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Rakovszky belOgymlnlszter 
garantálja, hogy Albrecht főherceg sohasem 
fog az országban semmiféle zavart csinálni

(A Heggel tudósítójától.) Az. Albrccht-félo 
királypuecshirek annyira fölkarapák a poli
tikai és a társadalmi élet nyugalmát, hogy 
, / Heggel munkatársa szükségesnek tartotta 
ebiten az ügyben megszólal tat ni Rakovszky 
Iván belügyminiszteri is. aki, egyrészt mint 
Albrecht s~i mélyes jó ismerőse, bizonyára tisz
tában van a királyi herceg célkitűzéseivel, 
másrészt mint belügyminiszter elsősorban van 
hivat ’ra arra, hogy az ország közrendjét vésze
déi meztelő mindenféle kisérlelezést már a gyö
kerében elfojtson. Az Albrecht királyi hercegre 
és törekvéseire vonalközét kérdésünkre

Rakó vszk.v bel ügyin i niszter
a következőkben válaszolt:

— Az Albrecht főherceg király jelöltségéről 
és az ezzel kapcsolatos puccskísérletekről szóló 
fantasztikus hírek tisztára rcmlátáson alapul
nak.

Albrecht főherceg szimpatikus és hazafias 
fiatalember, aki szeret jól élni.

l^aantevé utőda, BriamicB „nagv tomímyt1* aSakif és Mg péoz- 

ügyi programot terjesei a parlament eöé

Paris, november 22.
(A Heggel tudósítójának távirata.) A ka

mara. vasárnap reggel !• órakor folytai la a 
pénzügyi javaslatok tárgyalását. Mar a. szom
bat esti ülés olyan hangulatban végződött, 
hogy a Painleve kormán)! a következő 2J őre 
bán fog a tiizpróbán kereszt idcsni. így is tör
tént,

a kamara vasárnapi ülésén a kormány 
megbukott.

A tárgyalási a ■>. és ■>. szakasznál folytatták, 
amelyek szerint a kölcsön köt vények szamát 
és összegét csak annyival lehet szaporítani, 
amennyi az •'sedékcssó való,, rövid lejáratú 
adósságok kifizetéséhez szükséges, Ezt a két 
szakaszt heves és hosszú vita után csekély 
szótöbbséggel cl fogadták. Lzutan az 5. es (>. 
szakasz került megvitatásra amelyek a rövid
lejáratú kincstári kötvények néhány kate
góriájának konszolidálásar<»l szolnál:.. Az első 
fölszólaló Hokanorszky. a Poincare-kormany 
col! pénzugominiszlere,

élesen bírálta a Painlcve-korniany pénz
ügyi politikájának egymást kövefő pal- 

fordulásai!
és arra figyelmeztette a miniszterelnökül. Iiog.v 
a kötvények konszolidálása nagyim ^dyos 
károkat okozna a polgárságnak. Főbb ioi- 
szólalás után

izgatott hangulatban állót! löl PainkMc es 
fölvetette a bizalmi kérdést. 

de emellett annyira szem előtt tartja az ország 
érdekeit, hogy azoknak ellenére sohasem fog 
cselekedni. Éppen ezért

úgy is, mint magánember, de úgy is, mint 
belügyminiszter garantálom, hogy Albrecht 
főherceg sohasem fog az országban semmi

féle zavart csinálni.
I>e nemcsak az ő, hanem bárki részéről is lelje- 
sen ki van zárra mindenféle puccs lehetősége, 
mert.

a rendőrség helyén van cs minden ilyesféle 
kísérletet idejében elfojtana.

Azt hiszem egyébként, hogy ezek a kiraly- 
pneoshirek most már lekerülnek a napirendről, 
mert hiszen kétségtelen, hogy e híreknek 
semmiféle alapjuk nincs és tisztára csak egy 
evangéliumi idézet félremagyarázásából ered
tek.

A kormány — úgymond imhi maradhat
hivatalában, ha a kamara ezt a két szakaszt 
nem fogadja el változatlanul. A miniszter
elnök beszéde után Herrifé :iz ülést délután 
féliiá romig fölfüggesztene. A délutáni ülés 
s'.a vatással kezdődött, amelynek során

a kamara 278 szavazattal 275 ellenében 
leszavazta a kormányt.

Painlcré miniszterelnök nyomban szólásra 
jelentkezett és rövid beszédben bejelentette, 
hogy ódr csak 3 szárazul tat maradi kisebbség
ben, lerónia a szavazás következményeit és

benyújtja a kormány lemondását, 
amelynek elintézéséig, illetve az uj kormány 
megalakulásáig kért< a kamara üléseinek el
napolását. A kormány lemondását minden ol- 
dulon nagy izgalommal fogadtak és llcrriol QZ 
ülést nyomban berekesztelh. anélkül, hogy 
Fatír szocialista, és (outurier kommunista 
képviselők elmomíhatták volna a. francia 
fascizmusról szói'ó inlerpc nációjukat. Púink né 
közben minisztertársaival tanácskozott, majd 
az Klyséebe hajtatott és

hejelentelte Doumergue elnöknek a kor
mány v i s szuIé péséf.

Politikai körökben azt hiszik, hogy Painlcré 
utódja Hriand lesz, aki nagy koncentrációs 
kormán pl a/akil, amely vissza vonja a Painlcré 
által képviseli járásiatokul és uj pénzügyi 
programmal a kamara elé.

/a • is vldalun.)

Nem, urak úri iák és válogatott, cigány - 
legények, erre a mulatságra, nem alkalmas 
az idő. A király ósdiból elég volt. Ez az 
ország tragikus Vérmező, nem lovas-hockey- 
pálya. A mi esztendőnk élet-haláJhare, nem 
báli szezon. Nincs ünneplőnk, akiben a fel
séges királykérdés elé járuljunk. Nincs egy 
percünk királykérdésre. Nincs türelmünk, 
gyöngédségünk ezekkel az éretlen, lelkiisme
retlen, mérgekkel vagy szentiinentálizinus- 
sal itatott királyábrándokkal szemben. Mit 
akartok a. királlyal? Kifizeti a. forgalmit 
helyettünk.’ Rögtön valorizálja a nyug
dijainkat, hadikölesöneinket, az egész deval
vált, rokka.nl, koldúsénekel nyöszörgő éle
tünket? Azonnal fölépíti a hiány//) lakáso
kat: Meggyógyítja kórházból kiszorult bete
geinket? Mosolyt fost a milliók szétdúlt 
arcára? Föl támasztja a háború sok százezer 
halottját? Vessetek csak egy pillantást egy 
boldog kor álom lel hőjéből ide le erre az éló, 
lélekző. összeszorúll. eltorzult kis Magyar
országra. Amelyben tőrrel a kézben, részeg 
dühvei a szemekben néznek egymásra, pár
tok, osztályok, felekezelek. Amelyben a 
szabadságjogokért csikorgatja a. fogait a 
megalázott polgár, amelyben haldokolva 
fetreng ipar, kereskedelem: ahol föld és 
paraszt, anya és gyermeke, egymást mar
cangolják: ahol a munkanélküliek tízezrei 
jajgatnak a nehéz munka útim és ahol a 
kenyérkeresőnok nincs kenyere s a meg
váltó hajójeggyel álmodik, amellyel ki lehel 
innen vándorolni. Csak ilyen kis bajai, kis 
problémái, kis kérdései vannak még a 
királykérdésen kívül Magyarországnak. Aki
nek elég fantáziája, s elég lelkiereje van 
hozzá, képzelje el azt az új ás minden 
eddigi iái undokabb szellemi és anyagi kor
rupciói. amit egy királyfi-mérkőzés hozna 
közénk, azt az erőszakol, azt a lelkek és 
háztetők gyújtogatását, az! a városról falura 
harapózó kézilusát, amely kicsa’ná az. ön
töltőtoll.il. a körzőt, a szerszámot a dolgozó 
kezekből és fütyköst, hí csákót, revolvert 
kényszerítene beléjük, igen, képzeljék el 
akiknek téglából vilii a szivük, azt a véres 
gomolyogni, azt az örökre ártalmatlanná 
lett magyar testei, amely köröskörül röhögő 
ellenségeink lábai elé gurulna. Ha olyan 
boldog csönd, olyan édes áh itat volna ma 
ebben az országban, mint van a. falu 
templomában karácsony éjjelén, akkor sza
badna csak a királyi gondolni üdvözítő 
< songéit yiijéi megszólaltatni. De ma, mos1. 
összetépotl es kínokkal kínos életünkben, 
ha megindult es fen költ papi szólammal fór 
dúlunk valamerre, Keresztelő Szent. János 
nevében, aki kérdezi hogy: „te vagy-é aki 
eljövendő...* ’ hal műn fordulhat mik sehova 
másiivé. nem célozhatunk és nem sóvárog
hatunk senkire, semmi másra, mint a mi 
egyetlen szerelmünkre és megváltásunkra: 
a. visszamentett, a felépült, a virágzó, a 

1 megáldott Magyarországra!
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A zsidó magyarság a recepció 30-ik évfor
dulóját ünnepelte vasárnap a Vigadóban 

Vázsonys s rsA hazáit szeretni kell akkor is, ha a haza szere
tetőnek teljességéi nem árasztja reánk 3Ci — Klebelsherg, 

Ripka ős Hevesi beszédei
(A Reggel tudósítójától.) A magyar zsidóság 

jubiláris ünnepségeinek folytatásaképen vasár
nap délelőtt tartott díszközgyűlést a Pesti 
Magyar Izraelita Hitközség a Vigadó nagy
termében, amely zsúfolásig megtelt ez alka
lomra, A díszközgyűlésen a 'kormányt. Klcbels- 
berg Kuné gróf kultuszminiszter, a belügy
minisztert Blaha Sándor dr. állam titkár, a fő
várost Ripka Ferenc főpolgármester és Édes 
Endre tanácsnok képviselték; megjelentek 
továbbá báró Wlassics Gyula nyug, kultusz
miniszter. Bcrzeviezy Albert, aa Akadémia 
elnöke, Rákosi Jenő, Bárczy István nyug, 
igazságügyminiszter, Rassay Károly, Sándor 
Pál, Pakots József és Fábián Béla nemzet
gyűlési képviselők, Bródy Ernő és még számo
sán. Lédercr Sándor dr., a Pesti Izraelita Hit
község elnöke nyitotta meg a nagygyűlést. 
Elsősorban megemlékezett azokról a magyar 
zsidókról, akik nem jelenhettek meg ezen az 
ünnepségen: az igazságtalanul elszakított
magyar területek zsidóságáról, majd a magyar 
zsidók ügyének nagyérdemű és kiváló harco
sát, Jfezei Mórt parentálta el.

— A majryíir MÚdóróg — folytatta azután — mindig 
fontos tényezője volt a kultúrának és az canborborátj 
Hzorotctnek. A Pesti Magyar Izraelita Hitközség már 
110 éwcl ezelőtt k’jrbáitnt létesített, ahol a azegény 
betegeket valláskiilönbség néUríll ápolják, gyógyítják. 
1810-ben József nádor elismeréeét fejezte ki a hitközség
nek, amely ekkor IfKíO arany forintot adományozott kari
tatív célokra. 1830 bán, a kolera és éhínség időjén, 1500 
keresztény családot látott el élelemmel a hitközség, 
1839-ben pedig nagy anyagi áldozat okkal tette lehetővé 
a pesti református templom létesítését. Most, amikor 30. 
évfordulóját ünnepeljük annak, hogy vallásunkat el
ismerték, meg kell emlékw.nünk azokról, akik a recr.p- í 
ciÓ6 javaslatot beterjesztették és kereszti!Ivittók: gróf 
Csáky Albinról, aki akkor kultuszminiszter és báró 
Wlassics Gyuláról, aki a javaslat előadója volt.

A közönség Itt hosszasan ünnepli a jelenlevő 
báró Wlasslcs Gyulát.

A magyar zsidóság jelszava mindig az. volt: Istent 
imádni, a hazát szeretni! A vallásszabadság nemzeti 
erény, dr. egyúttal nemzeti kötelesség is. Szűnjön meg 
már a gyűlölködés, legyen ismét felebaráti szeretet, ne 
tegyenek ebben az országban különbséget ember és (em
ber, magyar és magyar között.

Vázsonyi Vilmos
emelkedett ezután szólásra:

— A mi felekezetűnk ügye , váthatatlanul 
egybeforrd; az egér/. nemzőt sorsúval, a magyar 
aHwtmányosságriia.k, jogegyenlőségnek, demo
kráciának és a magyar nemzeti ügynek álla
potával. Az emancipáció 1818-ban, ha nem is 
formailag, de tényleg, a valóságban megvaló
sult, mert, hiszen azt a legszentebb jogot gya
korolhatták elődeink, hogy

húszezren vehettek részt, mint honvédek, a 
magyar szabadságharcban, a magyar alkot
mány, a magyar szabadság, a magyar jog

egyenlőség védelmében.
J867 hozta meg a mi emancipációnkat és 

amikor a magyar nemzet arra készült, hogy 
meg'üinmopli a maga államiságának ezeréves 
évfordulóját: akkor győzött a rccepciónia.k 
gondolata. A magyar zsidóság mindig egybe- 
kapcsolódott az általános emberi és a magyar 
nemzeti gondolattal. Nekünk nem kellett soha 
külön felekezeti szempontból a magunk ügyét 
védelmezni, mi jól tudtuk azt, ha a demokrá
ciának, a jogegyenlőségnek az eszméje ragyog 

és uralkodik, akkor nekünk külön nem kell 
követelni a magunk igazságát. Mi rábíztuk 
magunkat mindig a magyar ügyre. a nemzeti 
irányra, mert tudtuk, hogy

az általános emberiség és magyar nemzeti 
ügy diadalával győz a mi ügyünk is és ne
künk nincs szempontunk, nincs külön poli
tikánk, amely el volna választható ettől a 
hazától, a magyarságtól, az emberiségtől.
Ez a kettőfiég, amely megvolt mindig lel

kűnkben, ez a kettőség, amely tulaj dón képen 
egységet jelent, hogy mi soha, a mi vallásunk
nak és felekezetűnknek ügyét a haza és az 
emberiség ügyétől szét nem akartuk és szét 
nem tudtuk választani, tekintettük: ez a kettő
ség okozza azt, hogy nem. értenek meg minket 
azok, akiknek látását és gondolkodását elhomá
lyosította az egyiptomi sötétség; és nem érte
nek meg gyakran külföldi hitlestvércvnk sem, 
mert

mi elsősorban és mindenekfölöft magyarok
nak valljuk magunkat, mi nem magyar 
zsidók, hanem zsidó magyarok vagyunk!
Mi ragaszkodunk őseink hitéhez, de hazánkat 

nem adjuk, magyarságunkat nem adjuk, ma
gyarok vagyunk, magyarok maradunk. Ha a 
gyűlölködés ki is akarna, rckcsztcni bennünket, 
a magyarok sorából, értsék meg a gyűlölködők 
és azok a külföldi hitteslvéreink is, akik meg
tagadják fölünk zsidó mivoltimkaf azért, morf, 
mi a vallás és a haza konfliktusaiban mindig 
a. haza oldalán vagyunk, a magyar nemzet 
ügyével válhatatlan kapcsolatban vagyunk és 
hirdetjük:

ha a mi szenvedésünkkel megválthatnék a 
nemzetet, ha a mi jogaink megcsorbításával 
egy lépéssel előbbre jut a magyar hiszek
egy gondolatához: az integer Magyaror
szághoz: — hátjni szívesen lemondunk ezek

ről a jogainkról.
De jól tudjuk, hogy a magyarság ügyét nem a 
gyűlölet viheti, előbbre, a magyarság ügyét 
nem a társadalomnak széttagolása erősítheti 
és álmainknak megvalósulását ?iem az hozhatja 
meg, ha a 8 millió magyarnak, számát apasztjuk 
és százezrek becsületes munkáját és közre
működését visszautasítjuk. Jól tudjuk, hogy 
a magyarság jövője, a magyarság múltja, A 
Deák Ferencek, Kossuthot, báró Eötvös Jó
zsef. Wekcrle, Szilágyi Dezső, Csáki Albin, 
Wlassics Gyula es Bcrzeviezy Albert annak a 
klasszikus magyar korszaknak, annak a nagy 
nemzetalkotó korszaknak a megnyilatkozása, 
amely

naggyá tette Magyarországot a múltban és 
amelyhez vissza kell térnünk,

hogy a jobb jövendőnek, a nagyobb boldogság
nak, o. Nagyirmgyarországnak legalább álmait 
szövögethessük, hogy meglehessen bennünk ”z 
a remény, hogy ismét egyesülhetünk azokkal a 
testvéreinkkel, akiket tőlünk az erőszak elsza
kított. Mi arra kértük az elszakított területek 

magukat, to- 
vcszedrlmek 
kívül is ma.

zsidó vallása polgárait, vallják 
vábbra is büszkén és önérzetesen, 
között és harcokban és harcokon 
gyúróknak,

vallják magukat újra és ismét és örökké 
magyaroknak.

— Ma a recepció formája megvan, de — fáj
dalom -- a magyar társadalomban sok jelenség 
arra vall, hogy a recepció lelke nem élt együtt 
a. recepció formájával. De ha vannak is se
lmánk, ha a recepciónak teljességén rést ütött 
az uj törvényhozás,

mi ezeket a sebeket nem panaszoljuk föl, 
külföldi segítséget kérve.

Nekünk von egy másik segítségünk. Egv más,- 
hatalmas segítségünk. Mi a sírokat hívjuk se.
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gitségül. Segítségül hívjuk őseink ci’ját. akik 
ebben a hazában óitok, verejtékezted., dolgoz
tak és egyek lettek ennek a szent hazának 
földjével. H í vjuk a halottakat, akik, a világ
háborúban a csata-téren estek cl és akiknek 
csontjai is itt porladnak ebben a földben, vagy 
elhagyatva idegen tőidben. És leborulunk a na
gyok, a halhatatlanok az igazi nagy magyar 
politikusok sírjára és

hívjuk Kossuth lelkét. Deák 
báró Eötvös József, Szemere

két. Petőfi, Jókai lelkét,
Ferenc lelkét, 
Bertalan lel

mindazokét, akik szellemi és erkölcsi értéket 
képviseltek ennek a nemzetnek a múltjában. 
Ezek a lelkek mind bennünket segítenek, akkor 
amikor újra és újra hivatkozván hazafiassá
gunkra, munkánkra, törhetetlen magyarsá
gunkra, — követeljük a recepció évfordulóján, 
újra jogaink teljességét. A mi lelkeinkon 
és ez az, amit nem akarnak megérteni a kül
földön és nem méltányolnak (véggé idehaz" 
a mi lelkeinkon sohasem, vehet erőt annyira a 
keserűség, hogy mi a magyar ügyet, a nemzeti 
ügyet kárhoztassuk. Könnyű a hazái szeretni 
akkor és könnyű a hazái szerelni annak, amikor 
a haza dicsőséget, boldogságot ad annak aki. 
szereli; de

a hazát szeretni kell akkor is, ha a haza 
szeretetének teljességét nem árasztja reánk.
— Imádjuk a mi. földi Istenünket: a hazáit, 

bármilyen legyen is sorsunk ebben a. hazában. 
A haza nem egy perc, a haza nem egy óra, nem 
egy nap, nem is az esztendőknek foglalatja, 
a haza: az örökkévalóság. Annak valljuk, annak 
hisszük, annak akarjuk hinni és hisszük, hogy 
bármilyen gyűlölet égjen ma egyesekben, azok 
a nagyok és hnllh:’í:itlanok, akiknek emlékét 
idéztem, ki fog-mik törni sírjukból és 
eget kérnek nekünk-, eget, mindnyájunknak, a 
magyarságnak, Irigy szereidben egybeforrva, 
egységben közös munkával fölvértezve, való- 
sággá válthassuk a mi álmainkat.

Vázsonyi bn«zcdc titán, nniolyct több-zxír wwi’dfoH félbo 
a hallgatóság lelkes éljenzése és helyeslése.

Klcbelsbcrg kuliuszminkzter
mondott rövid beszédet:

— Bel liléit István grófnak é' a magyar kor
mánynak üdvözletét hozom a Pesti izraelita 
H it községnek, amely igen sok kiváló embert 
adott az országnak, A magyar nemzet, a 
katasztrófái' nemzete. 1867 után egész sora rá- 
inad! a kiváló izraelita hazafiaknák, akik részi
vel lek az ország újjáépítésében. .Most még na
gyobb katasztrófa, ért bennünket, olyan, ami
lyen a moháxwi \(v7l kivételével talán még 
sohasem sújtotta. Magyarországot. Újjáépítés 
előtt állunk: ebhez a haza mindenek fölött való 
szeretedének és a hitélet ápolására van szük
ség. Hogy a i’csti Izraelita Hitközség annyi 
nagy embert adott, mar az országnak, az arra 
vezethető vissza, hogy a hitközség a hazát és 
a vallást összhangban tudja tartani.

Ripka Ferenc főpolgármester
a főváron nevében bőszéit:

— A történelem — mondotta — nem építi
a. nemzet épülőiét. Időnkén1 nj 

’ törnek lol, ezeknek nem 'o]| és nem lehet 
útjába allani. A zsidóság, amely az egész em
beriség fejlődésére nagy hatással volt, ina is 
elő, ható mő. Hazánkban a mull század életé
ben igen fontos szerepet Játszott; Budapest 
gazdasági es kulturális fejlődésében is mély 
nyomot hagyott. A vallásban rejlő óriási sz» í- 
lomi kincset nem szabad egymás közötti vias- 
kodasol.oan elfec ere! ii, do ir-dennek és hazá
nak oltárára keli áldozni.
1.
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Leleplezték a Kazán-gföz&s 
legénységét, 

faogy nagymennyiségű sacfaanlnt 
csempészett Budapestre

(A Reggel tudó silójától.) Az utóbbi időben 
a főkapitányság bizalmas jelentést kapott, 
hogy a dunai hajókon rendkívül sok saeharint 
csempésznek Magyarországra. Ezért vasárnap 
rendőrök kezdték figyelni a dunai hajókat. Az 
egyik őrszem vasárnap osto észrevette, hogy

a Hal ász-utcánál horgonyzó „Kazán“-gőzös- 
ről egy nő jött a partra,

aki két nagy csomagot hozott magával. A 
rendőr követte a nőt s egy mellékutcában 
igazolásra szólította föl. A nő elmondotta, 
hogy özv. Vanyek József né, esztergomi lakos 
• is ma reggel jött Budapestre, a hajón egy 
ismerősét látogatta meg. A nála levő csórna-:

A magyar izraelita hitközségek
vasárnap egyhangúlag kimondották, hogy a numerus 
dausus ügyében semmiféle külföldi tényezőhöz nem 

fordulnak segítségért
(A Heggel tudósítóját ól.) A magyar izraelita 

hitközségek vasárnap délután 4 órakor gyűl
tek össze a pesti izraelita hitközség szék
házában. A tanácskozási kéderer Sándor elnök 
vezette, ki fölszólította Hevesi Simon- főrabbit, 
hogy terjessze elő az előkészitőbizottság javas
lat át

a numerus clausus ügyében.
Hevesi rövid beszédben kérte az egybegyűlte
ket, hogy vita nélkül, fogadják cl a következő 
határozat i javasló tol:

„Az izr. vallás receptíójának 30-ik évforduló
ján egybegyült zsidóvallásu magyarok nevé
ben kijelentjük:

Felekezetűnk egyenjogúsága része a magyar 
alkotmánynak. Polgári és politikai jogainkat 
a szabadon megnyilatkozó magyar törvényiho
zás hozta meg és az iktatta vallásunkat a be
vett vallások sorába.

A numerus clausus intézménye ellen 
küzdve, éppen ezért csak a magyar alkot
mányra támaszkodunk és nem hivatkoz
tunk és nein is fogunk hivatkozni a béke
szerződésnek a felekezeti egyenjogúságot 

követelő pontjára.
magyarok vagyunk, a magyarság részének 

valljuk magunkat és
a békeszerződés, amely nemzetünk gyásza, 

nem lehet a mi jogaink forrása.
Bizalommal valljuk, hogy törvénnyel biztosí

— ■■

Pallavicini őrgróf:
„A főherceg ur puccs-törekvések játék

szerének adta oda magát"...
(A Reggel tudósító jóléti.) A kormány tagjai 

ós a különböző „illetékes* ’ és kevésbé illetékes 
nyilatkozatok egymásután cáfolgatják az 
A Ibrecht-léle k i rá I y puccs híre kel. amelyeket 
Klebclsbcrg kultuszminiszter szerint „a legi
timisták dobták bele rosszhiszeműen a köz
véleménybe". z/ Reggel munkatársának al
kalma. volt beszélni a legitimista parlamenti 
csoport több vezető tagjával, akik nem óhaj
tanak a kultuszminiszterrel vitába szállni, de

változatlanul ragaszkodnak ahhoz az érte-

gokban azonban a rendőr
50 nagy doboz saeharint talált

és minden ilyen dobozban 100 kisebb dobozt. 
Vanyeknét előállították a rendőrségre; eleinte 
tagadta, hogy tudott a sacharinról, utóbb azon
ban beismerte, hogy

a Kazán legénysége állandóan nagy tétel
ben hozza a saeharint Bécsből,

ő is régóta áll velük Összeköttetésben s az árut 
Esztergomba viszi. A nő vallomása után 
« rendőrség késő éjszaka kiszállt a Kazán - 
gőzösre, hogy ott lefoglalja a csempészett 
saeharint. Azt hiszik, nagyarányú csempészetet 

került leleplezni.

tott egyenjogúságunk épségéért vívott küzde
lemben, amelyet folytatni meg nem szűnünk, 
nem maradunk magunkra, hanem velünk lesz
nek a legnagyobb magyar államférfiak haza
fias hagyományainak követői. A magyar al
kotmány alapján állva, a nemes magyar tra
díciók föltámadásától várva egyenjogúságunk 
győzelmét,

a numerus clausus ügyét idehaza akarjuk 
elintézni a magunk kormányával és ma

gunk törvényhozásával.
Tehát semmiféle külföldi tényezőhöz nem for
dultunk és nem fordulunk segítségért és ezt a 
segítséget, még ha jószándékból fakad is, ma
gunktól elhárítjuk.

Hevesi főrabbi előadása után az egybegyül- 
lek fölálltak helyükről és

zugó tapsvihar között, vita nélkül, egyhan
gúlag elfogadták a javaslatot,

kimondván, hogy a kormányhoz beadvánnyal 
fordulnak a numerus clausus ügyében.

Ezután áttértek a tanácskozás második tár
gyám: a zsidóságnak felsőházi képviseletére. 
Dr. Mezey Ferenc, Lebovits főrabbi (Magócs), 
dr. Kovács József (Miskolc) fölszólal ásni után 
elfogadták Vázsonyi Vilmos javaslatát, mely 
szerint ne a zsidó irodák vezetői kerüljenek 
be a főrendiházba, hanem a hitközségek demo
kratikus szavazással válasszák meg hivatalos 
főrendiházi képviselőjüket.

sülősükhöz, hogy Albrecht főherceg király
jelöltsége érdekében igenis folynak az 
országban kísérletezések, hangulatkeltések, 
amelyeket a Tesz vidéki gyűlésein akarnak 
fokozni Albrecht megjelenésével cs beszé

deivel.
Ezek re vonatkozóan

Pallavicini György őrgróf,
a harcos legitimizmus legmarkánsabb egyéni
sége, a. következőket mondotta A Reggel 
munkatársának:

— Az Albrecht-féle kísérletezést abszurdum
nak tartom és abból a szempontból, hogy e tö
rekvések esetleg talajra találnának az ország
ban, nem is tulajdonítok az egésznek különö
sebb fontosságot, mivel az ország lakosságá
nak 95%-át legitimista érzelműnek hiszem. De 
hogy

ilyen törekvések és mozgolódások, amelyek 
a legsúlyosabb bonyodalmakra vezethetnek, 

igenis vannak,
arra legjobb bizonyság éppen az Albrecht fő
herceg megbízásából közzétett tegnapi kommii- 
nikké. Ebben ugyanis mindent cáfol, leginkább 
azt, amit nem is állítottak róla, igy például a 
mondseei találkozást és éppen csak királyhüsé- 
géről nem tesz tanúbizonyságot, amit teljesség
gel példátlan, mert, hiszen

azon súlyos gyanú alatt, amely alatt él ez 

a fiatalember, mindenki azt várta volna 
tőle, hogy a legh. táruzatiabb in vissz ; uta
sítsa még a gondolatát is annak, hogy égj 
Habsburg-hcrceg ne legyen hűséggel házá
nak fejevei és törvényes királyává! 

szemben.
Tekintettel már most arra, hogy ezt a gondo
latot már több ízben nem utasította vissza,

ténynek vehető, hogy ilyen törekvések 
igenis vannak és a főherceg ur odaadta 

magát ilyen törekvések játékszerének.
Nem hiszem, hogy a legutóbbi napok ese
ményei használtak volna a „propagandának* 4, 
de hiszen ilyen törekvések egyébként is csak 
puccsal érvényesülhetnél:, ami nem valami 
megnyugtató körülmény, mert Magyarországon 
a, törvénytelen puccsok szoktak sikerülni és 
csak az alkotmány osság helyreállít ásóra irá
nyuló kísérletek járnak kudarccal.

A francia Kormányt 
a Kommunistád szavazatai 

buKtattád meg
— Folytatás az 1. oldalról. —

Pár is, november 22.
(A Reggel tudósítójának távirata.) A kor

mánybuktató 5. szakasznál különösen az a kö
rülmény váltott ki éles vitát, hogy

a Paiulevé-kormány a december 8-án ese
dékes kincstári kötvényeket nem szándé

kozott beváltani,
holott a kamara mintegy 10 nap előtt a be
váltásról már határozott. A délelőtti ülés fo
lyamán olyan javaslatot terjesztettek elő, 
amely az 5. szakasz törlését indítványozta, de 
ekkor

a kormánynak még többsége volt, meri 
a kommunisták tartózkodtak a szavazástól.

Ezt a javaslatot a kamara 277 szavazattal 249 
ellenében elvetette. Pa-inlevé e csekély többség 
dacára fölvetette a bizalmi kérdést és most 
már a kommunisták is részt vettek a szavazás
ban, úgy, hogy

a délutáni ülésen tulajdonképen a kommu
nista szavazatok buktatták meg a kor. 

mányi.

fi magyar városi kölcsönt 
teljesen elhelyezték Amerikában

Newyork. november 22.
(A Reggel tudósítójának távirata.) A ma

gyar városok kölcsöne, amelynek mindkét 
részletét a Speyer -bankház már régebben 
folyósította, az amerikai piacon már teljesen 
cl van helyezve. A magyar városok kölcsöne 
iránt szokatlan érdeklődés nyilvánult, meg és a 
kölcsönköt vények elhelyezése a Speyer-bank
háznak kitünően sikerült, amit annak tulaj
donítanak, hogy amerikai bankkörök Smith 
főbiztos jelentései alapján kedvezőnek Ítélik 
meg Magyarország pénzügyi helyzetét.
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Frledrich István kijelenti, 
hogy „akik keresztény apostolok akarnak 
lenni, ne tömjék meg a zsebüket pénzzel” 

A köz^kedésüg^ albizottság taggaű ma reggel kSszáilraak a helyszínen 
6s hozzáfognak a Beszkár-tantiémek ügyének föíüívlzsgélásához

M Reggel tudósítójától.) A főváros közleke
désügyi albizottsága eddig csak azokat a jelen
téseket tanulmányozta át, amelyek a Beszkár 
üzletmenetéről szólnak, a bizottság tagjai 
azonban

ma reggel már a helyszínen szállanak ki
és a Részkör hivatalos helyiségeiben fognak 
hozzá azon tételek fölülvizsgálásához, amelyek
nek részben történt nyilvánosságrahozatala is, 
nemcsak a politikai életben, hanem az egész 
városban a legnagyobb megdöbbenést keltette. 
így elsősorban azokat

a horribilis tantiémeket
fogják tételenként fölülvizsgálni, amelyeket az 
igazgatóság tagjai, illetően a végrehajtóbizott- 
sággá avanzsált igazgatók egymás hozzájáru
lásával osztottak ki — egymásnak. Ezután

megkérdezzük ebben az ügyben
Friedrich Istvánt,

a keresztény községi párt egyik vezéréi, aki a 
következőket jelentette ki A Reggel munka
társának:

— Amennyiben ezek a kérdések a szerdai 
közgvtilésen szóbakeriilnek, akkor én is hozzá
szólok az ügyhöz. Annyi bizonyos, hogy ameuy- 
nyiben az elterjedt hírek megölelnek a való- 
ságnak,

egy percig sem vagyok hajlandó vállalni 
ezekért a felelősséget és viselni értük az 

ódiumot.
Kétségtelen ugyanis, hogy

azoknak, akik keresztény apostolok akar
nak lenni, nem szabad pénzzel tömu'ök meg 

a zsebüket.
Ezekután az egész közvélemény nagy érdek

lődéssel tekint a közlekedési albizottság to
vábbi működése, valamint a szerdai közgyűlés 
elé, amelyet scmmiesAre, sem Sipőcz Jenő pol
gármester fog az elnöki székből vezetni.

Booth Bromwell iádvtáborsiok 
azonos a londoni Stead-pör 

egykori vádlottjával
A tábornok örül, hogy Ripka Ferenc meglátogatta és Puskás 

rendőrtanácsos elnökölt a budapesti üdvhadsereg vasárnapi gy űlésén
.1 különböző szállítások ügyének fölülvizs

gál fisára kerül a sor,
majd a 2900 milliós úgynevezett sajtótétel tisz
tázására, amelyből már az eddigi megállapítá
sok szerint is csupán a fele összeg jutott az el
múlt öt esztendő alatt hirdetésekre és a lápok
nál beküldött közlemények díjazására, míg

a fönmaradó közel másfél milliárdos Összeg 
hovafordítósúról eddig még nincs tiszta 

képe a bizottságnak.
Egyelőre még bizonytalan, hogy e kérdések 
minő formában kerülnek szóba a főváros tör
vényhatósági hízót ‘.ágának szordai közgyűlé
sén, mindenesetre érdekesnek tartottuk, hogy

Minden évben karácsony előtt a közismert 
Síéin perzsa*L.őnyegnagykeresked5  cég, 
jelenleg IV, Váci-utca 1. szám, ez ő hatalmas 
szőnyeg*  raktárát a L vevőkczüaöcqnek, lénye
gesen mérsékelt árakon engedi át. Ez alka
lommal több mint 3000 drb legkiválóbb minő
ségű, kizárólag valódi perzsaszónyepet bocsát 
válaszokra, 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 1^0 m- méretben, 1,600.900 koronától, 
továbbá perzsafutók kb. 120 X •? méter és 
hosszabbak, 3,000.000 koronától följebb kap
hatók. Remek.3zép pamlagátveiök, faliszőnye
gek stb., valamint 300 darab valódi perzsa 
ebédlő-, uriszoba- és szalonszőnyep minden 
nagyságban és a legfinomabb minőségben 
versenyen kívüli olcsó árakon, Finom perzsa 
ebédlőszőnyeg már 15,000.090 koronáért 
kapható. Tekintettel arra, hogy a Stein-cég a 
szakma legrégibb és leghirncvcsebb cége 
(1869-ben alapították), vevőinek legteljesebb ■ 
megnyugvást és garanciát nyújtja a bevásár
lásnál és tisztelettel meghívja az érdeklődőket, 
vélelkényszei. nélküli szive3 megtekintésre.

(A Reggel tudósítójától.) Szinültig meg- 
töltötte a közönség a régi képviselőház ülés- 
termét azon a gyűlésen, amelyet az iidv- 
hadsereg rendezeti, vasárnap délután. Buda
pesten időző „tábornoka" tiszteletére. Régi 
pesti újságolvasók még homályosan emlékez
nek

Booth Bromwell nevére a londoni Stead- 
pörből, amely 1885-ben hónapokén út fog

lalkoztatta az európai közvéleményt.
Az akkor 30 éves tábornok ugyan is benső ba
rátja volt, Stefidnek, a nagynevű angol újság
írónak, akit rábírt arra, hogy hatalmas agilá- 
ciót indítson az angol leánykereskedelem ellen. 
Slead ebben az akcióban nőm kiméit senkit s 
így azok az előkelő személyek, akikre kelle
metlen volt az. ügy f< szege tése, a vádlottak 
padjára juttatták, Boolh Bromwcllcl e'.yütl. 
A tábornokot, fölmentették, de Slead:! elítél
ték. A küzdelemnek azonban mégis egy törvény 
lett az eredménye, amely megszűr- ti<*  a 
leánykereskedelem szégyen'etes tízei inéit. Ez a 
Booth Bromwell jött most Budapestre. A va~ 
sárnapi gyűlésen, amelyen a termet az ii lv- 
hadsereg „hadosztályainak**  lobogóival diszitet- 
ték föl, dr. Puskás György r< ndörfőt.aná'sos 
mondotta az elnöki megnyitóbeszédet. Meg
említette, hogy

bár szokatlan az, ha aktív rendűi tisztviselő 
vállalkozik ilyen szerepre,

ő mőgis kötelességének tartotta. Fontos 
ugyanié — mondotta —, hogy legyen a magyar 
rendőrségnek e.gv tisztviselője, aki ismeri az 
üdvhadsereg értéke-s munkálják Küy’öldi tanu’- 
mány utján személyesen meggyőződött arról, 
hogy mindaz vaióoan igaz, amii ez ii'lrkntonák 
a budapi s! leknek hirdetnek. tíí -ú működésűk 
óta

ötvenmillió segélyt osztottak szó..

r
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tőle a szokásos dijakct, rőt Ripka t Ferenc fő
polgármester ma délelőtt leadta nála névjegyet. 
Ezután ismertette az üdvhadserog tevékenysé
gét, majd a közönség derültsége közben

invitálta Puskás rendőí’fófaiuítsosf az iulv- 
hadsereg tényleges léis/áraáha

és errr az esetre mepig’rte hogy egyszerre 
kapitánnyá nevezné ki. A töt. nácsos egy mire 
nem nyilatkozott, de Vlas Bovyt ezredesnek a 
javai leprátokról tartott előadó . utón Róbert 
bácsi, az hmert ieve-osztó sióiéit az emel
vényre és szívéi csen gratulált a generálisnak 
eredeti ötleteihez.

yí Reggel, mu íkatársa bőszéit a tábornokkal, 
aki a következőket mondotta:

— Rokonszenvezek az újságírók nehéz fog
lalkozásával, mert nekem száz lapom van.

■ ld

A budapesti „Segély ki állás" című lapom 
éppen a századik.

Nyolcvanegy országban te nyelven 24.000 tisz
tem működik. Nemsokára Budapesten is föl
állítunk egy kadét tisfcolál, hogy a magyarok
nak magyarok hirdessék az isten igéjét.

A tábornokot Eliska Ray brigadéros kísérte 
el Budajiestre, aki a hindu Tamil-törzs exotikus 
sárga ruhájában s Uirbánosan jár és a bombayi 
„főhüoiszidlás' tagja. A ,r< ner; lis> kedden már 
Parisban tart előadást és ezért vasárnap este 
el is utazott.

jr

}r>ngsulyoz^a. hegy bár az iidi hadsereg nem
zetközt szeri ' zef, de mégsem abban az érte
lemben, amelyben attól félni kellene. Ha l ile, 
mint rcn le tisztviselőtől <■ rkö'esi bizonyít
vány! kér a közönség az üdvhn 'seregről, kész
séggel kiállithnt.ja róluk, hogy <•.*•'/ ’• iót csele
kednek és politikai tekintet ben is kifogástala
nok. A beszédet sínül) szakitoíia meg

ami percekig tartó lombolú só. erősödött, ami
kor a tábornok emelkedett szólásra.

Booth Bromwell m< gkatottan köszönte meg 
a bi‘ apesliek tüntető szert lelet és elmondt:i, 
mily ko’lcmescn éiinlet'.e, hogy a város leg
szebb szállójában lakik és olt mm fogadják cl

Sí-

38‘jwrs — Baíáís?;-n<':ákaí éneke! 
Cr u láyi;ia— magyar nótákat miekel 
licHOS éo Ctarlos — csárd '-st táncolnak 
noEázs; — legszebb dalai
Sas — legszebb dala

Lalin Collins és Edna M; y 
világhírű n n g o I g ö r I ö k 

avanov’s Jazz-Barnl a l’élc-M<’'e bői 
Grinzingcr (Kamara) S'dirammli 

s .Jancsi cigánybandájn. Kalonazimekar

tánczenéie
-------   —* prolnnijiilvn

ötórai teánál 
BROABWAY HCíVS 

JAZZHANO 
közkedvelt

I

l It Vilntf y rpfit<xár-Uf 
ö

jVip/wiio'1 - tea

111 női 
szőrmcbundálí, 

szőrme gyermekkabá
tok készen és megrende

lésre legolcsóbban beszerezhetők.
Kaílvezö fizetési fíiilt&teile&.!

FOGORVOS
Dr. Kovács S., Erzsébet-körut 40-42
Fofitömés, fogpótlás, szájpadlásnólküli fog- i 
sorok. SfedvcMményras ^irahéstfleetési ffö*-  I 
tételek. 10 évi jótállás. Vidékiek soronkivül

Minden szombaton 5 óráig nyitva
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fi JCaisbiirg ok nemzeti királysága
— írta petényi J)ezső —

Az Albrecht-féle állítólagos kisérletezések 
kedvező alkuimul szolgáltak a legitimista és 
jogfolytonossági tévtanok hirdetőinek, hogy 
paraz-s királysági tüntetést rendezzenek egy 
ifjú inelleti, aki nem király és aki a magyar 
törvények szerint soha nem is lehet király, 
hacsak meg nem választják. A régi jelszavak 
melle egy uj hamis cégért sorakoztatlak be:

a nemzeti királyság
jelszavát. Hívnek pusztán a rideg jog és a tör
ténetem világánál szemébe, kell néznünk és
pedig anélkül, hogy bármiféle aspirációra, te
kintettel, legyünk, avagy pláne a nemzet érde
keinek meg nem felelő törletésck támogatásá
nak látszatát nyújtsuk. Az 1505-iki rákosi or
szággyűlésen országos végzésben mondották ki, 
hogy ha I lászló király tiörökös nélkül halna 
meg, a királyságból minden idegen fejedelmek 
kizárassanak es miként minden nemzet csak 
a maga kebeléből szokta királyát megválasz
tani, úgy ők is csak született magyart fognak 
uraknak, királyuknak választani és elismerni. 
Azt is kimondották, hogy ha valaki az ország 
lakosai közül találkoznék, aki e határozat ellen 
cselekedni merészkednék, azt mint az ország 
ellene s hiitlene. örökös szolgaság igája alá. 
vetve loholjon. Ennek folyományaként történt, 
hogy 1526 november 10-én Zápolya Jánost, vá
lasztották királlyá. Ámde a török veszedelem 
meg ugyanannak az évnek december havában 
arra, kényszeri tette a rendek egy részét (job
bára a főpapokat és a tizenegy főnemest), hogy 
a nyinet-római császár öccsét, Ferdinándot is 
királlyá válasszák, mert benne mint az ausz
triai tartományok örökös urában és főhercegé
ben támaszt reméltek a törökökkel szemben. A 
nemzet tehát a. rákosi végzéssel helyre akarta 
áiliíani a nemzeti királyságra vonatkozó jog
in l\ t onosságot, de

a körülmények kényszerítő ereje nagyobb 
volt a nemzet óhajánál

és ezért, kénytelen volt előbb újra idegen kirá
lyokat választani, majd később ősi. alkotmá
nyában gyökeredző szabad király választási jo
gát az idegen, uralkodó család javára fokoza
tosan fölfüggeszteni. Először az 1574:V. te. 
korlátozta a választási jogot a 1 labsburg-ház 
tagjaira, majd a főpapok és főnemesek maga
tartása révén az 1688:11. és Ili. teikkek tették 
a magyar Irént örökletessé, ugyanannak az ide
gen uralkodó családnak íitagjai részére s vé
gül az 1723-iki törvényalkotás — ugyancsak a 
főpapság és főnemesség befolyására — terem
lett. egy olyan államjogi kapcsolatot, amely
ben az összetartozandóság biztosilékaként úgy 
ismerte el ennek az idegen családnak trónutód
lási jogát, hogy

ők képezzék azt a kapcsot, amely a két álla
mot a közös és kölcsönös védelem céljaira 

összeköti.
\ nemzeti királyság jogfolytonossága tehát 

a török veszedelem miatt előállott kényszer 
folytán megszakadt és a nemzet, olyan jogot 
volt, kénytelen alkotni, amely a trón utódlását 
nem nemzeti, hanem idegen királyoknak biz
tosította. A pragmatika szankciónak nevezett. 
,ii 'alkotás óta folytonosan ezek az idegen csa
ládból származó királyok uralkodtak —- nem 
a-éri, mer! a rákosi végzés szellemének hó
dolva. magyarokká leltek, hanem

kizárólag azért, mert osztrák főhercegek 
voltak

I Király-Színház
November 25-én, szerdán 
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és eme minőségükkel tudták biztosítani az 
osztrák örökös tartományokkal létesített unió 
fönnállását és ennek tulajdomképeni lényegét:

a közös és kölcsönös védelmet.
Ezek szerint a pragmatika szankció alapján 

keletkezett és IV. Károlyig tartott uj jogfoly
tonosság félremagyarázhatatlanul azt jelen
tette, hogy nekünk sem nemzeti királyunk, sem 
nemzeti királyságunk nem lehet mindaddig, 
amig ez a törvény életben van és a trón betöl
tése az ebben a törvényben meghatározott utód
lási rend alapján történik. Sokan vannak az or
szágban, akik szivvel-lélekkel óhajtják a nem
zeti királyság visszaállítását. Viszont vannak 
olyanok i.s (ismét csak jobbára főpapok és fő
nemesek), akik a jogfolytonosság és legitimiz
mus jelszavaival az idegen uralkodó családhoz 
ragaszkodnak. Az előbbiek tisztában vannak 
azzal, hogy nemzeti királyunk választás nélkül 
nem lehet és ezért örömmel üdvözölték a prag
matika szankciónak nevezett, jogalkotás hatály
talanná. válását. Az utóbbiaknak viszont tisz
tában kellene lenniük azzal, hogy

a pragmatika szankció alapján keletkezett 
jogfolytonosság csakis olyan uralkodót je
lenthet, aki nem a nemzet kebeléből való, 
hanem az idegen Ilabsburg-család meghatá
rozott nőágainak egyenrangú házasságából 

való törvényes leszárinazója,
aki római katolikus valltísu és aki valódi 
osztrák főherceg, vagyis eme minőségével biz
tosítani tudja az uniót. Mindenkit elfogadhat
nánk nemzeti királynak, csak éppen azt az 
egyet, nem, aki a pragmatika szankció alapján

Ma kerül a halálraítélt Lédererné
a királyi ítélőtábla elé

Engedélyt kért a fogházgondnokságtól, hogy a táblai tár
gyalásra uj selyemruhájában mehessen

(A Heggel tudósitójától.) A budapesti királyi 
ítélőtábla ma, hél főn délelőtt kezdi meg 
Léderer Gusztáv volt főhadnagy feleségének 
bünpörében a föllebbviteli főtárgy akist. Az 
első bíróság tudvalevőim Ledéremét Kodclka 
Ferenc meggyilkolásának és kirablásának bün
tette cimén kötél-általi halálbüntetésre ítélte 
és ugyanilyen büntetést kapott férje, Léderer 
Gusztáv főhadnagy is a hadbíróság előtt. Em
lékezetes, hogy a főhadnagy, akit hetekkel ko
rábban Ítélt el a katonai törvényszék, kijelen
tette, hogy a halálos Ítéletben megnyugszik és 
igy az nyomban jogerőssé váll.

Az ítélet végrehajtására azonban még nem 
került sor, mert kegyelmezési eljárás indult 

meg az ügyében.
Lédererné*,  az egykori szőke, kaszirosleány kö
vette férje példáját, kihívóan jelentette a bün
tet őtörvéuyszék itélőtanácsa előtt, hogy nem 
kíván föllebbezésscl élni a halálos ítéld ellen, 
és kegyelemért sem akar folyamodni. A pol
gári bűnvádi perrendtartás azonban eltér a 
katonai törvényektől, mert a védőnek külön, 
önálló fellebbezési joga van és ilyen föUcbbe- 
zé.s folytán kerül Ledéremé a királyi Ítélő
tábla elé. A föllebbezésl főtárgy álás iránt igen 
nagy érdeklődés mutatkozik. Dr. Kállay Miklós 
táblai tanácselnök vezeti a mai főtárgyalást, 
dr. Pagonyi. Nándor Ítélőtáblái biró lesz az 
ügy előadója, a vádhatóságot dr. Vargha. Jó
zsef főügyészhelyettes képviseli és Lédererné 
védelmét a tábla előtt is régi védője, dr. íjéval 
Tibor látja el. Hónapok teltek el, hogy az 
elsőbiróság kihirdette az asszony előtt, a halá
los Ítéletet és azóta

Is'derprné változatlan nyugalommal, min
den látható idegizgalom nélkül

SZŐNYEGi

Volotír plüss obédlőszőnyeg......................... K
Selyemfényű inokctt divúny takaró..........K
Selyemfényű karakul div.ánytr.karó .... 1< 
Szép gyapjú ügyelő..........................................K
Gyönyörű valódi perzsa összekötő ..........K
Keinek valódi perzsa sczlónlnknró ......... K
Valódi nagy perzsa ebédlőszíinyeg......... K

1,490.000 
90o.ooo 
ISo.ooo 
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1,5011,000
8,Soo.ooo 

12,800.000

Szmlrria., argamnn-, axlhlnsler- és fntószőnyegek, 
függönyök, Agygt^rnlturAk bámulatos olcsón árusít In Inak.

Kedvező fizetési föltételek készpénzárok mellett.

SCHILLINGER
Budapest VI, TerAa-ktfrut 15. Alapítva 1007.

• és egymást
De eldönti a kérdést és 
a további vitát, a száz-

állva, osztrák főhercegi minőségében lenne 
kénytelen a trónt elfoglalni s aki éppen 
emiatt abszolút mérvben bizonyítaná azt az 
inkompatibilitást, amelyet Kossuth Lajos az 
osztrák császárnak magyar nemzeti, király
ságára, joggal hirdetett. Az egyébként is téve
sen alkalmazott jogfolytonosság és legitimiz
mus jelszavaival kapcsolatban a nemzeti ki
rályság jelszava oly formában jelent meg, 
mintha lehetséges lenne a pragmatika, szank
cióból folyó (valójában már nem is létező) 
jogfolytonosság alapján a nemzeti királyságot 
is helyreállítani. Ámbár a. mostani korszellem 
erősen hangolva van mindenféle logikai kép
telenség megemésztésére, ezt a fából vaskari
kát mégsem csinálhatnék meg — száz és egy 
okból. A. százból elég arra ivámutatni, hogy 
a pragmatika szankció alapján király csak, 
valódi osztrák főherceg lehet. Ez a fogalom 
pedig kibékíthetetlen ellentétben van a magyar 
nemzeti királyság fogalmával 
teljesen kizárják.
tárgytalanná teszi „ ____ ___  „ ___
egyedik ok, ami abból áll. hogy a legitimista 
és jogfolytonossági tévtanok hirdetői szemében 
IV. Károly legidősebb kis fia ma is törvényes 
uralkodója Ausztriának, amint ez a Hötzen 
dórii, Conrad temetésére küldött „Kaiser Ottó**  
fölirásu koszorú körül támadt közjogi magya
rázatokból kiderült.

Jogfolytonosság alapján tehát csakis az 
osztrák császárt lehet visszareklamálni. de 
a nemzeti királyságot csak úgy állíthatjuk 
helyre, ha visszatérünk a rákosi végzésre 

és annak szellemében választunk.
Aki nemzeti királyságot akar, az ne beszéljen 
Habsburg-jog folytonosságról, mert a pragma
tika szankció sok mindent csinált, csak a nem
zeti királyságot nem állította helyre és meri 
az ilyen tetszetős jelszó alkalmazása fölötte 
alkalmas arra, hogy tömegeket tévedésbe 
ejtsen.

• 9-1

várja sorsa fordulását. Napokkal ezelőtt ma
gához kérette a Markó-utcai fogházba régi vé
dőjét, Lévai Tibort, aki ie akart mondani a 
védői tisztségről, a maga saját ügyének ké
nyelmetlenségei miatt, Lédererné azonban ra
gaszkodott. ahhoz, hogy a védelmet vigye to
vább. Elmondotta Lédererné, hogy a halálos 
ítélet kihirdetése óta. alkalma nyílt a hatóságok 
engedélye folytán arra, hogy a férjével rövid 
beszélgetést folytasson. Meggyőződtem arról 
— mondta. Lédererné —, hogy

Guszti visszanyerte lelki egyensúlyát. 
elmúllak, róla azok az érthető háborgások, 
amelyek orvosi beavatkozást is kívántak. 
Guszti ma már teljesen egészséges és a tábla 
előtti tárgyaláson minden eszközzel arra kell 
dolgozni, hogy elrendeljék férjem részletes ki
hallgatását. A főhadnagy ugyanis az első tár
gyaláson megtagadta a vallomástételi és exal- 
táltan azt magyarázgatta. hogy ő mint férj, 
fölöttes hatósága a feleségének és szigorúan 
megparancsolja az asszonynak, hogy ő se 
nyissa ki a száját. Lédererné olyan információ
kat. adott vasárnap délben is a védőjének, hogy 

a férje ezt az álláspontot föladta és ha el
rendelnék a kihallgatását, részletes vallo

mást tenne,
amely lényegesen könnyithetné az ő helyzetét. 
A rablógyilkossággal vádolt és halálra ítélt 
Lédererné vasárnap a. fogházgondnokságnál is 
kihallgatásra jelentkezett, ahol arra kért en
gedélyt. hogy a szép, fekete selyemruháját ölt- 
hesse magára hétfőn, amikor átkisérik a táblai 
főtárgyalásra.

Szörmebórök
Ilin 1 1

legolcsóbb eladása

Elkán és Gerö
VI, Andrássy-ut 27

dísztárgyak 
evőeszközök 
sport-sversenjdijak 

<lns választókban 5CHLEIFER ezOstárugyár
gyári árban VII, Kaxlncsy-u. 14. Tel.: J.
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Százmilliós ösztöndíjjal 
a londoni magyar követ unokaöccsét, Perényi 
Zsigmond volt belügyminiszter fiát és két protek
ciós ifjút küldött a kultuszminisztérium Oxfordba

London, november 20.
(A Reggel munkatársától.) Berlinben és 

Párásban már esztendők óta több magyar fő
iskolai hallgató tanul, akiket állami ösztön
díjjal küldtek ki, Angliában csak most jelen
ték meg1 először a magyar ösztöndíjas diákok. 
Klebelsberg kultuszminiszter ölhivására a lon
doni magyar követség az angol egyetemi ható
ságokkal már letárgyalta az ügyet, de azért 
kiküldték Kaas Albert báró egységespárti, kép
viselőt is, hogy beszélje meg a fixirozott meg
állapodások gyakorlati keresztülvitelét.

Kaas báró utazásának természetesen semmi 
praktikus célja nem volt,

mert a követség már letárgyalta az egész kér
dést s igy a képviselő londoni utazása fölösle
ges kiadás volt. Ezek után megérkeztek a kul- 
1 uszkormáiny által kiválogatott ösztöndíjas 
diákok, akiknek névsora méltán kelt föltünést, 
mert a tiz kiküldött egyetemi hallgató között 
hármat-négyet találunk, akik sem egyetemi 
minősítésük, sem vagyoni helyzetük folytán 
nem tarthatnának igényt az évi kétszázötven
fontos, közel százmilliókoronás állami se
gélyre. A fiz, egyetemi hallgató közül négy 
Oxfordban, három a skóciai Aberdeenben, és 
hárman Londonban folytatják tanulni anya i- 
kat Hogy a kiválogatásnál protekció játszott 
közre, azt az oxfordi egyetemre kiküldött 
diákok névsora bizonyítja, A legszembetűnőbb, 
hogy

Zichy Rafael gróf fiának. Zichy Domon
kosnak is juttat az állam százmilliós se

gélyt.
Zichy Domonkos gróf wnofazöecse a londoni 
magyar követnek, Rubido-Zichy kívánnak. 
Atyja a gazdag Zichyek közé tartozik. Eddigi 
tanulmányainak eredménye nem képesíti az 
angliai ösztöndíjas kiküldetésre. A közgazda
sági egyetem második évfolyamát végezte 
Budapesten és legutóbbi vizsgáján csak szó
többséget nyeri. Sehol a világon som gyalu ;r- 
lat, hogy a harmadik, víijp- éppen « negyedik 
osztályozást 'kiérdemelt diáikojjal küldjék kül
földre nagy őszt ön díj jak

Perényi Zsigmond báró, volt beliigyminisz*  
fér fia,

aki szintén Oxfordban élvezi a segélyt, a jogi 
absolutoriumot csak szótöbbséggel tette le, de 
Perényi Zsigmond báró fia Kaas Albert báró
val együtt, tartózkodott Londonban, a nyár 
vége felé. A harmadik oxfordi ösztöndíjas,

Daba.si-Hal;isz Mihály, a dúsgazdag Örkény- 
vidéki földbirtokosesalád tagja.

MngítábáM behozott
szöveteimből elsőoszhilyú munkásaim által készített

téllfaabátíofc
mérsékelt áron készen kaphatók. JZUxjáns jérth-uhát 
mérték után készítek. Jűiztiastvifclfíknck kedvez
ményes árak!

Wzdd&i? fésrfiszabó
IV.. Városház-utca 2i>. Telcfúic. 95—1G 
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K
VESZ és ELAD

bérházukat, családi házakat, villákat, telket, 
gyárhelyisógeket, kávéházat, vendéglőt 

ós mindennemű üzletet
H

PÉNZKÖLCSÖN
rysrs éa kedvező föltételek mellett folyósítva!

Vámház-Prce Étterem
Budapest IX. keivel, Sóliáz-utca 11. sz.

a F’ővámház palotának a Központi Vásárcsarnokkal 
szemben levő oldalán

Egész éjjel nyitva!
(Záróra nincs)

Francia és magyar konyha. Halászié. Disznótor, 
Zene. Különterem társaságuk részére

Telefon; J. 43 04, J. 108—70, J. 108—80

egyhangú eredménnyel végezte a jogi egyete
met. Közeli rokona., — értesüléseim szerint fia 
— Dabasi-Halász Móric egységespárti képviselő
nek. a kormánypárt egyik legbuzgóbb tagjának. 
Wallcó miniszter is beleszólt az Oxfordba ki
küldendő diákok válogatásába és az ő aján
latára adtak ösztöndíjat, egy Tömöry nevű 
fiatalembernek, aki már egy félévet saját 
anyagi eszközeinek igénybevételével végzett el 
az egyik angol egyetemen. A londoni és az 
aberdeeni egyetemre érdemesebb diákokat,küld
tek ki. Ezek kiválogatásánál, úgy látszik, 
kevésbé játszott közre a protekció. A skóciai 
egyetemre kiküldött négy filozopter közül 
Schmidt Mihály a filozófiában, Kiss Judit a né
met, Hetzel Géza pedig a görög nyelvben ért el 
már eddig is föltűnő eredményt. A negyedik 
ösztöndíjas Horánszky László törvényszéki jog
gyakornok. A londoni egyetemei) három , filo
zopter tanul. Lukács Magda, Eger Mária ás 
Schmidt piarista tanár, valamennyien nagyon 
megérdemlik az állami ösztöndíjat, az angol 
egyetemi hatóságok meg vannak elégedve kép
zettségükkel.

A Reggel munkatársa érdeklődött mérvadó 
helyen, Iwgy

miért nem a tanulmányi eredmények alap
ján válogatták össze az Oxfordba kiküldött 

diákokat
és azt a fölvilágositást nyerte, hogy a kultusz
kormány arra is tekintettel akart lenni, hogy 
Oxfordba. Anglia legfinomabb egyetemi váro
sába. magas társadalmi állású emberek, előkelő 
családok gyermekeit küldjék ki. Ezzel a nevet
séges állásponttal nem lehet vitába szállni. Kér
dést intéztünk ez ügyben Rubido-Zichy Iván 
londoni magyar követhez is, aki kijelentette, 
hogy a követség a diákok kiválogatásába nem 
folyt be, ezt Budapestről intézte a kultusz
minisztérium.

Korda Tibor

Az Állatvédő-sorsjáték 
vasárnapi hutásának eredményei 
A halüléses autót az E sorozat 091.523.

számú sorsjegy nyerte
(A Reggel tudósitó jótól.) Mintegy ötezer 

főnyi tömeg gyűlt össze vasárnap délután a 
városligeti Iparcsarnok helyiségében, hogy az 
Állatvédők Világszövetségének sorsolásán részt- 
vegyen. Fél négy órakor kezdődött meg a sor
solás, az emelvényen Barcs Béla közjegyző, 
Kürtös Károly, a főváros megbízottja. Csomag 
Kálmán pénzügyi főszámtanácsos, valamint az 
Állatvédő Szövetség vezetői foglaltak helyet. 
Három szerencsekereket helyeztek el az aszta
lon, egyikből a nyerő sorozatok betűit, másik 
kettőből a nyerő számokat húzta ki egy-egy 
kisgyerek. A nyereményekben részesülő szá
mokat a rendezőség egyik tagja kiáltotta ki. 
ami nem volt könnyű föladat, tekintetbe véve 
azt, hogy a csarnok másik felén rendezett 
baromflkiállitásról ideliangzó kukorékolást, gá
gogást, turbékolást és kot-kodácsolást kellett
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6 HAVI ?-EFfiZKTÉSRE 
nagy választókban kószán ós saját műhelyünkben 

rendelésre elsörnngn kivitelben kaphatók

Tüzelöanyag-megtakaritás!

Légelzárő!
Vattával bélelt melcglartó zsinór, ablakok 
és ajtók kereteinek bélelésére-• Korona 2510

PflÚSMIFWIíESílUG zsinórgyár, Budapest, ntVVlLHD&ÜIU vi., Nagymező-utca 46 

tulkiabálnia. A sorsolás eredménye a következő?
A hatüléses autót — 150 millió értékben — 

az E sorozat 091523.
számú sorsjegy nyerte. Az öt niotorbiciklií 
— egyenként 26 millió értékben — az A, I?, 
C, D és E sorozatoknak — tehát valamennyi 

sorozatnak —
011570.

számú sorsjegye.
A negyven kerékpárt — egyenként 3 millió ér
tékben — a 017.318, 089.002, 069.52G, 057.950, 039.081 
099.017, 036.590 számú sorsjegyek nyerték, vala
mennyi sorozatban, A 10 pár fut ball cipő az öl 
sorozat 014.481 és 070.548 számának, 9 si-t az öl 
sorozat 093.696 és az A, B, C, T) és E sorozat 
044.095 számának, a 10 ródli az öt sorozat 019.542 
és 080.443 számának, a 15 futballábda az öt so
rozat 037.737, 047.021 ás 051.884 szántaiunk, a tíz 
korcsolya az öt sorozat 078.042 és 020.1/6 számai
nak .jutott. A nyeremények már ma. hétfőn át
vehetők az Állatvédő Szövetség Zichy Jenő 
utca 4. alatti helyiségében.

„A királykérdés legjobb meg
oldása, megoldatlanul hagyni és 
csatlakozni Németországhoz*-  - 

mondja Farkas Tibor
(A Reggel tudófii ójától.) Politikai körökben nagy föl 

tiinóst keltett Gaál Gaszton költségvetési bcszZtlónok az 
a része, amelyben

fölvetette a Németországhoz való csatlakozó*  gon
dolatát.

A Reggel munkatársa beszélt erről a kérdőéről

Farkas Tibor
képviselővel, .aki a következőket mondottat

— Nagyon sajnálom, hogy Gaál Gasztoi. 
beszédének ez a része nem keltett nagyold 
visszhangot. A magam részéről a Német
országhoz való csatlakozás tervét annál inkább 
helyeslem, mert hiszen kétségtelen, hogy az 
ország fönnállása a trianoni haláról: közé szo
rítva. nem látszik biztosit^ Inak. Az ántánt 
tehát lásson tisztán abban, hogy a trianoni 
békeszerződés revíziójának mellőzése azzal a 
veszedelemmel, fenyegeti, hogy a- mai formájáé
ban úgyszólván életképtelen Magyarország 
csatlakozik a német Rundhoz. Megtehetjük ezt 
mint önálló királyság, do

megtehetjük, mint „magyar királyi" köz
társaság is,

vagyis a mai államforma megtartásával, ami 
azzal az előnnyel ifi járna, hogy

a királykerdést kiküszöbölhetnők az ak
tuális problémák anyagából.

ügy is fejezhetném ki magamat-, hóm a király 
kérdés legjobb megoldása volna megoldatlanul 
hagyni ezt. a kényes problémát.

takarít meg a t. Háziasszony, ha

Szent István cikóriává*
főzi meg kávéját, merít 
minden doboz sarkában 
pörkölt szemeikévé vanl
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R kaposvári „fajvédő párt" vasárnapi alakuló gyűlésén

Gömbös Gyula jugoszláv orientációról, uj Mátyás királyról, a latifundiumok 
eltörléséről és arról beszélt, hogy nem akarja üldözni a zsidókat 

„Az ország kétharmad részét elvették, ezen most változtatni nem Behei“

Ha pedig nz. idő és az ország népe engem fog igazolni, 
elvárom a legitimistáktól, hogy ók is fölhagynak poli
tikájukkal.

A földreformról szólva, a következőket mon
dotta:

Sokan helytelenítették e vármegye nagy szülöttjé
nek. nagyatádi Szabó Istvánnak földreformját. ín he 
lyesnok tartom.

Kaposvár, november 22.
. (A Regijei kiküldött tudósítójának telefon
jelent ése.) Kz ébredő eszme, 1919-ben történt 
megszületése óta, Somogyország főfészkében, 
Kaposvárott szélesebb körben sohasem volt 
népszerű, csak néhány szélsőséges gondolko
dású ember kisebb politikai érdektársaságában 
talált. . talajra. Amikor látták, hogy az Érne 
zászlaja alatt nem tudtak zöldágra vergődni, 
1923-ban a Kereszény Nemzeti Gazdasági Liga 
cógC alatt alakullak újjá. Kétévi tetszhalottság 
után vasárnap „Fajvédőpór" nevet kapott a 
Kurzus kaposvári gyermeke. A keresztelőre 
Gömbös Gyulát hívták meg Kaposvára, aki 
szombaton este megérkezett Eckhardt Tibor, 
GIáin Ferenc és Somogyi Hála képviselők tár
saságában. Az állomáson meglepetés érte a, 
fajvédőket, mindössze öt-hat ember fogadta 
őket. A fajvódőpárt alakuló gyűlését vasárnap 
délelőtt tartották meg 350 ré&zít'evőreZaTurul- 
szá 1 loda nagytermébcai.

Gömbös Gyula
nagy politikai beszédet mondott, amelyben 
részletesen foglalkozott a kirádykérdéssel és a 
földreformmal is.

X fnjvédőpúrt — mondotta — abból indul ki, hog.v 
ebben nz országban el«ő kötelesség, o< őszinteség. Akik 
az adott programot nőm tartják be, nsofc n<:mínn7dA-.

Ml nem akarunk zsidókat üldözni és nem vagyunk 
kizárólag antiszemita párt.

Mi magyar part vagyunk és foglalkozni akarunk úgy 
n. lv| , mint a külpolitikai kérdésokkel, tehát ezért 
foglalkozunk ;i 7-sidókerdessel is, amely ma már aktuá
lis es up’go1'I,->sra x ar. A z-idókérdés mielőbbi meg- 
vldá.íu erdeko a Magyarosa zúgón lakó zsidóságnak is.

Elérkezett az Ideje n társadalmi béke teljes orvos
lásának, harmonikus, összefogó társadalomra van 

szükség
és mi nem osztálypolilikát akarunk, hanem nemzeti 
politikát hirdetünk. Egész Európában nincs égj bará
tunk, önmagunkon kívül senkire nem támaszkodhatunk. 
Sokan azt hiszik. hogy majd segit rajtunk az olasz, 
az angol. a francia vagy a nemei, de é» megmondom 
őszintéi. rajtunk nem segit senki. Külpolitikai passzi
vitásunkban tovább nem maradhatunk meg.

Azt n fölfogást, hogy a klsántánt rövidesen szétzülllk, 
nem osztom.

(Ottó nevének emlitéftére a teremben éljenzés hangzik, 
ami Gömböst láthatóan meglepi), 

de tik sem valósit hat jdk meg intencióikat, mert az ánldnl 
a hátunk mögött áll és vigyáz. .Más nemzet által ide 
prezentált király nekünk nem kell, magyart csak ma
gyar király képviselhet. A királykérdés nem a dinasztia 
kérdése, hanem csak a magyar nemzet-.'.

Most szabad király választó elveket vallók és ha eljön 
az Idő, hogy belátom, hogy a legitimizmus n jó, az*  
fogom helyeselni, mert nem a király személye a fon

tos, hanem az intézmény.

WalKó KeresKedelmi miniszter 
nyilatKozik a francia-magyar szerződés 

sorsáról és esetleges revíziójáról
(A Reggel tudósítójától.) Politikai és gazda

sági körökben az a hir terjedt el. hogy a kor
mány belátható időn belül nem tesz kisérküet 
a francia-magyar szerződés ratifikálására, mi
vel úgy érzi, hogy a szerződésről szóló törv'’ny- 
javaslat parlamenti megszavaztatása súlyos 
nehézségekkel járna. A Reggel munkatársa

Walkó Lajos 
kereskedelemügyi miniiszterhez fordult ebben 
az ügyben föl világosi tusért. aki a kövei kezüket 
mondotta:

— A kormány nemcsak hogy nem gondol a 
francia-magyar szerződés becikkelyezésének el
odázására. hanem máris elhatározta, hogy

az erről szóló lürvényjavaslc.to! n.v . ;nbj\ 
a költségvetés és az appropriáeiós törvény
javaslat megszavazása után napirendre tű
zeti, vagyis még a karácsonyi szünet előtt 

letárgyalt at ja.
Ennek minden bizonnyal meg is lesz a lehető
sége. mert hiszen a költség vetés részletes vitája 
aligha fog fiz ülésnapnál többe! igénybevenni, 
vagyis legkésőbb december 11 érv befejeződik 
és igy lesz idő arra, hogy az anproprációs javas
laton kívül még cgy-két sürgős ó< nagyobb 
vitát nem igénylő törvényjavaslatot is letár

A latifundiumokat át kell adni az életnek, mert ezek 
azok, amelyek nem engedték élni a magyar falut.

Gömbös beszédének végeztével a közönség 
<gy része elhagyta a termet. Elain Ferenc be
szédében nagyatádi Szabó Istvánról, „mint az 
ország első fajvédőjéről" emlékezett meg. Ez
után Eckhardl Tibor külpolitikai kérdésekről, 
az orosz, szerződésről beszélt és élesen támadta 
a kormányt külpolitikai tehetetlenségéért, 
Végii! Somogyi Béla szólt egy pár szót.

gyalhasson karácsonyig a Ház. Számításom 
szerint

a francia-magyar szerződés januárban már 
ólethelép

és o Franciaorszúggal meginduló gazdasági for
galom tapasztalatai fogják megmutatni, hogy 
<t szerződés mely tételeinek módosítására nézve 
kel! majd Franciaországnak előterjesztést ten
nünk. A helyzet ugyanis az, hogy július 1-től 
kezdődően tehetnek egymásnak előterjesztést a 
szerződő felek azokról a tételekről, amelyeket 
módosítani kívánnak. Ezekről azután meg
indulnak a tárgyalások és ha két hónapon belül 
nem jön léire megegyezés, akkor a, szerződés 
hatályát veszti. \ francia-magyar szerződés 
okc-zia nagy politikai és hírlapi nyugtalanságot 
éppen ezért --- őszintén szólva — indokolatlan
nak tarlom. Franciaországgal még nem volt 
kereskedelmi forgalmunk és igy

csak a szerződés életbeléptetését követő ta
pasztalatok mutathatják meg, hogy minő 
szempontokra kell különös tekintettel len

nünk
| és melyek legyenek azok a tótelek, amelyeknek 

megváltoztatására kell majd előterjesztést 
| 1en nőnk. 

tfpprii ezért ki kell lépni külpolitikai passzivitásunkból 
a külpolitikai aktivitás terére. Azt a gyűrűt, amely 
bennünket körülvesz, szét kell törni. A földrajzi riszo 
nyok azt követelik, hogy

keressük az orientációt. Jugoszlávia, a Balkán, az 
Adria és Szalonlkt felé.

/lelátja ez! Jugoszlávia is és a földrajzi viszonyok nor
mális kialakulásának rendszere megköveteli, hogy a 
Punén innen fekvő területek) t visszaadja.

Az ország kétharmadát elvették, ezen most változtatni 
nem lehet.

x kérdésnek előbb meg kell érnie és várnunk kell a 
kedvező pillanatot.

Beszélt ezután a német problémáról is:
Az oszt rák-magyar monarchia, beteges alkotmány 

volt már a háború előtt is és a legkisebb szél elegendő 
leli volna arra, hogy összedöntse. Nekünk Ausztriának 
Németországhoz való csatlakozását pártolnunk kell, mert 
Magyarország ezáltal könnyebben nyerheti cl független- 
• -gi*.  Sokat beszélnek az olasz orientációról.

Olaszországnak érdeke, hogy velünk jóbarátságban 
legyen!

óvatosan meg kell tennünk külpolitikai téren az. <lső 
lépést, ma nem szabad tétovázni. Nem akkor érnek cl 
politikusaink sikert, ha Géniben bankét feznek, hunéin 
akkor tesznek szolgálatot a magyar ügynek, ha nem 
ünnepük őket. A külföld nem tapsol annak, aki talpig 
férfi és

'leni az a fontos, hog.v egyes politikusaink Idegen nép 
nyelvén külföldön szép beszédet mondjanak, hanem 

a cselekedetek és a tett.

Érdeklődéssel várták Gömbös nyilatkozatát 
a királykérdésről,

mert a gyűlés megkezdése előtt már itt. azt 
beszélték,' hogy Gömbös Albrecht főherceg 
aspirációit t ti in ogat ja.

— A legutóbbi napok folyamán — mondotta Gömböc - 
a kirőlykérdést vetettek felszínre. A magyar király
kérdésben három partot ismerők: a legitim istákat, a 
•zuluid király választókat és a köztársaságiakat. Az 
ulóbhlakkn] keveset foglalkozom annál is inkább, mert 
Magyarország még nem érett meg erre az államfor
mára fa ez. a nép természetével sem egyezik. A magvar 
királynak vér szerint is magyarnak kell lennie, ma- 
ryarul kell, hogy beszéljen, akit, nrigu között lat n nép, 
aki minden lehcllctévcl, minden gondolatával magvar 
legyen, Buda várában lakva n alkodjék ezen a nemze
ten. Ne a latifundiumokkal foglalkozzék és ne c,el.n< > 
a- eszköze legyen, 

Mátyás király módjára
l>< a kunyhókba is. Olyan igaz király legyen, 
és büntetője nmek a népnek. A kirólyker- 

időszerii. Tisztelet Oltó híveinek

leopogtasiun 
aki testvére 
dós ina nem

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

Káros vagy maró alkatrészek minden nyoma nélkül az Elida-hajápolás 
enyhe, különleges szappanéval a hajat és a fejbőrt könnyűséggel és alaposan 
tisztára mossa. Igen dús, tartós habot ad, mely a buborékok millióival 

minden szennyet beburkol és eltávolít.

Az Eíida-íiajápolás a hajnak pompás tompa fényt 
ad, megőrzi és megtartja a bajos, természetes 

hajhullúnokat.

E L I D A
HAJÁPOLÁS
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A svábok magyar királyt 
akarnak választani

— Levél a szerkesztőhöz —
Albrecht főherceg — vagy amint Rákosi 

Jenő irta: Albrekt királyi herceg — az el
múlt század ötvenes éveiben beutazta Magyar
országot, már csak azért is, mert Haynau 
táborszernagy után ő vette. át ennek a leigá- 
zott országnak a kormányzását.

Utazásai közben elvetődön Szabolcs vár
megyébe is, ahol is a megye határánál, a régi 
tokaji Tisza-hiánál (amíg el nem vitte az ár
víz) néhány idevalósi úriember is megjelent 
a kormányzó fogadtatására az egyébként ki
rendelt beamtereken kívül.

Ezek között az úriemberek között volt egy bizo
nyos Kállay is — most már nem tudnám meg
mondani, hogy melyik a sok közül —, aki 
szép csöndesen várakozott a. fullajtáros utazó- 
hintóra, amelynek kerekeitől már dongott a 
Tisza-hid.

Magyarország akkori kormányzója leszállván 
a hintából: magyarul szólította meg a vára
kozó urakat.

Ez volt mindenkihez az első kérdése:
— Mióta, lakik itt?
A válaszból megtudni vélte a főherceg, hogy 

ittszületett magyar emberrel, vagy pedig a 
negyvennyolcas idők után nyakunkra kül
dött idegen beamterrel van-e dolga.

Az urak sorban megmondogatták, hogy há
rom-négy vagy harminc-negyven esztendeje 
laknak itt. A főherceg ama bizonyos T<állag
hoz érkezvén, ugyancsak fölvetette a kérdést:

— Mióta lakik itt?
— Ezer éve, fenség — válaszolt a megszólí

tott úriember.
Azután még — a legenda szerint — ezt is 

hozzáfűzte:
— Én már itt akkor is uraság voltam, ami

kor a fenséged ősei Tirolban kecskepásztorok 
voltak.

Ezt bízvást elmondhatta Kállay, mert a. fő
herceg magyar-tudománya ennyi magyar szót 
úgy sem bírt fölfogni.

A főherceg mindenesetre végignézett a külö
nös magyaron, fogatába szállott és igy szólt 
m ellet teülő adja tán sáli oz:

— Egy bolond, emberrel találkoztam...
Dk

Pedig, kedves szerkesztő ur. nem egészen 
volt bolond ember az a bizonyos Kállay, aki 
a szabolcsi, homokon, állva, igy felelt az osztrák 
főherceg kérdésére.

Nem is nagyon felelhetett volna másként, 
mert a. nagykállói, valamint kiskállói Kálbiy- 
nemzelség minden valam irevaló történél tudó
sunk szerint legalább is egyidős a Croy her
cegi családdal, amely családot Árpád véréből 
eredőnek mondanak. Ámde a Croy hercegek 
vére a. magyarországi kormányzó és a gőgös 
Kállay idejében még nem vegyült cl a, Habs
burgok vérével; későbbi házasság folyamán 
jőve létre ez a vérkereszteződés, mégpedig 
akkor, amidőn az egykori magyarországi 
inspektor fia, Frigyes, elvette Croy Izabellát. 
A kevély Kállay tehát, jogosan, en legelhette 
a liroli kecskepásztorokat.

*
Még csak annyi, mondanivalóm volna kérdé

sedre, hogy én forradalmi házban születtem, 
ahol a csatéul férfitagjai leeső öregségükig 
büszkék, voltak am a, hogy részi vet tele az 
/M8 A!j-iki magyar szabadságharcban, sőt 
egyik-másik közülük kér.tény bőrtönbünlclés
ben is részesüli. Akkoriban nem toH szokás 
szegy élni, ha valaki a nemzeti szabadságért 
harcolt, sőt ezt bizonyos idő elmúlása, után: 
mások, igy maga. Ferenc József sem tekintette 
megvetésre méltó/ bűnnek. Ebben a szülőház
ban, ott a felejthetetlen Szabolcsban, amely 
egyszerre hét függetlenségi, követet küldött a. 
m agyar képvi selő házba: Albrecht főhercegről 
— vagy amint Rákosi Jenő irta: Albrekt ki
rályi hercegről — korántsem gondolták, hogy 
unokáját. valaha magyar királynak is jelölhe
tik némelyek.

Krúdy Gyula

Amerika visszautasította a román adós
ságok rendezésére tett javaslatot. Washing
tonból távimte'zzálk: Az amortkrai kölcsönügyi 
bizottság elutasította a román adósságok ren
dezésére kiküldött bizottság első formális 
ajánlatát és ellen javasló tót lett.

— Győztek a jósok. Megjósolták, hogy va
sárnap szennyes lesz a pesti víz és a jóslat 
bevált. Ez még nem nagy kunszt, mert a pesti 
víz akkor is szennyes, mikor ezt nem jósolják, 
meg. A siker tehát nem a jósoké, hanem a 
vize. Sokkal nagyobb dolog lenne, ha egyszer 
már azt jósolnák meg, hogy a viz tiszta lesz 
és a viz alkalmazkodnék a. jósláshoz. De ilyen 
jóslásra, nem mernek vállalkozni a. pesti jósok. 
Hogy kik ezek a jövendőmondók? Nem hivatá
sos jövőbelátók, hanem csak passzionátus jó
sok, akik ott ülnek a fővárosi vízmüvek mii
szaki igazgatóságában és az lenne a dolguk, 
hogy Budapestet tiszt®, vízzel ellássák. De ez 
sokkal nehezebb, mint jósolni, vagyis jósolni 
könnyebb, m< J tiszta vízről gondoskodni. Ne
kik pláne könnyebb, mert ők úgy szabályoz
hatják a viz szennyességét, hogy az ne hozzon 
szégyent jóstehetségükre. Nem is hoz. De az 
ördögbe is, nem lenne okosabb, ha a vízmüvek 
élére nemcsak jósokat, hanem hozzáértő szak
embereket is áUilanának? Ez nagy megtakarí
tással járna, mert hozzáértők i rá nyitása mel
lett nem lenne szükség jósokra, akik megjö
vendöljék a szennyes viz megérkezése napját. 
Egyszerűsít sók hát a vízmüvek' igazgatását: 
kevesebb jóst és több hozzáértő műszaki férfit!

— Kemény Géza temetése. Vasárnap délután 
temették a rákoskeresztúri temető halottas
házából dr. Kemény Géza fővárosi tanács
nokot, a főváros elnöki ügyosztályának volt 
vezetőjét. A gyászoló közönség nagy tömegében 
ott láttuk. Ripka fő,polgármestert, liuzálh al
polgármestert, Bárczy Istvánt. Déry Ferencet, 
Wildner Ödönt, dr. Bedő Mó/rt, Kürmöczy 
Zoltánt; Bánóczi Lászlód és a törvényhatóság 
számos más tagját és az elnöki ii ;yosztály 
hivatalnoki karát csaknem teljes számban. 
A ravatalnál dr. Keresi Simon főrabbi mon
dott gyászbeszédet.

— Keménn (létál — mondotta a főrabbi — nemeink 
sziikebb enaíádjn és barátai siratják, liánom annak n 
nagy városnak minden lakosa, al-ikuck b'ddor/ithixóérl 
élcIr/T jé!, mU/ikÓllKtif/ál éx C'r'x- : clll't .’é'/él. ÓlrloZtO. 
Ennek a városnál. fénykorához fiirő.lik Kit.lény Géza 
nrvo és .amíg van bennünk tisztelet az ifiazi jellem és 
komoly munka iráni, adóin a- ii emlékéi nen> lehet
I őr öl n i leli; iitiI; bili.

A kórus gyá.széneke után Lobmayer tanács
nok a főváros tanácsa nevében méltatta az 
elhunyt közéleti működését. Ezután (llückstahl 
Samu búcsúztatta Kemény Gézát:

— Kemény Géza annak a hivatalnoki karnak volt 
Ingja, am-li/n'! ■mén rollal; ideáljai eszméi. Ez a kar 
tudóit, alkotni és naggyá tudta tenni ezt a fővárost. 
Kemény Géza csak ennek a magasztos munkának élt 
és ott hőnyi a állónál, amikor az ö szelleme kivonult a 
hl valóinkból.

Végül Bré/dy Eriié/ a demokrata párt nevé
ben búcsúzott Kemény Gézától.

Néhány héttel </előli úgymond -- megakartnk 
alakítani ..Budáimat barátainak körét", amelynek disz- 
elnökév- Kemény Clézól akartuk megválasztani. Pedig 
Kemény Géza számára nem lelt volna megfelelő ez a 
megtiszteltetés, meri ii több voll, mint Budapest ba
rátja. Szerelme se, i •íjongó.ia volt Bmlapostnek. Ahhoz a 
hivatalnoki gárdához fartnzotfl^ ttmely lelkei, éx életet 
éntiitl n hlralali aktákba. Azol. közül való volt, akiknek 
nincs egv f alpalnl nyi földjük ebben a városban, de azért, 
övék minden itten, mind' ii i’.ö, meri a <> creji'l.böl fa
kadt ill minden. Az fi neve is belekerült a politikai 
versengések sodrába, amely l;in>‘>:d'h,l(a helyéről és lelv'- 
lellcnm- tette nagy munkájának l'ol> Intásiit.

Lopás és csalás miatt letartóztattak egy 
ápolónőt, V’a.-árii.ip délután u Vili, kerületi 
kapitányságon jelentkezett Vór Istvánná 2íi 
eves ápolónő, mert arról értesüli, a. rendőrség 
körözi. A r< ndőrségen megél lapították, hogy 
az asszony ellen az egri törvényszék lopás, a bu
dapesti törvényszék pedig cellás minit, adott 
ki körözőlo. velőt. ?\ saját bűnei iráni érdeklődő 
ápolónőt a rendőrség lel adóztatta.
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AUTCF ELSZERELÉSEK
NAGY JÓZSEF, Andrássy-ut 34. Tel. 21-97

l&^saerésxitűl

Budapest flV, Kecskeméti- utca 14

Téliknbiitoklioz. város! bundákhoz gombok, rózsák, vit< z- 
kölesek, gálámbkosamk mindennemű ningvar zsinóroziissul 
nllaude nagy raktára, Budapest VI, Nagymező-utca IC. sz..

— A tahi véres kardaífér epilógusa. Kapos
várról jelenti A Reggel ítidósiíója: Az elmúlt 
héten Tabun a telefon bevezetése alkat mából 
nagy bankett voll. amelynek végén Lóulay 
István csendőrfőhadnagy összesz<>laikozás köz
ben kardjával össz/ckászábólta dr. Both Lajos 
ügyvédet, éw Takács 'Zoltán evangélikus tanítói. 
Az*  incidensből kifolyólag Kálmán Jenő. a. ke
rület nemzetgyűlési képviselője, interpellálni 
ailwu’1, de Rakovszky heliigyminiszter közölte 
vele, hogy ez ügyben amugyta vizsgálatot rcTi- 
deli, el. Aratnál nagyobb föltiinésf költött, hogy 
Lóiday! ezen a héfen századossá, léptettél: elő 
és Tabról Csurgóra helyezték, át az ottan' 
csendőriskola parancsnokságához.

— Az orosz anyacárnő súlyosan inegbelege- 
detí. Kópén hágóiból jelenti A Reggel tudósí
tója: Mária orosz anyacárnő Kopenhága mel
leti birtokán súlyos betegen fekszik. Az anya
cárnő nővére a napokban elhunyt Alexandra 
angol anyakirálynénak. (

— A banánról szóló orvosi vélemények tömegéből kellő: 
mutatunk be rószlcter-ehlmn: Gr. Noorden Karoly, a 
frankfurti egyel. ny. tanára, a következők. : Írja: 
,.A banán tápláléka magasabb, mint, bármely más gyű 
rnölcsé. Hazai gyíimölcseitik közül egyedül a teljesen 
érett, szőlő közelíti meg magas táplálócrejét." Dr. Ad. 
Czerny, a berlini egyet, gyermekklinika tanára, ezt 
mondja: „A banán főleg gyermekek számára elsőrangú 
gyümölcs. Már egy-kél esztendős gyermekek is nagyon 
Immár megkedvelik és könnyen emésztik."
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— A zavarosság és a sötétség. Emlékszünk 

ugye, hogy egyszerre csuk ('hindink a lámpák 
és szeretett lővarosunk sötétségbe burkolód- 
zott. Akkor volt ez, amikor titokzatos, ásaíiig 
és a. napfényen sohasem látható urak bújtak 
elő, hogy Sipőcz poigármostert ünnepeljék. 
.Jobb volt, nem látni, amidőn Sipőcz érdemeit 
bemutatták és nagyon elkelt a sötétség, amidőn 
a leleplezett érdemek közt kezdtek föíbukkanni 
a lieszkár félmill’árdos ajándékai. A tantiéin 
olyan, mint a csók: nem magyarázni, hanem 
gyakorolni helyes, azt és a jótékony sötétség 
betakarta, amit, látni nem illendő és nem cél
irányos. A sötétben minden tehén fekete tudva
levőleg, de,sőt fekete minden egyéb, ami él és 
mozog, tehát azon az estén fekete volt az egész 
utca s a fajtárs árnyakhoz hozzáfeketédtek az 
összes járókelők. Így a sötétség a tömegek 
illúziójával örvendeztette meg Sipőczöt és há
rom órára olyannak mutatta a fővárost, ami
lyennek a fajtársak Wunscherfüllungjában 
'enni kellene. A sötétség tussol és torzít, ez te
hát a kurzusünnep valóságos atmoszférája. Va- 
•árnap azután megint a vízvezeték vize lett 
zavaros, mintegy folytatólagosan, a sötétség 
innepének természetes és logikus konzekven- 

eiájaképen. Mert fölösleges lenne a sötétség, 
i a. nem lenne zavaros, amiben halászni lehet, 

• ha egyszer eltakarta már a homály a Beszkár 
íélmilliárclját, gondoskodni kell uj zavarosról, 
.•imihöl uj félmilliárdok halászhatok, hogy egy 
uj sötétségnek megint legyen mit eltakarni.

sikerült, fiz 
(•első sérüléseket is 
i'Hnpolbfiti vitték be

— A fogházból
János kéj)viselő, 
fogházban 
ezen, 
tetőt orvén y 
idojf || 
Nép: arában leközölte Jiujdosó Péter

— Egy Itrogur leugrott a villamosról. Kelbcr Lajos 
<.. éves nyugalmazott. postaffitanácsos vasárnap este a 
Margit körnton leugrott, a robogó villamosról. Az, ugrás 
■cm sikerült, az fírcp ur éleseit, megütötte) magát ás 

szenvedett. A mentük eszméletlen 
az Irgalmas-rend kórhár.ábu.

a vádlottak padjára. Vauczák 
aki ezid aszerint a Gyiijtő- 

tölt i Imthónapos fogiiázbiintetősét.
i bélen iiji:i. vádlottként szerepel a biiii- 

«k Töreky-tanácsa előtt. Anniik 
azért Ítélték el Vanezák Jánost., mert a 

álnév 
alatt Parkos Antal egy cikkét*A  szerző ellen 
nem lehelteit eljárni, mert Farkas Antal Becsbe 
mig’ráit é« ig.v Vatn.czák, mint felelős szer

kesztő, kapóti először egyeszténdei fogházat, 
amely büntetést a felsőbb fórumok bal hó
napra mérsékeltek le. Am kor az egyéves bün
tetésről szóló hir megjelent a lapokban, Farkas 
Antal njabl) cilkkel kereste föl (lécéből 
szava4" szerkeszt'”‘''’,gót, amely 
tetésévei fog]aIkozik. Vanezák 
leközölte, amely kritizálja a 
ügyészségek hivatali 
'‘'ane/á.k elleni eljárást és azt
karja lenni. \z iga/^ágiigymintiszter fölhatal 

mazására a királyi bíróságok és az ügyészsó 
k sérelmére sajtó utján elkövetett becsület

sértés vétsége miatt állítják szerdán bíróság 
• ■lé Vanezákot, mint a „Népszava” felelős szer
keszt őjót.

a „Nép- 
Vanezá.k éli (él
ezi a oikket, is 

bíróságok és fiz 
működését, gúnyolja a 

és azt nevet'-•.•ges.sé

■
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AZ UJ JACOBI-OPERETT
BEMUTATÓJA

Jegyek az első előadásokra már válthatók

Petráss Sári
Honthy Hanna 

Fejes Teri
Halmay Tibor 
Tolnay Andor 
Ujváry Lajos 

felléptével

sití szombaton
és 12 napig maradnak Genfben

A péraxfögyminSsattev kSJeBewtS, hogy a vaBorizáciős*  bizottság
csak aa a után fog hozzá munkájához

(A Heggel tudósi tójától.) Hűd Já.nos pénz
ügyminiszter kedden mondja el a költségvetés 
általános vitáját bezáró pénzügyi expozéját, 
amelyben nyilatkozni fog a hadikölcsönök 
úgynevezett karitatív valorizációjáról is. Poli
tikai körökben az a hir terjedi; el, hogy az 
egységes párt valorizációs bizottsága a pénz- 
ügyminiszferj kijelentések alánján nyomban 
megkezdi működését és állást foglal abban az 
irányban, hogy a valorizációs törvény javaslat 
módosítását minő mértékben tartja szükséges
nek és lehetségesnek. Megkérdeztük erről a 
hírről

Búd János
pénzügyminisztert, aki a következőket mon
dotta A. Heggel munkatársának:

— A miniszterelnök úrral együtt előrelát
hatóan már

szombaton elutazom Genfbe
a Népszövetség tanácskozásaira é>s, tokintettel 
arra, hogy a valorizációs bizottság egy-két 
nap alatt nem készülhet el munkájával és a

— Gazdátlan női cipő a Dunaparton. Vasár
nap este 10 óra után a .járókelők egy viseltes 
női cipőt találtak a Duna partján, a Ferenc 
.1 i f-bid közelében. Röviddel ezután egy nő 
sikoltása hallatszott a Dunáról. A rendőr
őrizem azonnal emunkba tilt és a nő keresésére 
indult, de. az öngyilkos közbon nyomtalanul 
elmerült a hullámok között. A parton még 
egy feketenett ycs női ruhát is találtak, de 
hogy ki volt az öngyilkos nő, azt nem .sikerült 
megái tanítani.

— A Pap Irkcr esküdök Szövetségének jubileuma. A 
Magyar Papír- •’••• I rówi kereskedők Országos Szövetsége 
vasárnap ! II órakor tartotta ‘.’.I eres fönnállását !
ünneplő jubiláris közgyűlését. A gyűlést iottkiitasi Szé- j 
ndssji lléla elnök nyitó!la meg. Beszédében rámutatott, a ! 
szövetség negyedszázados muiil.áiár.i <-s a jövő föl
adatokra. Ezután diz Pápos Lajos titkár olvasott föl u 
szövetség ‘2á éves történ--léről. Székács Antal a Budapesti 
K creskedeinii és Iparkamara nevében. Goldziclier Géza 
ii Budapesti Kereskedelmi Testület nevében, Z'iro.7 Soma 
az DM KE, Dán Leó a Fővárosi Kereskedői Egyesülése 
nevében, Szödénj/i Jrpőd a Baross Szövetség, í'riscli 
Zsifimond az Országos I oaregyesülel és Néniéi .hizseí a 
könyvkiadók és könyvkereskedők képviseletében üdvözölte 
a szövetséget. \ közgyűlés tisztelet beli tagjaivá válasz- ! 
tolta /)o!:ő Eddi, Kandón Józsefet, !i' ilteniberfi l.ipótnl és I 
Sehieai - Kálim ni (Sopron), majd elismerő • •.'■levéllel/ tűn- * 
letett ki 20 olyan alkalmazottal, akik több mint egv I 
negyedszázad óta vannak egy cég szolgálatában. Végül 
Zimmcrniann Sándor üdvözölte a tagok nevében az el
nökséget és háláját fejezte ki működéséért.

— Csöndes őrült, aki fölriaszt egy házat. 
Vasárnap este nagy kiáltozásra futottuk össze 
a Népszínház-utca 12. számú ház lakói. A ház 
udvarába ugyanis betért egy ismeretlen férfi 
és elkezdett kiabálni, hogy ő a tébolydából szö
kött meg, do nem akar oda visszatérni, mert 
fél a kényszerzubbonytól. A lakók ijedten 
rendőrt hívtak, akinek felszólítására a szeren
csétlen ember Írásokkal igazolna, hogy Gliick 
Hugónak hívják és foglalkozása hivatalnok. A 
mentők a főkapitányságra szállították, ahol 
azonban a rendőrorvos megáll api tolta, hogy 
tt-ak csöndes őrült és ezért átadták hozzátarto
zóinak, akik időközben érte jöttek.

Akit köröznek, az ne verekedjék. Szombaton éjjel 
! Váci utón és Szerb tilcn sarkán Kfss Sándor 40 <■• ■ ■ 
napi iííinos •■ szevcrckcdct t két barátjával, akikkel <■ 
este, ••gyűlt borozott. A verekedésnek n rendőrök vetet
tek véget, akii; az, egész társaságot előállítottak a IV. 
kerületi kapilánysiígra. Itt megállapították, hogy Kiss 
Sándorl. aki a rerckedést kezdte, lopás és sikkasztás 
miatl körá-.ik. Bekísérlek a főkapitányságra, ahol le- 
tf'r'é.:l"l Iák.

í

Sorsjegy ára 10.000 korona
Mindesa&ftt kaphatói

Sorsjogyintézőség:
ViszonteEadAknak Is V, Szabadság-tér 6

bizottsági üléseken mindenesetre részt akarok 
venni,

az egységes párt valorizációs bizottsága 
majd csak Géniből való hazaérkezésem után 

fogja működését megkezdeni.
/í kormányhoz közelálló helyen közöllek 

A Heggel munkatársával, hogy
a miniszterelnök és a pénzügyminiszter 
körülbelül 10—12 napot töltenek Genfben. 
vagyis december közepe táján érkeznek 

vissza Budapestre.
December húszadika táján azonban megkez

dődik a nemzetgyűlés karácsonyi vakációja, 
ami azt jelenti, hogy a valorizációs bizottság 
összehívásáról már csak a karácsonyi szünet 
után fog történni intézkedés. A kormány arra 
számit, hogy azok a pénzügyi eredmények, 
amelyekkel a genfi tanácskozások fognak járni 
Magyarországra nézve különösen az újabb be
ruházások lehetőségével kapcsolatban, nagy 
mértékben hozzá fognak járulni a valorizációs 
probléma okozta politikai nehézségek kiküszö

böléséhez.

— Egy detektív megmentette a rendőrt a 
folyamőr bajonettjétől. A Podmaniczky-utctt 
egyik vendéglőjében vasárnap este Zsedej 
Ferenc folyamőr ittas fővel le akarta ütni 
a vendéglőst, aki az utcára futott és segít
ségért 'kiabáJlt. Horvát Mihály rendőr jött elő 
a hívásra és igazolásra szólitolta föl a folyam 
őrt. A vendéglő ajtajában Zsédej már előszedte 
igazolványait, eközben azonban egy civilruhás 
fiatalember odasompolygott hozzá, észrevétlen 
kihúzta bajonettjét és ezzel a rendőr háta- 
mögé került, A civil mái éppen szúrásra efneltc 
föl a bajonettet, amikor éppen ott haladt el 
Vavkinyák .János detektív ée hirtelen elkapta 
a szúrásra omolt bajonettet. Eközben Zsédej 
megszökött. A civilt bevitték a rendőrségre, 
ahol kiderült, hogv ő is folyamőr. Kerekes 
Ferenc, Zsédej barátja, aki igy akart, segíteni 
liajbajutott társán. Kerekest őrizetbe vették.

— III. Napóleon vagyok! Vasárnap este a 
Margit-köruton nagy riadalmat keltett egy 
uriasan öltözött. 30 év körüli fiatalember, aki 
üldözőbe vette a járóJcelő nőket és folyton igy 
kiáltozott: „III. Napóleon vagyok!" A nők si- 
koltva menekültek előle s végül egy rendőr 
előállította a főkapitányságra. Itt megmotoz
ták s igazolványokat találtak nála, amelyek 
Petes László gyógyszerész nevére szóltak.

Takarékos

karácsonyi Fuhasziikséglcfét

! olzen
divatháza, Kossuth Lajos-ufca 9

souterré^jében
szerzi be, hol e hétén

a következő cikkek kerülnek eladásra:

500

250
250

46
43

Köpeny gyapjúszövetből ............  ...

P köpeny 1-000
Seal elektrik szőrmeköpeny 3.800
Costüm azőrmézvo.............. .. ........... *

Rullák gyapjúszövetből .....................

Crep-de-chine selyemruha..
Blúzok gyapjúszövetből

Aljak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hímzett ing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hímzett nadrág
Selyem flórharisnya.........
Divatos, tartós, jutányos!

A fönti árak exor koronákban értendők
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Találkozás Tornai Rózsival 
aki orvosnőnek készül Parisban és amerikai 

milliomos férjről ábrándozik
(A Reggel tudósítójától.) A tőzsdezavarok 

idejében nagy port vert Budapesten a szőke, 
pubifrizurás Tornai Rózsi eltűnése, mert a 
fiatal titkárnőről kiderült, hogy a Faértékesitő 
kárára 'milliárdokát játszóit el a tőzsdén. So
káig nem tudták, hogy a nevezetes, eltűnt tit
kárnő hol tartózkodik, de

most, a család egyik jóbarátja találkozott 
vele Parisban.

Az elegáns Rózsi, aki Budapesten milliárdok 
fölött diszponált és nagyban játszott a bakk- 
asztíúnál is, erősen megváltozott. Nemcsak ne
vét változtatta meg, hanem

az elegáns hölgyből szerény medika lett.
Ismerősének elmondotta, hogy tökéletesen meg
tanult franciául és álnéven különbözeti vizsgát 
tett a francia középiskola nyolcadik osztályá
nak anyagából, most pedig az orvosegyetemre 
iratkozik be.

— Nem akarok álnéven orvosi diplomát sze
rezni — mondotta — és ezért azt szeretném, 
lia a Faértékesitő visszavonná a följelentést, 
hogy ne kelljen bujkálni az elfogatási parancs 
elöl. írtam is családunk ügyvédjének, hogy 
egyezzen ki a Faértékesitővel, a milliárdokat 
visszafizetem majd az orvosi keresetből.

Az ismerős megjegyezte, hogy a Faértékesitő 
aligha fogja kivárni ezt a hosszú terminust,

-......... . ................. ni i mii ■ibiiiimmii

— Vasárnap is gázolt a villamos. Vasárnap 
délután a Hermina-ut és Istváu-ut sarkán 
Bodánszlcy Fülöp 50 éves főpiucér át akart 
szaladni egy villamos előtt. Éppen akkor jött 
az ellenkező irányú sínpáron egy másik villa
mos és a szerencsétlen ember ennek a kocsinak 
a kerekei alá került. Nagyon súlyos zuzódáso- 
kat szenvedett a fején és az egyik karját telje
sen összeroncsolták a kerekek. Az életveszélye
sen sérült főpiacért a mentők a Rókus-kór- 
házba szállitótták.

— Vasárnapi filharmonikus főpróba. Kcrnt’r István fíi- 
•zeneigazgató megbetegedése következtében Szcnkdr Jnnő, 
a kölni operaház magyar főzeneigazgatója vezényli a 
negyedik hangversenyt, A fiatalon nagy karriert mag i- 
mögött hagyó karmester, aki pályatársa Rciner Eri 
gyesnek, kétségkívül érdekes, egyéni fi ziog nőm iával bíró 
orkesztermiivész. Magasrendii ritmusórzéke nem csupán 
a taktusrészek kiütésére sarkalja, de ujjaival, váll- és 
törzselhajlásokkal, lobogó hajával még a szinkópákat 
átmenő tizenhatodokat is jelzi. Dinamikai árnyalása, 
különösen a vonóskarban, rendkívül differenciált. 
Szenkár ogyiítt mozog a témával, nem engedi át. egy 
pillanatra sem a teret a zenekarban ülő zenész fantá
ziájának, hanem rajtatartja kezét a fuvola billentyűze
tén. kirajzolja pálcájával a hegediivonó útját. Ezért 
aztán a részletek elovcnek és színesek, viszont hiányoz
ván Szenkárból az a szuggesztiv erő a hangvorseuy- 
terembon, amely az operaszinpad miliőjében sajátja, 
a nagyvonalú kompozíciók kellő lélegzetével és össze
fogó kidomboritások nélkül hangzanak el. Ezért volt 
finom plasztikus ötvösmunka Haydn londoni D-ilur 
szimfóniájának előadása, amely arányaiban is megvilá
gította a költőt elképzelést és ezért nem tudott lirahins 
II'. szimfóniája — különösen Furtwanylcr feledhetetlenül 
tökéletes interpretációjára visszaemlékezve — mélyebb

WESTEND-SZALLIÍ
VE, BERL8N1-TÉR 3 (Nyugoti p.-UtfwaiW
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mire Rózsi igy felelt: , . ,,
— Nem is bizonyos, hogy ilyen sokáig Keli 

várni a milíiárdokra, hiszen
itt Parisban mindig lebzselnek amerikai 
dollármilliomosok, remélem,. egyik bclem- 

szeret,
elvesz feleségül és akkor mi az nekem., hogy 
Budapesten van egy kis tartozásom? Kifizetem 
egy röpke mosollyal, Pesten várhatnak tehát 
nyugodtan.

A Faértékesitő azonban nem nagyon hajla
mos a romantikára s nem valószínii, hogy a 
följelentést visszavonja a szép titkárnő házas
sága reményében. Egyébként. Tornai Kózsi egy 
kis külvárosi hónaposszobában lakik, diák
módra s látszik rajta, hogy szerény, itthoni 
pénzkiildeményckből él. Az ismerős meg is 
kérdezte, miképen lehetséges, hogy

akinek kezén milliárdok fordultak meg és 
tűntek cl,

most úgy él. mini egy szegény diáki' ány. 
Bűnbánóan felelt erre Rózsi:

— Csak
egy kis buta liba voltam,

akit a pénz láza elkábitott. mindenki azt. hitte, 
hogy tüneményes nénzzseni vagyok, pedig csak 
beugrottam a tőzsdéjűrványba s magamnak 
egy fillért sem tudtam keresni.

hatás! kiváltani. Schwarz l'cra Wcbcr óceánáriáját 
drámai erejű, töretlen fén; ii hanggal és ízléses elő 
adással énekelte. Bemutató gyanánt Sztrarinszki i’iil- 
cinella cimii szvitjo szerepelt, amely Pcrffolesi témáiból 
indul ki és ezt a régi világot a modern zenekar orna
mentikájával akarja színessé tenni. Sztravinszki azon
ban sokkal inkább gyermeke saját, korának, hogysem 
nála a stilusösszeolviisztás oly magasfoku és bensőséges 
lehetne, mint a múltkor ez Rcspighinél észlelhető voll. 
így aztán keresztezi egymást nz archaikus melódiáju 
és őspriniitiv ritmusokat exolikusan beállító kétfajta 
stíluselem, ami a groteszk és szándékoltan elnagyolt 
ötleteknek azonban eredetien naturalisztikiis zamatot ad. 
Szcnkár bemutatkozása, valamint az egész hangverseny 
a siker jegyében folyt le. fi’. >/.)

— Tetieiivrlek egy debütáló zsebtolvajt Va
sárnap délelőtt az egyik 46-os jelzésű villamos 
perrojjjáu utazó detektív észrevette, hogy egy 
fiatalember ct akarja lopni az egyik újságot 
olvasó utas óráját. A detektív figyelte a fiatal
ember minden mozdulatát és abban a pillanat
ban, amikor már az óra a kezében roll, lefogta 
a tolvajt. Előállította a főkapitányságra, ahol 
megállapították, Jmgy J/ezeí Béla 27 éves állás
nélküli kereskedősegéd. A tolvaj azzal védeke
zett, hogy nem bírta tovább n nélkülözést és 
azért adta magát, a lopásra, de ez roll az első 
kísérlete, amin rajta is vesztett. Letartóztattak.

— .A Németországi Magyar Háztulajdonosok Szövetsége 
vasárnap deleiőil. a Lloyd-kaszinó nagytermében latoga 
lolt közgyűlést tartott, amelyen az előadói tisztet, a Jc- 
Jenlovők fő)kérésére, dr. Székely Msirjmond látta cl. A 
tisztelőibe!'! elnökség elvállalására cgyhtingulag O>-/7>/ 
/mre nemzetgy.i|,.:.; képviselőt kérték föl. aki kijelentette, 
hogy tekintettel a fontos közcélra és méltányolva a szö
vetség altrr.isztikus célzatát, elvállalja ezt a tisztséget. 
A szövetség nlelnökcivó Habért Gyula és /•’< ii»i • / s<i 
Igazgatókat választották. A szövetség legközelebbi föl 
adatéinak tekinti, hogy lépeseket legyen a Némotország- 
ban levő magyar vagyonok megvédése érdikében, aniclyi 
két komoly veszedelem fenyeget. Ebben az irányban 
együttesen jár el a szövetség a hasonló céllal alakul! 
cseh, osztrák és román egyesületekkel.
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A védőiem újabb 100 tanút jelent be a 
Zichy Rafael—Torma y Cecil-pörhen. A Töreky- 
tanács szerda, óta zárt ajtók mögött tárgyalja 
azt a nagyszabású biinpörl, amelyben a vád
lottak padján ott ül gróf Zichy Rafael, dr. 
Kókler Zoltán udvari tanácsos, 3 inas és 1 ko- 
morna. Reggel ’/i 10-től délután 3 óráig tartott 
rendszerint a tárgyalás, csak délben, 1 óra táj
ban szokott lenni egy negyedórás szünet. 
Ilyenkor az érdekelt felek és a tárgyaláson 
jelenlevő bizalmi férfiak kitódulnak a főtár
gyalási terem előszobájába és izgalmasan tár
gyalják a lefolyt eseményeket. A sértettek kö
zül gróf Zichy Rafaelné kihallgatása után 
azonnal eltávozott a törvényszék épüle
téből és nem is tért oda többé vissza. 
A másik sértett, Torniay Cecil, mindvégig bent 
maradt a tárgyaláson, csak néha-néha hagyja 
el a termet, de hamarosan visszasiet, mert a 
legélénkebb figyelemmel kíséri az izgalmas fő- 
tárgyalás minden mozzanatát. Szombaton egész 
este 8 óráig folyt a főtárgyalás és ekkorra vé
geztél: a tanuk kihallgatásával. Közel ölvén 
tanút hallgatott meg a bíróság és tizenhét ta
núnak a. vallomását még külön fölolvassák, 
akik nem jelenhettek meg a tárgyaláson. A vé
delem — úgy hírlik — a bizonyítás kiegészí
tése során újabb száz tanúra fog hivat kozni, 
de még kétséges, hogy ezek közül el rendel-e a 
bíróság akárcsak egyet, is. A bon fent esek u/\ 
vélik, hogy kedden estére hirdetik, ki az Hét1' 
let ugyancsak zárt tárgyaláson é*  a bíróság 
egy hivatalos kommünikével tájékoztatja a 
történtekről a nyilvánosságot.

— Egy nő niogmérgezte magit a rendőrségi fogdábnn. 
Szombaton éjszaka a Nagymező-utcában Lakatos Józscfné 
nagy botrányt rendezett és a rendőr előállította a közeli 
ó-nleai erkölcsrendészeti osztályra. Itt kiderült, hogy 
ittas és teljesen beszámíthatatlan. Alig hogy elhelyezték 
egy cellában, mély álomba merült. A rendőrnek föl 
tiint, hogy az aivó nő nagyon különösen lélegzik, kői 
tögetni próbálta, do nem sikerült feléleszteni. Értesítőt 
ték a mentőket, akik megállapították, hogy Lakatos 
Józscfné kél tjram kokainnal mcanuSrftczfe marját. Az 
eszméletlen, súlyos állapotban lövő nőt beszállították a 
Rókns-kórhózba.

— Mit mondott Vasek Emőné Apsay Jáno.s- 
néntik. Apsay Jánosné a múlt tavasszal, ami
kor a Tanítói Bank igazgatói fogságba kerül
tek. elment a büntetötörvénys'/éik elnökséghez, 
ahol jegyzőkönyvbe mondta a következőket: 
„Fa.scfc Érnőné több helyen azt lii résztél i, hogy 
a férje*  jó barátságban van dr. Lengyel Ernő 
büntet őtör vén yszéki vizsgálóbírót a 1, a ’l'anitói 
Bank bűnügyének a rofm-enfciével és i.gy köny- 
nyen és hamar elintézik, hogy Vasok Ernő a 
fogságból kiszabaduljon. Ha ez nem sikerülne, 
akkor Lengyel vizsgálóbíró megcsinálja, hogy 
a Tunilói Bank valamennyi, igazgatóját letar
tóztassák." A jegyzőkönyv fölvétele után meg
indult a hivatalos eljárás, amelynek erod- 
ményekiépoii Ajisay Jánosné maradt a bajban, 
mert Vasekné épp úgy tagadta a szóba n forgó 
hiresztol‘‘st, mint, a lobbi tanú, akiket ebben 
az ügyben kihallgat Lak. Apsaynét szerdáit 
vonják felelősségre rágalmazás miatt.

— „A Bank“, Radnóti József közgazdasági szemléjének 
harmadik száma megjelent.
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— Mit is mondott hát Klcbelsberg minisz.
.a, .. J.^.z lakomáján? Klcbelsberg Kuno 

gróf közoktatásügyi miniszter sokszor maga 
gondoskodik arról, hogy beszédei ne vessze
nek el az örökkévalóság számára. A múlt 
heten megtel ed keze tt az örökkévalóságról: sze
rény volt és nem vetett súlyt arra, hogy a 
nagy nyilvánosság tudomást szerezzen arról a 
beszédéről, amelyet TESz vacsoráján mondott. 
Pedig a nyilvánosságot nemcsak a szürke mi
niszteri beszédek érdeklik, de érdeklik azok is, 
amelyek oly színesek, hogy a miniszterek jobb
nak latjaik eltitkolni, mivelhogy a miniszteri 
komolysághoz ne.ni, illik az eleven szinesség. 
KitöI a színes beszédről csak annyit jegyzett 
föl a krónika, hogy „...ezután Klcbelsberg 
Kuné gráf kultuszmi niszlcr mondott hosszabb 
beszédet". Így egy külvárosi szatócs felszóla
lását parenlálják cl és ilyen elparen- 
táláson még a szatócs is megsértődik. 
Klebelsborg Kunó gróf közoktatásügyi mi
miniszter vagyon meg volt elégedve az elinté
zésnek ezzel a módjával, amiből jószimatu po
litikusok azt következtetik, hogy a krónikások 
utasításra bántak el ily kurtán a miniszter be
szédével. De a jó szimat nem megy túl ezen a 
megái lapit ásón, sőt még a legjobb szimatunk 
se tudták még hozzávetőleg se kimódolni, hogy 
mi. lehet az, amit. Klcbelsberg Kunó gróf any
umra rostéit, hogy még nyilvánosságra se 
akarja hozni. Politikai körökben nagyban ta
lálgatják e beszéd tartalmát s külön dijat, tűz
lek ki azok részére, akik megtudják mondani, 
hogy mit is mondott hát a miniszter a Tesz- 
vacsorán. A rejtvény megoldásánál ebből a 
kezdetből kell indulni: A miniszter beszéde 
egyáltalán nem simult ahhoz a. középuthoz, 
amelyet a legmértékadóbb politikai tényezők 
a. mai magyar politika egyetlen helyes irányá
nak tartanak.

— Vasárnapi öngyilkosságok. Voaárnap reggel a Nép- 
szinház-utfta 45. számú ház előtt MaUnka Emília 19 éves 
bimzőnő fölvágta n karján az ereket. A mentők a Kun
utcai kórházba szállították, ahol elmondta, hogy állás 
nélkül van, nőm tudott lakbért se fizet ui és emiatt 
akart megválni az élettől. — Bogár Páni 18 éves cseléd 
a Hungárin-kőruton kininnel mogmérgezto magát. A 
mentők a Rókusba vitték. — Seász Jttlia 22 éves háztar
tásba H vasárnap délután a II. számú helyőrségi kórház 
kertjében arzénnal megmérgezte magát. A mentők snlyos 
állapotban szállították a Rókus-kórházba. — Kispesten, 
az Attila-utea 67. szám alatti lakásán lugkövet ivott 
Krecsmér Adél 22 éves leány. A kispesti mentők szállí
tották a Rókus-kórházba.

— Herkély kutyája. Dr. Herkély Tibor mi
niszteri titkár, aki az ébredők mozgalmai révén 
vált ismeretessé, e héten mint vádlott, kerül 
a budapesti büntetőtörvónyszók elé. Gondatlan
ságból okozott súlyos testi sértés véteógo címén 
emellek ellene vádat, amit annak köszönhet, 
hogy harapós kutyáját a Városligetbe a szaba
don engedte. Herkély ugyanis a Mezőgazdasági 
Muzcurn épületében lakik és igy kutyája is a 
Városligetben sétál. Távaly a dühös kutya száj
kosár és póráz nélkül ráugrott egy 11 esztendős 
iskolás fiúra. aki elesett és oly súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy egy hónapig tartott, amíg meg
gyógyult. Most dr. Publik Ernő táblabiró ítélő
tanácsa előtt kell felelnie dr. Horbély Tibor
nak azért, mert gondatlanul, szájkosár és póráz 
nélkül, szabadjára hagyta kutyáját.

— Az iwtl ködben elgázolt ogy embert a villámra. 
Vasárnap este a Sorolmóri-nton a helyiérdekű villamos 
elgázolta Böczc Jánon 47 éves napszámost, akinek jobb- 
lábát levágták a kerekek. Az életvwzélyescn sérült om- 
bort a mentők a Tolopy-utcai kórházba szállították. A 
szcronesétlcnség a nagy köd miatt történt, amelyben n 
kocsi vezető nem látta, hogy Börze a sínek közé kerüli.

Két kocsi ütközője között. A Máv. északi főműhelyé
ben Kiss Lajos 21 éves lakatos két lolntó vasul! kocsi 
ütközőin közó szorult. Nagyon súlyos belső sérülésokot 
szenvedett, a mentők a Kun-utcai kórházba szállították.

NAGY ENDRE 
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 

SALAMON BÉLA 
KŐVÁRY GYULA 

HERCZEG JENŐ 
SZENES ERNŐ

GÁRDONYI LAJOS 
PETHES SÁNDOR 

RAJNA ALICE
BERCZELLY MAGDA 
FÖLDI ANNA 

SOLYMOSSY SÁNDOR 
KEGLEV.TCH MARIETTA 

JARMAY KAROLA 
CZUPPON SÁRI 

HUSZÁR ILONA
RÓNAY GÉZA 

ZAHLER ERZSI 
SÁROSSY MIHÁLY 

FENYŐ ÁRPÁD A 

TRRÍZKÖRUTI 
SZÍNPAD

ITJ MŰSORÁBAN
TELEFON &> 54KEZDETE >,i9 KOK

Palágyi Lajosnak,
„A hid“ István nádorának köszönhet

legtöbbet az uj Herczeg-darab
(A Reggel munkatársától.) Vasárnap este. 

A Nemzeti Színház igazgatói előszobájában 
Mészáros titkár urnák komoly gondot okoz, 
hogyan helyezzen cl ,._A hid* ‘ első föl vonása 
alatt a nézőtéren. Nem azért, mert boly nincs, 
istenem, az rendben volna. Nincs, hát, nincs. 
De mert nincs: Mészáros titkár el sem tudja 
képzelni, hogy azért végig lehessen nézni az 
előadást, meg kell várnom Hevesi urat, aki 
majd intézkedik. Tőkés Anno iil az egyik sa
rokban, nagyon elegáns, úgy látszik, tanult 
valamit. Amerikában. Herczcg jön — szmoking
ban. Persze: ina van a harmadik előadás, ma 
még- a szerző megjelenik a közönség előtt. De 
szmokingban? Na jó, tanultam valamit. Jön 
Hevesi, intézkedik, hogy beállhasswk a néző
térre, valahová. Herczcg üdvözli Tőkést. „Par
don — mondja — hirtelen meg sem ismertem.**  
Figyelmeztetem Nagy Emil vezércikkére, 
amit „A hid“-ról irt. Nem olvasta, kérdi, mi 
van benne. Elmondom, mire lapkeresés; ürügye 
alatt eltávozik.

Az első fölvonás után föl kérésiem öltözőjé
ben Palágyi Lajosi, aki a palatínus-főherceg 
szerepébon a darab legmagyarabb, legneme
sebb figurája. Egyszorü, közvetlen, elegáns. 
Harminc éve színész s amikor fölszólítom, 
hogy erről a 30 esztendőről mondja el mindazt, 
amit jónak lát, egyetlen mondattal intézi el 
mind a 30 esztendőt:

— Eleinte ripacskodtam, 12 évig szinészked- 
tom, 17 évig direktor voltam, ennyi az egész. 
A végén pedig két évig nem volt, szerződésem. 
Itt, „sétáltam“ Pesten, facér voltam.

Tény és igazság, hogy ennek a rendkívüli 
tehetségnek nem kínáltak két, évig szerződést 
a pesti direktorok. Kérdem, hogyan volt ez le
hetséges. Alig akar beszélni róla:

— Nem tudom, ikönyörgöm. Beöthy László 
volt, az egyetlen, aki értesített, hogy ha. az 
Unió átadására nem kerülne a sor, okvetlenül 
szerződtetni fog. Az Uniót 'azonban átadták és 
igy nem szerződtettek.

— Hogy kerüli, a Nemzetihez?
— lléthy szin észügynök müve volt, uram. Az. 

ő ötlete volt, hogy föllépjek szerződtetési cél
ból a Nemzetiben. Amikor orr? hajlandónak 
nyilatkoztam, rögtön elszaladt Hevesihez — 
éu ott vártam reá az iroclájáibani — és •néhány 
perc múlva már szólt is a telefon, hogy menjek 
föl Hevesihez az irodába. Ott azonmód meg
ái laípodtunik, hogy föllépek „Az ember tragé
diájáéban és „A bundá“-bam. örültem neki, 
mert, tetszik tudni, magam restellem ajánl
kozni; volt nekem hírem arldig is, nem lehel 
a mi mesterségünkben harminc esztendői éltől 
leni úgy, hogy hírét se hallják az embernek, 
dohát ha egyszer a pesti direktorok a fülük 
botját, se mozgatták... Egy kísérletet,\azt hi
szem, mégis csak megérdemeltem volna. A föl
lépésem után Hevesi rögtön értesített, hogy 
szerződtet.. Azóta, itt vagyok. Ennyi az. egész.

— Mennyi gázsija van?
— Nyolc millió.
— Családja van?
— Hogyne. Fiam van, II. gimnazista a piaris

táknál .
— És megélnek a nyolc millióból?
— Hála Istennőik: nem muszáj. 2fí0 hold föl

det bériünk másodmagammal a. várostól, abból 
élünk inkább. 35 perc ide villamoson.

— Szóval semmi baj?
—- Hát... egy baj volna._ o
— A feleségem. A feleségemet, Greguss Mar- 

gitot ugyanis jobb színésznőnek tartom, mint 
amilyen színész én vagyok. És nem játszhatik.

— Tehetséges?
—- Én neveltem, én tanítottam a mesterségre.

Parfumcpfo
KOSZTELITZ

Francia parfőmktilönlegfsségek a legolcsóbban

Dorottya-ulca 12 Telefon 188-89

takarít meg
nyomtatványait. u&rkörVc^)eket.snr' 
jcgyzélcckcl. lajstromokéi. kottát, rnjzot, st»>. Korlátlan pél- 
dánysziimbnn, minden sziliben: tHxln, éles levonatok, ®$IV- 
sxerii kezelés! Díjmentesért bemutatja, ajánlatot küld: 

esta Cotölpur, Bulinkon; ÍV, FercticCak*  
tere a, félemelet. Telefon < J. löa-1 O

’ ** o <* k " IVViVKWU A <> I

PARDO és CAMHI 
P e r z s a s z ő n y a g ü z I e t é t 
IV, PÁRISI-UTCA 8. S Z. 
(Koronnhercog-n. sarok). Tol. 195-12 
LesolcsöM) árak, (tus váiasxiéír*

Mint kezdőt, én szerződtettem, amikor az Aka
démiáról kijött és most, magam vagyok leg
jobban meglepve attól a nőtől. Kérem, nem a 
férji elfogultság beszél belőlem (nevel). — na 
ezt ugyan alig hiszi el valaki —, de ha azt a 
nőt egy színház föl lépteti, hát.,.

— Hát miért nem ...
— Bennünk van, könyörgöm, a. goy. az a 

kutya szinészgőg. meg aztán tetszik tudni: 
nem kenyérkérdés. Valamivel több.

Állandóan úgy beszél a feleségéről, mint egy 
Idegenről. „Kérem, o.? a nő"... — mondja. — 
Olyan tgyszerii, kedves és szerény, hogy nem 
győzők hetclui vele. Az életéről alig akar be
szélni. Nem járnak sehová, otthon élnek, 
a földön. Kérdem, szereti-e ezt a szerepét. Azt 
mondja, igen. Szóval se többel. Találgatom, 
hány eves lehet, 36-ot gondolok, azt mondja 
rá: 48. „Na“— mondom — „ezt nem hiszem.* ’ Azt 
mondja: Pedig kettőt le is tagadtam... — És 
nevet hozzá jóízűen. Amikor elbúcsúzunk, azt 
mondja: Uram, önt messziről igy mulatták 
meg egyszer nekem: ez az az újságíró, aki azt 
is meg meri írni, amit más nem mer. De már 
azt meg ne írja, hogy 50 éves vagyok. Hadd 
maradjuk meg annyinak, amennyinek ki
nevezett ...

Kérem, szívesen. Egyed Zoltán

— Lelkészheiktatás Kenderesen a kormányzó 
jelenlétében. Kenderesről táviratozzék: Vasár
nap, november 22-én iktatták be Csánky Ben
jámin református lelkészt. A beiktatási ünnep
ségekre ideérkezett nagybányai Horthy Mik
lós, Magyarország kormányzója is, akit, a keu- 
deresi vasúti állomáson lovasbandérium foga
dott és a templomba, való bevonulás előtt, dr. 
Balthazár Dezső, debreceni református püspök 
üdvözölt. Az istentiszteleten Török Imre espe
res iktatta be az uj lelkészt tisztjébe. Az isten
tisztelet után a közönség átvonult a község
házába, ahol ünnepi ebéd volt. Az első felkö- 
szöntőt a kormányzóra Balthazár Dezső refor
mátus püspök mondta.

— Betörők kifosztottak egy kirakatot. A Kriszlhm- 
körut 73. szám alatt, levő dr. Adolfné-félc divaíüzlet 
kirakatát, vasúmat) éjszaka ismeretlen tettesok fölfeszi- 
lelték és onnan 30 milliii korona értékű árut elloptak. 
A rendőrség keresi a letteseket..

— A Fővárosi Opercttszlnház e hete hozza a „Miáini“, 
dacol) i Viktor operettjének premierjét. Pénteken kerül 
bemutatóra a ..Leányvasúr“ és a „Sybill**  komponistája 
nak uj miivé. A partitúra tele van Jacobi legszebb zenéjé
vel, hol villámán pattogó, hol széni iinentális. mélabus, 
majd meg táncraingeríő, pajkos nóták váltakoznak. 
Petráss Sári. Honthy Hanna, Tolnay Andor, llalmay 
Tibor, lijváry Lajos melleit, a Fővárosi Ope.reí.tsz.inháznak 
jóformán minden művésze és óriási számú segédszemély
zet vesz, részt az előadásban. A .,Miáini“ sorozatosan 
fogja betölteni a műsort. A pénteki premierig hétfőn és 
kedden ..Az. orlov“-ol. játsszák, amely vasárnap dédután is 
sz.inrekertil, mérsékelt hclyárakkal.

védjegyünkre!

bevásárlásainál

tr

Vas» és razlnitorok 
gyermekkocsik 

m c g]e p K olcsó úrban
JSáP’iMF vnsbutorgyár mintarnktárában

EwHTÍwSnL Budapest VI. Andrússy-nt .18

Nem. paripa, ha nem nyerges,
Nem is kislány,
Ha nem szerelmes,
Nemiscsárda, hanem hangos, 
Nem is kávé,
Ha nem FRANCK-os!
D. 177 O. 25 I, — Vo. 6,
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— Vasárnap éjszaka leégett a Jászberényi
utón a viJlamosvégállomás épülete. Vasárnap 
éjszaka ’/»12 órakor a Belső Jásziberényi-uu>n 
kigyulladt a vÜlamoírvégállomás melletti föld
szintes épület, amelyben a villamosalkaliua- 
zottak szolgálati helyiségei vannak. A. tűzhöz 
kivonult a központi, a X. kerületi és az ön
kéntes tűzoltóság. Amikor a központi tiizorseg 
kiérkezett, mór az egész épület teljes lángok
ban állt, de már akkor ott dolgozott a Dréher- 
gyár tűzoltósága. A közelben levő iskolai éipu- 
let szárnyát biztonságba helyezték. A tüzet a 
késő éjszakai órákban még nem sikerült el
oltani.

— VAgzetee vasárnapi tolongás otry pestkörnyéki állo
máson. Vasárnap délután oly nagy tömeg várakozott 
Tápiósüly pályaudvarán, hogy amikor a szolnoki vonat 
berobogott, a tolongásban Kicin Henrik 69 évw buda
pesti vásári árust a mozdony elé nyomták. A gép u 
szerencsétlen örogembor jobblábdt levágta. Kleint. a vo
nattal behozták Budapestre és súlyos sebével a llóknaba 
szállították.

— A „Paganini*  női főszerepét Kosáry Emini 
fogja játszani. Sebestyén Géza, aki vasárnap 
este érkezett vissza igazgatójával, Zerkovitz 
Bélával Becsből — amint ezt más helyen kö
zöljük —, megvásárolta Lehár uj operettjét, 
a „Paganini -t. A „Paganini*  női főszerepét 
a. Városi Színházban Kosáry Emmi fogja 
játszani, akivel Sebestyén Becsben e tekintet
ben végleges megállapodást kötött. A „Paga
niniit decemberben mutatja be a Városi 
Színház.

— BiciklltolvaJ. A főkapi£ányeá« dotaktivjei elfogták 
Wilhelm Pál 19 éves napszámost, alti egy kerékpárt 
akart eladni. Csakhamar kiderült, hogy a biciklit lopta 
és hogy több kerékpárt kikölcsönzött és azokat elzúlo; 
gosilotta, ogv lopott biciklit pedig eladott egy vidéki 
ncrtéskcresked6nelt 406.009 koronáért. A tolvajt letartóz
tatták, orgazdája c-llcn pedig megindították az eljárást.

— A Zséfia-sorsjáték a balatoni Gyermekszanatórinmok
javára értékes nyereményeivel mint újévi ajándék is 
érdeklődésre tart számot, .■•mennyiben a január 1-en meg- 
t irtamló húzásnál 1 hatüléscs automobil, 3 komplett 
szobaberendezés, 3 mótorkerékpár. 2 női kelengye, 1» 
singer-vurrógóp. 10 kerékpár es 10 komplett férfiöltözet 
fog kisorsoltatni. ____

_ így néz ki a nyugalom Damaszkuszban. 
Damaszkuszitól táviratozzak: Az egyik 
katonai osztag Damaszkusz koze.eacii 
szórl 700 főből álló rablóbandái. A banda tagjai 
közül 30 holtan és W sebesülten maradt vissza, 
a többi elmenekült. Damaszkuszba n nyugalom 
van.

— A budai Szent Inirc-kollégluin jubileuma. A budai 
Szent fmre kollégium vasárnap, délplött üul!/e.!'* ’ ‘® “5,,s 
fönnállásának jubileumot. n'!"‘ .
tek inog a társad a níl es politikai cldkelősegik. A 
lifis ünnep a kollégium kápolnájában tarló ( szentmisetel kozdödötl. amelyet , G/o///e/;bT**-^  
niisDÖk eel 'bi’ált. Mise után a kollegituu dm/.li 1 m< b< n i> 
Szent Inire-hiiiinusz elének lésével nyitottuk meg: az. uh- 
nepélvf. Schandl Károly fölilniivelésugy 1 államtitkár ün
nepi beszédében vázolta azt munkát•,«»’<!lyot n k, 
giuin a társadalom jnvara végzett, Uhum GlaltfcIcUi 
(hmla a Szent Imre főiskolai internidus elnöke beszelt. 
Biiró Stckits hajon fölszólalúsii után az ünneplő közönség 
a háborúban hősi halait. Imit kollégiumi növendékeknek 
az épület kertjében elhelyezett emléktáblájához vonult, 
ahol dr. Martin Húréi tanár emlékezett meg kogyeletes 
szavakkal a háborúban elesett kollégiumi tagoltról.

— Agnosztopolus alexandriai ügyvédet bősz, 
szuból ölte meg a sógora. Bécsből jelentik 
A lleggel-ndk.: An Erzsébet királyne-szal lóban 
történt gyilkosság áldozatának, Agnosztopolus 
alexandriai ügyvédnek a feleségéi vasárnap 
délután kihallgatta a rendőrség. Hogy férje 
és sógora között heves szóváltás folyt volna, 
nem tudott fölvilágositást adni, mert a fürdő
szobába egytelen szó se hallatszott be. Arról 
si ncs sej te Íme, hogy sógo ra m ikor jő tt be 
szobájuikba. A rendőrség a szállodái szoba 
asztalán levelet talált, amelyet Kat.nlnik pen- 
tóken személyesen adott le u , szállóban. A 
levélben Katolnik ezt irta sógorának: „A sors
tól letiport ember áll ön elölt, akit nemcsak 
exisztenciájától és becsületétől, hanem meg 
családjától, feleségétől és gyermekeitől is 
megfosztottak. Kész voltam mindent föl
áldozni, csak a becsületemet nem. Ezt nem 
veheti el tőlem senki, még ön sem. Nemcsak 
boldogságomat tették tönkre, hanem minden 
lelkifurdalás nélkül nyomorba, döntötték fele
ségemet és gyermekemet." Katolnik a lével 
további részében arra, céloz, hogy sógora azt

terjesztette róla, hogy többször 'megzsarolta. 
i gy látszik, ez háborította föl a gyilkost, any- 
nyira hogy végzett sógorával, iuihel.\ t iné.-.- 
tudta,’ hogy Becsbe érkezett. , ..

— Anglia és Franciaorszag szövetkeztek 
Ázsia ellen. Londonból táviratozza A Heggel 
tudósítóin: Azok a tanácskozások, amelyeket. 
Henry de Jouvencl, Szíria uj főkormanyzoja es 
Chamberlain külügyminiszter folytattak egy
mással. teljes eredménnyel végződtek, de a 
létrejött megállapodásokat nem foglalták sem 
szerződésbe, sem jcgyzékváltásban nem rögzí
tették meg. A két ország között egy úgyneve
zett „gentleman agreement" jött létre, amely 
szerint Anglia és Franciaország az ázsiai prob
lémák megoldásában egyértelmüleg és közösen 
fognak eljárni, Rz a megállapodás elsősorban 
Törökországra, Szíriára, Kisázsiára és általá
ban a mohamedán nacionalista mozgalmakra 
vonatkozik. A két politikus londoni tanácskozá
sain szóhakerült az is, hogy a német minisz
terek Locarnóbun kötelezettséget vállaltak, 
hogy Németország nem fogja keresztezni 
Franciaország és Anglia ázsiai politikáját.

— A Vígszínház hetének irodalmi és művészi nngy <■ 
ménye az. ..Arcok Aa álarcok**,  Holtai Jenő vígjáték 
ciklusának szombati bemutatója leaz. Az. összefoglaló cint 
alatt egymástól egészen elütő, rendkívül érdekes cselek 
inényii bárom színdarab sorakozik. Első a „Knraeso.ix i 
vers**,  amelyet Varsányi Irén, Törzs Jenő, Mély (leró ős 
Kende Paula játszanak. „Az orvos és a halál**  szereplői: 
Hegedűs Gyula, Törzs .Jenő, Rajnai Gábor és Gárdor;, i 
Lajos. Ennek a vígjátéknak kísérő zenéjét Lányi Viktor 
komponálta. Az, estét 11 „MenazsAria**  cimii tragikomédia 
fejezi iio, amely három részre oszlik. Ennek főszereplői: 
Gaál Franciska, Rajnai Gábor, Hegedűs Gyula és Torz- 
Jenő. A szombati premierig hétfőn, szerdán és pénteken 
az „Űriembc.rek“-et adják, kedden és csütörtökön pedig :i 
„Áfadonna**  kerül színre.

— A szlnarany főnyeremények, három vagon buzit, autó, 
zongora, mótorkerékpár, varrógépek, kerékpárok és gyö 
nyörü arany és ezüst, tárgyak teljesen indokolttá te.-/.'!, 
a nagy keresletet és blzn|mal. amely a kitűnő (érv «•/.<•> 1 
araiiys<>rs i.iti'k iránt az egész, oisz.úgbun m rnyil’.:ít!ii 
Arany sorsjáték intézősege: Budapest, V, Szabadság-tér ti.

— Fenyves Dezső Itt. áruházainak árukészletét össze 
áruházaiban mélyen leszállította, I. olvasóinknak Haját 
érdekében áll. hogy mielőtt bárhol vásárlásait cszközüliié. 
erről meggyőződjön. Vidékre a cég kívánságra <lí.iineir<- 
sen készséggel megküldi dús karácsonyi minlngy 11 itemé 
nyét. és árjegyzéket.

Esi a tapasztalati msgSIflapitás kűlösnösen időszerű mt»stg midőn az alant jegyeit cég az e hőnap 23-án meginduló

alkalmából eladásra ketrűiü kelméinek árait olyan szemmelSáthotóan olcsóra csökkentette, hogy ezen áruknak ez alkalom
mal való haszerjíése egyrészt a gazdaságos és takarékos vásárlás szempontjából! másrészt a minőségekre való tekintetb&l, 
a vevőre nézve mindenképpen ajánlatos.

Az áruknak a cégnél szinte hagyományos Jóságát, elsőrendű mivoltát bizonyltja az alanti jegyzék is, amelyben az 
árak meglett a cikkek honnan való származása is 2el van tüntetve — a textilipar terén megannyi európai liléül vezető márka

Príma gia^Jtdíaidn, :iS:‘enökoiwrB?ár 
mánya. Az összes színekben kapható. Minden végen a gyár dj 
védjegye. Duplaszélességii, méterje most................... K w, kJ .000

VoldMai*  OíhúÍJTílÓ minden színben. Idoális téli pon-
J gyolakelmo. pulin, könnyű, meleg.

Teljes 150 cm szélességű lévén, egy pongyolára 1'80—2 in 
elégséges. Méterje most cseh........................................................K

’ií<0.9ihatJTí> a „Zsolna-Losonci Finom- ® '<Ős^’4hé1 gyapjuárugyár Conceru“
garantáltan príma, tiszta gyapjúból gyártott pehely
súlyú és mégis meleg kabát-és kosztiiin-velourja. Rövidre 
nyírott s igy nem kopik. Az összes divatos barna és más 
árnyalatokban. Teljes 140 cm szélességben ára moil csali K .000

T£’llir A r‘y^rr(^L visszamaradt mennyi- (TÍ|gTb• ség apasztása céljából igen olcsóra
a: 105 cm széles, méterje.....................................K O’MF.öOO

Hí

nn’i.

iFElUfaffBÉlíí) írni Unom pnsztelszinekben, ez a minőség 
my, föltétlenül jól mosható. Teljes 110 cm % 

széles, ára K 96JI0J helyett most csak................................... K

‘*1

000
Iqü'SiigO Színtartó volta és perfekt kikészítésénél fogva 
i'ixiöafimanapság a kontinens egyik legjobb minősége.

Méterje IUOS'1 csalt.....................................................................K
Orenadine sylpliide, anyagból. ivii« paszte zi- 1 
nőkben, elhintett linóm virágmintákkal Mé'crje most C£a K J .500

^IbűiC^i. Érdekes, újszerű minták. A tiszta
E gyapjudelaint teljesen pótló anyag.
A világhírű Gros Román francia cég gyártmánya. A jól- 
moshatoBágért szavatosság. Minden végen a világcég éti- . 
(iuctte-jc. Méterje most csak.................  K fi 000

Serge ffiagonale,
dennapi használatra. 100 cm széles, méterje most csalt . . K .500

csak a 
külföldön volt kapható. Fekete, ivoir, torra-eofta, bleii Mal
iiét, levendula, bois de rose, belire és az összes divatos barna 
árnyalatokban. 70cin széles. Értéke lOO.bOU K-nak felel meg*.  
Méterje HWSl csali .................................................................. K öüni

puhán kikészítve, jól mosható. Célszerű, hasznos H ?
»• ajándék. Ára most csők............................................K $

aoíK

M00

1

*

ZZxenkivüi úgy hosszú soron dsvciío* vull&ur, cot;anne, öltömön xftta. Vinoins gyapjukelméknok, melyeknél az Árleszál
lítás éppen olyan messzemenő, mtnt <j felsorolt többii cikkeiét.

A °) jelzésű cikkeknél ís eéyj szükséj^est^iLk megjegyezni, ebekben a minőségekben olcsóbb áruk is van-



1925 november 23. aReccel

Mi drágítja a pénzt:
a bank vagp a búza?

(A Reggel tudósít ójától.) Igaza van-e a mi
niszterelnöknek? A bankok drágítják a hitolt, 
vagy a legális üzlet fökszine alatt lappangó 
uzsora az oka annak, hogy a pénz olyan drága? 
Bizonyos, hogy a vidék hitelszükséglete még 
mindig igen nagy, wícV? mindin ifién nwcja.fi Ica- 
mátokat fizetnek olyan helyeken-, ahol az ipar 
és a kereskedelem a. mezőgazdaság mellett igen 
szerény szerepet játszik. Ez a körülmény, meg 
az, hogy a nagy termésnek eddig csak arány
lag csekély része került a piacra, mintha el
árulná. a magyar gazdaság titkos kórságának 
igazi okát. Nem került piacra a kitűnő termés 
tetemes része, nem termékenyíthette meg a 
gazdasági életet s

a sok gabona azért hever máig is a hom
bárban, mert, a gazdák az idén is kirobbanó 

áremelkedést várnak a tavaszra, 
amikorra, az európai kontinens saját termése 
kifogy s a tengerentúli piacokon hirtelen 
ugrik magasra a gabona ára. Van-e valami 
alapja ennek a spekulációnak, nem fenyegeti-e 
ez veszedelemmel a magyar gazdasági dletet, 
olyan veszedelemmel, amilyen az osztrákot a 
szerencsétlen frankspekulációval érte? inga
dozó és bizonytalan ugyan a világpiac, de a 
múlt évi helyzettel az idei semmiképen som ha
sonlítható össze.

Aki a múlt, évi helyzet megismétlődésére 
spekulál, az. könnyen lehet, homokra épít.
A mull év a rossz termések, a bizonytalan 

becslések és az ingadozó statisztikák eszten
deje volt. Az év végéig az európai gabona
kereskedelem általában arra számított, hogy 
az orosz gabona jelentős tételekben megjele
nik a nyugati piacokon. Az év elején azonban 
kiderült, hogy Oroszország nemcsak, hogy 
exportálni ncrn tud, de maga is nagy importra 
szorul, hogy a városokat kon y érmag vakkal 
elláthassa s a.z orosz bevásárlók megjelenése 
az amerikai és kanadai, piacon indította el 
tulajdonképen a nagy tavaszi hausset, amely a 
mai gabonaáraknál 4On/o-kal magasabb árakat 
hozott, fölszinre. Fzwk a magas gabonaárak 
lebegnek csalóka „délibáb gyanánt ma is a 
gazdák szemei előtt. Ororaország az idén 
wemmiesetTe sem fog vevőként megjelenni az 
amerikai piacokon. Az orosz termésstatiszti
kát hamisnak deklarálhatjuk ugyan s föl- 
tehetjük azt is, hogy Oroszország nem fog egy 
szem gabonát sem exportálni, de annyi bizo
nyos. hogy importra nem. szorul. Ez a nagy 
indok tehát elesik s a világ gabonamérlegét 
nem döntheti föl az a körülmény, hogy az 
egyik nagy termelő ország hirtelen fogyasztó
ként jelentkezik. A második ok, amely

a nagy hausso lehetősége ellen szól, a 
chicagói tőzsde inai helyzete.

A nagy amerikai gabonatőzsdét a nyár folya
mán alaposan megreformálták, éppen azért, 
hogy a múlt éri szörnyű lombolás meg ne 
ismétlődhessék. Ha alapos hausse- Vagy ha isse-

A N DR A SSY-ÜTI S Z I N II A Z
„MEZŐKÖVESD"

Szóp Ernő legendája, három képben

Medgyaszay Vilmával
a főszerepben

MEGJELENT

HADNÓTI JoZSEI
KOZG A ZI»A S A l. i SZ h. M .1:.I F:N bK 

HAHMADIK SZAMA
Kaphatón Boazerzósi pavilonjaiban és minden trafikban

Ara tízezer korona

Pénzkölcsönt SCHLEJFER ÉS KLEIN
Budapest, V.GrófTisza lst viin-iitcn lO.sz. (roll '’llrdő-ii.)

azonnal folyósít 
B A N K I I A Z
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spekuláció kezdődnék is, sokkal kisebb ará
nyú lenne, mint a múlt évi. mert a meg
szigorított szokványok a tőzsdén kívül álló 
elemek spekulációját, nagyon megszorít Ottóik. 
A harmadik ok, amely a nagy áremelkedés 
lehetősége ellen szól, « nagy középeurópai 
ipari, országok búza fogyasztásának, erős csök
kenése. Németország, Ausztria, és Csehország 
búzaszükséglete évről-évre. csökken s csak a 
búzaárak erős esése tudná fölfokozni. z\ nagy 
német rozstermés nyomult a buzafogyasztás 
helyébe és igy a nagy, egykor buzafogyasztó 
tömegek is kikapcsolódnak a búzapiac jelentős 
tényezői közül. Megmarad, mint nagy fo
gyasztóterül cl, a. nyugateurópai államtömb, 
amelynek importőrjei az el hajózási adatok 
szerint éppen e hetekben födözik erős ütem
ben azt a. gabonamennyiségei, amely már
ciusig. az argentin iái termés piacra keriiltéig, 
kielégíti a nyugateurópai fogyasztást. Tehát

sem orosz importra nem számíthat Chicago, 
sem a német és a cseh piac szükségletére, 

sem gyönge argentinjai termésre.
Miután pedig az európai és általában a világ
fogyasztás alig fog e télen hirtelen és várat
lan kereslettel föllépni, mint ez év tavaszán, 
a haitsse-momenturnák nem sok reménnyel 
kecsegtetnek. Kisebb ár mozgalmaknak lőhe
tünk ugyan tanúi, de nagyon rossz üzlet 
20%-os vagy még nagyobb nzsorakamatot 
fizetni azért, hogy 10%-os ártöbbleíet keressen 
valaki! K. D.

X Nézd kérlek, a legádázabb ellenzéki okve- 
tetlenkedő se tagadhatja, hogy pénzügyminisz
terünk határozott és kiadós lépésekkel halad 
a szanálás utján. Ilyen lépés ez a legújabb is, 
a devizaforgalom fölszabaditása, ami tudva
levőén annyit jeleni, hogy ezután már jogunk 
lesz venni és eladni, szabadon, minden állami 
ellenőrzés nélkül a. külföldi pénzeket. Ez a 
nagyszabású reform jogos reményeket ébreszt 
arra vonatkozóan, hogy a szabad forgalomhoz 
szükséges kiegészítő intézkedések, sem késhet
nek már sokáig s pénzügyminiszterünk gon
doskodás tárgyúivá teszi, hog.v most már le
gyen is külföldi pénzünk, amit eladhatunk és 
belföldi, pengőnk, amin külföldit vehetünk. 
Még csak ennek az állapotnak kell bekövet
kezni s akkor kétségtelen lesz, hogy túléltük 
a szanálást.

X A kormány jelöltje lesz a Jelzálog Hitel
bank vezérigazgatója. Az ország egyedüli jel
zálogintézetét, a. 7Ő év óta fönnálló Magyar 
Jelzálog Hitelbankot; az utóbbi évek válságai 
üzemen kívül helyezték. A francia érdekeltség 
egy volt röpiitötiszlel állított a nagymultu 
magyar intézet élére, aki néhány fiatal tiszt
viselővel abban élte ki minden munkakedvét, 
hogy becsmérlő cikkeket helyezett el - báró 
lieelc Gyula, a bank elnöke ellen. Mindez csu
pán a. jóizlés és az úgynevezett bankmorál 
szempontjából érdekelné a közvéleményt, ha a 
trianoni béke nem kényszcriletl volna súlyos 
terúcket az államra és igy minden adó fizd őre. 
a .Jelzálog Hitelbank külföldi tartozásainak 
átvál'aláisával. E tartozások.", ugyanis, amint 
a költségvetésből kideríti. <850.000 Jelzálog 
Hitelbank-részvénnyel űzették ki? amelyekért 
a magyar álam szav; iol, fizd réti 35 éven ké
résziül 150 millió francia frankot a küzadókból. 
Az állam visszkereseti joga viszont, csak 70 év 
múlva nyílik meg. ha akkorra lesz mit vissza
követelni az államháztartás javára. A Jelzálog 
Hitelbank mai rezsim jc erre bizony nem nyújt 
garanciát! Ennek logikai következése a kor
mány azon óbaja, hogy a maga. bizalmi embe
rét kivonja a bank élére állítani. Minden jel

■ a.*w

Hatóságilag engedélyezett - a
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 pizsama, nyakkendő. fi;rIIharis

nya. keztvii. gallér, női fehér- 
neműek. harisnyák. há;-.i kabát, 

y téli gyapju-nlsónihák, női kii- 
íöttmellmy és kabát, esernyők 
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arra vall, hogy a párisi francia hitelezők szö
vetsége ez irányban nem támasz! nehézsége
ket, ellenkezően, megértéssel fogadja a kor
mány javaslatát. Reméljük, hogy a kormány 
teljes eréHycl érvényt, is szerez óhajának, 
amely úgy az államnak, mint a magyar piac
nak elsőrendű érdeke.

X ötven pengő! Minién hónapokon keresztül 
tanácskoztak, ankétezlck. interveniállak, hogy 
s mint, lehetne a budapesti tőzsdét halódó álla
potából kisegíteni, s megakadályozni elsőrendű 
értékeink lassú leromlását, lesújtottak most a 
magyar rész vény piacra a mérlegvalódiság 
helyreállításáról szóló rendelettel, amely kiirtja 
a magyar részvénybirtokosok több, mini há
romnegyedrészét. Ölvén pengő, 625.000 korona 
minimális névértéket ír elő ez a rendi let min
den a tőzsdén jegyzett papírra s ha életbe tép. 
minden részvénytársaságnak oly mértékben 
kell összevonnia, részvényeit, bogii a névérték
nek, ezt az alsó halárát elérje. A következménye 
e rendeletnek az lesz, hogy az a kevés ember, 
aki jobb jövő reményében még ma. is őrzi pa
pírjait. elenyésző töredékek birtokosává, válik. 
kénytelen tesz néhány koronáért odavetni pa
pírállományát s hosszú évekig őrizkedni fog 
attól, hogy vagyonát részvényekbe fektesse. 
Ha Angliának fölösleges ez a magas névérték
határ, miért kell ez nekünk, a szegény s leron
gyolódott országnak? Üsse föl e rendelet bölcs 
megtervezője a londoni, értéktőzsde árjegyző 
lapját, hány két fontos részvényt talál rajta? 
Pedig itt nem is névértékek, hanem annál 
gyakran sokszorosan magasabb piaci árfolya
mok vannak jegyezve! A londoni Stock- 
Exchangon jegyzett 36 szén, vas és acélmű 
részvényei közül csaj; 5 üli meg a budapesti 
mértéket, a hatalmas Amistrong és Wlckers 
például a pesti tőzsdén nem volna jegyezhető, 
az ötven guminirészvény közül csak három, a 
44 délafrikai arany- és gyémánthányarészvény 
közül csak 1, mig a 23 petróleum vállalat közül 
egy sem akad, amely a büszke magyar mérté
ket; megütné. A nagy világválla'alok a. Shell, 
az Anglopersian. a Royal Dutcli, a Sírnia. Ro
mána, mind a. kétfontos pesti mérték alatt 
mozognak. Sőt a londoni piac öt hatalmas 
bankja, a Big Five közül, amelyek a világ 
pénzpiacát mozgatják és dirigálják, csak a 
Lloyds bank részvényei haladják meg a ma
gyar rendeletben előirt alsó határt!

Rácz Dániel
cégnél KIGYO-UTCA 2

KARÁCSONYI
OCCASSIO

eladás ma vette kezdetét
Eladásra kerülnek az elmúlt 

idényről visszamaradt
KÖPENYEK, SELYEM- 

RUHÁK, SZÖVETRUHÁK 
már 500 .000 kor.-fól kezdve, 
valamint a legutolsó idényről szár
mazó eredeti modellek szintén mé
lyen leszállított árban adatnak el

fehér és minden színben,
KUN IZ3OOR S! “
ayfSK?’- Saját értloko, hogy tolom árajánlatot
‘SSBRP kérjem, mielőtt s * a n i o 1 I vásárol '. -sHW*?
IB—II J ■ — ■»nTig~- *w- *rvwrea1iwrwrwtrxn’—mi.—l. ji i—i

és régi ezüsttárgyukat Qphfnnlí’ipp R™5 Károly-kürut 2D.sz. (Köz- 
teljesérlékhen vásárol UbluHllll'lCl ponti városház főkapunál)

íigyeiiEéliie í
Orfinbnn és aiglrünn személyesen vásárolt

AFRBK
megérkezett. Korlátlan mennyiségben kapható, 

garantált száraz, jó minőség
O. afrik per kg. korona

Vngontóteleknél megfelelő árengedmény. 
Forgalmi adót nem számitoli.

Vidéki rendeléseknél franko budapesti pályaudvar.

Ziegler Fülöp

nwcja.fi
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Egy szegény cselédleánynak 
nyolc évig nem fizette ki a bérét, azután a fakép
nél hagyta, de előbb bezárta az eladott lakásba
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 

megjelent a főkapitányságon Vas Mária 
szobaleány, aki 1917 óta szolgált Labesz Henrik 
gyári képviselő Rudolf-tér 5. szám alatti laká
sán és szinte hihetetlen történetet adott elő. 
A szobaleány följelentésében elmondotta, hogy

gazdája nyolc év óta egyetlen egyszer sem 
fizette ki bérét,

hanem, amikor elszerződött, kijelentette neki, 
hogy fizetését havonként a takarékba teszi és 
majd ha eltávozik a szolgálatból, egy összeg
ben fogja megkapni. Vas Mária — aki, amint 
látható, naiv lélek — elfogadta ezt a furcsa ki
kötést és nyolc év óta szorgalmasan dolgozott, 
várta a szép napot, amikor majd egy összeg
ben megkapja a sok évi bért Az utóbbi időben 
azonban már tűrhetetlen lett a helyzete; dol
goztatták és éheztették. El akart menni, de

mhasem tehette ki lábát a lakásból, mert 
■’ipőit és ruháját elzárták.

... .................. .................. .■■■■

Mae Murray, 
a „ Csábitó Circe“.

Egy nő áll a terem közepén. Karcsú, ideges 
alakján egy gyöngy fantázia, a bokájától a 
homlokáig minden ragyog a brilliánstól, s a 
fején, mint egy paradicsomi vadon szikrázik, 
ég a jellegzetes, gyönyörű szőke haja. Az ame
rikaiak szemében Mae Murray a nagy nő, a 
démon, a férfi faló bestia szimbóluma, akinek 
lábai, előtt zokogva térdepelnek a, fér fial' regi
mentjei, hogy imádhassák öl, a bálvány!, a 
hisztéria, a kokain s az arany istenasszonyát. 
Ennek a nyugtalan, szeszélyes és szertelen 
amerikai filmszinésznőnek szerepeit a legkitű
nőbb Írókkal íratja a tröszt, A „Csábító 
Circe"-t például Ibanez irta, aki a sujet föl
dolgozásában példátlan érzékkel alkahna'Mo- 
dott ahhoz a manonszeriiséghez, amely Mac 
Murraynck nemcsak játékbeli vonalvezetését,

De még mindig hitt gazdájában és abban sem 
látott semmi különöset, hogy az utóbbi időben 
idegenek jártaik a lakásban, akik ott élénken 
tárgyaltak. E hó 10-én történt azután, hogy a 
Labesz - család összepakolt és eltávozott, a 
lakásba azonban a szobaleányt bezárták s azt 
mondották neki, hogy nemsokára visszajönnek.

Másnap már nem bírta az éhséget a bezárt 
lakásban, zörgetett és segítségért kiabált 
és ekkor tudta meg, hogy gazdája eladta 

a lakást
és elköltözött. Most végül is a szomszédok 
unszolására jelent meg a rendőrségen, ahol 
mindezt előadta. A deielktivek rövidesen meg
állapították, hogy Labeszék, miután a bezárt 
lakásban hagyták a szobaleányt,

külföldre mentek és most Budweissban 
laknak.

A lakásban semmiféle betéti könyvet nem 
találtak, a nyolc óvj fizetés eltűnt. A rendőrség 
folytatja a nyomozást.

de úgyszólván minden legkisebb mozdulatát 
jellemzi. Az embernek szinte az az impresz- 
sziója, hogy a következő pillanatban valami 
homlokegyenest ellenkező dolog is következhe- 
tik a filmen, mint ami éppen következik, mert 
hátha Mae Murraynck úgy tetszik, hogy va
lami egyebet játszón, nem azt, amit a szöveg 
elöir, valami egyebet, ami éppen eszébe jutott. 
Leirhatatlanok ennek az ideges, vonagló 
asszonynak, ennek az asszonyi párducnak, a 
gesztusai, legyenek azok egy megaera átkozódó 
rángatódzásai, vagy a legszerelmesebb asszony 
ölelései. És minden moccanásán rajta van az 
isteni könnyelműség nemtörődömsége, amely. 
nck egy gesztus kedvéért mindent érdemes föl
áldozni, a teljes lelki arzenálisát csak úgy. mint 
a testi épségét,

A „Csábító Circc“ meséje tulajdonkénen na
gyon sovány. Circe uralkodik a férfiakon, 
s majdnem sertésekké változtatja őket, csak 
úgy, mint az Odysseus&it s hogy az analógia is 
meg legyen: amint Circe varázsa nem fogott 

a mithológia Odisseusán, úgy nem fog e film 
Circéjének a varázsa sem egy modern 
Odisseuson, egy fiatal orvoson. aki valósággal 
irtózik tőle, mint a bél paklimtól, ahogy a köze, 
lébe jut. A Circében élő asszony végül is meg
törik, majd megjavul abban a tisztit éj tűzben, 
amelyet a férfi, iránt érzeti szerelme lobbant 
benne lángra és egy tragikus baleset szomorú 
következményei, végül a. férfi! is meggyőzik 
arról, hogy az örök asszonyi jóság és tisztaság, 
az eredendő asszonyi szép ebből a bűnös, rom
lott Circéböl sem hiányzik egészen s az ame
rikai ízlés kedvéért egy szelíd és harmonikus 
végakkorddal egymásra talál, a két ember, 
akik egymás nélkül amúgy sem élhetnének....

A filmnek egyetlen hibája van. Hogy ezt a 
témát hat föl vonásba préselte össze s nem egy 
nyolc napig tarló filmciklus keretei közöli dől 
gozta föl. Egy ilyen színésznővel érdemes lelt 
volna mindannak, ami férfi és nő közöli meg
történhetik, minden irodalmi nüanszát föl. 
dolgozni, kis mozdulatokat, pillantásokat, 
sóhajokat, nézéseket. Mert ahogy Mae Murray 
a film utolsó fölvonásában, ahol a testi kínok 
és lelki gyötrelmek gyehennájában Circe-arca 
egy Madonna arcává, változik, játszik, az a lég. 
nagyobb élvezet, szépség és legtisztább öröm. 
Senki más ezen a filmen nem fontos, csak ö, 
akinek színpadi. Júliája elképzelésem szerint 
Shakespeare Rómeó és Júliájának modernizá
lására inspirálhatná a rendezőt.

Az orgia-jelenet eket, hiányosnak találtam. Az 
még nem orgia, ha egy estély egész közönsége 
úgy ahogy van, frakkban és grand dccollcté- 
bán belcugrik eszeveszett jókedvében 
illatos vizébe — és különben is 
Párisban a valóságban is 
Nagyon jók azonban az összes 
az amerikaiak, úgy látszik, bámulatos türe
lemmel és szakértelemmel válogatják ki az 
ilyen nagy attrakciók epizódistáit. E leg
modernebb filmről természetesen nem hiányoz
nak korunk hősei, a négerek sem: egy jazz- 
zenckar saxofonosa olyan convulsiv duettel 
jár el az itt már izzóan forró Mac Murrayval, 
hogy az ember attól fél, hogy kigyullad tők 
a film. Ezérr a színésznőért, érdemes ezt a filmet 
megnézni. (e. z.)

a bazin 
ezt n( mrég 

megcsinálták, 
epizód figurák.

Parfömlcülönlegességek
legolcsóbban

Vadász drogéria
Ferenciek-terc 1. stám Telefon: Jótsef 149-70
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490 ezer

szőrmcgallőrral, 
liberti bólíssel

IIurnngHEal 'isú 
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selyemmel bőlelve, 
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Női ruha 
kitűnő gyű 

kelméből, legújabb 
minták

490 ezer

Eredeti angal kabátkelmék 
mélyen leszállított árakén
Angol mintás tiszta gyapjú kabát- 

kolme, 140 cm szólos.............
Ottomán volourkUlönlogessóg 140 

cm széles ...... .....................
Dlvatmintós volour színekben....
Pepita ós kookás rubakelmo, dup

la széles . ............................

185.000

170 000
195.000

25 000

Seviot minden színben.............
Tiszta gyapjúkazán mindon szín

bon .....................................
Férfi öltönykoimo, 140 cm szólos 
Erodot i angol zsánor, tisz a gyapjú 
Fekete, sötétkék öllönykamgaru, 

145 cm szólos.......................

50.000

Musolyem-ínkó, dupiaszólos......
Japono-solyom, divatszínokben ... 
Liberti ruhnsolyom, minden szín

ben ......................................
Cropo do Chine, minden színben 
Selyemfényű liberti. minden szín

bon ......................................
Mosógrenadin ..........................
Csíkos és mintás ingfronch ......
Sportflanel...............................
Dlvatflanol legújabb mintákban... 
Cérna-barchot, szép mintákban... 
Mosott-sifón és pamutvászon ....
Batisztsifón, 83 cm szólos.........
Kanavilsz, színtartó, jó minőség 
Pamut lepedővászon, 150 cm sz. 
Flanol porlörlő .......................
Bőrcrős angin ..........................
Damaszt kávéskószlcf, G szom.... 
Damaszt ótkozőkószlot, 6 szem ... 
Paplan, kitűnő minőség..............
Nőt nappali ing, azsúr v. hímzett 
Női nadrág, hímzett..................
Női trikó roformnadrág..............
Mílsolyom trikó roformnadrág....
Női kombiné, azsúrral ..............

ing ós 
csipkedísszel ........................

Női azsúros batisztkondő, színes 
szóllol ..................................

Sifón ós karton fólkötóny .........
Férfi nappal' ing, 2külön gallérral 
Rayómollú ing, fehér................
Hosszú alsónadrág ...................
Kötött solyemnyakkondő .........
Férfi vászonzsebkondö..............
Zokni, tartós minősóg ..............
Divatos csíkos zokni................
Selyem nyak-sál........................
Női harisnyák minden színbon ... 
Nőt muslinliarlsnya minden színben 
Női svódkeztvű ........................
Divatmintás gyapjúmellény női... 
Férfi príma toveszőrmellóny ....
Női kötött gyapjúkabát..............
Gyermek kötöttmoliény .............
Gyorriiok-trikó alsógarnitúra....
Leányka-trikó roformnadrág ....
Gyormokkabát (porzsautánzat)... 
Loányka tólikabát.....................
Fiúöltöny tiszta, gyapjú ...........
Leánykámba...........................

lar. nri i.ts

195.000
Mintákat árjegyzéket készséggel küldünk I
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Színház,
Ami az Intim Pistából kimaradt

Mondja, kedves Intim Pista,
de a helyzethez illő komolysággal: ismeri 
maga azt a cigánynótát, hogy, aszongya, hogy: 
„átalmentem a Dunán, kilenc orsó karikán, 
hej la duma dilik!"

— Nem, könyörgöm, mert én vagy propelle
ren, vagy — kiden járok „átal a Dunán"...

— Na, látja, ez az, amiről éppen beszélni 
akarok: a Herczeg Ferenc „Ilid"-járói.

— Meghaló és szuggesztiv alkotás!
— Legjobb az első fölvonás és a negyedik 

utolsó jelenete. Ezekben főleg, Herczeg mű
vészete olybá tűnik, mintha azokban a tiszta 
és hűvös magasságokban mozogna, amelyeket 
eddig csak a „Bizánc"-bán közelített meg. A 
„Bizánc", lássa, az a Herczeg Ferenc, ami él, 
ómig elünk, sőt reméljük, azután is, sokáig. 
Ebben futotta ki eddig legnagyobb irói és 
emberi formáját! A „Bizánc" egy elfogulat
lanabb, tisztultabb és nemesebb korban is 
mindig ott lesz a magyar remekírók soroza
tában, amit a „IIid"-ról nem, nem mernénk 
Ily mélyen átérzett, létekből jövő határozott
ággal elmondani.

— Édes vezérem, egész hétre nem kapni 
jegyet!

— Fontos, de nem lényeges. Adtak már Pes
ten sok darabot százszor is, mégsem volt ér
demes egyetlen okos szót vesztegetni rájuk. 
A „Ilid" más. Kinőtt a színházi kritikából a 
lapok első oldalára, publicisztikai és társa
dalmi eseménnyé lelt. Fájdalom, nem a színmű 
mély tartalma, kétségtelen irodalmi jelentő
sége, de — politikai tendenciája miatt!

— A fő egy darabnál, kérem, hogy menjen...
— A megelevenedett szobrok szép színjáté

kéban azok maradnak alul, akiknek a hálát
lan utókor nem emelt szobrot az ország főváro
sában. Amíg Széchenyi tragikuma gyakran a 
fenségesig szárnyal és úgy a szivünkbe mar
kol, mint, hideg, vaskeztyüs ököl szorítása, 
Kossuth. Lajos gigantikus alakja köznapi, szá- 
jaskodó, parlagi fiskálissá vagy lapiróvá tör- 
pül, aminőnek senki emberfia ez országban 
nem látta, legföljebb néhány aulikus, ultrá
mon! án, mágnás a szabadság harc eltiprása 
utáni időkben. Távol áll tőlünk a. szándék, 
hogy olyan ösztönösen ízléses, nagyon finom 
írót, mint aminő Herczeg Ferenc, tuda
tos szentségtöréssel vádoljunk, de minden
esetre számolnia kellett volna azzal az érzé
kenységgel, amellyel milliók és milliók — a 
mai. Magyar ország határain túl is — Kossuth 
Lajosra gondolnak. Egyébként ritka, és kivé
teles zseni az, akit nem befolyásol a kor, 
amelyben él és a közönség, amelynek a tapsa 
áldübörög a vasfüggönyön.

— R csűrnél!
— Vajha még néhány ilyen svábunk volna! 

Herczeg Ferenc megcsufol minden fajvédő el
méletet, ö is, mint annyian mások, nem. olvadt 
bele, — beleszeretett a magyarságba!

— A színészek közül kiké a pálma?
Felhő pályája legnagyobb sikerét aratta, 

Tasnády Hona, linóm, gyöngéd, álomszerű, tö
kéletes: Palágyi a főherceg-nádor szerepében 
(a „Ilid." legteljesebb, legemberibb alakja) a 
Nemzeti Színház legszebb tradícióit, legnagyobb 
nüvészeit juttatta az eszünkbe. Ennél, szebb 
bókot mi sem tudunk mondani. Kiss Ferit job

^PKÉT NAGY MAGYAR SilCER_I_^
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Zágon István
vigjátékn

GAÁL FRANCISKA 
SOMLAY ARTHUR 

l’app Jolán, Gozon, 
Maklúry 

ban szeretjük, semhogy... Bakó lenyelte Wes
selényit, de nem tudta megemészteni.

— Na és Bárdos két nagy sikeréhez egy szava 
sincs, édes Töhötöm. Valóságos „paroli".

— Igen. Artúr dr. nagy formában van. 
Miként a régi Belvárosi-Földes.sikernek, úgy 
az újnak is elsősorban Mészáros Gizánk szives, 
édes és nobilis alakítása marad felejthetetlen 
emléke. A gyöngyház szelíd fénye s az opál 
csillanó tüze izzik minden szava mögött ennek 
a nagy és nemes színésznőnek, aki művészeté
nek örökifjú szőkeségében, robbanó tehetségé
vel, leírhatatlan gesztusaival, graciózus dialek
tikájával úgy cl és ég és virul a színpadon, 
mint egy bóditó idegen virág. Ha rossznéven 
nem veszi, ezennel újból fölfedezzük őt, nagy 
gyönyörűséggel. Kürly József csizmás Básthy 
Istvánja inkább csak szavaiban hangoztatta a 
négyszázévcs-nemes nagurat. Külsőségeiben 
közelebb állott, a kisüstért lelkesedő kisgazda
vezérhez, mint a már mágnásnak számitó 
kamarás-zsentrihez, de minden szavában szív 
volt és erő s ez a soknál is sokkal, sokkal több. 
Külön örömünk Harsányt Rezső jóságos öreg 
falusi doktora, akinek „középkomisz" figurája 
olyan nagyon hasonlít, a „Tériké" szelíd plébá
nosára. Harsányt újból rátalált, végre igazi 
hangjára, egyszerű volt és illatos, mint a jó
fajta érsekujvári pipadohány, jókedvűen néz
tünk a füstje után...

— Na és mi van a. cigarettisl ókkal? A két fiú 
s a két leány?

— Hoyko mint egy fiatal komondorkölyök, 
még rakoncátlan és bozontos, de majd csak 
színpad-tiszta lesz. Bérczy sima volt és olajos, 
mint egy fiatal amerikai heringkereskedő...

— Aj! Szóval nem egészen a figurához való?
— Nem. Most is úgy kellett volna játszania, 

mint a. „Teriké" képviselőjében, vidámabban, 
naposabban, derűsebben. Viszont a két kisleány: 
Tihanyi és Turay kisasszonyok majdnem ki
fogástalanok. Előbbinek igen nagy sikere volt 
ebben a cudar eton-világbun vállára omló ne
héz arany fürtjeivel a csöppnyi, csicsergő 
Turay Idának már a szivével is. Lesz belőle, 
mert szívvel dolgozik. És szép és egyszerű volt 
Baló Elemér krisztusi barátja..,

— Na és a „Marika"?
— Elsősorban, de igazán és legelsősorban Gál 

Franciska sikere. Soha még nem érezte igy, 
ilyen közel magához egyetlen szerepét sem. 
Kedves volt, közvetlen, helyenként, valósággal 
i lragadó. Somlay mellett is, — aki Bródy Sándor 
fájdalmas emlékű maszkjában játssza az iró 
szerepét, — ő viszi, vállalja, emeli folyton a 
darabol. Vágom István nagykorú lett ezzel'a 
darabjával a színpadon, bár észrevehetően telt 
némely koncessziót nemcsak a tehetségének, de 
a benne élő igazi iró tiszta szándékainak is, a 
mindenáron való mulattatni akarás javára. 
Sokat köszönhet a betyár Gázomnak is, aki a 
magyar színpad légjobbizü figurái közé tarto
zik s aki annyi szivvcl-kedvvel drámázta végig 
a darabot, — hogy amíg a színpadon volt, le 
nem. hervadhatott az áldott mosoly a publikum 
ajakéról...

— Szóval, nagy áttörés a. Bárdos-fronton?
— Majdnem gorlicei és nem görlicei, azaz a 

ma oly divatos úgynevezett siberdarabokkal.
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Harsány!, Bérczy, Jloykó, Baló, Rolkó, Turay 
Ida, Tihanyi Juci, Bacsányi Paula

S most jön majd, ezen a héten a két nagy ope- 
retlszinház prem térje, úgy, hogy akkor vala
mennyi drámai és zenés színházban magyar 
darab szerepel majd a műsoron.

— Milyen lesz a két fóoperett?
— Az ,Alexandra" körül olyan izgalom van, 

valóságos forradalom. Nóta bene tényleges for
radalom is szerepel benne. Tartalma: 
Alexandra (Péchy Erzsi), egy orosz nagyher- 
cegnő, aki az illír király (Kertész Dezső) meny
asszonya. Kertész egy illír hadihajót küld a 
menyasszonya után, amelynek báró Torelli lcor- 
vett kapitány (Nádor) a parancsnoka, azonban 
kitör a forradalom és Alexandra az illir követ
ségre menekül (illir nagykövet: Szirmay). A 
forradalmárok azonban fölkutatják, mire To
relli, nehogy Alexandrát, mint orosz alattvalót, 
ki kelljen szolgáltatni, a követségen pro forma, 
gyorsan elveszi feleségül, hogy igy megmentse 
királyi ura számára. Természetesen szerelem, 
Kertész ezt észreveszi s elegánsan meghagyja 
egymás mellett a szerelmeseket, maga pedig 
egy kis színésznővel (Somogyi Nusi) vigasz
talódik. Aki a színháznál van, őrülten lelkese
dik a librettóért s mindenki azt mondja, hogy 
zene nélkül, mint önálló vígjáték is megállná 
a helyét.

— Iiömök. És a „Miámi"?
— Hát: Jacobi, Petráss, a bűbájos, Hontliy, 

a molett és a csont meg bőr Fejes Teri. Chacun 
á són goüt, mindenki megtalálja a maga izlé- 
set, a vad cow-boy-számtól a legédesebb kerin- 
göig. Azt csak kevesen tudják, hogy az operett 
librettója eredetileg Lengyelországban játszott, 
később tették csak át az egészet — mégpedig 
a „Miámi"-cim kedvéért — Floridába. Most 
pedig el fogom mondani magának Nagy Endre 
autóvásárlásának mulatságos történetét.

— Na ne mondja, Nagy Endre...
— De mondom. Orvosi, tanácsra vette, nem 

fiaméból. Elvégre egyszer egy írónak is lehet 
már autója, nemcsak a kormány főtanácsosnak. 
Szóval Endre meglátott a Bristol előtt egy ele
gáns Talbot-sportkocsit, porosán és fáradtan, 
azonmód, ahogy Olaszországból megérkezett. 
A kocsit meglátni, és megszeretni pillanat 
müve volt, érdeklődni kezdett tehát, hogy nem 
eladó-e. A kocsi gazdája, Pálffy-Daun gróf, haj
landónak nyilatkozott a kocsit 120 melonért 
— ahogy a milliót Mészáros Ervin után szaba
don egy idő óta nevezik — eladni. Igen ám, de 
Nagy Endrének nincs itthon a felesége, Paris
ban van a leányánál s természtesen a kassza
kulcsok is vele vannak. Nagy Endre egész éj
szaka nem aludt, reggel pedig fogta ma
gát, taxiba ült s összevágott — 110 milliót. 
A hiányzó tizet már nem volt türelme meg
szerezni, megjelent tehát a grófnál s emigyen 
szólt: Gróf ur! A kocsi tetszik nekem, meg
veszem. Nincs azonban csak 110 millióm, le
gyen szives adja ide ennyiért. Nagyon kérem, 
ha a kocsinak valami hibája van- azt nekem, 
meg ne mondja, mert én azt egyszerűen nem 
veszem tudomásul, egyáltalán meg se kí
sérelje, hogy engem a kocsi megvételéről le
beszéljen, mert én azt már a magaménak tekin
tem s végül arra is figyelmeztetem, hogy ha 
110 millióért nem adja, hát én 120-at is adok 
ár te, annyira, tetszik nekem...

— Óriássi! És mit szólt a gróf?
— A gróf, aki a legnehezebb üzletemberek 

közé tartozik, szó nélkül, odaadta 110-ért a ko
csit, sőt egy évre való alkatrészt, gumikat s 
egyéb firlefáncot is adott ráadásul, annyira 
megfőzte a confércnce. Bandi pedig diadalma
san nézett körül, hogy hát ki az igazi üzlet
ember, ő vagy a gróf... S miután ez majdnem, 
pletykának számit...

— Ohó, hohó, azt nem engedem!
— Isten neki fakereszt. De előbb hadd mond

jam cl a hét legérdekesebb hírét: Roboz szom
bat éjjel Berlinbe utazott, hogy Fedákot leszcr- 
ződtesse a Vígszínházba.

— óriássi! Szóval Berlin ulán újból Buda
pest! z

— Úgy van. Még egy kis-érdekcs: Ilosvay 
Rózsi vasárnap reggel Itthagyott csapot-papot 
s leuíazott Dacosba az urához. Más: Zerkovitz 
Béla és Sebestyén Géza 2 napig Becsben voltak, 
megvették a „Paganini"-t és Savoir „Nagy
hercegnő és szobapincér"-ét. Most pedig a 
pletyka: Nász készül a Városi Színház tájé
kán. Az egyik szubrett — nem az, akit maga 
gondol, hanem a másik — férjhez megy, — 
nem a hőshöz, hanem a férrfiszubretthez. A 
férfiszubrettet nem, Janinak hívják...

PULLO WER-EK
350.000.— koronától és az összes külföldi sportcikkek
SELYEMHARISNYÁK
00.000. — koronától. Tartósságért szava tolok! 
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jacBí London özvegye férjéről és kutyáiról
A londoni könyvpiacon rendkívül érdekes 

könyv jeleni meg nemrégiben. Jack Londonról 
irta ezt a könyvet az özvegye, az az asszony, 
aki. egész élete utján végigkísérte ezt a sokat 
hányatott, sokat szenvedett embert. Az író öz
vegye sok melegséggel, színnel és érzékkel írja 
le, hogy Jack London leghívebb barátainak az 
állatokat és azok közül is egy juhászkutyát 
tartott. Ez a német juhászkutya évekig kisérte 
öt és ezen a kutyán keresztül tanulta meg 
szeretni és ismerni a német juhászkutyákat.

— Jack rajongásig szerette Mihály nevű 
kutyáját — írja az özvegy — és valóságos em
léket állított neki rA beszélő kutya" című re
gényében. Mindig arról beszélt nekem, hogy 
ezek a farkaskutyák tudnak szeretni és gyű
lölni, támadni és védeni, éreznek, látnak és 
hallanak mindent, ami, körülöttük történik. 
Az ö véleménye az volt, hogy a kutyákat nem 
idomítani kell, csak föl kell ébreszteni az ösztö
neiket, amelyek bennök szunnyadnak és akkor 
oly okosak, mint az emberek. Jack csak kutyái

a

Cecil B. öe MilSe,
a „Tízparancsolat'*  rendezője fölhasználta a 
„Névtelen haió“ címül dráma alapötletét egy 

filmhez
A mozi továbbfejlesztése 

a. tételt a mozi ellenségei és 
de a mozi hívei má.r régen 
mozi sokkal többet nyújt, mint a színpad, amit 
éppen a leg’utóbbi idők bizonyithatnaik. Mind
azt, ami a színpadon a kulisszák mögött törté
nik, mindaz-, amit a színpadon csak elmonda
nak vagy érintenek, a mozi teljes va-lósrápában 
tudja bemutatni. Föltétlenül szélesebb látó
körű, nagyobbvonalu a mozi, mint a színpad.

Most Cecil B. de Miile. a „Tízparancsolat**  világhírűvé 
és klasszikussá emelkedett, rendezője, bizonyítja ezt be. 
Még talán emlékszik rá mindenki, hogy az elmúlt szezon
ban a Nemzeti Színház egy egészen különleges amerikai 
darabot mutatott be „A névtelen hajó" címmel. A hajón 
a holt lelkek utaznak az ismeretlen Végtelen felé és 
közöttük van egy szerelmes pár. akik azonban öngyilkos 
ságot akartak elkövetni és ez 
hogy ..A névtelen hajó**  utasai 
az életbe.

Ezt az alapötletet most Cecil 
amit, nem tudott megvalósítani a 
y.iójn lehetősége, azt az egész 
szabásúvá építette ki Cecil B. de Millc.

Ott vonulnak el előttünk a holt lelkek százezrei az égi 
ösvényen, föl a halál Ítélőszéke elébe,

valami olyan magasztos és impozáns formában, amilyen
nek csak egy filozofikusan mély művészeimé tudja el
gondolni. A torkunkban dobog a szivünk, amikor látjuk 
u mennyei ösvényen imholyogni a veszendő és tétova 
lelkek végtelen hadseregét, közöttük azzal a két emberrel, 
akik meg visszatérhetnek a földre. Amilyen mély és le
nyűgözően hatalmas volt a „Tízparancsolat**,  olyan 
magasztos „Az élet tékozlói“-nak ez a része. A második 
„Tízparancsolat**  epilbeton ornansát bátran megkaphatja 
ez a film, amelyben Cecil B. de Millc ismét megmutatta, 
hogy életünk feneketlen kincsesbányájának mélyéből még 
»zernyi művészi aranytömböt lehet szemeink elé hozni.

a szinpadnaik. Ezt 
el len felei vit a t ják, 
inegál 1 ;t] > i tót I ák. A

még nem sikerült, úgy. 
közül vissza kell térniük

B. de Miile átvette, de 
színpad korlátolt dinien*  

világot átfogóan nagy-

Ne méltóztassasgah megharagmínű 
na ezúttal filmkritika helyeit meghatódó!tan arra gondo
lok amit Hamlet mond: Vannak dolgok földön és égen...

Három mozi plakátjáról vicsorította rám c héten a 
fogát egy jól megtermett kutya leje és alatta az aláírás: 
Barrah-Karrah. Mintha emberi csontokat ropogtatnának 
azok a hatalmas, hegyes fogak, amikor ezt a nevet, 
bilijük.

Egy kutyafilmet mutatott be a Mozgókép-Otthon, a 
Capilol és az Uránia csütörtökön és játssza zsúfolt házak 
elölt még néhány napig. Egy kulyaíilricf., amelyet meg 
kellett néznem, mert bolondja vagyok ; kutyáknak, mint 
velem együtt még néhány százezren Budapesten. Kissé 
kiábrándultam a kutyákból c film után. Ebben a Ilimben 
Barrah-Karrah valami olyan fölényt mutat a szereplők 
fölött, az elénk állított alakok fölött, hogy szinte fájdul 
másán érintett. Annyival hűbb, becsületesebb, bátrabb, 
őszintébb, öntudatosaid) és merészebb, mint a körülötte 
forgó és mozgó emberek, hogy elszég; ellem magam. 
Azután láttam és éreztem, hogy ez a rendezés művészete.

Nemcsak Barrah-Karrah csodálatos ebben a filmben, 
hanem a rendező munkája is, amely a középpontba 
tudta helyezni a kutyát, amely hallatlan finom és 
stílusos eszközökkel tud minden érzést, minden 

niomentnmnt kihozni nz álhitből.
A Barrah-Karrah előtt „A hűtlenség iskolája**  ciinü

Da*.  P’áasjoT Szanatórium
Budapest, VIII, Vas-utca 17

Fölvétetnek: Bel-, ideg- ős Udiiltfbetegek 
Külön osztályok:

Sebészet, nőgyógyászat, szülé
szet, urológia és crthopédia 

Nagy vizgyőgyántézet 
Orthopéd- és Zander-szerü gyógy*  

termek. Diákkonyha bejárók részére is 
Magánklinikái osztó Ivón a papi ellátás dija HD.OPO K

mutatja bo a budapesti közönségnek a I’alace-mozgó- 
színház.

között érezte magát jól. Mindig voltak kutyái, 
akkor is, amikor nyomorogva és nélkülözve 
éltünk, akkor is, amikor életünk utolsó évtize
dében nyugalom szállt reánk. Nekem sokszor 
eszemben van a Mihály, Jack legkedvesebb 
kutyája. Az utóbbi időben gyakran voHam 
moziban és a moziban találkoztam egy idomí
tott vadászkutyával, Rin-Tin-T lnnél. Ez a 
kutya éppen olyan, mint férjem Mihálya volt. 
Nem idomított állat, csak öntudatra ébresztett, 
akit a. gazdája rajongásig szerethet, mert a 
kutya oly ösztönös, oly Öntudatos, annyira 
önálló, amilyen. Mihály volt. Rin-Tin-Tin a fér
jem beszélő kutyája, aki ésszel, okossággal, 
szinte emberi szívvel mozog a mozi gép elölt. 
Rin-Tin-Tin nem az emberi idomitás csodája, 
hanem Jack London igazolása, amit tesz, nem 
dresszura, hanem, a szív, az agy. az öntudat 
munkája, aminek Jack annyi emléket állított 
könyveiben. Milyen kár, hogy Jack nem is
merte Rin-Tint-Tint, milyen szép regényt irt. 
volna róla.

íllinet mutatták be, Conrad Nagcllel és Mao Buseli-sal a 
főszerepben. Kedves, modern történet, amely nem nngy- 
igényii. de amit nyújt, értékes és művészi.

A filmek között a MozgókértOtthonban Baross Géza, az 
Urániában Dénes Oszkár, a Capilolban Szőke Szakáll gon 
doskodik arról, amiről a burloszkek szoktak, hogy a 
publikum kacagjon is egy keveset. (ó.)

Golieen Moore
mindig Önmagát és az élsíet alkarja látszani 

a filmen
csaik százhúsz méteres H Im
ii. világrengető slágerek, akkor 
mesterember és favágó mód
le a szerepeiket és m ii vészi 

érzéseilk nem voltak. Alá 
a .játék nem elegendő az

Amikor még 
tekercsek voltak 
a film szereplői 
já-ra játszották
gondolataik, terveik, 
már azonban tisztán 
érvényesül léshez.

A mai kinematográfia ,
olyan művészi elvek alapján kell szerepeiket földolgoz- 
niok, ahogy a beszélő színpad művészei és művésznői is 
elvek és gondolatok szolgái.

Egyik legújabb és legfényesebben ragyogó csillaga a 
hollywoodi horizontnak kétségtelenül nz. ifjú és bájos 
Colloen Moore, akiben a jövő legnépszerűbb film színésznő 
jét látják.

Az én programom és az. én művészi elvein mondta 
Colloen More az intervjuolóknak — nagyon egyszerű: 
magamai akarom játszani olyan sujetk közepében, ame 
lyek az. eletet, dolgozzák föl. Nem vagyok nagyon kompli
kált lélek, de scmmicsctre sem vagyok mesterkélt és nem 
akarom, hogy a filmjeim ilyenek legyenek. A Ma életét 
mai szemmel látva, inni lélekkel megjátszva’ akarom a 
publikum ele vinni.

Eddigi filmjeim közül a leginkább a szivemhez, nőtt 
a „Flamlng Youth" nevű film, „Lángoló ifjúság", 
amelyben egy boldogságáért küzdő fiatal leányt adok.

Mimién fiatal leány a boldogságáért küzd és mindenkinek 
meg kel) küzdenie, a boldogságért. Erre a filmre mindent, 
áldozott a gyár. Van ebben elegancia, fény, pompa, pazar 
sag, tenger, yaeht. szerelmes csókok, válópör, kikapós 
férj, erőszakos férfi és egy ragyogó női szív. Az igazi 
élet valódi motívumai, És ón játszhatnia benne magamat, 
hiszen én sem vagyok egyéb, mini egy boldogságért 
küzdő fiatal leány művésznői álarc alatt.

Colloen Moore kedvenc filmjét egy nagyszerű Aldini- 
kalamiorfilni kíséretében csütörtökön, november 2G-án

Pula ÍMegri mtndtij megtalálja „a hantiját**
Ha egy színész vagy színésznő a beszél őszin. 

pádon eltalálja azt a modort és stílust, amely
ben egy alakba életet kell lehelni, azt szokták 

meg-modani a kritikusok ra, hogy mindig 
találja a hangját.

Ennek a gondolatnak, ennek a mondatnak a 
nimáját szeretnők megtalálni l’ola Ncgrire, akit 

világ öbjekiiv inozikrilikusai. l’ola Ncgri 
repeben más és mim, de az, ahogy egy alakot 
fog, megrajzol, elibénk teremt, sohasem gixer. 
eltalálja a maszkot, a mimikát, a belső és 
vonások teljét és soha nincs közti*,  mint 
sitő és a szerep, mint inegszemólyesitendö 
nnneia. Legjobban hí bizony Holta ezt 
című filmben, 
filmszínház a 
szerű a szerep.

szi no 
......................  _ a leg
nagyobb skálájú élő iilniszinésznonek tartanak az égi

.......... .......--------------l’ola Ncgri minden szó
IU"g 

Mindig 
külső jcllof.i 

mogszcim I ve 
közöl! di 
sárga 
be nz Örion- 

Jládins - I’a ramount műsor keret'■be*).  I 
különleges a miliő,

újszerű n téma vagy legalább Is Főin Ncgrlnck szó- 
katlan, de a művésznő mégis tökéletes és minden 

izében az. amit és akit a szerep megkövetel.
l’ola Ne.gri nagy művészete ebben rejlik, ez tette í,t 
naggyá, vitto Amerikába és v< -lo be a közönség .■, 1- 
vébo a névéi.

l’ola Negri minden szerepében megt ilálju 
„hangot**  és a közönség minden szelepben 
j’oln Ncgrit.

t „A 
amelyet a héten mutat

Zo
ördög *

a bellii 
megtalál i i

A Gheíío megszólal...
Antiszemitizmus, nnimerns eluiieiis, 

lem és egyéb politikai 
1‘iit'ópa'i közélet, torén, 
amely szerint a Imre 
múzsák, 
kérdés, a gheító kérdése utat talált az 
ateliékbe is, talán azért, mert féligmeddig 
szószéke uj gondolatoknak.

nagy politikai vitába egy filnimol,

jelszavak rajzanak 
A régi lufin niott 

közben nyögsz cm 
a mozi múzsájára nem vonatkozik 
a gheító

is, talán

A mozi is Ik* leszól a 
amely

„a

csütörtökön 
. finom és i 

amit minden józanul gondolkozó 
tehetség, a becsülete--ég, 

az .létben, 
illuszt rálásn

címmel
\ rí iszt ik iis, 

el

érték a 
Finom is 
gondolkodás 
a legtisztább 
Rubens, az 
elevenít meg.

l nevető könny**
1 erűi bemutatásra a Tivoliban, 

művészi a közbeszólói.a, azt mon-ii-’ 
ember mond, liogv 

a becsületesség, n tudás. a mii., z . .1
fontos az •létben. nem pedig a jil-.-iv 

müve-zi illusztrálása ez >1 film a liln-ral- 
igazának és ann.il eró-<bb politikum, i- 

művészet, amelyet Gaston Gluss és \lo,.- 
amerikai kinematográfia két kitűnő alal 1 1

<70
$

munkásainak, művészeinek épp

ívj

AZ ŐSERDŐK RÉME

■
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Karácsonyi ajándéknak
finom ajou- gfe O O O 
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EDE cégnél,
»l i,Rikáczi-iit 2

NEW YORK UTÁN
BUI) A PESTEN ELŐSZŰR! 

A LEGNAGYOBB
P IJ B L T K U M - F I L M :

Óriási áldozatok árán megszerezd tik 
Amerika czidei leg.zódtiletesebb film
sikerét, az elsőnél is nagyobb
szab á s ti és bravúrosabb Rin- 
Tin-Tin-filmet, az „Őserdők rémét". 
Kin-Tin-Tin közismert föl iilmu Ihatat
lan bravúrjaitól eltekintve, a fi 
galmas és mulatságos tartalma < 

kényesebb ízlést is kielégíti

CSÜTÖRTÖKÖN 
NOVEMBER 116 2G-ÁN

CORVIN-SZINHÁZ
KAMARA

Tungsram fféHwattos 
Tungsram opál-9 
Tungsram napfényü

■n
0W

I

í 
i 
í

Lányi huiurttzletét Sí
’ (Rökóczi-ut sarok. Rákossal szembon).

obc,,,!'1’k*. uriszobák nagy választékban, tartós minő
ségben, szolid arban. Vidékre szakszerű csomagolás, Jótállás 

mellett. Telefon: József 108—31.

Kerékpár, varrőqép1^''^
Diadal Kerékpár*  és varróoéDáruiiáz. VII, ThökOly-uí 26

jó J_s, takarékos ej

Kapható mindenütt I
Egyesült Izzólámpa- és Villamossági Rt., Ojpest
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Albrecht főherceg a karácsonyi ünnepek 
után hosszabb időre külföldre utazik

A lapokban megjelent féihivataios nylíaákozsjftot a főherceg saj6t> 
kezűleg irta és fogalmazta

f/4 Heggel tud őstójától.) Albrecht főherceg, 
aki néhány nap óta Magyaróvárott vadászaton 
tartózkodik, amikor értesült azokról a kom
mentárokról, amelyekkel a magyar sajtó a 
társadalmi Egy csillelek Szövetségének" kor? 
mányzóelnökévé történt megválasztását kisérte, 
azonnal intézkedett, hogy azok a politikai 
kombinációk, amelyek személye körül e válasz
tás nyomán támadtak s amelyek széles körben 
napokon keresztül élénken foglalkoztatták a 
sajtót és a magyar közvéleményt, megcáfoltas- 
.tanak. E cáfolat, amely egy „féí/iíva£crZos“-nak

jelzett nyilatkozat formájában látott a lapok
ban napvilágot, A Reggel megbízható értesü
lése szerint

az első betűtől az utolsóig a főherceg 
eredeti fogalmazásában jelent meg a 

sajtóban.
Albrecht főherceg egyébként rövidesen 

visszatér Budapestre, ahol azonban csuk a 
karácsonyi ünnepekig marad, az ünnepek után 
pedig

hosszabb tartózkodásra, külföldre utazik.

Csődbe Jutott egy nagy ! 
német automobilgyár

Berlin, november 22.
Az A. G. A. autógyár föliigyelőbizottsága és 

igazgatósága arra a nézetre jutott, hogy a hite
lezők érdekeinek megvédése érdekében a csőd 
azonnali megnyitására van szükség, nehogy 
a további fölügyelet a vagyonállomány meg
semmisülésére vezessen.

(A Reggel tudósilójától.) A Wesselényi-utca
67. számú ház kapuja alatt Tóth Etel cseléd
leányt megtámadta egy fiatalember,

Öngyilkos lett, 
mert az ura 25 évi házasság 

után el akarta hagvni
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délután 

a Röppentyű-utcában szolgálatot teijesitő 
rendőrt egy siró-rivó kisleány szólította meg:

— Rendőr bácsi, jöjjön haza, a nagymama 
agyonlőtte magát.

A rendőr kézenfogta a kisleányt, aki a Röp- 
penlyü-utca 16. számú házba vezette. Itt az. 
egyik földszintes lakásban a rendőr egy esz
méletlenül fekvő öregasszonyt talált a földön, 
a vállán, a ruháján át, szivárgott, a vér és mel
lette egy régimódi ócska forgópisztoly hevert. 
A rendőr azonnal telefonált a mentőkért 
s amíg a mentők megérkeztek, megállapította, 
hogy az életünk asszony Léder Mihályné 52 
éves kocsmárosné.

A mentők azonnal megvizsgálták a sebesült 
asszonyt, bekötözték cs beszállították a Rókus- 
kórházba. Itt konstatálták, hogy a sebe nem 
súlyos, csak a vállát sebezte meg a golyó. Ezért 
azonnal rendőri bizottság ment ki a kórházba, 
hogy az életunt nőt kihallgassa. Léderné el
mondotta, hogy a végTXites elhatározásra az 
bírta, hogy az ura

huszonötévi házasság után elhagyta 
válópört indított ellene.

Végtelenül elkeserítette az a gondolat, 
öreg napjaira válnia kell családjától és
elővette urának régi revolverét, izgalmában 
azonban annyira remegett a keze, hogy nem 
tudta magát szivenlőni; a golyó a vállába 
fúródott és igy csak könnyebb sérülést okozott.

é

Fájaz anyasziv,
ha gyöngye:
kis gyermeke vézna, gyönge, 
s azon töpreng, mit is tegyen, 
hogy a gyermek erős legyen? 
Nem kell a szomszédba menni, 
jó tanácsot kéregetni:

Szent István maiáta’xávén tartsa!
8 piros-pozsgás lesz a gyermek arca.

----------------—-------- ---------------- ----------------

Függönyök, 
csipkék, etaminok 

legolcsóbb árakon, csakis

mellbevágta és el akarta rabolni tőle a ke
zében levő csomagot.

A leány nem veszítette el lélekjelenlétét, hanem 
dulakodni kezdett támadójával ís hangosan 
segítségért kiabált. A fiatalember erre futásnak 
eredt, de a járókelők elfogták és a rendőr elő
állította a főkapitányságra. Itt azt mondta, 
hogy csak meg akarta ölelni a leányt, de ami
kor megmotozták,

zsebében találták Karch egyetemi tanár 
leányának villamos bérletjegyét.

A detektívek Karch Iréntől azt a fölvilágosi- 
tást kapták, hogy a napokban a Ferenciek 
templomában volt és csak amikor eltávozott, 
akkor vette észre, hogy

mialatt imádkozott, a mellette térdeplő férfi 
ellopta rctiküljét,

amelyben benne volt a bérletjegy is. Sebeciben 
fölismerte ezt a férfit. Erre a detektívek ház
kutatást tartottaik Sebest Pestújhely, Tátra-utca 
9. szám alatti lakásán és ott egész sereg női eső- 
ernyöt, retikült és igen sok olyan apróságot ta
láltak. amit a nők szoktak magukkal hordani. 
Sebesi beismerő vallomás tett és elmondotta, 
hogy

majdnem minden budapesti templomot vé
gigjárt, a padokba betérdelt és a mellette 

imádkozó nők retiküijét ellopta.
Emlékezete szerint az utóbbi hónapokban két
száz ilyen lopást követett cl. A veszedelmes tol
vajt dr. Alvinczy Iloland rendőrkapitány le
tartóztatta.

hogy’ 
ezért

100 milliót nyerhet
ha az alanti cégeknél vásárol, mert min
den 100.090 K-ás vásárlásnál egy darab

Közérdekű Liga-sorsjeggyel 
kap ajándékba

Magyar Köztisztvlsssők 
Fogyasztási Szövetkezete 

összes fióáxjaü

KOVALD TISZTÍT
____________ ___ öwzei fiókja!

ej Tm-n selyem, textilárnk. Nagy válnsz-
ililrC tek uői kelmékben es s<uyinokbon 

IV, Hajó-utca 3 és IV, Miatvánk-ntca 2
ÍZ S <» Vilmnc férfi- és fluruhn nagyáruháza
AlO w 11 IU U 5 V, Vilmos császár-nt 62. szóin

Wieg Testvéreknél
IV, Deák Ferenc-utca 23

< . -------- -- ------„„--------
I PITROFF MIKLÓS okleveles gépészmérnök

i soffórískolAja
I Elméleti kiképzés rajzokkal és alkatrészekkel domon- 
" strúlvu, műhelygyakorlattal, ügyességi gyakorlatokon 
S kivül legalább JuO km. vezetési gyakoriul városban, 
! országúton és bogyiterapen, saját 1'25. évi 501-cs Fiút és 
j Graf-Htiít luxusautóinkon. iroda: Erzsóbet-kőrut 28. sz. 
| Telefon: Józjmsí 116-79. Tnudij: 1,200.1X10 K, részletre is 
L—»-.a~ ■■■■■.     ............. .n.ru i

Lepobb egylirtorali tigarette&vár

KYiUAZI fráO CAISW
/cfzdrőZaflOS magyar országi képviselője 

WETZEL GYÖRGY 
Mindenféle külföldi dohánygyártmányokra, 
Havanna-szivarokra megrendeléseket föl vesz

Külön árjegyzéket küld

Budapest V, Nádor-utca 30
Telefon: 191—15
»W1

t rMnynt,r>zMHttií,«yWní.Vöt
ékszert minden- rjj « jr fi JU;

1 kinél drágábban » 1u
. a Talíifn.i íkórnm

BRIULIANST, ve £? e &
IV, Egyeieia-u. 11. n címre ügyelni

IWT GARASÉ
200 számára

Btala, Bérltet,
Packardj ModtIs, Motosacoche 

gyárak vezérképviselete
---------ftr/— .

AfknVrásxck FiS8sa®rélíi«®lc

Benzin- és ohíjáüömás

Luxus- és teherautók,
nutóbnsr.ok, valamiül motorkerékpárok úllandó 

raktára

Lcgnngyobb giperöro berendezett 

autójavító 
ízléses karosszériák ós felépítmények (combínék)

METROPOL-GARAGE
BUDAPEST VI-LEKF.L-UTCA 25. SZÁM

W ... .......
Telefoni 113-23-34-25-27 jÖ

„A n k e r“ gyermekdivatház J,1;, x'SJm
UfnScv MtarácVai kézimunka, függönyök én ügy
en i lüS13'ZiCi toritők. V, Lipót-körnt 22. sz,
Q,otarnc lenn «ynp’u- és szőnycgfonál, kötött, 
uZcKuicb JCllv szövött és divatkiilőnlegesscger

VIII, Rákóczi-ut 63
TUAí-mnor, ITlfkTI? úri és női divatuag. áruházaDUG1UK AUUIjV T. Krisztina-körnt 73. szám

. . 9 * ■ e r ■ • _ 1 II a * _ «Varrógépek, kerékpárok, alkatrészek
Spitzer Elemér, V, Lipót-körnt 24 

és sok száz budapesti és vidéki cégnél 
sssx-Folytatást, figyelje!

őssziiyereiaény L2Q0.000.iW0 & 
Húzás december sé-áu

A nyeremények szabadon választhatók 

KÖZÉRDEKŰ LIGA 
TÁRGYSORSJA'í’ÉK INTÉZÖSÉGE 
Budapest Vili, kerület Rákóczi-ut 59. szám 

Telefon: József 21-73

'W'w
1-/ A LsJ

Sár, hócipői

WHJEj

WeszeSy
A

sport 
cikkek

ButfiaípcsS, SV, 
VáCiiF-nVco 9.

IMM

I
ri

KmaBaswavMBi-wnrqP' ■■ ■a-.u3BBWs«,crTv^

rendelő 
vér- tunernöotnyok ,dizá’n 
FZÜST SALVAHtAW OtTÁf

Rendelés egész nap. Rákóczi-ut 32.1. cm. 1, Róknssal szemixn

n.ru
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Kilenc gól

Csak w 8ól esett a kettős iirtball-derbyn
MTK-FTC 1:0 (0:0) NSC-W33“ FC 0:0

A győztes baJnoKcsapatból Kocsis Játéka emelkedett ki — A zöld-fehérek és az NSC jobbak 
voltak ellenfeleiknél

(.1 Heggel munkatársától.) A vasárnapi kellemetlen, 
ködös időjárás ellenére vagy 20.000 ember zarándokolt ki 
az Cllői-uti pályára — ebéd nélkül, mert a ,,kettős 
fiitbnlldcrby**  startja pont. 12 órakor volt.

Előbb az NSC és a .,33“ FC legénysége lépett a po
rondra. A budaiak előkelő helyezésüket, a nemzetiek 
pedig veretlenségüket féltették és ez lehetett az oka an
nak, hogy

a csatárok mindkét részről olyan idegesen dolgoztak a 
kapuk előtt, hogy 90 perc alntt egyetlen gól sem esett, 

pedig a nemzetiek legalább egy góllal voltak jobbak, 
mint a „33"-asok.

Amikor a „nagy ütközet“-re az 59. FTC— 
MTK mérkőzésre került a sor, már az összes 
tribünök zsúfolva voltak és a sportrajongók 
izgatottan lesték az elkövetkezendőket.

Már az első percekben szemmellátható volt 
a ferencvárosiak nagyobb tudása, ennek elle
nére képtelenek voltak eredményt elérni, 
amiben

Kocsis egészséges romboló játékának volt 
döntő szerepe.

Potya, a ferencvárosiak „mestere". alig tu
dott megszabadulni tőle, a belső csatárokat 
pedig mindig idejében szerelte le. Rajta kívül 
a győztes gólt rugó Molnár volt klasszis, 
Rebró pedig nagy agilitásával tűnt ki. .

A futbnll-derby lefolyása.
Kezdés után íögtön az FTC támad — Kocsis handset 

vet. A 2. percben Opata faultolja Fuhrmannt. A gyors 
és izgalmas mérkőzés közel harcaiban s< nkey I térd- 
rándulást szenved (5. p.) és kis időre Jmrckcptc.lcnné 
válik. A 6. percben Braun komért rúg — Blum kifejeli. 
Rögtön utána nagy ka varodig- a zöld-fehérek hálója 
előtt, 'le gól nem esik. Két perc múlva egy szép akció 
után Sándor kapura lő és Remetébe fut, aki könnyeb
ben megsérül: cr/i/ perei'/ áll a játék, 
rtmil l TC-lölény domborodik 
Kcviczky is kapura mg (12. 1 
durván clfaultolja Stcezovitsot. Majd 
szárny veszedelmes támadását Hungler 
A 15. percben J’alaky messziről kapu

A zöld-fehér esatiirsor továbbra is 
mert Kcviczky pompás munkát végez, 
lemben, hanem 41 támadásban is. A 21 
lefut, magas centerezését Molnár 
Iliie-r 1 helyén 
akciója nyomán 44 tribünök csak úgy 
merő tapsoktól. A 21. percben Remete 
szerül menteni hálóját, majd Kcviczky, 
csay lövései foglalkoztatják. Különösen ...........___  _
29. percben lőtt bombája váltott ki frenetikus hatást.

A szcbbnél-szebb FTC-akeiók egymást érik és a 
közönség szünet, nélkül buzdítja a zöld-fehéreket, 

akik közül Kcviczky, majd Pataky lőnek veszedelmesen 
Remete hálójára.

zf 38. percben Braun egyik beadása Opatát off side-on 
találja, a biró azonban nem füt’/ül.. " ' 
a labda .lényhez kerül ... a lövés 
kapu egyik oldalfájához

Ezután az MTK támad és Hűkor egyik hibás védése 
döbbenti meg a zöld-fehérek táborát. Egy pere múlva 
azonban már 6z,ép elvetéssel menti Braun pompás lövé
sét. A 14. percben lendületes FTC.-támadást Kocsis nagy 
önfeláldozással akaszt meg. de utána egy percre harc
képtelenné válik. Majd Jcny vezet pompás előretörést. 
Egy perc múlva Steczovits tiszta helyzetből gólt hibáz.

Opata egyéni akcióját Takáts csirájában fojtja el, do 
pár másodperc múlva

Molnár a hal)ózó válóimét 
és 41

testcsellel zavarba ejti 
rosszul helyezkedő Jluber Jobb keze mellett 

váratlan gólt lő. 1:0. (29. porc.) 
percben Kiéber hosszú lövését Hóhér elvetéssel

mérkőzés 
szenved (5.

A 6. percben Braun kornert rúg
1 utána nagy kavarodiu a zöld-fehérek 
de gól nem esik. Két perc múlva egy 
Sándor kapura lő és Remetébe fut.

Lassanként batá- 
ki. Lövést lövés ér, még 

p.). Egy perc múlva Opata 
.Tény—Opata- 

II 4ik«szlja meg. 
fölé lő.
frontban marad, 
nemcsak a véde- 
. percben Britun 

gyönyörűen fejeli, de 
van. Két perccel kéisőbb Potya gyönyörű 
a tribünök

A 21. 
hálóját.

a

zugnak az elis- 
kifutással kény-
Sándor és Mtí- 
Keviezkynek a

vágódik
H uber kifut... 

pedig az üresen álló

ITC-támadással indul a 
e ré 1 y es el lent ám ad fissal 
bán emberbe vágódik, 
■néni. , Utána Találta 
harcot.

jutók, de 
felölnek.

Az ” 
és .Tény

Szünet után
a kék-fehérek rögtön 
Molnár lövése azon- 

percben Remete kifutással 
vívnak izgalmas pár

A 34. 
védi.

Végre elérkezett az 
ílnlsh

mert az első félidő 
erejét, sőt Uuber az 
vetéssel csak kornerre 
IS méteres szabadrúgása

NSC—„33“ FC 0:0. üllői-ut. — Biró: Ivánc.sies Mihály. 
Az NSC kezd. Első Lámád ii.su kát Oláh pároslábu be
ugrással, tiltott módon, akasztja meg. Folytatólagos 
NSC-támadások után a „S3“-asok is szóhoz jutnak és 
Galíovich a 8. percben a mérkőzés első komoly lövését, 
fogja cl. Egy perc múlva Pintér sulyo- liibjáhól Spitz 
közvetlen közelből a kapu mellé lő, majd Volentik „ka 
pásból" ugyanezt teszi. A 12. percben Zsák bizonytalan 
védése kornerre kerül. A jól irányzott, sarokrugiist azon
ban Pipa a mezőnybe fejeli. z\ 20. perclien Lászlói szabad
rúgása foglalkoztatja Zsákot. A 22. percben Török hnndsc 
miatt megítélt szabadrúgást l jvá.ry kitűnő helyzetben 
—- de off sídé — fogja cl, tehát akcióját a biró le- 
fiityüli. Pá.r perc tnnlva Olii-li erőteljes szabadrúgása 
megy a kapu fölé. Közvetlen utána Galíovich, majd 
Zsák önföláldozóan védik hálójukat.

Szünet után a budaiak uzonnid Gallovi-h kapuja előtt 
teremnek, eredményt azonban nem tudnak elérni. Válto
zatos mezőnyjáték után a ..33“ ások egy leves bírói ítél
kezés révén szabadrúgáshoz jutnak a Hi-os vonal közeiében.

A pontosan irányított labdát a rohanó csatárok elől 
Kertész VIB tinfiiláldozóan a mellével fogja ki, közben 

erőteljes rúgást kap a gyomrába.
Egy pere múlva Zsák kerül kritikus helyzetbe, de 

a szerencse is mellé szegíklik és igy Rómay 111. lövése 
nem falai utat, a gólba. A 13. percben Zloch és Ker
tész II. összeütköznek. Kertész karja megrándul és kis 
időre elhagyja a pályát. Egy jierc múlva Török fölé
nyeskedik, közben — kornert vét, amelyet azonnal má
sik korner is követ. Lassanként határozott NSC-fölény 
alakul ki. Egy iskolaszerű támadásuk csak Zsák mesteri 
védésén akad meg. aki ugy Volontik, mint Spitz lövé
seit nagy bravúrral teszi ártalmatlanná. Két. perc, mulv.i 
Zs.'ik újabb sz.áp védésével arat megérdemelt 
„33“-a.;<d< heves ellentámad.’Lsai csak 
amelyek után újra Spitz 
galomba :i közönséget. A 25, 
nerbez jutnak, de kiakmizatlánul 
múlva Zloch végigdriblizi 4 
pillanatlxin azonban n. védelembe 
a lövésben nicgak.-ulályozzn.. J .30. 
egyik.....................
percig 
állítása, 
!) emberük 
megsérült. 
kétszer is

utolsó 10 perc, n híres FTC- 
azonban elmaradt,
erős tempója kiszedte a csatárok 
utolsó percben Jony bombáját, ol
tódta tolni, előzőén pedig Molnár 

vágódott a felső kapulécnok.

sikert. A 
percekig tartanak, 

veszedelmes kitörése hozza iz- 
percben a nemzet ic.k kor

hagyják. Kis idő 
az egész NSC-tábort, az utolsó 

hálrahuzódott Spitz. 
------ el 30. percben a játék az 

hatarbiró határozatlan magatartása miatt három 
szünetelt. Ennek a következménye lett Pipa ki 

úgy, hogy ebben 41 percben a.
maradt a porondon, mert 
Ennek ellenére Galíovich egy 
kénytelen védeni.

...3 <“-a;;okvak csak 
Újvári/ 

percen
közben 

belül

A hajno' 
13 pont. 
1. " 
ti.

Emőíztést e!3?^itö 
nyálkoldó 

savközSmbösitö

ikság állása. Első osztálvl
2. MTK (8) 28:8, 12 p. 3. „:j: 

Vasas (9) 24:19, 12 p. 5. III. kér. 
FTC (7) 10:17. 10 p. 7. UTE («l 16: 

21:21, 7 p. 9. Törekvés (7) 7:12. 4 p. KI 
11. VÁC (9), 10:24, 4 p. 12. ETC (9) 1 
osztályban: 1. Fóv. 'I'. Kör (fi) 21:15, 
16:15. 12 p. 3. ETSC (9) 20:14, Jl fi
21:16, 11 p. Jj. Zugló (8) 16:11, 10 p. fi.

Becsi csapat jcyőzelnie 
(A lieíiffál tudósítójának 
A Szombathelyi Sport Egylet

21 
fi. 
(9)

i' (9) 
H:ll.

27. 
KAC 
9:21,
M :i sód i k

BAK (9>

12:5, 
12 p. 
II p.

(!»)
4 p.

12 [iont. 2,
4. Testvériség (9) 

URAK (9) 15:12, 10 p.
Szombat helyen. 

telefon jelentése.) 
i' -1 1-4.-----> - t TIt • vasárnap vendedül lat fa a becsi H aekert, amelytől 8:4 (2:2) 

/,'sllJy°s vereséget szenvedett. — A 
SzAK—Győri ETO-mérkőzés pedig a szombat
helyiek 2:0 arany 11 gyözclmóvel vóo-ződött

s ulyotf _ vereséget

| Egy mérkőzés
! (A Rcfjfjel tudósítójától.) Amíg a vezető 

egyesületok esatárai góliszxmybari szenvedtek, 
addig az alsóbb régiókban bőven exiett labda 
a hálóba. Ennek ellenére

a Vasas—KAC-mérkőzés 5:4-es gólaránya 
érthető meglepetést kelteti.

Vasas—KAC 5:4 (3:1). Ilungária-ut. — Biró: Himlcr. 
Kfszdés után .Tollinek rögtön gólt rúg: 1:0, amelyet 
Fürstncr n 8. percbon egalizál: 1:1. A 15. percben Grun 
l’cld Török kapus hibájából, újból n Vasasoknak stzerzi 
meg a vezetést, majd pár pillanattal később ugyanilyen 
tmé»don Griinfold 3:l-re Javít. -■ 1 • .

A II félidő eleién a kispestiek kerülnek frontba. Há
rom kőmért érnek el. A 19. percben végre Szabó n ki 
futó Nyerges mellett gólt lő: 3:2. Nemsokára MatcíTy 
off side-góll rúg, a biró azonban inegitéli es csak az. 
egyik hatúrbiró rokl árnál i'usivra változtatja meg az, Íté
letét. Pór perc múlva MátéfT.v véd1 letlon lövéssel ki
egyenlít: 3:3. Ezután elkeseredett h,-..e indult meg a 
győzelemért. A 36. porclxsn Takáts révén Griinfold uj 
hói belövi a vezető gólt: 4:3, sőt a 40. percben 5:3-ra 
növeli az crodmónyt. Ezután Szállót a lfi-oson belül cl- 
faulfolják. A megítéli tizenegyest Raix lőtte — kaim 
fának. zV visszapattanó labdát azntán Szabó habozás nél 
kül belövi: 5:4.

III. kér. TVE BEAC 2:1 (0:0). 
Eignor. A mérkőzés első felében 
tak többet és rendszeresebben,
kapa előtt határozatlanok voltak. • Erhardt egyik 
lövését a kapus a gólvonalon belül fogta cl, 
azonban nem Ítélt gólt. Félidő: 0:0.

A vezető gól a II. félidő .18. p«Tcében Skvarek véd 
hotctlcn lövéséből eredt: 1:0. Fölállás után Lcnnort ma 
gas centerezéséro Stoekor ráveli magát, labda azonban 
cgj’ göröngyről irányt változtatva Stoeker teste fölött 
a hálóba jut: 2:0. Ezután a BEAC heves cllcrit.úmadásb:' 
fog, amelynek kezdőién Sághyt a biró durva játék mi.-it: 
kiállít ja. A mérkőzés 
alakni ki. Eredménye 
sóvei 2:l-ro javult a

IJTE - Torok vés 2:1
JiofTIor 
zászlót adott át. az újpestieknek, 
len Slegel fejesét 
belövi a vasutasok 
kiogycnlifési 
ben azonban 
lövéssel eé-lt 
•zatos és továbbra 
Sclmller kitör, 
hálót ér: 2:1. 
Jut, de

VAU—ETC 
A VÁC 7 
percben lett 
a 12. 
zet. .

Lágymányos. — Bíró: 
az egyetemisták támad 

de a belső csatárok a 
pom pás 

bíróa

vége felé határozott BEAC'-fölény 
egy korner és abból Erhardt feje 
gók-rány.
(1:1). Ilungária-ut. — Biró: Dcn 

A mérkőzés előtt í’.irtos Gyula (Törekvés) selyem 
adott át. az. ii.hiesticlaiek. Már n 3n. másodpere 

41 kapus kiejti a kezéből és Szűcs 
egyetlen gólját: 0:1. Az, újpestiek 

kísérletei sorra meghiúsulnak, :i 10. porc 
l’riboj presszóból Török végre egy sikeres 

er: 1:1. — A mérkőzés második fele vá)1<> 
is gyorsiramu volt. A 23. porclxn 

fut. 41 labda pedig melkdlo 
(.'TE még két tizenegyeshez 

•m tudta góliá értékesilcni.
Lóverseny tér.

kezdte a 
létszámuk, 
.•íz ETC sorozatos támadásokat 

41 Ifi-os >n belül handset 
tizoimgyi sböl góllii értékesít: 

legnagyobb részi- durva já, ókkal 
ki is állítja.
szenvedett a BAK. (MáwodoszLilyii 

Testvériség-BAK •>:>!. (IRAK E.MTK 3-0, 
3:0, IMTE -I'KTSE J:0.

Lantos ciébe 
Ezután 
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Ugetűversenyek
A ködös novembere égi délnlimon kevesen jöttek ki a- 

ügetőversenyc.kre. A gazdagon és viUtozatnsan össze 
aliilott program teljes egészében beváltotta Ígéretei. 
Szép mezőnyök sorakoztak és pompás végkiiz.dclmckiien 
volt részük azoknak, akik minden viszont:igsiigon kérész, 
tül kitartottak 41 szezon vegére lendületbe jött sportért. 
A mii-sodik futam után Zwillingcrt. Fin Irijtójt, az igaz 
gatós;ig 3,000.0(10 korona pé-nzbiintetesse! sújtotta lova hir 
lolen formává!IozAjmi miatt, egyben íigyohncztctték • ;i 
megszokott sablon szerint —, hogy ismétlés esetén vég 
legesen megvonják tőle a hajtási engedélyt.
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(dasz. kas z.a 10:40. II. futam: I.
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III. futam: 1. 1' 
iáilő (4i. Hu.: Violctte, Izgató, Arvalcgé*ny,  
Samu, Szaluid Junior. Kantén, Valentin Tót’
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Felelős kiadó; Róna Ödön igazgató

Kéztertötlenitésre néEhOlözhetetien a

„Világossúg“-könyvnyomda rt. Budapest, VIII, Conti-n. 4.
Műszaki igazgató: Dcntach D.

TISZTA TERMÉSZETES ALKAUÁ5

Mindenütt kapható. Főraktár: Köves és Tsaí Rt., .'ísv.-invviznaev- 
kereskedés, Budapest, V-...........

R E N D K I V Ü 1

Az Jfhisági ^bajnokság vasárnap este fejeződött be 
a MAV-koJ-mia dísztermében. Az egyes snlvcsonnrtnk- 
gyoztesci a következők: Kraiisz, Bencz< . Sirbolcvszkv 
Jlochmann, Vasicaek (TTC). Wittr-nb.-rg (Spártai l'eher 
Osztcrmann (111. kei. TVE). ’’ r'
TTC njerto 5 győzelemmel. 2. 
mel. 3. Sparta j győzelemmel.
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Gyermekruhák nagy választékban! 
KGlön mértékosztály! 

Telefon: József 120-86 VAS
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