönt a Bethlen-udvar 
tervezési munkadijának megádlapít ásáról. A 
Bethlen-udvar építési költsége ugyanis az 
előzetes számítások szerint 58,000.000 korona 
lett volna, azonban a csaknem másfél évig el
húzódott munkálatok ideje alatt bekövetke
zett pénzeiért ék télen ed és és az időközben be
állott anyagdrágulás és munkabéremelkedés 
folytán i7 milliárddal zárultak a számadások. 
Mivel a tervezők díjazása az építési költségek 
V/o-ában volt megállapítva, az építés befője 
zése után fölmerült óriási különbözet miatt 
vitássá vált a tervezőknek járó díjazás összege. 
A zsűriben, amelynek döntése elé a szakkörök 
nagy érdeklődéssel tekintenek, résztvesz a 
mérnök- és épitészegylet, az építőmesterek és 
kőművesek ipartest életének elnökei.

— A József k!r. herceg Szonntórlum-Egvesiilet újszerű 
járjuiék-tárgysorsjátéko! rendez, ninelynek hóroiu fő 
nyereménye a Fonciere Általános Biztosító Intézet állal 
kiállított évi 30 millió, 18 millió és 9 millió koronáról 
szóló élctjűriidékkötvény. Ezcnkiviil 1000 darab értékes 
arany és ezüst nyeremény tárgy kerül kisorsolásra. A sors
jegyek néhány nap múlva kerülnek forgalomba.

ÓVÁSI
230 éves gyártmányaink nem tévesz
tendők össze a Johann Marta Eariua 
egegeníibeír dem fturjtolf.'sptatz’. 
gyártmánnyal, mely cég Kölnben 

nem is létezik
JOSUAMM FARiNA
Dr. K. Meitzen am Dóm Köln 
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Valódi linóleum
Futúszönyeg üarüürrel, 4.» cm széles .. 45 K 
Futószönyeg bortiOrrel, 58 cm széles . . 55 K 
Futószöuyeg bordűrrel, 68 cm széles .. 70 K 
Fpjíöszönyeg bordűrrel, 91 cm széles . . 91 K
Egyszínű, barna, ru’-ként . . 95 K-tól följebb 
Hintjzoíí, m*-ként .............100 K-tól följebb

Viaszosvászon 
narchent hattal, 50 cm széles .,,,. 40 K
BaniheiSt h&íía!. 58 cm széles . • , , , 45 K
Darchent háttal, 78 cm széles . ,, » . 65 K
Oarcltent háílal, 100 cm széles ........ 80 K
Barchent feáttai, 115 cin széles ........ 90 K

I.lnolsum mellett a leglubb padlóburkolat f 
különféle nyliayOrü mintákban

67 cm széles ............................................ 60 K
87 cm széles • , , , , , • > . 60 K 1

Szőnyegek ffWtSszffriyogek Függönyök
Smyrna utánzata ebédlő 

szőnyeg .................................
la boucie ebéilifiszfinyeg . . 
Velour plüss ebédlőszfínyeg 
Velour plüss ágyelő............
Príma selyemmoketóível6 .

200/300
200/301)
200 300
60/120

590
1.225
8.495

160
1.000

K
K
K
K
K

Príma............... «... 65 cm széles 35
Primo............... • • , » , 85 cm SZÓI PR 45
Bouclé ............ ..............65 cm skéles 135
BOUGlé ............ , . . , , 85 cm HZÓIoft 155
Velour ............ .......... 65 cm széles 180

K 
K 
K 
K
K

Etamln, rendkívül dús, színtartó mintákkal, 
teljes ablak, 2 szárny, 1 drapéria 160 K-tól

Bútor- és ttlggünyszOvelek nagy választók
ban............................................................ 9Ú K-tól

Rolettavászou, matrackuzal (grádli) 
nagy választékban

lY,

Garnitúrák, át ve tök, asztalteritök, bútorszöve
tek és kökuszsz&nyegek ifiagy választékban

A riiödpOk . . . 215-MH 
w I SáfcIpOk. . . 120 tő?

Árak ezer 
koronákban
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(A Reggel hidósitójától.) Azt kiszámítani, 
hogy aranyban mily összeget jelenítenek azok 
a lókek. amelyekre a valorizációs törvény most 
újból jó időre sirkövet akar iiengergctni, szinte 
hhcbllen. Csak egyes kategóriák nagyságát 
lehel megküzd i tőén kis/,ámítani, de ez az ősz. 
szeg is clriasztóun nagy, sokszorta nagyabb, 
mini "z a kölesen, amelynek kedvéért egy időre 
lemond! uiik pénzügyi önállóságunkról. A folyó- 
szám la köveidének összegét csak a bankok tud
nák pontosan m< gmonckuii és a bankok igaz
gatóságai pedig óvakodni fognak elárulni, mily 
nagy összeg ment ezen a réven veszendőbe. A 
jelzálogos köveidének összegére vonatkozólag 
a P. !<. statisztikája szerint 1913-ban, a mai 
('sonkamagyarország bankiéinak és takarék- 
pé.i''árainak mérlegében löbb mint, négy mil
liárd aranykoronát kitevő jelzálogos követelés 
.szerepeit. Ma o címen nem mutatnak ki pénz
intézeteink nagyobb összeget, mini néhány száz 
milliót. igaz ugyan, hogy e, jelzálogos követi 
léseket nem egyforma értékű koronában fizet
ték az adósok vissza, de mivel ez östszeg orosz
lánrésze a nagybirtokot és a budapesti berháza- 
kat íe’-lielíe, amelyeket csak a korona romlásá
nak mélypontja körül 1 hermentesilettek tulaj
donosaik s mivel e négy milliárd aranykoroná
ban a magán hitelezők jelzálogon követelés'* ’ 
i. ui szerepelnek, bátran leheljük

négy milliárd aranykoronára a jelzálogos
h j (rjezök t őkeveszt őségét.

Hogy járadékokon és egyéb fixkamatozásu éi 
ték.papi rokon mennyit vesztett a magyar kö 
zóposzJály, azt tói nagy un hosszad alnris ku
tatások é.s számát ások alapján leli I no meg 
állapi íainfi. A hadikölesönök t eleinte léd) cn má 
bizopyos kiinduló pontok kinAlkoznak. Az á 
lainkinestár a. nagyközönségtől az elmu’l . sv 
évben ke\és hljjáni összesen nyolc millióid 
■névértékű hadikölcsönl "lvényt rá'á'ol! vissza.

X Az Unió kényszervgyezségi ügyének szí 
gy< iteljes tanulságai. Újból igen tanulságos 
volt az l'nio szinházüzemi rt. kényszeredj 
ségi ügyének tárgyalása. A ma még érvényt 
jogszabályok mellett megtöriénlmtett. hogy eg. 
38 milliárd vagyonnal rendelkező vállalói. 
amelynek mindent össze réve 2 milliárd <■ 
likvid tartozása, kényszeregyezséget kér é> 
arra kényszcrilheti hitelezőit, hogy majdnem 
három évig várjanak, amig majd köve!elésül' 
apró 2—3 pengős részletekben kifizetésre kerül. 
Dr. Sebestyén Ernő ügyvéd látta meg egyedid 
az ügy lényegét és fájdalmas közgazdasági je
lentőségét. Igaza van Sebestyén dr.-nak: az 
l’nio-iigybeii mutatkozott meg a legszembe
tűnőbben, hogy milyen nagy szükség van a 
kényszc.regyczségl törvény reformjára. A hitel
élet oszlopa, a bizalom, összeomlik, ha egy 
pár cipőt nem lehet szállítani egy 3K milliárdos 
színházi trösztnek, mert fényes aktivitása elle
nére másnap kényszeregyezséget kér és nem 
fizet. Sebestyén fölvetette azt a. kérdést, hogy 
ki colt az a hitelező, aki kényszeregyezségbe 
kergette a vállalatot? Erre nem kapott választ, 
de nem is kaphatott, mert ilyen hitelező nem 
roll. És amig az igazgatóság tagjai nyugodtan 
ülnek bekcbelezc.il követeléseik szilárd kövein,

mr

A VILÁGHÍRŰ

PIRNIKOFF
a kontinens legjobb táncosa intik 

vendégjátéka a

TABARRNBAN
Ma záróra 

reggel órakor
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Futó- és ebéfllőszősiyegdí, maíracszövetelí
nemezek (nndlófiic) bevásárlásánál már a vovőköz.önség t rmészetszerünek 1; ríja óriási rak(á»unk meg- 
tokintését, ahol meggyőződik mindig cégünk vcrsunvkéf»c?r..-,*'.,'ér<»  <*s  ofenó arairól. - Mngynrorszag egyik 

ícjjrir'gyóbb raktára szőnyegek es kárpitos anyagokban
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E kötvények is kiilön’böző értékű korona elle
nében kerülték tulajdonosaik 'birtokába, de 
nem lóved fink nagyot, ha föltesszük, hogy 
átlagban. 50 centinneos koronán vásároltattak 
s így bátram lehet e hadikölcsönök vételárát 
további négy miUiárdra tennünk. Szóval

egyedül jelzálogos követelésekben cs hadi, 
kölesönökben nem kevesebb, mint nyolc 
milliárd aranykorona a nemzeti vagyon 

vesztesége.
E megvon ditoeai nagy vér veszteségnek felét 
teljes összegében a mozgó vagyon, tulajdono
saira háiritja a valorizációs javaslat, más
szóval négy milliárd, aranykorona az a nem
zeti ajándék, ami e réven az ingatlan vagyon 
tulajdonosainak a háború következményeként 
jutott. Ezc-n a. nagy veszteségen az élet biztosi - 
fások valorizációja, édes-keveset segít, mert, 
amint a német példa mulatja, az állam által 
mega.la.pi fan dó és kezelendő külön valorizációs 
dijtartalékot tol fogja emészteni az óriási és 
költséges adminisztráció s mint a i. ődhiyi a 
tömeggondnok, ez viszi el a vgyonbukott egész 
megmaradt pénzét. A budapesti bankok fogják 
elsősorban és legtovább ennek a pénzügyi po
litikának következményeit megérezni. A betét
üzlet máris szíinöhen van, a jelzálogra jxínzt 
eddig is főleg külföldi adott s ha e törvény 
aire a külföldön el I erjedt, ott se nagyon buz
dítja a tőkésüket a nragyair jdzáJogíizlettöl, 
■ixkamatozásu papírokba pedig magyar pol
gárember nemigen fogja egyhamar a pénzét 
fektetni. A saját érdekükben éppen a bankok
nak kellene e valorizáció ellen harcolni' k, mert 

előliben az a
418 bankigazgató.

■ ki. ma még a Tébe-bankok megcsappant ügy
itele körül buzgólkodik, hamarosan nemigen 

fog munkát találni a fényes bankpalotákban.

■ <:.g nem adják ki a hátralékos szinészfizeté- 
*ket. Itt, van még 75 jegyszedő is. csupa na- 
yon szegény ember, akiknek fejenként 96 ezer 
orouával tartoznak. Ez összesen alig több 
milliónál. Amikor azonban kis pénzeiket kör

ük, azt a választ kapták, hogy pénz, az nincs. 
.\ S/<l \ «l /<<!» »hoz, amely hétfőn is folyik, a több
éget már bizonyára megszerezték. Az ered

mény tehát az lesz, hogy másfél pven át, 
egyedül a Magyar Színház béréből, apró rész
leiekben fogják, kifizetni azokat a hitelezőket, 
akik az l'nio egyetlen ingatlanának eladásából 
kényszeregyezség nélkül régen kifizethetők lel
lek voina. De igy kényelmesebb és hasznosabb 
volt, mert az Unió teljes vagyonállaga hiány 
nélkül az eddigi tulajdonosok kezében meg
marad. Kárt csak a hitelezők és a gazdasági 
étel általános érdekei szenvedlek.

X Mit várhatunk a londoni pénzpiactól? 
Két beit*  lesz nemsokára, hogy Churchill, tíz 
angol pénzügyminiszter, megszüntette a hir- 
Irvdl embargói, az angol tőkekiviteli tilalmat 
s a londoni pénzpiacon még nem került egyet
len uj külföldi kölcsön sem jegyzés alá. A jövő 
év első hónai>jaiban kerül aláirásra Belgium 
stabilizációs kölcsönt*,  Tokió újjáépítési köl
csöne. egy ausztráliai és egy tusmá.niai köl
esön s igy nem valószínű, hogy a City jövő 
tavasz elöli nagyobb összegű angol, tőkét jut
tasson külföldre. Mert r. kiviteli tilalom ugyan 
megszűnt, de a City urai pontosan betartják 
ezután is az angol 
elsősorban olyan helyre vezetik az angol töke-

kincstár ulasitásait és

l¥E6ELADAS1
! I n tósági I n g engedélyezett

i pizsama, nyakkendő, férflharis-
n'va* l',-’z,vii. gallér, női fehér- 

A nmnüek, harisnyák, házi kabát, 
'■ifrSx téli gyap.iu-alsóruhák, női kii- 

töttmellény és kabát, esernyők 

SCMSLEIIFER ÉS KLEIN 
Budapest, V, Gróf Tisza lstvén-uten lll.sz. (volt Ftirdő-n.) 

fölösleget, ahonnan az angol iparnak meg
rendelés és^ az angol munkanélkülieknek 
munka várható. Ezért vérmes reményeket ez
után sem szabad táplálnunk, bár a Citvból ki
került kölcsönösszegek egy csekély hányad
része is sokat lendítene a magyar gazdaságon. 
A legutóbbi öt esztendőben nagy átlagban 
290 millió font névértékű kölcsön k< riilt jegy
zésre a londoni piacon. Ez, összegből 1921-ben 
és 1925-ben körülbelül 11%. 1922—21-ben pedig 
25% jutott évente a külföldi pénzkeresőknek, 
inig a főn maradó rész Angliában é.s az angol 
gyarmatokon talált elhelyezést. Valószínű 
azonban, hogy ez összeg' a jövő évben erősen 
megnövekedik, mert nagy amerikai tőkék 
fognak előreláthatóan a Oityn keresztül el
helyezkedést ken ni és igy remélhető, hogy 
kellő előkészítéssel, kellő biztosítékokkal az 
atlanti arany folyam egy részét e tőkére, 
sóvárgő magyar tataira terelhetjük. Ennek 
azonban igen jelentős tárgyi és pszichikai föl
tételei vannak.

llgyeSjen

X „Atlantira Trnst“ Rt. iirnzgntóságn letárgyalta az 
1924. ev zárszámadásait és <db"‘ :rozta, hogy e hó 30-iki 
közgyűlésen javasolni fogja, hogy a 47fi,792.774 K tiszta 
nyereségből részvényenként 5(0 K osztalék ílzeltcssék.

5 5jy3.it mert

Pici piros alma, borízű,
FRÁNCK-kal főzött

hővé jóízű.
D. 177 0. H T, - Ve. 6.

SCHLESINGER MÓR
INGATLAN- ÉS ÜZLETFGRGALMI IRODÁJA

BUDAPEST V, 1IAGVKORONA.UTCA 26 
TELEFON*  33—El

■M

VESZ EILAD
bérházakat, családi házakat, villákat, telket, 

gyárhelyiségoket, kávóházat, vendéglőt 
és mindennemű üzletet

PÉNZKÖLCSÖN
gyors és kedvező föltételek mellett folyósítva!

Vas-és rézbutoirűk 
gyermekkocsik 

meglepő olcsó árban
KI tBft R 94?"BíF vasbutorgyár inintarnkt árában 

Van*L  Budapest VI, Andrássy-ut 38

BRILLIAH5OKAT'™hö5,EZ
■ flábban vess
OEwÁLr<1Kw7 E?műi KirAly Kf (Teréz-tomp’.szomb.)MlC4!) l Telefon: J. 105-35

Parfömkü lön lég ességek
legolcsóbban

Vadász drogéria
Fercncick^tcrc 1. strini Telefon: József 119-70

®
1®
®®
®

®
®

50°/o-ig gázmeglakaritás 1
saját resóján!

Mindenkinek érdeke, hogy fölszereltesse a műn- $
cheni j»aba:lnlma?.oH „Sonns" gáltneg- ®
tokorltó késsUléket, melynok buibipostl vezér- za
kópviseloto a gázgyárral szembon pernyertes 18]

Számos köszönőlevél ®
Megrendelhető

„SONHE“ vezérképviselet 
Relssenbergar Gusstóv, IX, Ullö!-ut 41, II. 22

Ezelőtt Kózsa-utca 48

bekcbelezc.il
5jy3.it
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UJ fordulati
az orosz küípoiitiíiá^an

Csicserin megbuKiK angolellenes politiKája miatt
Riga, november 7.

(A Heggel tudósítójától.) Aki az orosz lapo
kat olvasni tudja és ehhez nem elég, hogy 
oroszul értsen, annak szeme előtt olyan 
esemény körvonalai bontakoznak ki. amely
nek hatása páratlan erővel fog érvényesülni 
Európa politikájában. Ez az esemény

Csicserinnek, az orosz külpolitika minden
ható urának, hamarosan bekövetkezhető 

bukása.
Hat hete, hogy Csicserin elhagyta Moszkvát, 
hogy vörös Szent György gyanánt megölje a 
szovjetbirodalmat fenyegető locarnói sárkányt. 
A kalandos vállalkozás nem sikerüli, a néme
tek nem hátráltak meg az orosz fenyegetés 
elől, már csak azért sem, mert nagyon jól tud
ták, hogv az orosz politika vezető egyéniségei 
a. locarnói kérdésben elcsen mcghasonlottak. 
Alig hagyta el Csicserin Moszkvát, rendkívül 
kíméletlen hangú cikk jelent meg a „Pravda"- 
ban, amely az orosz külpolitika egyoldalú 
tőre leveseinek elejtését köve téllé és kemény 
szóval ítélte el Csicserin merev, angolellenes 
politikáját. A cikket Padok irta, aki nevével 
jegyezte e szokatla.mil erős támadást és a be
avatottak nyomban megértették, hogy

Radek mögött hatalmas tábor áll, Trockij 
és Kamenev,

e két nagyerejii szovjetpolitikus, akik, ngy 
látszik, elérkezettnek vélték az időt, hogy az- 
orosz külpolitikát egy nevezőre vigyék az v.j 
orosz gazdasági politikával és kiemeljék kül
ügyminiszteri székéből Csicserinl. aki merev 
egyoldalúsággal folytatja angolellenes politi
káját és vakon hadakozik a curzoni politika 
ellen, amikor lord Curzon már régesrég be
hunyta szeméi. Nincs nap, hogy a nagy orosz 
lapokban ne jelennék meg cikk, amely 
a Nyugat felé orientálást és az Angliával való 
megbékülést ne követelné. Oroszország
nak az angol—szász világ segítségére 
van szüksége, mondjak e cikkek, a német ipar 
oly szegény, hogy az orosz gazdaság kiépíté
sére szükséges tökét évtizedekig sem tudja., 
előteremteni, mint ezt Wolffék és Kruppék 
példája bizonyítja, akik óriási orosz koncesz- 
szióikaf fokozatosan leépítik. Az angol-szász 
világtöke eddig is egyre erősbödő érdeklődés
sel fordul az orosz gazdasági élet iránt. A 
kaukázusi magánbányákat Harriman bérelte 
ki 50 esztendőre, a szibériai aranybányák egy
másután kerülnek amerikai koncessziós cso
portok kezére. Ütött az óra, hogy

Oroszország, még áldozatok árán is, keresse 
a kibékülést Angliával és az angol pénz

piacon keresztül Amerikával.
A kulisszák mögött folyó harcból az angol 

diplomácia is kiveszi a részét, mint annak ide
jén Sir George Buchanan a cárellenes forrada
lom előkészítéséből. Chamberlain és lord Grey 
Oroszország iránt barátságos- és békiilékeny- 
hangu beszédjeit vastag hetükkel hozta ki az 
orosz hivatalos sajtó, a nagyorosz végrehajtó
bizottság és az orosz birodalmi parlament most

Nyugati pályaudvarra 
befutó vámáruk 

leggyorsabb, legközelebbi clvámolási irodája 

„HÉBEL" 
nemzetközi szállítmányozási és clvámolási 
iroda, Váei-ut 1. sz., a nyugati pályaudvari 
vámhivatal szomszédságában Telefoni).: 212-55 
Rendkívül mérsékeli elvámolás! dijak

rr.r»)

Itt női 
szormebundák, 

szőrme gyc.rmekkabá- 
tok. készen és megrende

lésre legolcsóbban beszerezhetők.
Kedvezi*  fizetési 
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azonnal folyósít.
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bezárult ülésszakában egyetlen íamadas sem 
hangzott el Anglia ellen. Rylcov, a népbiztosok 
tanácsának elnöke, a Daily Héráid levelezőjé
nek két nappal ezelőtt kijelentette, hogy Orosz
ország mindenkor kész az összes függő kérdéseit, 
elintézéséről tárgyalni az angol kormánnyal es 
ha kell,

áldozatokat is hoz, hogy a két ország kö
zötti szakadékot áthidalja.

Csicserin az angol orientáció ellen egyelőre 
csak Németországból várja a harcot s Achter- 
sam vr, a szovjetkormánynak panamaiéban 
megőszült pénzügyi ágense, aki annakidején az 
orosz kölcsönkötvényeket a nyugati, piacokon 
összevásárolta, utazgat most Páris es Wiesba- 
den között, hogy fíriand és Csicserin találko
zását nyélbe üsse. Lehet, hogy a bukást egyelőre 
el tudja hárítani, de

valószínű, hogy az angol és orosz megegye, 
zés a jövő év első felében megvalósul

és Csicserin, ez a sandaszemü orosz Machiavelli 
végleg eltűnik az európai diplomácia színpadá
ról. Báró Pöllnitz Egon.

Barrah-Karrah
*

Barrah-Karrah ősei farkasok voltak, déd
apja talán A laskában élt valahol .lack London 
hómezőin vagy a nagy vadonban, amelyből éj
szakánként fájdalmasan hangzik „a vadon 
szava'. A kutya hull asz, amely végül is a, ku
tyát nemcsak embersorba áUilolla, de, Íme, 
müvészrangra is emelte: a fámig elvitte, Icét- 
ségen kívül Jack Londonnak ebből a kutya- 
apoteozisából meríti ereddel. Azóta, egyre- 
másra, jelennek meg a kutyafilmek, legutóbb a 
Rin-Tin-Tin és most a Barrah-Karrah-film, 
amely ezen a héten kerül a publikum elé. A 
film a férfi- és női főszereplőn kivid egyen
rangú főszereplőként hirdeti, a film legfőbb 
szereplőjét, Barrah-Karrah-t is, egy pompás 
farkaskutyád, „aki" <> fölvonáson kereszt ül 
viszi, vezeti a cselekményt, nagyon sok helyen 
kissé erőszakoltan, inkább dresszirozott ku
tyára, mint öntudatos lényre emlékeztetőén, de 
ez milsem változtat azon a. tényen, hogy ennek 
a filmnek a naiv amerikai publikum előtt, 
amelynek, agy látszik, az emberek által meg
játszható legnaicabb naivitás már nem is éléi/, 
nagy sikere lehetett. Hogy Európában mi lesz 
ezzel a filmmel, amelynek végén a férfit és a 
nőt, akiket az ármány oly kegyel lenül, el szakí
tott egymástól, egymás karjaiba vezeti a jó 
Barrah-Karrah, mondom, hogy mi lesz a sorsa, 
nem tudom. Az kél scgtclen, hogy Barrah- 
Karrah-nak, a ,,szinész"-nck sikere lesz, a kutyá
kat Európában, is szeretik, nemcsak Ameriká
ban. I)e ezenkívül is, Barrah-Kurrah-ban annyi 
a kedvesség, a temperamentum, a jóság, hűség 
és ember szeretet — legalább a film szerint, de 
valószíniileg egyébként és az éleiben is —, 
hogy akármelyik — ember is megirigyelhetné. 
Barrah-Karrah. rögtön megérzi, hogy ki ellen
sége nemcsak. neki, de azoknak is, akiket sze
ret és aszerint cselekszik. Mérhddlen dühvei 
támad rá ellenségére, üldözi, árkon bokron, 
szakadékokon, vízesése ken, megáradt folyóikon 
keresztül, mint egy véreb s gyöngeidegzelüek 
bizony aligha, fogják kibírni a rémület sikolya 
nélkül azokat a jeleneteket, amikor Barrah- 
Karrah és a film inlrikusa lépik, marcangol-
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jak egymást a puszta földön, mini az esze
veszettek, amíg az ember alul, nem marad...

Barrah-Karrah kijátssza az oruk.t, beszolcik 
rab gazdájához a Sing-Sing/'egyházba. üzenetet 
visz tőle kilométereken tatra, választ hoz. új
ból beszökik, mindenkit ismer, a cél érdekéuen. 
csal, nevet, sir, könnyezik, vitatkozik, lámád, 
védekezik, migrénje van, be van csípve, — min! 
egy ember. Babonás az a biztosság, amellyel 
Barrah-Karrah c szerepét játssza s az sem 
irritál már, ha néha-néha cgy-egy nagyon is 
„okos", vagy mondjuk igy: „emberi'1 pillana 
tóban, szinte magam elöli látom az operatőr 
mögött az Ulomitót, amint szép szóval, étellel, 
paranccsal, hizelkedéssel irányítja a. kutyát, 
aki azonban itt már nemcsak egy egyszerű 
kutyát jelent, de jelenti a business — a dollár 
ömindenhatóságál is, amelyért az ember, mi
után az életét már az unalomig kockáztatta, 
már, ime csatasorba küldi most az állatokat 
is. A Barrah-Karrah fölvételein szerepel ró
nát, vágtató automobil, tclckvesztö, lovak, éj 
szakai gyilkosság, fogolyszökés. egyszóval 
mindazok a rekviziluntok, amelyeket az ame
rikai filmekről igen jól. ismer már az európai 
publikum is. A történet maga romantikus, de 
ez a romantika tipikusan amerikai, telid’ 
kissé kulissza hasogató, ami a. világért sem azt 
jelenti, hogy kellemetlt n. Egy szép lányért kel 
len vetélkednek s a visszautasított udvartő egy 
éjféli összetűzés hevében megöli a lány nagy
apját. Jön a /másik, kétségbeesve borul a vé
res leiemre, a keze véres lesz, kétségtelen, csak 
ő lehel a gyilkos! Barrah-Karrah azonban, akt 
szemtanúja, volt a gyilkosságnak, nem nyugszik, 
bele, hogy gazdáját börtönbe hurcolják és rá
veti magát az igazi, gyilkosra, aki alig tud 
megszabadulni halálos harapásai közül. Ennek 
az irtózatos küzdelemnek az emléke azonban 
végigkíséri öt. mint saját magúnak elő lelki
ismerete, mind a hal fölvonáson keresztül — s 
ez a viziószerü beállítás a film Lgirodal míbb, 
legszebb és légért ékesebb moí irnma —. rímig 
régül is a teljes kétségbeesésbe kergeti és val
lomásra bírja. Grandiózus,’ igazi amerikai 
munka ez a film, imponáló, megérdemli, hogy 
sikere legyen. (e.)

Újjászervezik 
a francia hadsereget

Paris, november 15.
Hivatalos közlés szerint a. hadügyminiszter 

november 25-én benyújtja a kamarának a fran
cia hadsereg újjászervezésére vonatkozó ja
vaslatot. Pélaln tábornagy legközelebb lenionéi 
a főparancsnokságról és helyébe Guillcmot 
tábornokot, nevezik ki, akinek utódja, mint a 
rajnai hadsereg parancsnoka, Targo tábornok 
lesz.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

'mit szól ehhez a rengeteg külföldi attrakció
hoz: Piccaver, fókák, Bohnen, csokoládék, 
Konstantin?...

— Kicsit sok a jóból. Aki helybeli attrakciót 
ád, arra rá. se néz lassanként már a publikum.

— Hát majdnem igy van. Tiltakoztak is hi
vatalosan és haragosan a színészek és a szer
ző!: a külföldi invázió ellen. Bár azt igazcin 
nehezen lehetne prccizirozni, hogy ki elten is 
Hl lakoznak, a fókák vagy Konstantin Öméltó
sága ellen, akiről tegnap tudtam meg, hogy a 
csodálatos Lcopoldinét baráti körben röviden 
,.Leo“-na,k nevezik.

— /tömök.
— () römök, sőt remek is, kedves fattyum, 

Bolond. A „Stuart Mária**  második fölvonásá
ban például, amikor a két királyné összekap, 
félelmeics magasságokba nő ez a tragika, akit 
nyugodtan vállalhatna a francia, ele a magyar 
színpad is. A hangja hol zeng, mint a. harang, 
hol búg, mint a galambturbékolás, fekete 
Clcopatra. vagy Molnár fehér hattyuasszonya 
a „Farsang"-ban, de mindig forró, izgalmas, 
érdekes. Csudálatos kultúra ós babonás ösz
tönök élnek ebben a szenzációs színésznőben, 
akinek bánata a színpadon a csillagok hűvös 
fényét, szerelme a Vezúv perzselő láváját, 
haragja erdözugást, jósága, virágillatot áraszt. 
Valaki, akit, ha beszélni kezd, hallgatni kell, 
lélegzetvisszafojtva, mint egy szentet vagy 
clandalogva, mint egy gyermekek

— És~n „Lcányálom**?
— Szabályos operett: „A nagy nő" utóda. 

Van benne egy valódi repülőgép s a főszereplő 
Harmatit Hilda helyett állandóan Sarkad! kö
szöni meg a tapsokat; ezen aztán nagyokat ka
cagnak. A zeneszerző Szlaünay, uj ember, 
rendkívül ügyes és invcnciózus muzsikusnak 
bizonyult, különösen ct jazz- és láncszámok 
tarthatnak igényt nagyobb népszerűségre. 
Viszont. nő, növekedik ott egy kislány, 
szinte a szemünk láttára bontogatja a prima- 
donnaszárnyakal: a kis Hajdú Ella. Bohnen 
majd megörült érte, úgy tetszett neki.

— Ugyan kérem, egy tenoristának minden 
nő tetszik.

— Először is Bohnen nem tenorista, hanem 
baritonista. Másodszor én sem vagyok tenorista. 
Sőt baritonista sem.

— És mégis?
— Úgy van. De ez Önt ne aggassza.

» Nahá', akkor megadom magam. Éljen 
Hajdú Ella, — egy főit él cl alatt!

— És az! t „
—■ Uhuiéul elmondani Molnár Feriről.
— Karcsú és fiatal, mint egy bonvivan. ked

ves és elmés, mint — Molnár l' t'.renc. 1 asai- 
nap délben nagy ebéd volt nála, amelyen a 
házikisasszony tisztét Molnár Márta, látta cl. 
A vendégek pedig valamennyien Molnár 
Márta burái női voltak 9-től 16 évesekig. Nagy 
csiri csáré ebéd volt. Molnár úgy járkál! a sok 
kis aranyos csilri közölt, mint a pulyka bácsi 
a galambok között. Molnár egyébként ma 
utazik vissza Becsbe, miután darabja sorsa 
véglegesnek tekint helő.

— Mi történt itt, mondja, az utolsó pillanat
ban! Hiszen Faludinak Becsben az hnperial- 
ban már oda is adta a. darabol?!

— Igen. De csak azzal a föltétellel, hogy a. 
két férfi főszerepet Lukács és Törzs fogják 
játszani. Faludi meg éppen csak ezt a föltételt 
nem tudta teljesíteni. De ez önt. ne aggassza!

— Ahhá. így már értem. Szóval a Renais- 
sance?!

—. Úgy van, ezt megelőzőleg azonban jön a 
„Marika" még. A Belvárosiban pedig a „Pánt
lika". Ki hinné, a „Pántlika" már 2-f-ik három- 
fölvonásos darabja Földesnek, aki pedig 
mindössze — negyvenhárom éves. És, mert a 
színházakban a portástól az igazgatóig min
denki. babonás, az uj Földesre, a kabala tör
vényei szerint, nagy karriér vár. Földes 
ugyanis ezt a darabját is, mint- a „Teriké"-t 
annak idején, a Nemzeti Színháznak szánta. 
A „Teriké"-t Ambrus Zoltán nem Ítélte Földes 
legjobb müvének, amire — 150-szer ment a Bel
városiban. A „Pántlikadnak pedig, bár tetszett 
Hevesinek, nem tudlak elfogadható) terminust 
adni, a Nemzeti „régi szerzői" miatt. Erre 
Földes Imre azt mondta, hogy van olyan régi 
szerző, mint akárki, hiszen már 21 év elölt 
színre került a Nemző iben, köszöni szépen, el
viszi ő a darabof a. Belvárosiba.

— Mit hall a színészekről, a szerepekről?
— Mészáros Giza egy anyát játszik, akinek 

két 25 éves fia van. Az anyaság glorlfikálása 
ez a szerep, én néhány jelenetet láttam 
csupán, de mondhatom, Gizánk azok számára 
is meglepetés lesz, akik legrégibb hódolói az 
ö csudálatosán finom, leszürődölt. egyszerű és 
emberi művészeiének. Aztán Kürti, persze, 
mini a tulajdon kőből kivert szobra és a színé
szek közt nagy pártja, van egy 16 éves kis
asszonynak, Turay Idának... De, ez Ont ne 
aggassza!

— Söl, magam is hivő vagyok a kisasszony
nak. Ez viszont önt ne aggassza, Miszter Véres
száj.

— Engem csak az ön elnubeli állapota 
aggaszt, Miszter — Mézesszáj. Hiszen úgy fú
vói ázik már néha, hogy az opera zenekara se 
különben...

— Apropos, Opera...
— Tudtam, ki van éhezve, mi!
— De ez önt...
— Na!...
— Bocs...
— Most az egyszer még. A „Pelleas és Meli- 

sandc" szombati premierje pirosbetiis ünnep
nap az Opera kalendáriuméiban. Minden furcsa 
és uj ebben a miiben: a Debussy muzsikája, 
amely sem ni m ének, sem nem rccilótlás, ha
nem valami a kellő közöli, aztán a Maclerlind: 
érintetlen dráimájfi, amit úgy kell játszani, 
minden szó pontos értékelésével, mint a Nem
it ti Színházban. Olyan föladat ez, amely meg
döbbenti, de egyúttal elbűvöli, a művészei: t. 
Marschalkó, Gábor, lí cnczcll, Biulánovics, Sze
mére, Komárom y és a kis Márkus-Szoycr 
Ilike játsszál: és éneklik végig. Márkus László) 
rendezi a darabot, amelynek prem ierje az 
Opera maximális leljesilöképességénck lesz a 
próbája... Ugyanezt lehet, maid elmondani a 
Magyarról, ha előadja — a ,.Mannequine‘'-t.

— Ja, igen... A Molnár-darab franciáid...
— Úgy van. De ez Önt egyáltalán ne aggassza, 

mert Molnár a legjobb rcporter valamennyiünk 
között és ő már kisütötte, hogy a. két francia 
gyereknek lefordították egy intervjuját, amely
ben a darab ötletét elmondta. Csak az érthetet-
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ALEXANDRA
Martos és Szirmai uj operettje 

len kissé, hogy a Magyar, amely nem kapta 
meg a Riviérát, ilyen gőzerővel siet most elő
adni a. „Mannequine“-t.

— Hát máris?
— Hogy máris-c? Faludi, mihelyt eldőlt a 

darab sorsa, azonnal vonatra ült s elutazott 
Parisba a zeneanyagért. Jellemző?

— De ez önt...
— De ez engem igen is aggaszt, mert ezt nem 

lehet csinálni...
— ...várjuk meg a nyolcórás vonatot...
— Ebben igaza van. Nyolc órakor este (va

sárnap természetesen) értesülök arról is, amit 
eddig sehogy sem tudtam kivenni Somogyi 
Husiból, hogy tudniillik mi. az a trükk, amire 
hetek óta olyan titokban készül s amiről a 
benfentcsek se tudtak egy szót sem — a kar
mesteren kívül. Beszéltek mindenféle artista
produkcióról, looping the loop-ról, köté\'óné
ról, végre utolsó) pillanatban megjött a „drót", 
bevallom, nagy örömömre, mert Husi minden 
újságírónak megígérte, hogy neki fogja el
árulni a nagy titkot, hogy majd ő Írja meg 
először. Hód írja most el valaki előlem: Husi a 
második fölvonásban egy néger jazz-zcnckar 
élén saxofonozni fog. Papp Zakariás tanítja 
négy hete kél-három órát naponta — mert a 
saxofon egyike a legnehezebb hangszereknél:. 
De ez önt egyáltalán ne aggassza.

— Hali ál, ez a Husi... Mindig kitalál vala
mit.

— Na, hallja, valamit csak kell csinálni neki 
is. A pletyka, pedig...

— HnaH!
— Egy bájos, de hírnevével nagyon keveset, 

törődő ifjú művésznőnk, aki nem is téhetségte- 
leien, irtózatos pénzzavarból, szenvedett, hogy 
egész pontos legyeit, csütörtökön délután. A 
sürgősség péntekre és egy nagyobb összegre 
száll. Törte a fejéi, töprengett, gondolkozol!, 
végre ceruzát és papírt vett elő s öt kis cédu
lára fölirt öt számot. S megírt öt levelet öt 
udvarlójának, mellékelvén, mindegyikben egy 
számot azzal, hogy ha az illető ur részt óhajt 
venni, — a sorsoláson, úgy eddig és eddig ok 
vetlenül küldjön be érte — Hz milliót.

— Te jó Isten! És mikor lesz a sorsolás?
— Úgy tudom, egyik még nem küldte be a 

liz milliói. Márpedig pontosan ötvenre van 
szüksége. A sorsolás tehát, amint mondani szo
kás: „halaszthatatlan technikai akadályok 
miatt elhalasztatik"... Bendegúz... Talán 
maga átvehetne azt a sorsjegyet.,.

* A Vígszínház heti műsorában a „Madonna**,  Fazekas 
Imre nagyhatású (iramúja hétfőn, csütörtökön és szőni 
haton szerepel. Kedden „A színésznő**  kerül színre, szer 
dán, pénteken, valamint vasárnap az „Uriemberek“-et 
adjak,

• A Fővárosi Operottszlnház e, hetét Leopoldino Kon 
stantin és a bée.si (»outschos Volkothoator vendégjátéka 
tölti be a következő műsorral: Hétfőn: „Marié Stuart", 
I dón: „Dió Zwillingschwester**,  szerdán: „Cypricnne*',  
eAitöriökön: „Dic Zwillingschwester", pénteken: ,.Cyp 
rieuno".
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Csak a mlntíeraíiapíól irtózom! 
mosstító MosJeuMn

Iván Mosjoukin, aki most fejezte be egyik 
legújabb filmjét, Parisba érkezett, ahol egy 
újságíró természetesen meginterjuo-lta.

— Csak a sablontól, a miudcnnapiassúgtól irtózom -- 
mondta ebben az •ntervjubnn Mosjoukin. — Minden film
ben arra törekedtem, hogy a nagy közönségnek olyas
valamit nyújtsak, ami eltér a közönségestől. A mindo.i- 
napr.t olvassák el az emberek az újságban, do a 
moziba, amely a mi művészetünk temploma, ne juss->n 
be a közönségesség. Ezentúl csak olyan írótól fogadok 
cl scennár’jimot, aki merész és nj.

Eddig a mai korban csak egy ilyen Írót találtam:
Plrandellot. „Matbins Pascal" című munkája finom, 

cizellált, művészi, eredeti ér, izgalmas volt.
Izgalom volt nekem a júiék, izgalom a publikumnak a 
film. Most olvastam Észtországban, ahol fölvételeztünk, 
hogy Pirandello maga akar gyárat nyitni. Nagyon saj
nálom, félek. hogy nem lesz többó olyan ti lm témám, 
mint a Mathias Pascal.

fejezte fejlődését, hiszen tökéletesebbet várni sem lehe
tett, képzelni sem tudunk. Cecil B. de Mille azonban 
nőm állt meg a „Tizparancsolat"-iiál. hanem clkészitetto 
ezt az uj filmjét, amely ugyan arányokban távolról 
sem olyan hatalmas, hiszen rövidebb. külső technikában 
sem nyújtja a színes fölvételeket, de,

elgondolásban, mélységben, komolyságban és művé
szetben legalábbis egy nívón áll a „Tizparancso- 

lat"-tal.
A mai élőt-fájdalmai, könnyei, szomorúságai rezegnek 
e film minden jcJenotében, mi ágálunk ott a vásznon, 
a mi lelkünk és életünk jut szóhoz, hogy végül a 
menybemenetel grandiózus és művészies elképzelése és 
megörökitéso klasszikus koronát tegyen a dráma hom
lokára.

„Az élet tékozlói" azt bizonyltja, hogy ha techniká
ban nem is, de művészetben és elmélyülésben kétség
telenül van még fejlődési lehetőség a „Tízparancsolat" 
után is.

Spofé és asszouy, a mai Kor szenvedése
A mozi gyors változtatása programrendszere 

mellett, egyszer olyasmit mutat be, ami a 
nagyközönséget uj irányba neveli, Ízlését gya
rapítja, máskor olyat, ami a mai gondolkodás
nak, a inai művészeti törekvéseknek, 
ség lelkének mélyén szunnyadó 
nek megfelel.

A 
egy 
<‘Zt 
sor 
gramot ad. 
egyik filmje 
sport vígjáték 
most mint 
Bizonyos, 
hívei között 
az uszonyok 
elégíti ki a 
legszebb és 
színésznőnek ____ ____ ____ __

Ehhez a filmhez elöljáróban nem kell semmit monda
nunk. hiszen a cim és Barbara La Marr neve sokkal 
tö! mond, mint a leghnngzatos.’ibb frázisok.

a közöa- 
szenvedélyck-

mai embernek KŐI szenvedélye és
k a sport, a másik az asszony. __ .............
a két szenvedélyt ki kell néha-néha elégíteni. És 
is kerül reá. Legközelebb a Kamara-mozi olyan pro- 

amely ezt a két szenvedélyt elégíti ki. Az 
a legközelebbi programnak egy pompás 

amelynek főszerepét Bimbnla játssza, aki 
biciklil.irály jelenik meg a publikum előtt, 

hogy a népszerű komikus 
is népszerű lesz, de az i 
iránti érdeklődést még 
Kamara, mert Barbara 

legnagyobb gázsit élvező 
„Féríial; bálványa" vinni

vigasza van: az 
A mozinak tehát 

elégíteni.
elégíti 
egy 

í játssza, 
a publikum 

most már a sport 
Is bizonyos, hogy 
kiválóbb módón 
La M orrnak, a 

nmei ikai fllm- 
íllinjéf hozza.

Gavott, menüett és jazz-band
A Renaiseance-Szinház négerei tegnap el

mentek, itthagyták Budapestnek emlékül azt 
a tudatot, hogy a néger jazz-band valami új
fajta művészet, amely hóditó erővel fog el
söpörni minden régi muzsikát.

Lehet, hogy igaz, do nekünk mégis az az érzésünk, 
hogy a jazz-band és minden, amit a jazz jelent, bármily 
nagy sikert fog is aratni, nem fogja legyőzni azt a méla- 
lms zenét, azt a lágy muzsikát, 
menüett jelent.

Ez az érzésünk volt legalább 
Palaee-szinhúz második műsorát 
műsorban együtt van a gavotte és 
„őfelsége a szerelem" címmel egy 
szerelmi történet. Csupa sejtelmes 
ben finom Makart-képck, Lya Mara bájos 
Pompndoiir asszony és régi, parfőintől terhes

A jazz-band viszont: „Ház.asságközvctités 
amerikai történet egy mexikói gnvallérbandita 
Holbroek Blinn és Euid Bennetf játsszák, merészen, meg
lepetésekkel telítve, szinte lenyűgözik a nézőt a kalan
dok, trükkök, ötletek tömegével... igazi juzz-band a 
tökéletesség legmagasabb fokán.

Mind a két film a legjobbak közül való, de nem tudnék 
megmondani, melyik tetszett jobban. így együtt, ez a 
legjobb! (—ó)

„jelen van” mindenütt, érdekesen látja a vilá
got és panaszkodik.

— Fiatal loiinykorom.ru emlékszem vissza és tudom, 
f:j- akkor mindnyájunknak, fiataloknak és öregeknek, 
tak titkolt, ideális szerelmeink. Nem zsurfbtl: és nem 

pártiképos fiatalemberek, hanem olyanok, akiket csak a 
rivalda fényében láttunk. Volt aki Tanay Frigyesbe. 
Góth Sándorba volt szerelmes, Osortos Gyula is nagyon 
sok hódítást csinált a fehér le ányszobákban, Rálhonyi 
Ákosnak a fényképe ezernyi példányban hovort sejtelmes 
fehérnemiiszekrényokbon ós Rómeó, a nagy Rómeó 
Beregi Oszkár is sok sóhajt kellett. Ma már ettől 
ideális ábrándvilágtól el kell búcsúznunk, 
igazi b összcrol mosok. akikre ehilvás előtt 
leányok gondolhatnának .,. Illetve vannak, 
elérhotetlcn messzeségben, valahol Kaliforniában, 
woodban, Los Angelesben. Pedig éppen ezen a 
láttam, hogy mennyire kell ez az idealizmus még 
az asszonyi sziveknek, összes ismerőseim 
hogy nézzem meg Rodolpho Valentinol, 
Onuiiában, Corsóba.n és a Royal-Apollóban 
Monsieur Braucairet, a csipkcfodia. fehérparékm. rokokó 
herceget.

Minden asszony szeme csillogott, ajka pirosabb lett, 
amikor Valentináról beszélt.

Megnéztem. Igazuk van Valnetino a szép, az ( legális, 
az igazi hősszeroLmes. A néma vásznon is beszédes :■/ 
ajka, a fekete-fehér fotográfián is csillog a szelne. K, 
hős, és lovag, és bátor... A nagy hösszerch'inesck iga-i 
utóda ... De amikor olyan messze van . . . Még messzebb, 
mint Beregi. Rálhonyi, Csortos voltak tőlünk... Me-z 
szebb, mint az ifjúságunk!

. az
Nincsenek 
asszonyéi, 
d- rgnzuii 

Jlolly 
lléto ■ 

mindig 
megrohantak, 
aki most az 

iá I ssza

amit a gavotte és

is tegnap, 
megnéztük, 

a jazzbnnd. 
rendkívül 
muzsika.

a

amikor 
Ebben 

A gavotte: 
bájos, finom 
rokokokeret- 
areocskája, 

levegő. 
.Mexikóban", 

életéből.

a 
a

AH! mer, az nyer!
Rég elcsépelt, közmondásokat, csak akkor sza

bad föl melegíteni, ha valóban megvan
aktualitásuk.

Ott állt a 
Budapest egyik 
Jle-licon-szinbáz 
Somlyó Elemér, 
ro/.ta magát és 
Merész cselekedetnek látszott, 
hogy a merészség

A legjobb példa a ... 
egy ilyen bátor ember 
határozta, hogy a 
Ez is sikerült. És 
hogy ma az Orion 
tebb mozija, ahol immáron rmrimmis mién i. 
tatásra a legnagyobb és legkomolyabb sikerrel 
vér", az amerikai kinematográfia egyik legpaz 
jobban sikerült terméke.

az
némán és elhagy:', toll, 

színházi helyisége, az egykori 
nem mert hozzányúlni, mi. 
vezérigazgatója el nem Imta 
nyitotta az Orion ’inház:;i. 

de a közönség nem engedte, 
jutalmat ne nyerjen.

.Bohémvér" előadása, amely szintén 
.- cselek*  detc. < harlie Chaplin el

sők humor után egyszer drámát csinál, 
a írét sikerült merész terv eredményi, 
a budapesti közönség egyik legkedvel 
immáron harmadik héten kerül beinu

■■■ ..Buh.it 
irabb, h •

Belváros szivében 
legszebb 

és senki 
az Orion 
meg nem

Cecil K. tie Miiie,
a „Tízparancsolat” rendezője újabb remekmű

vet alkotott
Vasárnap délelőtt volt a Rúdius Filmipari 

Rt. országos bemutatójának második napja. 
Nem volnánk hü krónikásai a vasárnapnak, 
Jia nem emlékeznénk meg arról, hogy ezen a 
filmbemutatón egy eseményszámbamenö film 
került a közönség elé. Cecil B. de Miliőnek, a 
„Tízparancsolat” rendezőjének újabb alkotását 
mutatta be vasárnap délelőtt a Rádius ,.Az élet 
tékozlót” címen.

Aki a „Tízparancsolat" ot bilin — <'s ki nem hilt-a? 
—, meg volt győződve hogy a rendező ezzel be-

Ép testben —ép lélek
Én Szent István
Malátakávén élek

Sár-, hócipő
Té3ö 

sport 
cikkek

Weszely ssíí

Lányi iJiitorMzietái 1WF.
Nyár-utca 1. tv.. alá (llákóczi-nt sarok. Róktissal szemben). 
Kólók. ebédlők, úri szobák nagy választékban, tartós minő
ségben, szolid árban. Vidékre szakszerű csomagolás, jótállás 

mellett. Telefon: József 10r<—31.

LengyeS színésznő — angol íatíy
Negri világraszóló sikerének titka 

a mai fihnszinésznői ge- 
a legszélesebb skálájú a 

Amint a mai kor polgárasszonyát 
formálódó 

úgy alakul 
minden szereltéhez 

erős, önálló és mar
külseje, a mimikája 
is kopirozni tud és

Pola. 
kétségtelenül az, hogy 
neráció tagjai között 
művészete, 
az élet folyton változó és gyorsan 
körülményei újjá és újjá alakítják, 
újjá minden szerepében é.s 
Pola Negri. Az egyénisége 
káns. de a fölfogása, ti 
minden ntás egyéniséget 
ezzel válik sokoldalúvá.

„A cárnő“-ben fenséges é.s fölényes tudott lenni és leg
újabb szerepe, ,,A sárga ördög", nj Pola Negrit fog be
mutatni.

Egy angol ladyt játszik ebben a filmben Pola Negri, 
egy angol ladyt, aki abba a hírbe keveredik, hogy kínai 
vér folyik az ereiben és ezt szerelné, ezt akarja tisztázni. 
Ez a tiizesvérii, izzószivii lengyel színésznő oly hideg 

< legánciával. oly tökéletes rutinnal állítja elénk az angol 
ladyt, hogy ha még nem láttuk volna más szerepben, 
akkor is ércznől. mindent lenyűgöző, mindent fölülmúló 
tök élet es mii vészotét.

I’ola Negri uj filmje elgondolásban, rendezésben, témá
ban és miliőben egyaránt uj és ezzel a nagyszerű újdon
sággal az Orion-Szinház kedveskedik már szerdán a 
közönségének.

Az nj 
márkát 
műsor 
témája 
jóhoz. 
Virginia Lee Corbin és Ricardo Cortez 
péket. Pola Negri elébe, ez a különös 
nagyszerű bevezető és hangulatesinálő

’ola N’egri-filni is
■séri és ugyanez 
isik Hímjét.
;bnn hasonlít Bemard Shaw 
,A\ arrenné mesterségé" hez.

TZ

természetesen a T’arnmouni- 
a Paremounf-márka ékesíti a 
„Angyalkáit is, amelynek 

leghíresebb darab 
l'bben a filmben 

játr,.zák a főszere- 
mesejii filmregény 
lesz.

NincseneK már hösszerelmeselí! 
mondja egy mondáin asszony

Egy mondain-usszonnyal beszélgettünk az 
elmúll napokban. Nem tartozik már a legfiata
labb generáció tagjai közé, intelligens, mii ve 11,

s

íeltérnemü es vászoaáru üzlete í
IV, Harishoz 2 (vacbuícánái)

megnyílt!
* I

Eddigi működésem garancia arra, hogy P 
hogy igen tisztelt vevőimnek |

legkényesebb igényeit úgy minőség, | 
mint legszolidabb árak 

tekintetében ki fogom elégíteni
*

Előbbi 
cégemből (Harsányi és Strausz) származó 

fehérneinüeket, asztalnemiiekef 
törlőket, törülközőket, vászon 

és siffonárukat, 
inig a készlet tart

tetemesen leszíiíliíoíí 
árakon 

adom cl
-TTOT

Híi jílsmlii! KlíiJS” [híidiíi Sev- "ilű.te. 
BSUíU 3-5 millióért LUUUlU külön külön is átadó

Uriszoba klubgarniturávai 13-3 millió Ii-érl ____________ Podmnnicihv-uícs 14.

TUNGSRAM
T

i

A rádiórendelet megjelent! 
Most már vehet jól bevált

Tungsram rádió-vevőkészüléket 
és fejhallgatót
Kapható mindenütt

9 9 9

loiinykorom.ru
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Bethlen miniszterelnök 
szerdán sikraszáll 

a „földreform-demagógok66 ellen 
Szó sem lehet a földreformtörvény érvényességének meghosszab
bításáról — Az ellenzék sorozatos gyűléseken akarja a népet 

fölvilágosítani
(A Reggel tudósítójától.) Scitovszky Béla 

íáaelnök azerdán délelőtt 11 órára pártközi 
jrtekezlétct hívott össze a földreform ügyének 
r^eg vitatása céljából. Az értekezleten Szakács 
A.hdor fogja megindokolni a konferencia ösz- 
ftzehiváHAt és javasolni fogja, hogy

a földreformtörvény érvényessége decem
ber 17-től kezdődően egy esztendő vei ineg- 

hosszabbittassék.
Ezt a kérdést maga a kormány is rendkívül 
fontosnak tartja és a házelnök, értesülésünk 
szerint, éppen ezért nem hívta össze a pártközi 
értekezletet már az elmúlt, hét valamelyik 
napjára, mivel Bethlen miniszterelnök közölte 
vele, hogy

n tanácskozáson személyesen óhajt reszt
ven ni,

másirányu elfoglaltsága miatt azonban csak e 
héten szakíthat erre időt A miniszterelnök 
szerdán délelőtt részletesen ki fogja fejteni 
azokat az okokat, amelyek

elfogadhatatlanná teszik a kormány szá

Dr. Groddeck, az első pszihoanalitikus 

regény írója Budapesten
Előadást fog tartani arról, hogy miképen gyógyítja pszihoanalizissel 

nemcsak a lelki, hanem a testi betegségeket is
(A Reggel tudósitójától.) A modem orvos

tudomány egyik európai hirii harcosa érkezett 
vasárnap Budapestre: dr. Georg Groddeck. Az 
érdekes vendég mint regényíró is ismeretes, 
ő irta az első föltünést keltő pszichoanalitikai 
regényt, a „Dér Seelensucher“-t, amely éles 
szatírája az emberi psziché ferdeségeinek. 
Ugyancsak híres könyve a „Das Buch vöm 
Es . Groddeck szótárában

az „Es“ a tudattalan lélek
s ebben a könyvben költői lendülettel írja 
meg, amit erről az ismeretlen valamiről orvosi 
prakszisában három évtizeden át tapasztalt.

dísztárgyak 
evőeszközök 
sport- svsrsenydijak 

dús Vála«3tékban SCHLEIFER earUstórugyár
gyári árban VII. Kn«lnc»y-H. 14. Tel.: J. 135-38P Függönyök,
! csipkék, etaminok

legolcsóbb árakon, csakis

Wieg Testvéreknél
I IV, Deák Fcrenc-utca 23 

mára a földreformtörvény érvényességé
nek meghosszabbítására irányuló és a vé
leménye szerint Indokolatlan javaslatot

Reá fog mutatni a földreform végrehajtásá
nak eddigi eredményeire és

a legenergikusabban síkra fog Szállni 
azok ellen, „akik ebből a kérdésből denia- 
gőglkusan politikai fegyvert akarnak ko

vácsolni.
Ezután Jí«2/er János földmivolésügyi minisz
ter fogja előterjeszteni a földreformtörvény 
végrehajtásáról szóló statisztikai adatokat, a 
baloldali ellenzék azonban semmi esetre sem 
fog szó nélkül belenyugodni a kormány eluta
sító válaszába, sőt. /Jarosx János kijelentette 
A Reggel munkatársának, hogy ha a kormány 
elzárkózik a Demokratikus Biok javaslatának 
elfogadása elől, akkor

sorozatos uépgy üléseket fognak a vidéken 
tartani és fölvilágosítják a népet 

azokról az okokról,' amelyek miatt csődöt 
mondott a földreform végrehajtása.

ö képviseli azt a szélsőséges és érdekef, föl
fogást, hogy pszichoanalízissel nemcsak a lelki, 
hanem bizonyos fokig az összes testi betegsé
geket is lehet gyógyítani. Tulajdonképen bel
gyógyász —, a nagyhírű német professzor, 
Schweninger első aszisztense s vele együtt 
Bismarck, a vaskanccllár háziorvosa volt —, 
aki még a freudizmus ismerete nélkül jött rá, 
hogy

a lelki okok a testi betegségek előidézésé
nél is nagy szerepet játszanak.

Dr. Groddeck, aki egyébként gróf Keyseriing 
barátja s aki a gróf bölcsességiskolájában, a

METROPOL-GARAGE
BUDAPEST VB, LEHEL-UTCA 38. SZÁM

Telefont 112-23-24-28-27

E ItaSa, Bérltét,
Packard, Morrls, itfotosacoche 

gyárak vezérképviselete

Alkatrészek Fblsacrélések

Benzin- és olajáilomás

Luxus- és teherautók, 
autóbuszok, valamint motorkerékpárok állandó 

raktára
Legnagyobb géperőre berendezott

autójavító
iz.lesos karosszériák és felépítmények (combinék)

Téllknbútokhoz, várisi bundákhoz gombok, rózsák, vitát 
kötéi>r*k, gnlambkoHiiruk mind.iiunmü magyar zsinurozásBal 
állandó nagy raktam. Budapest VI, Nagymez,o-utca 46. sí.

hires darmstadfi kongresszuson gróf Apponyi 
Albertiéi együtt legutóbb előadási tar ott, 
egyetlen előadás keretében most Budapesten 
fogja ismertetni éidckec kutatásait. A Reggel 
tudósi tója vasárnap ,;ste fölkereste dr. Grod- 
decket a Gellert--száll óban levő lakásán. Arra 
a kérdésre, hogy miről fog beszélni Budapes
ten, a következőket mondotta:

— A testi betegségek lelki okairól.
Az emberben két egymásnak ellentmondó akarat van: 

az egyik arra törekszik, hogy a test egészséges legyon, a 
másik, hogy a test fölvegye a betegségeket. Az orvcs 
föladata az, bogy azt a tudat alatti akaratot segítse főt, 
amely a fest egészségét akarja, mert az orvos minden 
rendszabályának sikere attól fiigg, hogy

a beteg tudat alatt meg akar-c gyógyulni, vagy sem.
Ezt a gyógyítást az orvos tudatos és tudat alatti kész
sége teszi lehetővé, az, hogy milyen fokban tud hotzd. 
férkőzni a betegségben mcgnyilvdnulő tudattalan stdn. 
dékhoz. Szerintem ez minden betegség és minden gyógy
kezelés törvénye, a lelkieké épp agy, mint a testi beteg, 
ségeké. —

Blaha Lujza 
vasárnap délelőtt tiz percet 

ágyon Kívül töltött
(A Reggel tudósítójától.) A magyar közvé

lemény hetek óta figyeli szorongó érzéssel 
azokat a hiteket, amelyek a nagybeteg Blaha 
Lujza állapotáról szólnak. Az utóbbi napokban 
végre örvendetes javulás állott be Blaha 
Lujza állapotában. A mellhártyagyulladással 
komplikált tüdőgyulladás ugyanis

szünőféiben van
és a beteg közérzete is erősen javult. Blaha 
Lujza kezelőorvosa. Biró Gyula, főorvos, vasár
nap este azt a föl világosi t űst- adta betege álla
potáról A Reggel munkatársának, hogy a pá
ciens vasárnap reggel teljesen lázmentesen éb
redt, kedélyhangulata, is erősen javult és be
tegsége óta most történt először, hogy saját kí
vánságára

tiz percet ágyon kívül töltött.
Ezalatt az idő alatt karosszékben pihent, de az 
ágyon kívül való tartózkodás annyira kifá
rasztotta, hogy visszafektették ágyába.

Kezelőorvosának véleménye szerint azonban
ez a javulás csak átmeneti állapot,

ami — tekintettel a nagyasszony rendkívül 
szívós természetére és a gondos ápolásra — 
még hetekig is eltarthat. Bizonyos időn túl 
azxmban Blaha Lujza már nem lesz képes le
győzni a betegségével kapcsolatban föllépő 
komplikációkat.

takarít meg a t. Háziasszony, h«» 

Szent István cikóriával 
főzi meg kávéját, mert 
minden doboz sarkában 
pörkölt szemeskávé vanl
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VASÁRNAPISPORT
Bajnokcsapatnak megérdemelt vereséget 

szenvedett a Nemzetiektől
Molnár volt a mezőny legjobb embere — A többi balnokl mérkőzéseken a papírforma győzött

RISC—MTK 1:0 (1:0)
(A Reggel munkatársától.) A’ futball-derbyvé 

avanzsált MTK—NSC-niérkőzés vasárnap meg
lepetésszerűen a bajnokcsapat vereségével vég
ződött. Bár a kék-fehérek táborában a nép
szerű Braun „Cslbi“ és Nádler is szerepelt,

a nemzetiek jól megérdemelt győzelmet 
arattak lendületes és önfeláldozó játé. 

kukkal.
A kék-fehérekre ezúttal rá sem lehetett 

ismerni. Az első tiz perc Zitán szétesett a csa
pat. Nem volt két ember, aki megértette volna 
egymást. Hiába brillírozott Molnár, a mezőny 
legkiválóbb játékosa. Teljesen magára ha
gyatva tehetetlen volt a fáradhatatlan NSC- 
védelemmel szemben, amelyben Kertész II. 
elsőrangút produkált.

A nemzetiek támadásai percenként erőteljeseblwkjce 
válnak, amiben a népszerű 
kézcsuklóval küzdött ebbon 

érdeme

„ViU"-nck, bár kiugrott 
a félidőben, nem csekély 
van.

NSC—MTK 1:9 (1:0). Hungária-ut. — 12.000 néző. — Bíró: 
Nagy L. A nagyfontosságu mérkőzésre a küzdő felek a 
következő fölállításban léptek a porondra:

NSC: Gallovich, — Havas, Török, — Kertész II.. Wurth, 
Weinberger, — Rémay III., Volentik, Rémay II., Spitz, 
László.

MTK: Remete. — Kocsis, Seukey, — Rebró, Kiéber. 
Nádler. — Braun, Molnár, Opata, Demkó, .Tény.

A kék-fehérek kezdenek, de már az első percben Remete 
fog labdát, a következő 'másodpercekben pedig Gallovich 
kényszerül védeni hálóját.

A mérkőzés eleje ideges akciókkal telik el. Közben 
Demkó fejese Gál lövi eh zsákmánya lesz. A 7. percben 
Kiéber hosszú labdájával .Tény megszökik, de Havas 
hátulról csúnyán lerúgja, amitől persze harcképtolonné. 
válik. Havast a bíró meginti. Ezután a nemzetiek soroza 
tos támadásokat indítanak Rémay oldalán. A 10. percben 
Rebró faultol, a megítélt veszedelmes szabadrúgást. az 
MTK bek kjei kornerre fejelik. Egy perc múlva Kertész 
Vili 20 méterről, náratlanvl. fordulásból majdnem gólt. lőtt.

Ettől a pillanattól kezdve a bajnokcsapat elvesztette 
a mérkőzést, ügy látszott, mintha kétszer annyi nemzeti
játékos lett volna n pályán, mint kék-fehér. Előbb a 
csatársoruk esett, szét, azután a födözetsor bomlott meri, 
n bekkek pedig teljesen meg zavarodtak.

Jó) vezetett, heves NSC-támadások sorozatából végre 
a 17. percben Spitz révén László közvetlen közelről 

védhetctlen sarkos gólt lő: 1 : 0.
I’jrakczdós után a kék-fehérek megkísérlik a kiegyen

lítést, de hiába Molnár boszorkányos technikája és agili
tása. a redivius Braun érthetően félénkön játszik, a lab
dát nem meri magánál tartani ós rögtön visszaadja.

A 20. percben az MTK játékosai közvetlen közelből 
háromszor is hibáznak a góllövésben. Egy perc mulvn 
Gallovich elvetéssel ment. Kis idő múlva Molnár bravu- 
roskodik, helyezett lövése azonban centiméterekkel vágó
dik a léc mellett el. Egy perc múlva Braun lő a kapu
in éllé.

Ezután a nemzetiek ellentámadása Rémay II szenzá
ciós bombájával végződik. Váltakozó erejű MTK-támadú 
sokból a 32. percben Demkó lövése hajszálnyira téveszt 
célt. Határozott MTK-fölény alakul ki, do a. lövéseket 
nem kiséri szerencse. Kiéber és Rebró tömik labdákkal 
a kék-fehér csatárokat, do Molnár szomkápráztató trükk- 
jelből semmi som sikerül, sőt egy brilliáns lövése pont 
emberbo vágódik.

Az utolsó percben a nemzetiek támadnak és Remete 
védése zárja le az első félidőt: 1:0.

A második félidő heves MTK-támadással kezdődik. A 
I. percben .Tény veszedelmes csavaros lövését Gallovich 
a levegőben valósággal „úszva", bravúrosan fogja cl. 
Egy perc múlva Molnár lövése foglalkoztatja.

A 9. percben ogy megítélt szabadrúgást László olyan 
erővel vág a kapura, hogy psak a rosszul holyczkedo 
Remotc mellett álló Kovács fejese menti mog a halót 
a biztos góltól. Három perc múlva szabadrúgásból u.ira 
veszedelembe kerül Remete kapuja.

Határozott NSC-fölény domborodik ki. amit először 
Jinwnv iiogaii tréner vesz észre es utasítására Hrauh 
megy centernek, Demkó pedig szélsőnek, azonbnn 
akadályozza meg az NSC sorozatos támadásait, amelyek 
sorún „Vili" legázolj a Opatát. Az MTK csak lefutások
kal kísérletezik, de Havas és Török minden gólhelyzetet 
idő előtt szétrombolnak. A 29. porcben Kiéber előretör, 
pompás lövése azonban magas. Rögtön utana Braun es 
Demkó újból helyet cserélnek. A 31. imrcben .Tény nagy
szerű helyzetből kapura lő, de a labda Havast, érintve, 
pont Gallovich kezébe vágódik. Egy percre rá Rebró 
bámulatos kitörését veszedelmes lövéssel fejezi be.

Az utolsó 10 percben mindkét csapa! finishel. Braun 
régi időkre emlékeztető lefutásaival és ccntorezescivcl 
arat nagy elismerést. Molnár egyik bombáját pedig csuk 
komor árán lehetett menteni.

Mindkét kapu még egyszer kétszer veszedelembe korul, 
do újabb gól nem esik és bajnokcsapatunk vereséggel 
volt kénytelen elhagyni a pályái.

.33" FC—VÁC 2:0 (1:0). llungária-ut. — Biró: Denlioffer. 
A .,!J3‘‘-asok nevükhöz híven úgy az első, mint a második 
félidő 33. percében lőtték góljaikat Pipa révép. A VÁC 
súlyosabb vereségéi Grossz II. akadályozta meg. A VAC- 
csatárok elég agilisak voltak, de tervezeti akcióikból 
hiányzott a gyorsaság és ezért a budaiak védelme, külö
nösen Zloch, minden esetben sikeresen lépett, közbe.

FTC—ETC 1:0 (1:0). í llői-nt. Biró: Biró S. Ezen a 
mérkőzésen a ferencvárosiak uj összeállítású csatársorral 
kísérleteztek. de néni nagy eredménnyel. Az első percek
ben az orzsébetfalviak lámadtak. Crbancsik ogy jó gól 
helyzetet kihagyott. Az 5. porbeen Héger pompásan előre
tört, ccntorezését Nikolsburger átlépte, de az élclinos 
Máesay váratlanul a gólba helyezte: 1:0. Bár a mérkő
zés további részében mindkét félnek egyformán akadnak 
gólhelyzetei, a gólképtelcn csatárok lövései vagy célt 
tévesztenek, vagy a kapusok zsákmányai lesznek.

KAC—Törekvés 2:0 (1:0). (Mlői-nt. — Biró: Hajós 1. 
A Törekvés támad, de azonnal Fürstner kaparintja meg 
a labdát, leadásával Izsépy elfut és cenlcrozését Szabó 
már az első percben védhoíetlcniil ixilövi: 1:0. Ez az 
eredmény a félidő végéig nem változik meg. — A máso
dik félidő elején Dudás „luft“-ot rag, do Lengyel a 
kedvező alkalmat nem tudja kihasználni. A 11. percben 
Szabó 10 méteres lövése azután újból utal talál Lantos 
hálójába: 2:0. A 33. percben a kitörő Kautzkyt a 10 oson 
belül fölvágják, a biró azonban nem ítél „tizenegyes"-t.

Belloni győzött a terepversenyen
(A Hegge' tudósitójától.) Külföldi mintára az MTE 

vasárnap délelőtt másodízben rendezte meg a Hűvös 
völgyben úgynevezett Icrejiverscnyél, amelyen közel 50 
atléta, vett részt.

A start a Balázs-félc vendéglő előtt volt, ahonnan a 
futók köztük nők is — egy porcos időközökben tér
kép ós iránytű segítségével váglak neki a kijelölt útnak.

Elsőnek a múltkori győztes, Belloni, futott be
30 perces jó idővel Cső ke y (Csillaghegy), Neumann 
(MTE) és Kurunczy (MTK) előtt. Az, ősz, Ripszáni bácsi 
kitűnő kondícióban tizediknek érkezett be. A hölgyek 
közül Ormos Anna jött be elsőnek pompás ílnish után.

Magyarország 30 kilométeres gyalogló bajnokságát va
sárnap Hajdú Miklós (MÁV) nyerte meg 3 óra 1 p. 21.3 
mp.-es idővel, klubtársa Bodó ós Hnfnagel (BSC) előtt.

Az, Espagnol második mérkőzését is civesz
tette Prágában. (A Reggel tudósító jónak tele
fon jelentése.) Zárnom csapata, a híres Espagnol, 
szombaton a Slaviától 4:2 (2:0)-ra kajxitt, ki, 
vasárnap pedig a Spartóval szemben vesztett 
4:0 (4:0) arányban. Schaffer, a „gólkirály", 
két gólt lőtt.

A bajnokság állása. Első osztály: 1. NSC (8) 12:15, 12 p. 
2. ,,33" FC (8) 14:9, 11 p. 3. MTK (7) 27:8, Ul p. 4. FTC (6) 
10:6, 10 p. 5. Vasas (8) 19:15, in p. 6. III. kér. TVE (8) 
19:26, 9 p. 7. UTE (7) 14:9, 7 p. 8. KAC (8) 17:19, 7 p. 
9. Törekvés (ti) 6:10. 4 p. 10. BEAC (8) 8:19, I p. 11. VÁC 
(8) 9:23,3 p. 12. ETC (8) 6:18, 2 pont. — Második osztály 
bán továbbra is n BAK vezet.

Vasas—III. kor. TVE 5:4 (2:2). Határ-utca. — Biró: 
Salgó. Egycnlőerojti ellenfelek küzdelmét mutatta a já
ték az, egész vonalon. A vezető gól a 19. percben Takács 
lövéséből esett. Három ]>erc múlva Horváth „tizenogyes"- 
bői kiegyenlített: 1:1, sőt a 30. percben ugyancsak ö 
l;2-ro javított. A félidő utolsó percében Jcllinek egali
zált: 2:2. — A második félidő I. percében Takács 3:2-re. 
javít, majd Koü'lcr 4:2-re növeli a gólok számát. -(10, p.) 
A 13. percben Horváth iijabb „tizenegy es“-e talál a 
hálóba: 4:3, de a kitűnő Takács a 20. jiercbcn 5:3-ra 
növeli az eredményt. A 35. percben esik az utolsó gól 
Horváth lövéséből: 5:4.

Eldöntetlen eredmény lett volna igazságos. A győztes 
csapat csatárai, különösen a belső trió, lítiumán és okos 
öHszját.ékával tűnt ki. a védelem azonban tulcrélycs, sőt 
helyenként durva volt.

UTE—BEAC 2:1 (0:0). Lágymányos. — Biró: Fenyves M. 
A rossz, mély talajon az egyetemisták az. első félidőből! 
teljesen méltó ellenfelei voltak az, újpestieknek. A máso
dik 45 percben azonban már nem bírták a tempót és 
igy Priboj a 12. és a 42. percben két gólt szerzett, csapa
tának, amit a BEAC csak Búza handse miatt megítélt 
„tizenegyes“-ből Boor révén tudott 2:l-ro szépíteni.

Másodosztályu bajnokság: BAK—EMTK 0:0, Főv. TKór 
l’RTSE 4:4, ETSC-UMTE 3:3, Zugló—URAK 2:1.

Teljesen lugyen rendezheti meg a MUSz az Európa 
bajnokságot. (A Heggel tudósítójától.) Szinte az, utolsó 
órában váratlan segitségot. kap a Magyar Úszó Szövetség 
az. Európa-bnjnok.ság megrendezésében, amely a számiiá 
sok szerint legalább félmilliárdb*  lóg kerülni. A csillag 
hegyi Árpád-fürdő tulajdonosak ugyanis a. telepükön épült 
50 méteres versenyuszodát tol#es*n  ingyen bocsátják ren
delkezésükre, sőt hajlandók n tribünöket. 60011 ülőhelyre 
kibővíteni, ugv, hogy legalább 10.000 főnyi közönség 
nézhetné a küzdelmeket. Hogy a MIJSz. ezzel a kedvez
ménnyel minél jobban járjon, a Filatori-gát.ig kiépített 
villamosvasúti síneken Sipőcz Jenő polgármester. Ígére
téhez híven, a villamosközlekedés mielőbb induljon meg. 
mert a közönség csak igy juthat ötpercenként, a verseny 
színhelyére.

FTC—MTK-mérkőzésre jegyek a „Stop“-nál: Nódor-u. 21. 
(Telefon: 57- 62.) ____

Ugetttversenyek
A balsorstól üldözött, egyesületet, vasárnap kellemes 

meglepetés érte. Az, enyhe novemberi napon a közönség 
újra kegyeibe fogadta az, elárvult, pályát. Köze) .5000 cm. 
ber nézte végig a sikerült versenyeket. A szanált ring 
ben és a kasszáknál premierre emlékez,tető forgalom volt. 
A program pompásan volt, összeállítva és a nagy attrak
ció. nz, őszi díj, egész lefolyásában és a végküzdolembon 
egyenesen szenzációs verseny volt. A favoritok a mely 
pályán sorra kikaptak.

-■/ nap részletes eredménye:
I. futam: 1. Első (3) Deák. 2. Bro-kaf. (4r) Novak. 

3. Brétner (3) < 'assolini. Fin.: Boliun. Kiizdelominel. Tót.: 
10:50; olasz 10:60. II. fntann: 1. Jakab (4) Kallinka. 
2. Újonc (3) Sehwartz. 3. Safyr (12) Zwillingcr. Fm.: 
.Amice, Reserl, Mnngtip, Dimi. Jndás. Sokol. Könnyen. 
Tót.: 10:65, 22, 17. 19: olasz. 10:30. III. futam: 1. Zóra
(p) Maszár. 2. Kairó (3) Be.nkő. 3. Izgató (8) Deák. Fm.: 
linóiul (mint, első diszkvalifikálva), Samu, IVc.rndorf, Ga- 
ram, Tilla, Szabad-Junior. Könnyen. Tót.: 10:19, 15, 18, 27; 
olasz 10:46. IV. futam: 1. Erzcrum (8) Kallinka. 2. Per.zkás 
(3) Cassolini. 3. Visszhang (8) Wiesnor. Fm.: Jobban, 
Senkimás, Fenék, Csak előre, Rézangval. Biztosan, 'főt.: 
10:91, 33, 30, 28; olasz. 10:60. V. futam: 1. Nofolejts (6) 
Czclloth. 2. Thonuzoba (3) Fityó. 3. Drakula (p) Marék. 
Fm.: Jani (mint 2. disz.kvaliíikálva). Véletlen. Merész, 
Zsandár 1., Emlék A., Lavina. Rejtély. Biz.tosan. Tót.: 
10:68, 31, 45, 211; olasz 10:81. VI. futam: 1. Pityko (2) 
Cassolini. 2. Bajnok (4) Kallinka. 3. Éva lánya (16) Fci- 
ser. Fm.: G. R. S.. Végre, Emlők, G. Jóska. Gabi D„ 
Shimmy, Adonis, Violetle. Erős küzdelem. Tót.: 10:38, 
17, 22, 56; olasz. 10:80.

Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
„Világosság’*-könyvnyomda  rt. Budapest, Vili, Conti-u. 4. 

Műszaki igazgató: Dcutsch D.

Nőknek nélkülözhetetlen a

NAGYSZERŰ

PJTROFF WIIKLŐS okleveles gépészmérnök

SOFFÖRISKOLÁJA
Elméloti kiképzés rajzokkal és alkatrészekkel doinon- 
Hvfii'^ "”d'«[yK.V''kor)attal. ügyességi gyakorlatokon 
kniil legalább int) km. vezetési gyakorlat városban, 
országúton és lH,K.' iterepen, saját 1 25. évi 501-es Fiat és 
Grar-btift luxusautóinkon. Iroda: Erzsébct-kőrut 28. sz 
felelőn; Jozhef 116—79, Tandíj: 1,200.000 K, részletre Is

FZÜST Ml VARIAN OLT A 8SZAKORVOSI
Rondelés egész nap. Rálcóczi-ut 32.1. cm. 1. Roknssal szemben

Kocsirúd, gőzeke 
és kézi
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Aceíylen 
lámpák
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Tekintse meg szenzációsan olcsó kirakntáraimat
AfünVa ŐBCSZCfárU választékban
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