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Apponyi Albert gróf Zna királyné
kívánságára megindította
Körmenden az országos legitimista
szervezkedést
Osztály, pért és
k&ilfönteség nélkUS szervezik a
legitimista propagandát — „Ha véglegeset akarnánk al
kotni: mást, mint a jogfoSytonosság tényleges heiyreáiiitását8 praetorfánus uralmat zúdítanánk a nemzetre*6

A Begitümésia pra»agaa«8a tófes eBSkésxiteni
kBrWfi hsaaMréséí:

mi®

Körmend, junius 21.
(A Reggel kiküldött tudósítójának telefonjelentése.) Föllobogózott, frissen meszelt, taka
ros kis házak, az ablakokban virág és kipirult
kiváncsi leáriyféjek, önkéntes tűzoltók, cserké
szek és iskolásgyerekek sorfala, virágos diadal
kapu, fehérruhás leánykák bokrétával és üd
vözlő beszéddel, taps, éljenzés, iiDnepi szónok
latok: egek azok a színek és hangulatok, ame
lyekből összetevődik a legitimisták körmendi
nagygyűlésének külső képe. Ami az elhangzott
beszédek politikai és társadalmi jelentőségét
illeti, ezt Zita királynénak abból a határozott
kívánságából kell levezetni, hogy
osztály-, párt és felekezeti különbség nélkül
országos társadalmi. ezer vez ke dós induljon
meg a legitimista gondolat győzelmének, il
letően Ottói királyfi hazatérésének előké
szítése érdekében.
E szervezkedés első állomásául Körmendet .je
lölték ki. Kezdetben úgy tervezték, hogy a ki
rályné intencióinak megfelelő hivatalos beszé
det Sigray Antal gróf fogja elmondani és csak
később vállalta magára ezt. a föladatot Ap
ponyi Albert gróf, aki napokon át készült arra,
hogy megszövegezze és körmendi beszédében
eladja
„a magyar legitimizmus Miatyánkjál“,
definícióját és célkitűzését adja a jogfolytonos
ság elvének. Legitimista körökben megái lapít
ják, hogy Apponyinak ez a törekvése teljes
sikerrel járt és abban, hogy a nagy
gyűlés hivatalos szónokai, Sigray, Apponyi
Andrássy részéről semmiféle támadás a mai
kor mányzat ellen nem hangzott el,
hathatós alátámasztását látják a legitimis
ták és a kormány között megindult — bár
egyelőre nem hivatalos — tárgyalásoknak.
Az Andrássy gróf után következő szónokok,
Friedrich István és Hallcr István már nem
mérsékelték hangjukat a kormánnyal szemben.
« legitimizmus hivatott vezérei azonban látnivalóan nem azonosították magukat a nagy
gyűlés . felelőtlen szónokaival". A hivatalos és
a felelődön szónokok között Farkas Tibor leli
volna hivatva arra, hogy összekötő kapocgul
szolgáljon, de ennek a nehéz föladatának annál
kevésbé felelhetett meg, mivel szónoklatát a
váratlanul alázuhanő zaporeső úgyszólván tel
jesen elmosta.
a hercegi pasiban
A llatthyűny-Strattmann László herceg fran
cia baröklflstilü kastélyának ősi parkjában
már vasárna-p délelőtt ’/»ll órakor gyülekezni
kezdett
a legitimista szervezkedés zászlóbontásának
közönsége, amely a ua-gygyűlés kezdetekor

1000—1200 főnyire volt becsülhető. A kastély
márványtermének forraszán a
következők
foglaltak helyet: A.-pponyi Albert gróf, An
drássy Gyula, gróf, Sigray Antal gróf,
Ratíhyány-Slratlmann László herceg, Batthyány Iván, László én Zsigmond gróf, I allavicini György őrgróf, Rakovszky István,
Paluqyay Móric, Vargha Gábor, Lingauer
Albin, Friedrich István, Farkas Tibor, Huszár
Elemér, Milotay István, Felhő Sándor, Reiner
János és mások. A nagygyűlést megnyitó
Kluge Pál városbiró bejelentette, hogy elma
radását Zichy János gróf, Károlyi József gróf.
Zichy Aladár gróf, Huszár Károly, Ugrón Gá
bor, Gratz Gusztáv, Gricger Miklós, Czcttler
Jenő. Forstcr Elek és Szilágyi Lajos mentette
ki. Huszár a következő táviratot küldötte
Sigray
grófnak: „Utazásban
akadályozva
vagyok, a jogfolytonosság kérdésében együtt
érzésemet tolmácsolva a gyűléssel, üdvözöl
Huszár Károly." Ezután
Sigray Antal gró"
kezdte meg beszámoló beszédét.
— Boldog vagyok — mondotta —, hogy oly
számosán jelentek meg itt, hogy szembenézze
nek azokkal a kérdésekkel, amelyek az orszakot legjobban érdeklik. A szanálás megrázkód
tatta az egész országot, mert a kormány
fináncpoVi'ikája éppen olyan kapkodó, mint a
külügyi polit ikája. Történelmi időket élünk,
az ország sorsa most fog eldőlni talán szá
zadokra,
a, legnagyobb súlyt kell tehát vetni, a külpoli
tikára, amelynek ma nincs határozott iranya.
Nálunk nincsenek tájékozva arról, mi történik
a világon. A kormánynak
a trianoni béke revízióján
kellene minden eszközzel elősegíteni. A leg
több helyütt ma már a külföldön is megparat.koztak azzal a gondolattal, hogy a trianoni
békeszerződést meg kell változtatni„ Erőteljes,
bátor és önérzetes külügyi politikát követe
lünk. Elő kell készíteni, hogy q. magyar trónt
Szent. István, koronájának örököse I(üthesse be.
(Eölkiálfások: Eljön Oltó király!) Ma mar
nincs komoly ember az országban, aki ne
látná, hogy a mai veszedelmes átmeneti
állapotnak véget kell érnie, meri a tekin
tély tisztelete is csak akkor lesz meg az
országban, ha Szent, István koronájának örö
köse cl fogja foglalni a magyar trónt.
A magyar nemzetnek mindent cl kell kö
vetnie, hogy minél előbb hazahozhassa es
megkoronázhassa a ifjú királyt.
Mi élő tanúi vagyunk annak, hogy a magyar
királyné magyarnak és magyar királynak ne
veli elsőszülött fiát, aki át van hatva annak
tudatától, hogy sorsa a magyar nemzet jövőjé
vel van összekötve. Ugyanezt ál kell éreznie a
nemzetnek is, amely csak akkor lesz boldog, ha
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Fritz Gorup
Csupa utálat és borzalom árad felénk
hónapok óta az ujsághasábokról. Szenzációk,
riasztó, kiábrándító, lélekölő riportok; gyil
kosság, rablás, szélhámosság. A Froreicbügy, a Loirer-ügy, a Lederer-ügy; még az
emlékük is éget, a leheletük is fáj; szenny,
szégyen, szenvedés. Azután a lopások, csalá
sok, sikkasztások végtelen sorozata, ezer
verejtekes kéz, amint az idegen milliók felé
reszket. A' vérben, jajban, az idegek sajgásá
ban született kor gyermekei; se istenük, se
hazájuk', se emberi méltóságuk; egyetlen
indulatuk, érzésük, sóhajuk: a pénz, a könnyű
élet, a gazdagság szédületc. E hazug bálvány
lábai előtt fekszik eltaposva Rónai Nándorné,
A magyar Humbertné, aki édeskés ékes
szólásával, nem mindennapi értelmesscgévcl, hisztérikus céltudatossággal és akarat
erővel milliárdokat csalt össze, hogy, oda
kerüljön, ahova a besurranó tolvajok és a
ligeti zsebmetszők. Nem érzünk szánalmat
iránta, bár cselekedeteinek indokával sokak
ban részvétet ébreszt: mindent a leányáért
tett, szép leánya boldogságáért, jólétéért,
nyugalmáért. A leány, Rónai Hédy, inár
rokonszenvesebb jelenség. Ahogy, az össze
omlás, a vesszőfutás irtózatos pillanataiban
összeszoritott fogakkal megáll az édesanyját,
családját és életét elsöpörni készülő szenyuyes hullámok között, fehéren, fájdalmasan,
de keményen és elszántan, mint ogy mo
dern Jeanno d’Arc, a bárányfelhő, hószin
tükörképét mutatja a felhőszakadás tócsái
ban. A mennyországból a földre taszított,
leánynál is tisztább, rokonszenvesebb azon
ban a nagyvárosi dráma harmadik szerep
lője, az ifju Gorup Frigyes báró. Nagytekin
télyű osztrák család sarja, atyja a császári
Becs volt rendőrminisztere, a becsületére
bizonyára haláláig kényes és féltékeny.
S amikor a szörnyű hir hozzá elérkezik,
ajkait nem némitja el a fájdalom, nem a
kétségbeesés, de percek alatt megtalálja
menyasszonya számára a megnyugtató sza
vak balzsamát: „Bízzál bennem és ne félj"...
S néhány napra rá az értesítés: „Megtart
juk az esküvőt, szüleim beleegyeztek" ...
Mintha egy Jókai-regényből bukkanna elénk
az egész család: a fiú, aki szerelmében ren
díthetetlen, hűségében Bayard, o gyalázatos
idők egyik legtisztább, legnemesebb jelen
ségo. Mily könnyű és olcsó’ lett volna eltaszitani a leányt, aki megbélyegezve, kol
dusszegényen a fogház kapujában didereg.
Nem is probléma az infláció gavallérjai szá
mára! Ncmcsobb korban nem magasodna
igy ki, egész fejjel, ez a huszonötéves osztrák
fiú a társadalomból, a cselekedete nem dobog
tatná meg a sziveket és nem lenne e bűnügyi
regény, hőse. Do ma Gorup Frigyes igazi
féríiideál. Ez a fáradt, meghurcolt leány és
ez a szőke, tiszta férfi egymásra talállak.
És úgy búcsúznak a nyilvánosságtól, mint
az amerikai filmek utolsó jeleneteiben
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a gyermekkirály trónjára fog ülni.
Ezekért a nagy célokért kell küzdenünk
társadalmi, felekezeti és osztály különbség
nélkül

és e cél olyan nagyszerű, hogy
neni egy
emberélet fáradtságát es kuzoehnet.,
Sigray Antal gróf beszédének befejezése után
a szólásra emelkedő

Apponyi Aife®rft grófot hosttantertó tepssaO MriMHte a

— összejöttünk —kezdte beszédét Apponyi ,
hogy hitvallást tegyünk amellett a sarkalatos
elv mellett, amely minket, akik tálán több
tekintetben egymástól eltérünk, egy bar for
mátlan, de szilárd kötelékben egyesit,
a jogfolytonosság elve
mellett. Ennek az elvnek tántoríthatatlan föntartásán nyugszik ezeréves nemzeti létünk
biztossága, a nemzet erkölcsi egysége, a nyu
godt és bátor fejlődési munka lehetősége, Ma
ez az elv elsősorban
a törvényes királysághoz való ragaszkodás
ban nyer kifejezést,
éppen úgy, mint más időkben az alkotmányos
nemzeti jogok védelmében nyilvánult. meg. A
kiinduló pont és az elv ugyanaz:, a jogfolyto
nosság elve: ez a magyar legitvmizmus lényege.
Nem egyoldalú királykultusz, hanem az ősi
alkotmány kultusza,
• amelyből mint ennek az egész történelmi ha
gyománynak és élő jogtudatnak egy része,
folyik a kirúlyhüfiég. Éneikül nincs jogfolyto
nosság, valamint nincs jogfolytonosság, ami
kor a királyi hatalom átlépi alkotmánya kor
látáit és megsérti a népjogokat. 'Mert a jog
folytonosság egy és oszthatatlan. Ma a jogfoly
tonosság egy élő szervezet, amely csak a maga
egészében cl, nem pedig különvált cs ezzel
halottá váll egyes szervekben. Nem az a donié,
hogy az uj intézmények hasonlítsanak, a
légiekhez. Ez lehet a konzervativizmus kérdése,
de nem a jogfolytonosságé. Az 1848-i intézmé
nyek oly gyökeresen különböznek a 48 előttiek
től, amilyen gyökeresen csak lehet. A jogfoly
tonosságot mégsem szakították , meg. Miért?
Álért az alkotmány és törvény által arra ren
delt. közhatalmi tényező^ törvényes működése
utján jöttek létre. A jogfolytonosságnak pedigez a kritériuma.
Tudjuk, hogy a törvényes király uralko
dása tényleges helyreállításának ezhlő sze
rint vannak legyőzhetetlen akadályai, ame
lyeken a nemzet biztosságának kockázta
tása nélkül nem tehetjük tu! magunkat
és Deák Ferenccel mi is valljuk, hogy a ha
záért mindent lehet kockáztatni, de a hazát
semmiért. Tudjuk, hogy éppen azért, mivel a
nemzet anarchiában nem élhet, szükség volt és
van a királyi hatalom ideiglenes szervezésére
és a szervezet tiszteletben tartósára a nem
zeti szükségjog alapján. Ezt a tiszteletet neki
megadjuk és hirdetjük. De valljuk azt is, hogy
ezek az intézmények erkölcsi erejüket éppen
ideiglenességükből merítik, amely megálla
pítja köztük és a jogfolytonosság elve közt a
harmóniát.
Ha véglegeset akarnánk alkotni, mást mint
a jogfolytonosság tényleges helyreállítását,
forradalmi térre lépnénk
és ezzel erre a szerencsétlen nemzeti-e rázuditanáink a forradalmi, berendezkedés egész bi
zonytalanságát, tekintélyhiá-nyát, ebből eredő
erőszakosságát, a nemzetnek reménytelen meg
öl ázás át, vég elem.? ésben:
pretor 1 á nus uralmat.
Van-e éreti és lelkiismeretes elme, amely e.
hazát végszükség nélkül ilyen, kockázatnak ki
tenni mernél De azt mondhatnák, hogy ez eset
ben is a nemzeti akarat határozna, amelynek
magái mindenki alávetni tartozik. Am ez játék
a szavakkal. A nemzeti akarat igenis, ősi al
kotmányunk alapgondolata szerint, forrása a
nemzet közjogi szervezeteinek. De néni a bár
miként megnyilvánuló, tehát mindig kétségbe
vonható, hanem a szokásjog s a törvény által
megállapított formákban, tehát minden két
séget kizáróan nyilatkozó nemzeti akarat és
nem is az óra szeszélye szerint változó, liánom
az évszázados alkotmányozó tevékenységben
kifejezésre jutóit következetes akarás, a nem
zedékek munkája, a mindig biztosan föl
ismerhető népakarat eredménye. Az óránként
változó akarat ám intézze él, ezt is biztosíté
koktól körülvéve, az óra föladatait. Az alkot
mány alappilléreit ám módosítsa, ám építse
ki. de szilárdságukban ne érinthesse az akarat
nak elkeresztelt pillanatnyi szeszély még akkor
sem. ha biztosítékunk volna, aminthogy nincs,
hogy legalább ez a szeszély őszintén és ille
téktelen nyomás nélkül érvényesülhet. Az
ellenséges indulata propaganda Habsburgproblémának szereti -nevezni a legitimizmus
kérdését és ezzel azt
népszerűtlen . visszaemlékező ;ck
zavaros
vizeibe fidiasztani.
Ámde ez nem csupán elvi meghamisítása a
gondolatnak, hanem egyúttal történelmi fejle
mények ignoralása. Elvileg azt mondjuk szün
telen: nem ennek vagy amannak a dinasz
tia n.H* kérdéséről van szó. hanem a nemzet
font arto jogfolytonosságról, amelynek elejtése
veszedelmesebb, mint aminő bármely dinasz
tikus túlkapás valaha lehet, Históriáikig pedig

rámutathatni* a fejlődésre, amolyan <« «taW
fólsrázad alatt magva a dinasztia keresztül
mont s amely azt mind közelebb hozta a nem
zeti fölfogáshoz, amíg odajutott, hogy magat
azzal teljesen azonosítsa. E fejlődés során be?Ső állomás volt Ferenc József uralkodása,
amely
amely eljutott
cljutóit aa magyar nemzeti államiság
elismeréséhez, bár még vonakodott annak min
den gyakorlati konzekvenciáját levonni, kzt
megtette boldogult
Károly király, aki utógondolat és föntartás nélkül elfogadta es hirdette a magyar
attrinemzeti és állami önaLusag; minden
m_
butumának érvényesítését és
e_ ezt hagyta
..
örölnégül családjára, özvegyire, különösen
eísőszülötl fiára. H. Ottó királyunkra,
aki ebben a hagyományban neveltetik — erről
mi tanúskodunk —. ebben az eszn.exo1 Iicil fej
lődik és ifjú lelkében mar attól van telim.
Nem a Lipótok hagyománya, hanem IV. Karolyé, az, amit a legitim királyság képvisel.
Ezt a lépést megtenni tálán nehéz volt, de Auroly király - és ez az ő történelmi jelentősege
— megtette és
visszafelé innen nincs ut, nincs lehetőség.
A nemzeti királyságot, azt, amely a nemzet
hagyományának és a nemzeti elet koioielmeuyc-incek cs’y'iriuit .hicp,* old, Hxnciy szíj J,rd»s<i9, ot
oo’vcsií fcjíódcsi loliclo&ogclvkcl,
-ly
val az életet jelenti, azt valljuk, azt képviseljük
mi. Vagy talán gondoljak, hogy én, közéletem
utolsó szakában, más képviselni tudnék'? Ami
a legitimizmus és a demokrácia
kapcsolatát illeti, a demokráciának csakúgy,
mint minden hatalomnak, vagy talán meg in
kább, nrnt más hatalmi szervezeteknek szük
sége van saját túlkapásai, szeszélyei, eltévelye
dései ellen korlátokra, ellensúlyozó, mérséklő
lömtezőkre, amelyek épp azt vannak hivatva
biztosítani. hogy a meggondolt és állandó nem
zeti akarat érvényesüljön, nempedig minden

órának szeszélyei, talán mesterségesen előidé
zett izgalmai. Ezeknél: az ellensúlyozó ténye
zőknek erkölcsi erejétől függ az. hogy a sza
badság sérelme nélkül, tekintélyüknél fogva
érvényesüljenek. Ez a kritérium pedig egyet
len tényezőnél sem jut oly kétségtelen kifeje
zésre, mint a törvényes és alkotmányos ki
rályságnál.
minél erősebben van egy hatalmi tényező
erkölcsileg megalapozva, annál kevésbé
kell félnie a szukadeágtóJ, annál jobban fér
meg a demokráciával.
A törvényes királyságnak, amely mélységes
gyökerekkel bir egész népünk lelkében, hagyo
mányaiban, ér/jclmi világában, nincs oka félni
a népnek, az egész népnek alkotmányos jog
gy a k or 1 t u; á t ól, jnert van ereje hozza, hogy
mérséklő befolyásáé erőszak nélkül gyakorolhassa, ide is mutat Káro-ly király történelmi
hagyatéka:
a törvényes kh'á’yság hclyreálEfása. a ma
gyar demokrácia legjobb, süt áHitoin:
egyetlen komoly esélye.
Minden más ut vagy anarchiához, vagy dik
tatúrához vezet. Az a hit tehát, amelyet val
lunk, magában foglalja a magyar nemzeti
jövő, a magyar föltámadás, a magyar biztos
ság, a magyar szabadság egyik n-'lkülözlt el el
len crőtcnye.zőjét. Addig is, amíg lányii g meg
valósítható lesz, őrizzük annak kultuszát, mint
amiké-p a magyar -nemzet viszontarp-ágleljes
történeiének számos időszakában azza’ szem
ben, ami tényleg volt, ragaszkodni tudott ah
hoz, aminek lennie kellett volna, vi/, most anpál
könnyebb, mert az, ami, tényleg van, nincs cllentétben azzal, aminek lennie kellene,
provizóriumot jelent, amelyet mint olyan;
tisztelünk és tiszteltétől kívánunk
és előkészítéssel óhajtunk fejleszteni, de az el
len viszont erélyesen tiltakozunk, it agy a jogfolytonossággal ellenkező1 irányban fejlődjék.
E nemzetien tarló hitvall?■'sban van a záloga a
n’^gyai jö/őnek. hAöi-ö! kérem, ■>'G.'.y
>
csoportosulion a ];:;•■ yrr né;', tartson ki,, amíg üt az
óra, hogy a (Jondoiselés kegyéitől megvált -. ül
jón az, ami valanicnnyi ünk szírében él.
A*porcekig tartó taps én éljenzés után, amely
1 y e 1 A pponyi b cszédót foga <lták,

AnoSffáénsy

zct többségének alléi
álhísfoglalásától,
a következőket mondotta:
'•
hazahoza— Apponyi Albert után legszivesobbon. hall hogy elő akarja koszii ni a. király
gatnék, mert beszédéhez fölösleges volna bár falát. Ez. az állás foglalás még nem jelentene
mit is hozzáfűzni. Kérdés csupán az, hogy mi külpolilikai komplikációt, mert hiszen
képen törekedjünk II. Ottót hazahozni? A ma
annyi önállósága még ennek a Rongygam részéről jobb szeretném ma, mint holnap,
ma,? yarorszárna k is van, hogy jogainak
jobb szerelném holnap, mint, holnapután. Több
tolytonősséga mellett hitvallást tehessen.
féle legitimistát ismerek. Van az ugjmevezett
Olyan külső és belső politikát kell folytatni,
fülbesugó legitimista,
amely egy esti l az egész nemzetet, hogy
aki szívesen megsúgja, az embernek, hogy II. Ottó nem mint egy osztály, páré, irány
legitimista, de nem csinál semmit. Ezt a fülbe- vagy felekezet uralkodója, hanem mint az
sugó legitimistát is örömmel fogadom, jobb egész nemzet törvényes királya térhessen
szeretem, mint a köztársaság hirdetőit és a vissza az országba, Ezért a nagy célért fogunk
szabad király választókat, de ezektől a legiti küzdeni abban a tudatban, hogy csak ez ment
mistáktól. semmit sem várhatunk. Vannak az heti meg A agya rorrzágot.
Ezután került sor
után, akik fönhangon hirdetik, hogy legitimis
ták, de minden lépéstől, amely az eszme győ
Fricdrieh István
zelméhez közelebb vinne bennünket, óvakod
nak. Nem fogunk célt érni ezekkel a legitimis humoros legitimista, konferánszára, amelyet
igy vezetett be:
tákkal sem.
— Rövid leszek, mert nem akarom a telkemre venni,
A gondolatot aktíven kell szolgálni,
hogy odahaza kihűljön a leves, öt év óla nein láttunk
az eszmét terjeszteni és többséget szerezni neki. pénzügyi politikát, csak azt a masinát, amely reggeltől
A regi integer Magyarországot csak a -jog estig nyomta a bankót. Addig nyomtak, amíg a festék
folytonosság
alapján
érhetjük cl. Alkotmányos többe került, mint a bankó. Azt persze elmulasztották,
,
>1,
__ ------------ ’L
lmgy ebből a pénzből valami kis lakásoeskút is építsenek.
utón
kell
ezt az
e.szmét diadalra juttatni
senki sem áll távolabb a kalandoktól, mint én. A legelső magyar ember, z/pponj/i, azt mondotta, nem
liivo annak, hogy a királyság tekintélyét részletekben
Ősz fejem is mutatja,
akarják helyreállítani. Un nem vagyok hozzászokva ahhoz,
túl vagyok már a kalandok során.
hogy ilyen előkelő környezetben beszéljek, megmondom
Lássunk azonban tisztán abban, hogy ha hol tehát őszintén, a részletekben való helyreállitdsról a
nap legitimista többség venné át a kormány fináncok jutnak az eszembe, kiknek már húsz; éve óla
I
P
zatot. ez még .nem jelentene veszdelmet az or ígérik, hogy lovasitva lesznek, részletekben kaptak
szágra nézve. Óva/osnafc, de bátornak kell len már valamit, de végeredményben még most ir OUalo'J
nünk, gyávasággal, megalkuvással nem lehet járnak.
fölépíteni egy országot. Nem kell félni a nemAmikor Fricdrieh idáig ér beszédében, mes
ered a zápor, do ő rém zavartatja magát és tovább beszél az ernyők és fák alá ni cm külő
ürözönségrusk. Ezután az eső elől a márvány
terem ajtajába visszavonulva,
Farkas Tibor
általunk becserélt és
kezdett beszélni:
i .•

I AJÁNLUNK

— A

koresztény

kisgazdakormányzat

mindent

csinált

UJJAEFITETT
látható írásu

PE8CET
már SjíICiOeGOO koronától
kezdve t i z havi részletre

GEREBEN BÉLA
BUDAPEST, VI, ANDRÁSSY-UT 1. SZ.
TetcfonMvöanftm 38—31

ív,

MEzeuip-liörirt 33 (Miixeunimal »zembciio
’TTir.l

JWXKMIL.*. JCTWBBX

Fehér vúszod, fasarokkal . . .
Fehér vászon, francia sarokkal
Fehér antilop, sportsarokkal .
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három esztendőn keresztül, csali a t nem, nini keres?t',nység- és kisgazdaérdek. Ma mások fölözik le u tejet, nem
pedig az. “ki dolgozik, aki mcffórdomli. A nagy cálolc
mellett kisebb, do nagyon fontos cóljnink is vannak:
a helyes gazdasági politika. Mint ahogy az cső most be
hajtott bennünket, egyesítsen minket, királyi családot.

fő- és köznemességet és népet a sok szenvedés abban,
l'ogi) újra fölépítsük a diilcdczö .Magyarországot.

Ilaller Istvánt beszéde után a Himnusz elénökléscvel és Ottó királyfi éltetésével ért vé
cét a nagygyűlés.

Diszebéd a nagygyűlés után
Ezután Batthydny-Strattmann László herceg mint a. király utolsó miniszterelnöke, a herceg
látta vendégül a legitimista politikusokat, akik től számítva a második helyen ült. Minden
elragadtatva járták sorra a dór oszlopokkal egyes vendég háta mögött egy Mária Teréziaszogélyzett francia- barokkstilii kastély fölbe- korabeli disz öltönyben pompázó huszár állott
csiilhctetlan műkincsekkel zsúfolt termeit. A feszes haptá'kban. Mialatt huszonöt livxés,
89.000 hí.Időn birtokló herceg azonban nemcsak illetvo frakkos lakáj egymásután szolgálta föl
lelkes miibarát, hanem Orosz professzor meg- az ételeket a harmincnégy vendégnek,
állapítása szerint egyike az ország legkiválóbb
a cigány a Rákóczi-indulót és más magyar
szemészeinek is, aki hetenként háromszor in
nótákat játszott.
gyen rendel a betegeinek és kastélyának egyik
szárnyában saját költségén kórházat tart fönn. A politika és a /ölköszöntőbeszéd előzetes meg
A kastély megtekintése után liatthyány-Stratt- állapodás szerint teljesen elmaradt. Vertarany
maiin hercegné Apponyi gróf, Sigray grófné szervizeken a következő menüt szolgálták föl:
pedig Andrássy gróf karján vonult be a
Potage. á la lleinc
XVIII. századbeli freskókkal diszitett és paza
fílanis froid, saucc ravigotte
rul berendezet t nagy ebédlői erembe, ahová kö
Fiiét de bocuf á la prinlainiéra
vették őket a- hercegi család meghívott ven
Oison rotl
dégei. A vendégek
Híz, saladé
a régi udvari ranglista szerint foglaltak
Petlts pois d la anglaise
helyet
Pombe <1 la Pilekler
Fruits
az ellipszisalakú asztalnál, amelynek egyik
végében a hercegné iilt, jobbján Apponyi, bal
Parfait után a hercegné nyomban asztalt
ján Andrássy gróffal, az aranygyapjas remi bontott
és gróf Andrássy karján a pipázóba,
lovagjaival. Velük, szemben került a herceg, majd a 90
holdas ősi parkba vezette vendégeit.
egyik oldalán Hígra ynévpl, másik oldalán
Batthyány Iván gróffal, Rakovszky István,
Ludvig Dénes.

más*
és sígweilSíáiw&'S.

ss Ikapást. ©éBwS&n Baapolkafc ©üi^aftöggaeSta a kormányzó és felesége
Bolygatását

(A Heggel tudósítójától.) Vasárnap reggeltől
két rendőr sétál ;> í"’sor-Szaimtórium előtt. Ez
az egyetlen külső jele, nem számítva a. 6 ok
autót, hogy gróf Bethlen István miniszterei' «k
itt fekszik betegen a szarnit< riumban.
A minisztereinek a szombatról vasárnapra
virradó éjszakát majdnem egészen á.laladía,
a vasárnapot pedig u lehelő legjobban töl
tötte,
A miniszterelnök szobája tudvalevőleg az első
emeleten van. Hatalmas, kélablakos, kétágyaé
.szoba ez, amelyben még egy dívány is van. Ezen
pihen nappal a minisztercíii'E felér égé, aki önfölá.ldozóa.n ápolja férjét és éjjel nappal mel
lette van. A szoba ablakain a role* iákat lerósz
tették és majdnem egée;z napon ál félhomályba
merült a szoba. A miniszterelnök izobája tele
vau virággal. Látogatót :na sem engedlek
hozzá, kivéve a kormányzót, oki délu'án láto
gatta meg. Vasárnap délelőtt é.. délben a látó
gatók egész serege ói kezeit. Leadták a név
jegyüket vagy föiirták revüket a kitett ívre.
Az első emeletre senkit sem engedtek föl. ki
véve Fogler Bélát, a. miniszterelnök titkárát,
aki egy sereg külföldi képes uj-ngot hozott,
miutá.n még szombaton ezt kéri tő'c Bethlen.
Az Illustration. a. Grafic, az lllustratcd London
Ncws és. még több más képes uj. ’g volt. Fogler
•Ír. hóna alatt, amikor fölment és átadta a la
pokat a grófnénak. Ugyancsak fönLiúrt az cl.ő
emeleten báró Prónay György és Iliid József
is. Más senkit nem engedtek föl. Az illusztrált
lapokat nézegette egész délelőtt, és a reggeli
Vjságokat olvasta, amelyeket már kora reggel
fölkeretett. Olvasgatott
, természetesen
cigarettázott. Délben már „komolyabb** ebédel
is kapott, mégpedig owirkopéppi, miután a gyó
gyulás oly kedvezően halad, hogy az orvosok
megengedték ezt a nehezebb Pipíílókoí, i . A
látogatók délután is folyton jötlek-inentck és
a szanatórium személyzete .alig tudta elköny
velni a sok jelen Üközőt. Délben 1 órakor, érkezelt. Auguszta, főhercegnő, délután Gabriella
főhercegnő, akik melegen érdeklődtek a beteg
miniszterelnök állapot.*:, iránt. Délután V-.7 óra
kor érkezett a szanatóriumba
Horthy Miklós kormányzó, felesége társa
ságában.
Ki sere iében volt Wetzer Antal <-záza
^-^Uiysegéd. /V kormányzót és feleségét
Aaam Lajos egyetemi tanár a : zavr.ilúriam
'•^írval együtt fogadta és Bárezu István
Jam■ itkar fölkisértc őket a miniszterelnök
■Mr. LLjimraxnr— rj
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Horváth

női gyászruhakészitő vállalat
rr .Véc,’.Mte® 26- Teüefonn .Btfsscf a-£T8 j
fcljes gyászfölszerclésok speciális raktára! |
■•■■••wmnBre varv: irannwrfflrMrTTT'’
rrrr
r^umnar

tmi

bójába. A tanár ur néhány perc múlva eltávo
zott a szobából, ahol csak négyen maradtak:
a kormányzó, a kormányzó felesége, Bethlen és
Bethlenné.
A kormányzó és felesége pontosan har
mincöt percig voltak a miniszterelnöknél,
majd szívélyesen búcsút véve, Adóm professzor
ée Bárczy István államtitkár társaságában le
vét ál tak a földszintre. Éppen akkor érkezett a
szán a t óriumhoz Sir Colvílle Barcley, a Innia
pesti angol követ, hogy Bethlen állapota iránt
érdeklődjön. A kormányzó néhány percig el
beszélgetett a szanatórium halijában az angol
követtel. Vasárnap este alkalmunk volt bcszéInI
Adóm professzorral,

aki a miniszterelnök áíiTapotáról a következőket
mondat in:
— A miniszterelnök ur állapota teljesen
kielégítő. A' gyógyulás szépen halad.
Vasárnap délben már csirkepűrét kapott, este
pedig grízt kap. Hőmérséklete 37, pulzusa.
közérzése jó. A legutolsó éjszakái majdnem
egé-,.:?n átaludta, semilyen injekcióra nem volt
szükség és reméljük, hogy a vasárnapról hét
főre virradó éjszakát, amely
; z operáció után következő nagyon fontos
harmadik napra virrad.
szintén jól fogja tölteni, A beteg nagyszerű
fizikuma meggyorsítja és megkönnyíti n gyógyűlést, amely rövidesen bekövetkezik.
*

A miniszterelnök állapotáról vasárnap reg
gél a következő orvosi jelentést adták ki:
A. miniszterelnök ur az egész éjszakát nyugod
tan tö'dötte el, mindenféle szer nélkül. Hőmér
séklet 36.8, érverés 66. A bélmükö'lés megindult.
A Heggel vasárnap eive 10 órakor a követ
kező hivatalos orvosi jelentést kanta: Az egész
rap fájdalom nélkül telt el; a közérzet nagyon
jó. Hőmérséklet 37, érverés 72. A béhnüködés
spontán. A seb gyógyulása normális.
Éjfél után I órakor Bethlen miniszterelnök
nyugodt?.n alszik.
I>«l
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Báró Gorup Frigyes
julius 5-én köt házassá
got Rónai Hédyvel
Bécs, junius 21.
Reggel tudósítójának telefon jelentése.)
Becsben is rendkívüli szenzációt keltett Rónai
Handorné, a magyar Humbertné bűnügye. Az,
eset rendőri érdekességein és fantasztikus mé
retein túl a bécsi előkelő társaságot főleg a
báró Gorup család szereplése izgatta; az <
kori császárváros k. und k. rendőrfőnökének
ül i r‘ ^,(.lró Goriip Frigyes tudvalévőén Rónai
P.édy vőlegénye. Föl kell jegyezni, hogy cbb< n,
különösen az utóbbi esztendőkben mérheteflc
nul leromlott városban, a Gorupék balesetét
mindenhol részvéttel tárgyalták, mert
a bárói család köztiszteletnek örvend
Becsben.
A fiatal, 24 éves báró Gorup Frigyest pedig kü
lönösen tehetséges, jellemes embernek mond
ják, akit még a régi, boldog idők erkölcseiben
es szellemében neveltek. Megírták a lapok,
hogy Rónainé szélhámosságainak és az ezzel
összefüggő botránynak kipattanása után Hónai
Hédy visszaküldte a jegygyűrűt, amire az ifjú
Gorup báró táviratilag biztosította menyasszo
nyát változatlan érzelmeiről. Szombat este 10
órakor Gorup Frigyes telefonon hívta föl
Rónai Hédyt.

— Vasárnap reggel utazzon föl Becsbe!
- mondotta, a. báró
Szüleimnél lakik, akik
hozzájárullak ahhoz, hogy
julius első hetében Becsben megesküdjünk-'
Rónai Hédy vasárnap a. reggeli gyorssal
valóban Becsbe utazott, ahol délben a, pálya
udvaron Gorup báróné és a vőlegénye várták.
Rónai Hédy A Reggel tudósítójának értesülése
szerint most, máj' Becsben marad és az esküvőt
julius 5-én tartják meg.

„Ha el akarják némltam az
elkeseredés kitörését, min
déit házban állítsanak föl
egv kloüjrlámpát!“
Ötezer fönyB tömeg Ihallgaftta végEg
birset
Monoton
M U'-pgel tudósitőj'itól.) Pakots József képviselő vasárnap délután tartotta meg beszámolóját választókerületé
nek székhelyén. Monoron. A beszámolóra Pakots Józsefet
elkísérte ffuska Fiimos képviselő, valamint a demokrata,
óért fercnevúrosi pártszervezetének vezetősége is.
A
gyűlést
amelyen mintegy ötezer főnyi tömeg volt Jelen
... Sriiihjx,/ Zollfíi, pártelnök nyitotta meg. Először

Husk*> Vilmos
képviselj szólalt föl.

— A magyar kispolgárság — mondotta —
rendületlenül harcol a demokráciáért, mert
ebben az osztályban él Kossuth Lajos hit
vallása. éft ezt a hitvallást nem lehet kiirtani
semmiféle hamis jelszóval és választási erőszakka.L
i’akots .József
íartetta meg ezután bcszámolóbiszédét.

p

Az országoí
mondotta — csak a gazda
sági és a szociális politika terén lehetett volna
helyreállítani. A becsületes alkotó politikának
azonban nem volt komoly képviselete az ország
kormányzásában. A .lehetetlen adózási rend
szer követ közt ében
lczt'Rcnek a dolgozó osztályok.
Az „iparvédelmi vámpolitika** jelszavával
megakasztották az ország vérkeringését és
a szanálási politika is az ország teljes elvár
té,-érc vezetett. Forradalomra — folytatta
Fakót:; — nem mi, a magyar ellenzék, hanem
a nyomor izgatja a tömegeket. Mi
nyugodt polgári életet akarunk,
(!•' kötelességeink rámutatni a kormányzati
rendszer mulasztásaira és bűneire. Kötelessé
günk arra is figyelmeztetni a kormányt, hogy
ha továbbra is így folytatja a szanálás mun
káját, akkor már nem sokáig lehet vissza
fojtani a lelkekben kitörni készülő elkesere
dést. A kormány, ha idcig^óráig el akarja némliani az elkeseredés szavát, csak egyet tehet:
necsak a nemzetgyűlésben, hanem minden ma
gyar ember házában állítson föl egy klotürlámpát. A magyar urnlkodóosztáíyolk a vá
lasztójog gyakorlására éretlennek találják a
magyar népet. Pedig a nép fiaitól nem kértek
bizonyítványt a négy elemiről, amikor a
harctérre vitték őket. A választójogi törvényjavaslat csak arra irányul, hogy meggátolják
a népet véleménye kinwndásában, mert tud
ják, hojjy ez az ő halálos ítéletüket jelentenél

3923 .junius 22.
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(A Reggel tudósítójától.) A fővárosnak
és a törvényhatóságoknak ötszáztagu kül
döttsége jelent meg vasárnap délután a kor
mányzó előtt, hogy kifejezzék előtte hódolatu
kat. es ragaszkodásukat. Pálóczi Horváth Ist
ván a küldöttség nevében üdvözölte az
államfőt:
• Nagymugyarorszúg megcsonkított törzsén élő mara
dék magyar nemzet összes vármegyéinek, székcsfővárooának és törvényhatósági városainak küldöttei jelentek
meg Főinéltéságod előtt, hogy bemutassuk hűsegünket,
hódolatunkat és ragaszkodásunkat, amely minden hazáját
szerető magyar ember szivében napról-najjra erősödik.
Főméltóságod hűséges magyar szive, vészben és viharban
edzett erős lclko emelte ki hazánkat abból a fertőből,
amelybe a gyalázatos forradalmak lassították. Sajnos, ez
a nemzeti fojlődés ideje nem tarthatott soká, mert a
rmink kényszeritett szörnyűséges békediktátumok ismét
megbénították gyönyörű lendülettel fejlődésnek indult
ncmzelépiiő erőnket és újból megerősítették a már leha
nyatlott forradalmasító törekvéseket, amelynek vezetői —
fölhasználva a nagyfokú elszegényedés által teremtett
hangulatot, sajtójuk gyűlöletet és elégodetlenségot szító
és a lelkeket i’orradalmasitó hangja állal s u szakszerve
zetei; tulfejlődö hatalmával, amely a munkásság ezreit
terror alatt tartja s rendszeresen rombolja a magyar nép
lelki erejét — újabb forradalmat látszanak előkészíteni.
— Ezt a célt akarta szolgálni az a gyalázatos hírlapi
közlemény, amelyet legutóbb beniczky Ödön meglévclycdett lelke gyűlölettől elvakult módon egyenesen Főméltó
ságod fenkölt szemőlyc ellen indítóit. Do Istennek legyen
hála, rtppen az ellenkező háláit értjgrel, mert alkalmat
adott a magyar nép széles rétegeinek, hogy tüntető kifejezésf adhassanak Főméltóságcd iránt érzett hűsegüknek
és hódolatteljcs szcrctetüknek.

Az üdvözlő beszédet hosszan tartó, lelkes
éljenzés követte, ame’ly után
a kormányzó
a következő beszéddel válaszolt:
— Lélekemelő, magasztos ünnepélyről jöttek
ide, arról az ünnepségről, amelyen a haza
iránti önfeláldozás, hűség és vitézség nyerte el
a vitézi rendbe való fölvétellel méltó és meg
érdemelt jutalmát. Őszinte örömömre szolgált,
hogy a,z ország összes törvényhatóságainak ki
küldöttei résztvehettek ezúttal ezen az ünne
pen, amely évenként egyszer megismétlődve,
mind szorosabban forraszt össze minket egy
nagy érzületben — a hazaszeretetben —s mind
közelebb hoz minket egymáshoz, akik jóban s
rosszban ugyanazon sors részesei vagyunk.
Az összetartás nagy érzelmének égjük meg
nyilvánulását látom az előttem való megjele
nésükben is, akiket törvényhatóságaik azért
küldöttek el hozzám, hogy irányomban ragasz
kodásukat s velem való együttérzésüket ki
fejezésre juttassák. A magyar közéletben a
törvényhatóságok az ország hangulatának és
véleményének hü és megfontolt szószólói, akik
sohasem mulasztották el, hogy az országos, jó
ügy védelmére avagy a fenyegető baj elhárí
tására szavukat fölemeljék. Most is, amidőn
akadt egy kéz, amely üs,zköt próbált vetni a
megélhetés nehéz küzdelmeiben vergődő és
— hite rzerint — még mindig forradalmi gyúanyagoktól átitatott telkekbe, föl sorakoztak,
hogy a személyem és azon keresztül az ország
rendje és békéje ellen irányuló támadásokkal
szemben állást foglaljanak. Különös örömmel
és mc.o^légcdéssel tölt cl mostani országos meg
mozdulásuk, mert megnyilatkozásuk a bizalom
olyan kapcsairól tesz tanúságot, amelyekre a
haza érdekében s egyedül annak szeretetétől
áthatott törekvéseimben ezentúl is bizton ós
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szilárdan számíthatok. Ezt az alkalmat föl
használom egyúttal arra, hogy fölhívjam
figyelmüket
egy
nagy fontosságit
ügyre,
amelyre az ország jövője szemixmtjabol külö
nös sulvt helyezek. Kell, hogy nemzetünk tár
sadalmának azok a rétegei, amelyek mintegy
átörökölve a hazájuk iránti fokozottabb kotolességérzetet és a vezető, irányító túlimat ra
hivatotteágot, népünk sorsara minél dontobb
és irányitóbb befolyást gyakoroljanak. Min
dent crkell követnünk, hogy a nem helyesen
irányítottakat s épp úgy a mai elet útvesztői
ben irányítás nélkül állókat a haza egyetemes

a reraslörség

botrányos

(A Reggel tudósítójától.) A Háztulajdonosok '
Országos Szövetsége vasárnap délelőtt a Fő
herceg Sándor-utcai régi képviselőházban
nagygyűlést tartott. \)r. Németh Béla kormány
főtanácsos elnöki megnyitójában azt követelte,
hogy a házak hitelképesség-ét vissza kell adni,
ez pedig, szerinte, csak úgy érhető el, ha « kor
mány azonnal fölszabadítja az 'üzlethelyisége
ket. (Föl kiáltások: A lakások föl szabadi fását is
követeljük!)
ínség helyett most már bőség vau a
lakásokban!
Az üzletbérek emelkedésének kérdése. 50%-ról
100%-ra nyitva maradt. Ezt a hiányt kell most
pófolniok a háztulajdonosoknak. Amikor az
iparos és kereskedő árujának árát már a
100%-nál is magasabban számíthatja az arany
paritásnál, akkor ez a jog a háztulajdonost is
megilleti. (Zajos helyeslés.)
Annak idején
Kállay pénzügyminiszterrel az 1926 májusi és
1926 novemberi terminusokban úgy állapod
tunk meg, hogy akkorra szabadulnak föl az
üzlethelyiségek, illetvo a lakások, tehát előző
leg ezekre a terminusokra föl lehet mondani.
Most általános ámulatunkra a népjóléti minisz
ter úgy értelmezi és magyarázza a törvényt,
hogy nem 1926 májusban és novemberben áll
helyre a szabadforgalom., hanem akkor nyílik
csak meg a fölmondási jog. Ez ellen óvást kell
emelnünk, mert ezzel a magyarázással a föl
szabadítás még egy félévvel meghosszabbít tat
nak. Nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy a föl
szabadítás semmiesetre sem hosszabbítható
meg. (Zajos helyeslés.)
Az állami kislakásépités megszüntetendő,
mert az építkezés nem állami föladat!
A tatarozásokhoz kedvezményes kamatozású
ideiglenes kölcsönöket kérünk. Követeljük a
lakbérfizetésre adott részletfizetési kedvezmény
erkölcstelen
rendszerének
megszüntetését.
(Zugó helyeslés.) Követeljük a fölöslegessé
vált lakáshivatalok azonnali megszüntetését.
Kérjük, a kormánytól
a fővárosi választási (örvény módosítását
és a régi virilistarendszer visszaállítását.
A főváros nemcsak polgárokból, hanem házak
ból is all. A fővaros törvényhatóságában ma
az ingatlantulajdonnak annyi érdekképviselete
ingyen és díjmentesen biztosítja

minden magyarországi előfizetőjének
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céljainak megnyerjük. Az említett társadalmi
rétegek ezt. a. célt bizonyára cl is érhetik, ha
mindent megtesznek, hogy fáradhatatlan, ön
zetlen munkával s fölvilúgositással a nép bizal
mát megnyerjék. A magyar embernek törté
nelmileg kialakult tisztán látása és józan Ítélő
képessége mellett nem lehet kétséges, hogy őt
az említett céloknak meg lőhet nyerni, akár
földmunkásról, akár ipari munkásról legyen is
szó. A törvényhatóságok közönségében látom
elsősorban az erre a föladatra való hivatottsá’ got s azt hiszem, hogy az ő igazán közérdekű
tevékenységük szebb és üdvösobb teret nem is
találhat. Megjelenésükért fogadják legszivélyesebb köszönetemet és vigyék cl törvényható
ságaiknak magatartásukért és üdvözletükért
hálám szívből jövő kifejezését.
A megjelentek a beszéd végeztével ismét
hosszasan ünnepelték a kormányzót, aki a kül
döttség tagjai közé vegyült s közülök többet,
elsősorban a küldöttség szónokát, megszólítás
sal tüntette ki, majd visszavonult lakosztá
lyába.

VILÁG
Ifl

IT3ZESSEN ELŐ
„Világ” politikai napilapra. A „Világ” a legtartalmasabb, leg
nívósabb és legjobban értesült napilap. Értesülései megbízhatók,
külföldi hírszolgálatait minden világvárosban saját munkatársai
látják el. Cikkeit a legjobb magyar publicisták Írják
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sincs, mint például a Testnevelési Tanácsnak.
(Gyalázat!) Alpár Ignác műegyetemi tanár a
magánépités föflcnditésének szükségét hangoz
tatta. Hibáztatja, hogy a háború alatt nem
építkeztek. A kormány czerlakásos épitkezesé
vel a lakásépítés problémáját nem látja meg
oldva. Naiv dolog volna elhinni, hogy az építő
ipar föl lendítését ezáltal elérik. Szerinte
a háború alatt és az után is mindig a ház
tulajdonosokat sújtották legjobban,
mintha végkép ki akarnák pusztítani. (Per
cekig tartó zaj és taps. Sokan a padokat verik
és kiabálják: Nem engedjük!) Felülkerekedtek
a demagógok, a más vagyonában turkáló siberek, a/ci/c sohasem kapcsolódlak össze a haza
fogalmával. Beálltak hulla rablóknak! Figyel
meztetem a hivatalos intózőköröket, hogy ez a
társadalom, mármint a háztulajdonosok társa
dalma, nem érdemli meg, hogy pusztulásra le
gyen kárhoztatva. Az uj házak építésé ma 40—
50%-kal drágább az aranyparitásnál. Ezért
hosszúlejáratú, nagyon olcsó kölcsönre van
szükség az építkezés megindításánál. Fölhívja
a háztulajdonosokat, hogy ne hanyagolják cl a
tatarozásokat. Ezután Jankovich Oszkár nyu
galmazott ezredes előadásszerii beszédben a
magántulajdont kívánta megvédeni. A szociál
demokráciáról azt mondta, hogy az egy csoda
szörny, nagy végtagokkal, de kis koponyával.
Majd pedi£ rátért arra, hogy a főváros tör
vényhatóságában a demokratikus biok relatív
többségre jutott. Ezt én megjósoltam előre!
(Derültség.) A demokratikus biok két szárnyra
tagozódik. Az egyik szárny a szociáldemokrá
cia. Ezzel én nem vitázom. A jobbszárny a de
mokrata polgárokból, kapitalistákból áll. Min
den egyes demokrata egy kulturlény. Kommunisztikus velleitás nincs benne. Fizikai fájdal
mat érez, amikor a lakbérét le kell fizetni!
(Heves közbekiáltások: Nagyon unalmas!
Nem érdekel senkit! Ne politizáljon! A
közbekiáltásokru nagy zaj támad. Minden
oldalról össze-vissza kiabálnak úgy, hogy
percekig tart a kavarodás.)
— Micsoda alapon foglalnak állást a demo
kraták a háztulajdonosok ellen? — kiáltja a
zaj lecsillapultával a szónok a közbeszólók
felé. — Erre tessék fölélni, akkor majd én is
megfelelek!
Azonban a közbeszólások és ellentmondások
özöne zudul most már a szónok felé, aki nem
tudja folytatni beszédét. Az elnök hiába rázza
a csengőt. A háztulajdonosok fölugrálnak he
lyeikről és többen a hátulsó padsorok fölé tó
dulnak. A zűrzavarból csak annyit lehet ki
venni:
— Nem hallgatjuk az ilyen beszédei! Ne hoz
zák ide a 'politikát! Nem korteskedni jöttünk!
Elég! Eláll! — kiáltják mindenfelől az izgatott
szónok felé.
Már úgy látszott, hogy az izgalmas tumultus
ban tettlegcsségre kerül a sor. Négyen is rá
támadnak az egyik közbeszólóra és kezdik kb
felé tuszkolni a padok közül ós
a botrány elfajulásának csak az ügyeletes
rendőrtisztviselő közbelépése vetett véget.
Szétválasztotta a dulakodó feleket és néhány
perc múlva a szónok tovább folytathatta most
már politikamentesen a beszédét. Azzal fe
jezte be: Föl kell kérni a kormányt, hogy a de
mokraták jajgatásait ne vegye komolyan. Dr.
Teles Béla demagógoknak nevezte azokat,
akik a lakók érdekeiért küzdenek. A lakás
hivatalok szerinte kifejezetten
kommunisztikus célokat szolgálnak. A bírói kar vonuljon
ki a lakáshivatalokból és azonnal szüntessék
meg azokat. Ezután több vidéki küldött beszé
dében a lakások azonnali fölszabadítását kö
vetelte.

1925 junius 22.
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A Magyar Derby futása
zavarba hozta a gyep látogatóit
-- A nők divatos fehérruhájához hűvös eső asszisztált
Amire e sorok megjelennek, az ujságirodák,
bukméker-bürök az egész kontinensen közhírré
tették, hogy az 1925. évi Magyar Derbyt a
budapesti uj versenypályán Jankovich-Bdsán
gróf Bajtárs nevű lova jóformán komoly küz
delem nélkül megnyerte.
Valamelyiknek a hat paripa közül bizonyára
elsőnek kellett megérkeznie a kétezernégyszáz
méter lefutása után a bírói páholy elé, de az
úgynevezett turf tudósok, lóverseny-szakértők
(Pesten minden második ember ilyenféle) még
jódarab ideig vitatkozhatnak afölött, hogy
Bajtárs derbynyorése milyen eredménynek is
számitand a magyar turf történetében. A vá
rosban mindenfelé akadnak javíthatatlan sport
tudorok, akik a Derby lefutásúnk eredményén
csóválják a fejüket; mi csak annyit írhatunk
meg, hogy Bajlárs (Pázmán és Bokros ivadé
kának) győzelme már a délután folyamán a
tudatában volt azoknak, akik a gyep hangula
tát is megfigyelni szokták. A. számbavehető fo
gadásokat a Derby napján többé már nem
gróf Apponyi Antal Sirocco nevű lovára kö
tötték, bár az előzetes favorit a múlt idők hő
sével, a sokszor győzedelmes Janek Gézával a
hátán vonult ki a mezőre. Dréher Jenő vörös,
fehérszogélyes színei is elhalványultak a han
gulatos látogatók előtt, holott ennek a dressz
nek csaknem annyi híve szokott lenni, mint a
kőbányai sörgyár termékeinek. (Hűvös volt;
néha fertályóra is elmúlott, amíg a friss csa
polások döngetésoi fölhangzottak a különböző
büffékben.) A hangulat határozottan és a buk
méker-táskák vallomása szerint is a Derby pa
rádéja alatt már a Horthy .Jenő ur által idomi- I
tolt Bajtárs mellett döntött békebeli kétszáz- 1
ezerkoronás díj megítélésénél. Csak éppen az
lepte meg a legrégibb turf látogató kai is, hogy
a kitűnő paripa milyen könnyedén bánt el ve
szedelmesnek gondolt ellenfeleivel. Megszökött
tőlük, amikor a kis Sajdik-gyerek a pillanatot
alkalmasnak ítélte. A cél előtt körűJibeí'ül már
hét-nyolcszáz méternyire nyúlni kezdett a
nagyszerű ‘kondícióban levő, versenyló és egy
másodpercig sem engedte híveit aggodalmas
kodni, ami tudvalevőleg kártékony az egész
ségre. így tehát csak azok csodálkoztak, akik
a lóversenyeken az izgalmas, végkimerűlósig
folytatott, küzdelmeknek a barátai.
Bajlárs akkor is nyert volna, ha még egy
szer körül kellett volna futnia a pályát.
Tehát tulajdonképen nem Bajtárs nyerése
volt a meglepetés, hanem a beérkezés sorrendje
mögötte. IVenckhcim Dénes gróf Prontója
valóban nem számi Ihatott arra, hogy a Magyar
Derhyben a második helyet elfoglalja s a Ko
koró-ivadék második helye, amint, ezt bizonyéra
a tudmányos turfeajtóban is olvasni fogják:
fölborított minden számítási, amelyet a lóver
senyek kezdete óta á tiirfok csillagászai meg
állapítani szoktak. Fronténak, ostor alatt is,
legföljebb negyedik '-agy ötödik helyen kelleti
volna megmutatkoznia a fényképészek masinái
előtt. Míg a harmadiknak megérkezett: Montalió, Zichy Béla, lova nem keltett, különösebb
meglepetést, miután ez a paripa a Pejacsevichiskola növendéke, ahonnan már annyi kitűnő
tanuló került ki a zöld mezőre.
Kínos volt a Dréher-lovah szereplése, ame
lyek Szabó 11 és Gulyás lovasmii vészek kel nyer-,
gükben, szánalmasan küzdőitek az utolsó
helyért, de azt nem sikerült megszerezni Janek
Gézától, aki alatt Apponyi Antal lova, abban a,
pillanatban megállóit, amikor küzdelemre ke
rült volna a versengés. Hu nem csalódom:
Sirocco derbyfutásánál
vagy a ló volt beteg, vagy pedig lovasa
nem volt rendben.
Ha Adams trénor ur adna valamit a vélemé
nyeimre: én Jancknek azt az utasítást adtam
volna, hogy a hajtás lóval igyekezzen már a
start, pillanatában az élre kerülni, nehogy a
makacs állat az utolsó percben megtagadhassa
az engedelmességet. Janek minden erejét össze
szedve dobta versenybe A-ppooiyi ur lovát a cél
egyenesben, do hajh, az Icy-Wind származású,
egyébként szélgyors paripa, csak komoly csaló
dóst hozott gazdájának.
„Egyébként a Magyar Derby-Day külsőségei
ből az urak cilindcrkiilapjain kiviil megfigyel
hettük Pest, szépségeit, akik többnyire fehér,
he.rmelines ruhákban tündököltek, ragyoglak,
hódítottak, amikor a barna hölgyek megérde
melt sikerhez is jutottak. A fehér-divat való
ban nagyon jól fest a zöld mező ölében é > b<:r
az időjárás ugyancsak hajlamos voH az esőze
hoz, egyetlen hölgy hozol I magával barna
gumikabátot, Erről a hölgyről azt mondták,
hogy még nem értője az öltözködésnek, meri
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csak a múlt héten tette le az érettségi vizsgát
a Váci-utcai leány gimnáziumban. Nz esőkabá
tos tehát néni nyert még akkor sem a turf
szépségversenyén, amikor valóban megeredt
a hűvös eső és a fekete felhők alatt futamodó
fehér bórányfelhőcskék komoly menedéket ke
restek a tribün védelme alatt. Nem. senki se
ismerte el, hogy csipkeruhán kiviil köpenyed
ben is lehet megjelenni a borús Derby-vasárnapon.
A jelenlevők névsorából senki sem hiányzott,
aki még ad valamit a divatra, szokásra, ünne-

pélyes megjelenge lésekre. A professzionista
szépeken kívül ott voltak mindazok a pesti
dél hölgyek, akikhez eszeveszett költők mosta
nában verseiket írják, vagy akik miatt lehe
tőleg nagy füstkarikákat
fabrikálnak az
élelmedettebb urak. Pest szépei nem féltették
ruháikat az esőtől, fölvonultak a gyepen, n
bírói, páholy körül, ahol némelyek már Első
Ferenc József idejében is meg m u t atkozi ak.
Ott volt lehetőleg mindenki, akivel valamely
különösebb baleset nem történt: így például
öngyilkosság vagy egyéb malőr.
A Magyar Derby lefutása után esni
és Budapest összes automobiljai,
konflisai előállottak. A sporttudorok
házban vagy a vendéglőben verdestek'
az asztalt a Derby eredménye fölött. A fehér
ruhás nők pedig aggályosán vizsgálták ruhá
jukon azokat a sérüléseket, amelyeket a kedve
zőtlen időjárás okozott.
Krúdy Gyük:

„71 demokrácia gyaíog fán GenfítáMf.
Magyarország felé és nagyon soká
tart, amíg ide ér6{
Vázsonyi Vilmos hatalmas beszéde a demoKraláK újpesti nagygyűlésén
• (.4 Reggel tudósitójától.) Külböségeibeu Is imponáló
nagygyűlést tartottak vasárnap délelőtt Újpesten a de
mokratái; abból az alkalomból, hogy a kerület képviselője
dr. Tábián Róla beszámolót mondott (!s ezen Vázsonyi Vilmos
is megjelent. Valósággal! ünnepi képet mutatott a népgyillés színhelye, az Apollú-mozgó tágas kcrlhelyisége,
amelyet zsúfolásig megtöltött a lelkes újpesti polgárság.
Több mint

ötezer hallgatója volt

a nagygyűlésnek. A demokrata képviselőket virágosövei
fogadták. Giimöru Vilmos, a párt elnöke, üdvözölte az.
érkezőkéi, majd a Himnusz clénckléso után Enyedi-Szabú
l! '!ri. Faragó L'ij'is. Holló .lö.s^f. l'i'li'T Milua és UibiflIJorrdlh János I eszéltck. Ezután
Fábián Béla
kezdte meg beszámolóját:

— Budapest környéke. — mondotta — szerve
sen hozzátartozik a fővároshoz. Hogy ez az
együvétartozás még szorosabbá váljék, az első
föladat a villamosközlekedés jobbá és olcsóbbá
tétele. Ami a forgalmiadó körül történik, az
már nem komikus. hanem tragikus. A
forgalmi ellenőr mások izzadságából és véréből
él. Több jövedelme van, mint, egy polgármester
nek. több mint a kereskedelmi miniszternek.
A kormány a választójogot cl akarja vonni
azoktól, akik ellen iázitás izgatás, rágalmazás
címén eljárás folyik.
De miért nincs intézkedés arra vonatko
zóan, hogy auHicszfiás gyilkosok se legye
nek képviselőkké választhatók?
Azt mondotta Göinbös, hogy a demokraták fő
városi győzelme esetén ők Wolffal együtt kiáll
nak a városháza kapujába és nem engednek
be oda bennünket. Nos, mi győztünk, be is
mentünk a városházám és hiába né# qettük a
kapuban álló portás orcát, schogysem tudtuk
benne fölismerni. Gömböst vagy Wolffot. Be
csületes választójog mellet! a fajvédők vissza
fognak térni oda, ahonnan jöttek.
Fábián beszédét 6zúm‘alauszor szakította félbe a haliljratósiíg tnpavllinra. A hallgatóság feszült figyelme köz
ben einHkedik szólásra

Vázsonyi Vilmos
- A fővárosi választások a mi győzelmünk
kel végződtek, de most állunk még csak a harc.
kczdAén. Most kezdődik a mesterkedés a túlsó
oldalon,
meg akarják akadályozni, hogy a demokra
tikus szellem érvényesüljön, hogy győzel
münk eredményét átadjuk Budapest, népé
nek.
Mesterséges többségei akarnak produkálni,
szemben a nép akaratával. Lesz annyi erőnk
és bátorságunk, hogy megakadályozzuk tervü
ket, amelynek keresztülvitele rothadt, felemás,
haszontalan helyzetet teremtene. Vagy lesz ha
talmunk is ;t többségünk mellett, vagy a szo
morú következményekért viseljék ők a felelős
séget. Nekünk harcolni kell azért, ami Nyu
gaton mindenütt, már régen megvan. Amit,mi
követelünk: az általános választójog, a jog
egyenlőség. a közszabadságok, konzervatív or
szágban is mindre I i.atcsségcs politikáinak
alapföltételci. Nekünk még a szabad lélegzetért
is küzdenünk kell. Nem is a demokráciának,
hanem a föld alá temclclleknefc programja:
hogy legyen levegő: újra lülni akarjuk. Isten
szabad egét, a napvilágot. \ választójogi vitá
ban, amely oly régóta folyik, nem is Ifihet
kedve jA-zivenni ellenzéki politikusnak. Ez
amúgy is céltalan év meddő dolog.
A kormány föltalálta a kormányozható
választójogot. Ulászló királyunk idejében
az oligarchiák azt mondották: „Olyan ki
rályt akarunk, akinek üstökét kezünkben
tarthatjuk." A kormány olyan választójogot
akar, amely melleit üstökénél fogva tart
hatja a népet, u népképviseletet.

Ez a politika nem tesz egyebet, mini alkotmá
nyos mázzal vonja be a diktatúrát. A szavazó)
leikébe idegen akaratot plántálnak, a nyílt
szavazás mellett a szavazó helyett egy külsA
hatalom, egy oligarchia adja le a szavazatod
A bűnök potyázói ők, előre számításba veszik,
hogy a bűnnek, amit elkövetnek, nem lesz
büntetése.
És
diktatúrájukkal
szemben
Apponyi szava is pusztaságban elhangzott
sző, mórt Apponyinak „csak" esze, tudása, mű
veltsége, világraszóló tekintélye van. de a vele
szembenállók mögött úgynevezett tömegek
vannak, egy-egy bandavezérnek van 50 -IU0
embere, akit adott, alkalmakkor a Duna jegére
vihet. Mert nálunk újabban a legnagyobb ká
nikulába is bé van fagyva . a Duna jege. A
kormány a fascizmusnak kényelmes módját
választotta: többséget gyárt a maga számára
és ezzel ellenőrzi magát. A gyártott többség
mellett a kormány: egy mulatozó társaság.
mi pedig csak cigányok vagyunk, akik a
nótát huzzuk.
nótájukat, vagy legjobb esetben a
nekik ez mindegy, ők folytatják
a mulatságot. Bchlcn mindig demokratikus, ha
Génfben tárgyal.
A demokrácia már utón is van Genfhől
Magyarország felé, de, úgy látszik, gyalog
jön: nagyon soká tart, amíg ideér.
Géniből, Magyar ország pénzügyi fővárosából,
nagyszerű ajándékot hozott Bethlen: meg
engedték, hogy a fölösleget, amit kiizzadtunk,
beruházásokra fordíthassuk. Bethlen nagy
szerű eredményképon hirdeti, hogy a forgalmi
adót 2%-ra fogják leszállítani. De a rendszer,
a zaklatás rendszere, továbbra is fönmarad.
Mert a Gyosznak a többszöri forgalmi adó kell
és ez elég arra, hogy a kormány is ezt akarja.
Naiv, céltalan, gyerekes politika ez. pénz
ügyi önképzőkörbe való szárnypróbálgatás.
A másik „nagy reform": a kincstári haszourészesedésnek felére való leszállítása. Ausztriá
ban az egész házadét, építésre, a termelőmunka
megindítására fordítják. Szociális, létminimu
mot, progressziót ismerő reformra van szük
ség ezen a téren és arra, hogy a befolyó jöve
delmeket nálunk is építkezésekre fordítsák.
Az eső az utóbbi mondatok alatt már egyre erősebb
esöppokben zuhog, do a hallgatóság most sem távozik
helyéről; magú Vázsonyi Vilmos Jár elől példával, még
a fölajánlott ernyőt is visszautasítja. Nagyszabású be
szédét Így fejezi be:

— A demokrácia ereje ehhez a termékenyítő
esőhöz hasonlatos. A fölcb-ől észrevétlenül száll
föl a pára, amely felhővé sűrűsödik és -v u alak
jában adja vissza a párát az anyaflldnek. A
demokratikus államban a kicsi pákákból, a
polgárok akaratából sűrűsödik össze a felhő
és ebből keletkezik az áldott, termékenyítő eső:
a. demokrácia.
A demokratikus politikának és a vezéreknek lelkes
éltetésével oszlott szét a hatalmas tömeg.
l>
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Patact Hotel
Előkelő kényelemmel borondezett 300 szoba,
u tengerparton. l’álinallgotes, hatalmas par
kok. Anynlugsós meleg XUrdök, tcngerlsós

iiihnlatórium, Iszap* és vlllanygyogy kezelés. KttUno francia konyha, gyerme
keknek kliiUn dietikus ellátós. Prospek

tust küld ós szobarozorválÉsokat eszközöl:

Cosullch Trlent! llajózdsITArsa-sAg, Buda
pest, VII, ThVköiy-ut 2. Telefon 3. 14—18
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Egy-egy lélegzet
Csillagok
Éjfél felé az ég alatt
Oly hangulat esett le rám
tlogy fent az ég az óceán
S a csillagok aranyhalak

A margaréta
Valami szél most fúni kezdeti
■ Nem érzem én, nem érzik azt a fák
Nem érzi azt a végtelen világ
Csak egy pár margaréta reszket,

Jő
De jó a sírba lejteni
Hitet hazát elejteni
Világokat felejteni
Feltámadást se sejteni*

A fák
A fák, a fák
Mert itt járok éppen
Indúlnak szépen
Hátrálnak, járnák
Mint néma katonák
Fordáinak jobbra át
Fordáinak balra át
Megállók nézni a csodál
S a fák, a fák
A fák is hirtelen
Megállnák velem.

A gyertyának repült a lepke
Az a kevés kis sercegés
Amint a gyertyának repült a lepke és
A szárnya megégett:
Az az élet
Szép Ernő

— Ma reggel kezdődik a Froreich-főtárgyalás. A soproni kir. törvényszék, mint büntető
biróság, ma reggel kezdi meg dr. Froreich
Ernő bűnügyében a főtárgyalást, akit tudva
lévőén a kir. ügyészség szándékos emberölés
büntette címén vádol azért, mert tavaly ősszel
apósát, Egyedi Artúrt éjszaka megtámadta és
az ágyában megfojtotta. A gyilkos vő apásá
nak holttestét leszedte aztán az ágyról és a
mosdószekrényre fölakasztotta, hogy olyan
hitet keltsen, mintha öngyilkosság történt
volna. Ismeretes, hogy a bűnügyi vizsgálat
során dr. Froreich Ernő súlyosan megbetege
dett és már-már kétséges volt, hogy a földi
bírái előtt számot adhat e véres cselekményé
ről. A törvényszéki orvosok szakvéleinónye
szerint azonban most már sokkal jobban érzi
magát a vádlott, erőbeli állapota olyan, hogy
a főtárgyalást meg lehet tartani. A soproni
törvényszék előtt több napon át folyik majd
az izgalmas bünpör főtárgyalása. Dr. Sándor
László védő a múlt héten terjedelmes előter
jesztést adott be a főtárgyalási elnökhöz,
amelyben több budapesti lakos tanúként való
kilhallgatását kérelmezte, akik védencének
beszámithatóságáról pontos vallomást tehet
nek. A főtárgyalás elnöke helyt adott a védő
kérésének és elrendelte a budapesti tanuk —
jobbára a Kereskedelmi Bank tisztviselőinek
— a kihallgatását. A soproni főtárgyalásra el
utazik több egyetemi orvostanár is. akik mint
ellenőrző orvosszakértők mondanak majd vé
leményt a vádlott elmebeli állapotáról és bün
tetőjogi beszámithatóságáról.
— Kik érdeklődtek vasárnap a minisztereinek állapota
iránti Vasárnap telefonon a kővetkezők érdeklődtek a
miniszterelnök állapota iránt: A kormányzóság (délelőtt
többször), Almássy László, Mallekovlts Sándor, báré
Bottlik István, Kállay Tamás, Mózer Ernő, gróf Teleki
Pál, herceg Festettek, dr. Bartha Richdrd, a kabinetiroda
főnöke, Ilermann Miksa és még mások. Szomélycscn jelen
tek meg és beadták névjegyüket, illetve fölirták nevüket
az Ívre a kővetkezők: gróf Szapáry Lajos, báró Vojnlts
Sándor, Ravasz lászló, lludnydnszky György, dr. Csiszárik
János, dr. Kövesllgethy Radó, Andrdssy Mihály, Kilhno
Lóránd, Kállay Tibor, búré Felchtinger Elek, Mikszáth
Kálmán, Sztranyovszky Sándor, báró Welss Alfonz, dr.
Domony Móric, dr. Némothy Károly, dr. Bókay János
egyetemi tanár, dr. Széli József, báró R.advdnyszky Antal
és Albert, báró Győr ffy Samu, dr. Grósz Emil egyetomi
tanár, az olasz követ és folcségo, Zsitvay Tibor és fclosége,
Latinovics Endre, IPalkó Lajos, gróf Klebelsberg Kunó,
1 aleki Domokos, gróf Csáky Gyula, gróf Apponyl Rczrö
és felesége, Prcszly Elemér, Janky Kocsárd altábornagy,
Siki Ernő, a lengyel kövot, a török követ és foleségc.
gróf Szapáry György, valamint a. kormányzó előtt hódolt
vármegyei ós városi kiküldöttek.

— Még mindig szennyes vizet itat velünk a
város. Ha az orvosi tudomány azt állapítana
Dicg*, hogy u szoDiiyos ivóvíz hasznúi uz ombori
egészségnek, Budapest ivóvizének akkor se kel
lene piszkosabbnak lenni, mint amilyen mar
hetek óta. És ha a föladat az lenne, hogy a
pesti népet szennyes vízzel kell itatni, több
mocskot még akkor sem lehetne az ivóvizünkbe
adagolni, mint amennyit mostanában tálal főt
a szomjasoknak a vízmüvek igazgatósaga. Lehetetlenség ez vagy gonoszság? Nemtörődöm
ség vagy malicia? Amundsen csak készült az
északi sarokra, amikor a pesti vizet már
rozsdapir futotta el a szégyentől, hogy a víz
müvek igazgatósága ilyen tehetetlen. Amundsen azóta már vissza is tért az északi sarokról,
de a vizünk még mindig undorítóan szennyes.
Hát nincs nekünk tiszti főorvosunk? Nincs
közegészségügyi hatóságunk? Azt a kofát, aki
markával nyúl bele a cseresznyés., kosárba,
pé-zbirsággal büntetik vagy lecsukják. Pedig
mi egy kofa szennyes keze ahhoz a mocsokhoz
képest, amely a vízmüvek igazgatóságának
szerencsétlen keze nyomán kavarog az ivómeg a fürdővizünkben. És arról mégsem be
szél senki, hogy ezt az igazgatóságot oda kel
lene ültetni a maga fegyelmi hatósága elé s
ha egyébre nem. de arra okvetlenül el kellene
ítélni, hogy ebből a vízből igyák néhány litert
napjában s ha az undortól kiüt a veríték a
homlokán, ezzel a vízzel locsolják eszméletre.
Biz ez borzasztó kínzás lenne, kínzás, amilyet
csak azért nem találunk az inkvizíció történe
tében, mert akkor még nem ismerték a pesti
vizet s még nem voltak műszaki igazgatók,
főföl ügyelők meg főtanácsosok, akik ki tudták
volna módolni, hogy a vizet hogy lehet ennyire
undorítóvá desztillálni. És ha hozzánemértés
dolgában a középkori infkvizitorok talán messze
mögötte maradtak a maiaknak, emberiesség
dolgában bizonyára magasan fölöttük állottak,
mert arra az emberkinzásra még a közép
koriak sem vállalkoztak volna, hogy nyár de
rekán tegyék élvezhetetlenné az ivóvizet. És
történik ez a raffinált emberkinzás a 12'/2%-os
közüzemi költségek ós a megfizethetetlen
ásványvizek korszakában. Mit tegyünk, ho
gyan segiisünk magáinkon? A kérdésre moso
lyogva válaszol a főváros tanácsa: méltóztassék az általunk gyártott és forgalomba hozott
forrásvizeket vásárolni. Ejnye, hogy erre nem
gondoltunk!... És leöblítve torkunkat egy po
hár városi forrásvízzel, elismeréssel adózunk a
főváros vállaikozó szellemének, amely annyira
élelmos, hogy egyáltalán nem sürgeti a víz
vezeték rendbehozását. Csak nem bolond, hogy
tiszta ingyenvizzel csináljon konkurrcnciál a
maga drága forrásvizének.
— Egy kormánypárti kópvioclő Budapcoton Is nyílt
szavazást Indítványoz. Érdekes mcgloipotéa fogja órni
a nemzetgyűlést a választójogi javaslat 13. szakaszának
tárgyalásánál. Arról értesül ugyanis A Rogycl munka
társa, hogy kormánypárti oldalról olyan módosító indít
ványt fognak beterjeszteni, hogy Budapesten és a többi
törvényhatósági városokban is nyílt legyen a szavazás.
Információnk szerint Héjj Imre lesz nz indítványozó, aki
már több ízben kijelentette, hog^ az egész vonalon a
nyílt szavazást kívánja. Az egységes párt tagjai közül
előreláthatóan öt-hat képviselő fogja támogatni ezt az
indítványt, a keresztény gazdasági pártból hárman. A
kisgazdák természetesen az előadói javaslattal szemben is
gróf Bethlen István miniszterelnök eredeti javaslatát
fogadják el, amely az öt bányakerületbon is titkos sza
vazást javasol.

— Zsúfolt villamosban ellopták a villamos
kalauz táskáját. Különös és szokatlan föl
jelentést tettek a főkapitányságon. Babocs
dános villamoskalauz jelentette be, hogy az
52-os villamoson teljesített szolgálatot és este
felé, a zsúfolt villamoson, munkája végeztével
odadőlt a zsúfolt perron falának. Valaki le
szállóit az egyik megállónál, uj utasok száll
tak föl. .4tnin:or ezeknek jegyet akart adni.,
megdöbbenve vette észre, hogy a táskája,
amely szíjon lógóit a nyakában, eltűnt. A tás
kában 10,000,000 korona készpénz és ugyanannyi
értékű villamosjegy volt. Az egyik utas jó szcmelylcirást adott arról a suhancról, aki gyor
san elhagyta a perront ás ennek alapiun a
rendőrség kinyomozta, hogy a kalauz táskáját
Szarka. Jenő állástalan lakatossegéd vágta le.
A táskát meg is találták nála egész tartalmá
val együtt. A tettest Halassy Barna dr. rend
őrkapitány letartóztatta.
— Ilácz Vilmos nyilatkozata. Egyik jobboldali lap
ban a Zsilinszky—Fdbián-oRör kapcsán ujubb támadás
jelent meg Ilácz Vilmos dr. törvényhatósági bizottsági
tag olleu, aki erről A Reggel munkatársának a következő
ket mondta:

,— Nem lej) meg a fajvédők lapjának újabb
támadása. Ezektől mindenre cl kell készülnie
annak', aki szembe kerül velük, akitől félnek,
akitől minden politikai hnndabandázáson túl is
van tartani valójuk'. Amikor azt mondom,
hogy cl vagyok készülve, ezzel azt is mondom,
hogy minden hitványsággal és hazugsággal
i szemben vértezve állok a nyilvánosság előtt.
A támadó cikk aláírójának, Budaházi Miklós
nak sikerült Sátori barátomat eltenni láb alól.
Szegény Sátori védtelen és fegyvertelen volt.
Én ismerem ezt a társaságot. Ahol gyilkolni
fél, ott rabol. Ha egyebet nem, becsületet.
— A Dunába ugrott egy zálogházi altiszt.
Budaházi
Miklós nyilatkozata — tisztosséges
A Ferenc József-hidról szombaton este a Du
nába ugrott egy Ismeretlen férfi. Mire men ) férfiak számára hangsúlyozni is fölösleges —
teséhez láttáit, elmerült, A hídon Baki Ferenc elejétől végig hazugság.
— Negyvenéves találkozó. A Cnlvin-tórl református
zálogházi altiszt nevére szóló vasúti iaazol- < gimnáziumban
lS84/8lí-ben érettségizettek tudassák elmüket
ványt találtak.
• dr. Kiéin Samuval, Teréz-körut 48.

i

1925 innius 22.
— London — újságok nélkül. Londonból táv
iratozzak: Szinto bizonyosra lehet venni, hogy
a lapok már a legközelebbi, napokban nem jelennek meg, ha a lapkiadók szövetsége és a
szedők szakszervezete közt nem jön létre meg
egyezés.
— Letartóztatott sikkasztó. A Garo
Julllnek-eégnél
volt alkalmazva Reismann Jakab könyvelő, Ecismann
olyan adutokat könyvelt cl, amelyeknek alapján kisebbnngyobb tételekben összesen 25,000.000 koronát vett föl.
A cég rájött a hamisításra és sikkasztásra és Reismann
Jakabot letartóztatták.
— Halálozás. Megrendítő módon hunyt el az éjszaka
Horváth László, a Magyar Kor. Hitelbank igazgatója,
Vasárnap múlt egy hete, családjával kirándult a Margit.szigetre, ahol szunyogcslpés érte a fejét, amelyet föl
vakart. Könnyű műtét után orbdncot kapott és minden
segítség hiábavalónak bizonyult, vasárnap éjszaka 1 órakor meghalt. — Bánó Frigyes, a Magyar Országos Biztositó Rt. igazgatója, vasárnap reggel 51 éves korában
szivszélhiidósben hirtelen meghalt. Kedden délután 4 órakor temetik u Kercpesi-uti református temető halott-. ■
házából.

porcellán - púdertól az arcszin
— Yes
üdébb lesz és rózsásatok, az arcbőr tisztább,
a hervadt vonások
eltűnnek.

VII, Rákóczi-ut 24
VII, E’rzsébet-körut 28
V. Lipót-körut 24
IX, Ferenc-körút 36

Futószőnyeg bordűrrel, 45 cm széles .
Futószőnyeg bordűrrel, 58 eni széles .
Futószőnyeg bordűrrel, 68 cm széles .
Futószőnyeg bordűrrel, 91 cm széles .
Egyszínű, barna, m’’-ként . 108 K-tól följebb
Mintázott, irr-ként............... 105 K-tól följebb
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Linóleum mellett a legjobb padlóbur
kolat, külön féle gyönyörű mintákban
67 cm széles................................... .
87 cm széles............................ . . . .
100 cm széles................................. . .

’íl

60 K
80 K
85 K

Viaszosvászon
50
széles
40

Barchent
Barchent
Barchent
Barchent
Barchent

háttal,
háttal,
háttal,
háttal,
háttal,

58
78
100
115

cm
cin
cm
cm
cm

széles
széles
széles
széles

ff

45
65
80
50

K.
K
K
K
K

■ex re*

Szőnyegek
príma
65 cm széles............. . . ,
40 I<
50 K
85 cm széles .....................
$1
Wgyal*üt szmirna-utánzat
75
60 X120 cm .................. ..
I<
110 K n
70 X 140 cm ....................
ESi4t2iií5s5?cmyeg, szmirna-utánzat
200X300 cm......................................... 690 K'ü
velour. 56X116 cm................ 160 KÍ
KökwsEsxíína cg, I-a minőség,külön
féle szélességekben.......... ..
60 löl
130 K
FaBwJííííífcs, 80 X 180 cm.......... ..
Garnötoirák» átveötőSk és asxCal
téritek nagy választékban
ff

Függönyök
Eöamin, művészi kivitelben, teljes ab
lak, 2 szárny, 1 drapéria................... 210 K
CelltfnSt inallérok és kézelőik
elsőrendű minőségben’

Ntfi és férfi

mikabátok

w
nagy választékban, rendkívül olcsó árban!
Drapp és zöld színben.......................... 395 K
Double-knbát, a két szövetrész között
gumizva.............................................. 550 K
Szövetszerü kabát.................................... 659 K
Árak ezer koronákban értend&k
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— Mííszunszkülottok a régi képviselőhúzban.
A háztulajdonosok magukra vették legrosszabb,
logrongyosabb ruhájukat és elmentők a régi
képvisel őházbu szanszkülottot játszani. Tudni
kell ugyanis, hogy minden pesti liáziur varra
tott magának egy rongyos ruhát, amolyan
háziur-uniform iet, amelyet csak akkor vesz
magára, ha deputációba megy a népjóléti
miniszterhez vagy panaszkodni megy a régi
képviselőházba. Mert panaszkodni csak ron
gyos ruhában illik és aki vasárnap rongyos
embert látott Budapest utcáin, az tudta, hogy
pechje volt, mert háziúrral találkozott. Nos, a
pesti sznnszkülottok azt panaszolták föl vasár
napi gyűlésükön, hogy a pesti lakók otthoná
ban már tombol a jólét, itt az idejo hát, hogy
a népjóléti miniszter vessen véget a jólétnek:
szabadítsa rá a lakóra a háziurakat, mert kép
telenség, hogy egy konszolidált országban a
lakó dőzsöljön és a háziúr rongyos ruhában
járjon. A népjóléti miniszter már többször
honorálta a háziurak kívánságát s ha Vass
József nem is kételkedik a háziurak nyomorá
ban, azt mégsem tesszük föl róla, hogy ipar
halósági igazolványt állíttat ki a háziuraknak
a forradalom kikiáltására. Pedig érdekes ás
nem mindennapi látvány len no a háziurak szö
vetsége a barrikádokon, amint életét akarja
föláldozni azért, hogy itt tovább dühöngjön a
lakásnyomoruság. Azt hisszük, az egész vállal
kozás azon hiúsulna meg, hogy az urak össze
vesznének egymás között, mert nem tudnának
megállapodni abban, hogy a barrikádokra ki
irt versenytárgyaláson ki kapja meg a meg
bízás! a barrikádok építőanyagának szállítá
sára és a barrikádok fölépítésére. Akárhogyan
kiabálunk hát, a forradalomhoz egyelőre csak
rongyos ruhájuk van. De ez minden lakónak is
van s igy könnyen megeshetnék, hogy a barri
kádokon a háziurak nem tudnák megkülönböz
tetni, hogy ki a lakó és ki a háziúr. Ilyen
bajokkal jár, ha a háziurak szanszkülottot ját
szanak.
Vasárnap kezdődött a budapesti nemzetközi kisvasúti
kiuigresszuB. Közel 500 mérnök ós vasúti szakember érke
zett vasárnap Budap síre, hogy az. itt niogtartnndó ///.
nemzetközi közúti és kisvasúti kongresszuson részt va
gyonok. Vasárnap délelőtt a Vigadóban rendezőit vasúti
zakkictllitást tekintették m'-g n vendégek, este 8 órakor
ismorked'sro jöttek össze a Sziget Klubban. Mii, hétfőn
kezdődnek a kongresszus tudományos szakelőadásai a
magyar, osztrák, német, olasz, spanyol, svéd, dán, ltol
land, svájci szakemberek fognak foglalkozni az aktuális
közlokedésl kérdésekkel. A kongresszus tanácskozásai
három naj.'d tartanak. Csütörtökön Diósgyőrbe halogatnak
el a vendégek, hogy megtekintsék az ottani állami vas
müveket.

— Csütörtökön tárgyalják Rathcuau gyilko
sainak pőréi. Lipcséből jelenti A Reggel tudó
sítója: Junius 25-én kezdődik az itteni fötörvényszék elölt Gunther Brandt tengerészzúszlós és Johann Kuchenmcister bűnügyének
főtÚTgyalása. akiket azzal vádolnak, hogy
az automobilt ők bocsátották Rathcnau gyil
kosainak rendelkezésére. .A tárgyalás előre
láthatólag négy napig fog tartani.
Julius 2áu és 3-án tárgyalják u Nagy Vince és a
Bárány Sándor mandátuma ölteni petíciót. Pulty Endre,
az í. számú bírálóbizottság elnöke jtliits 2-ára és :i-dra
'X'.r’/i fa a birátőbi :at!s<itagjait. .1 iius ’-'-án ti '.aga
i Ince mandátuma ellen l ■ adott petíciót. tárgyalja u bi
zottság, julius .'Ián pedig llárány Sándor nagyatádi !:é|.
iselő mandátumával foglalkozik. Munka.tar. uuknnk l’uky
Endre elmondotta, l.ogy a iéagu l'ince ügyére vonatkozó
.
akták már készin vannak, hetek óta tárgyalásra
árnak. A Bárány Sándor mandátuma ellen I indott
pétidéi aktéi még nincsenek teljesen készéit, de julius
i-rira azok is elkészülnek.

öngyilkos lett, mert kétszer egymásután
B-listára t'^'ék. Jancsó József 25 éves tanítót
eeiiiiégil;; u li-listúru helyezték. Xagynehczcii
állást kapott a csepeli Weiss Manfrétl-gyarban,
ahol azonban leirutóbb szintéi! nagy elbocsátó
■;;k voltaik és Jancsi) ismét B-listára kerül1.
\ szerencsétlen embert ez annyira elkeserileti \ hogy tegnap este, kiméül a. népligeti ven
déglőbe. leült egy asztal mellé, majd rovot
tért vett elő és hasbalőttc magát. Súlyos álla
potban it Szent István-kórházba szállították.
Dr. Bailer eggcnbergl üdülőtelepe n legolcsóbb és lég
’. •Ileiiicsebb nyaralóhelyet ajánlja inai hirdetésében.

Horváth Lászlóné született Kovács &
Katica ó.s egyetlen fiacskája, Pistike, SS
! fájdalomtól porig sújtva jelentik, hogy lg
j

legjobb

férj, apu,

testvér

és

rokon

Horváth Látolő
toankiigyiagatirt
i

hó 20-án, 49 éves korában, rövid szenvédés után elhunyt.
ma,, e___________
hó 22-én, délután
Temetése __
’/<5 ómkor lesz a rákoskeresztúri temető
ben.
ítészvétiátogatások mellőzését kérjük.
Budapest, 1925 junius 21.

e,

Kovács Abrn.háin és nc|e, apósa és anyósa: lloryólli Ernő. <lr. Horváth Béla. dr. Horváth Sándor,
Horváth Érdre, dr. Horváth Zoltán, testvérei. •
valamint sógorai, sógornői és rokonai
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Megállapították, hogy Erdős Ferenc ügyvéd
sohasem járt el az ügyészségen a Holdingus*
bank bűnügyében
Az Ügyvédi Kamara szigorú vizsgálatot indít az úgynevezett „rendőrség!
fiskálisok" megrendszabályozására
(A Reggel tudósitójától.)

Dr. Erdős Ferenc

zés egész egyszerű blankettamunka volt. A föl
jelentéseket a panaszosok eorra-rendre vissza
vonták, a rendőrségi nyomozás sem eredmé
nyezett semmiféle terhelő adatot, úgy hogy az
ügyészségnél dr. Szokolay Gyula referens a
„blanketta*1 kiállitásával-megszüntette az egész
eljárást. Amikor mindez már rég clkövetke
zett, akkor jelentkezett Erdős Ferenc Svábok
nál azzal a mesével, hogy az ügydarabot a.
„vérengző" Moldoványitól át kell szignáltatni
a „szelidlelkü" Dolovsiák alelnökre. Megálla
pították azt is, hogy
Erdős ügyvéti az iratoknak az ügyészség
hez való beérkezése után egyáltalán nem
járt el az ügyben,
söüasení volt a referensnél, sem senki másnál.
Erdős Ferenc ügye e héten nemcsak a bírósá
got, hanem a Budapesti Ügyvédi Kamarát is
foglalkoztatni fogja. Dr. Őrünkül Ármin, a.
kamara ügyésze már beterjesztette az inditványát a fegyelmi választmányhoz, amelyben
azt javasolja, hogy a letartóztatásba került
Erdős ügyvédet ideiglenesen az ügyvédi gya
korlattól függesszék föl és folytassák le a bűn
üggyel párhuzamosan a fegyelmi eljárást. Az
ügyvédi kamara, valamint a bűnügyi védők
egyesülete is nagyarányú akciót kezd Erdős
ügyével kapcsolatban az úgynevezett
„rendőri fiskálisok"
ro egrendszabál yozására.
Szigorú vi zsgá 1 a tót
folytatnak le annak megállapítására, kik azok
az ügyvédek, akik detektivilgynökökkel hajt
ják föl a klienseket és olyan híreket terjesz
tenek, mintha ők a rendőrségen különös be
folyásukkal mindent cl tudnak érni.
Dr. Balogh Imre ügyvéd, mint Erdős védője,
ma, hétfőn, beadványt intéz dr. Timiié Zoltán
koronaügyészhelyettes és Bezzeg-Huszágh Mik
lós főügyészhelyetteshez, amelyben mély saj
nálatát fejezi ki afölött, hogy az igazságügy
mi niszteriumba beosztott e főtisztvislők neve
méltatlanul és igaztalanul keveredett e csúnya
pörbe és tudomásul veszi, hogy meghurcoltatá
sukért rágalmazást pört Indítanak. Molnár
Ferenc bűn tetőtörvényszéki vizsgálóbiró egyéb
ként ma délben maga elé vezetteti Erdős ügy
védet, részletesen kihallgatja és azután dönt az
ügyészségnek a letartóztatásra vonatkozó in
dítvány áról.

— Félegyházán tárgyalás közben letartóztat
tak egy ügyvédet. Szegedről jelenti telefonon
A Reggel tudósítója: A kiskun félegyházai
járásbíróságon a múlt héten egy rágalmazási
pörben dr. Puskás János ügyvéd jelentkezett
a vádlott védelmére. A tárgyalás megkezdése
iitáii a.z ügyvéd akadékoskodni kezdett, amire
a bíró többizben kénytelen volt rendreutasitani. A botrány az Ítélet kihirdetésekor rob
bant ki, mert Puskás igy kiállóit:
— Ez igazságtalan délet!
A bíró az ügyvédet a bíróság iránti tiszte
letlen magatartás miatt azonnal, még a tár
gyalási teremben letartóztatta és nyolcnapi
fogházra Ítélte. A letartóztatás Ilire percek
alatt elterjedt ti városban. A fogságra ítélt
ügyvéd érdekében azonnal interveniáltak, ami
nek (’redniényeképen egynapi fogház kitöltése
után Puskás ügyvédet szabadlábra helyezték.
\ megindult vizsgálat ugyanis megállapította,
hogy a letartóztatást elrendelő biró cseleke
dete pörrendellenes volt, mert csak a főtárgya
lási elnöknek van joga a perrendtartás szerint
letartóztatást eszközölni. A nagyérdekességii
ügynek még folytatása lesz, inért az ügyvéd
szeméh
szabadság megsértése elmén fe
gyelmi eljárást kért a biró ellen, akit az
első fórum már föl is menteti és az érdekes le
tartóztatást ügy most a föllebbczés útját járja.

—- Abd el Krím igazságot oszt. Párisból táv
iratozzak: A Journal madridi távirata szerint;
a dzscbala-törzs néhány kaidja közölte Abd el
Krím fivérével, Mohameddál, hogy a francia
spanyol egyezmény létrejöttével egészen meg
változott a helyzet és erre való tekintettel.
többé nem hajlandók törzsük területén kivid
harcolni. Mohamed a kaidokat Dirbe kísértette,
ahol Abd cl Krím levágatta a fülüket.

ügyvédet — amiint ismeretes —< a rendőrségről
szombaton délután egy fogatú bérkocsin szállí
tották delek ti vkisére t mellett az ügyészség
Markó-utcai fogházába. A fogháziro dalban el
végezték vele a szokásos törzskönyvezést és ezt
követően a második emelet 12. számú cellát je
lölték ki számára. A bűnügyére vonatkozó ira
tokat vasárnap reggel nem a soros ügyésznek
osztották ki, hanem dr. Miskolczy Ágost kir.
ügyésznek adták át, aki a múlt héten a vád
hatóság képviseletében résztvett az Erdős-féle
rágalmazást bünpör tárgyalásán, Dr. Miskolczy
ügyész vasárnap délelőtt áttanulmányozta a
rendőrségi nyomozás aktáit, majd megszer
kesztette vádiaditványát, amely úgy szól, hogy
a vizsgálóbíró tartsa fönn, illetve rendelje
el dr. Erdős Ferenc ügyvéd előzetes letar
tóztatását kétrendbeli minősített csalás
büntette címén,
A.' vádhatóságnak ez az Indítványa azonban
csak ma kerül Molnár Ferenc vizsgálóbíró elé;
mert dr. Sztrachc Gusztáv kir. főügyész vasár
nap nem volt bont a hivatalában, a Margit
szigeten járt a vitézavatás ünnepségén, ahol
dr. Boronkay István budapesti kir. ügyészt is
vitézzé avatták.
A Reggel értesülése szerint a vádhatóság
álláspontja az, hogy Erdős Ferenc csalási
ügyére vonatkozóan a lefolytatott rendőrségi
nyomozás mindenkép igazolta a följelentés
adatait. A bimtetöjárásbiróságnál is tisztázó
dott már az a kérdés, hogy a 230 milliós bonra
utólag Írták rá azt az ominózus szót: „ügyész
ségnek!" A vád álláspontja szerint ez nem vál
toztat azon a lényegen, hogy ezt a jelentős
összeget Sváb Jánostól kicsalták. Beszerezték
a Holdingus Bank ügyére vonatkozó eredeti,
aktákat és ebből az az érdekes eset derült ki,
hogy ennek
az ügynek sohasem volt referense dr. Móldoványi Géza kir. ügyész és sohasem szig
nálták át a Holdingus-féle ügyet dr. Dolovsiák Mihály ügyészségi alelnökre.
hanem eredetileg dr. Szokolay Gyula kir.
ügyész kapta meg a referádára az aktákat,
nála maradtak mindvégig és átszignálás nélkül
ö intézte el tavaly december 29-én. Ez az elinté

Bnle&ct a
vasárnapi
inotorbkikllvcisouyon.
Az
Istenlmgyi-utou
vaaárnup
délelőtt. niolorblciklivoraeny
volt. Schmitt fícla 21 óvott malomtcohnlkus lefordult
géperői. LábtöróSl c;. súlyos belső sérülést nzcnvcdott.
A mentők az UJ Szent János kórházba szállították.
Az erzsébetvárosi demokraták tlsztujitásu. A nemzeti
demokrata párt XIV. körzete vasárnap déleiéit tartotta
meg a XII. évi közgyűléséi. Piszelnöknck l'rfwoa»í
ritmust. elnöknek Mcnyar .diklósl váliuztutta meg. Társ
elnökök lettek Itar.d G'iliu, krcuud Dezső műépítész, flőbér Sándor gyáros és dr. Selimid' Dezső ügyvéd.
lir 1
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EEggenberg fe<aí (ffra-s naponta *100.000 K
StífSing bol (Si*s:z naponta . . ISO.000 K
Ezen árakban bcnnfoglnltntik: szoba, kiszolgálás, világítás,
adók és naponta ötszöri gazdag és kitűnő étkezés. (lyöu.viirü
fidi’.és. kitűnő lovogö. Uszoda a liázban. nnpfürdők stb.
Kívánatra nilnil’mí'n>tn gyógykezelé a tulajfl'mos főorvos
vizotéso alatt. Fölvilágositást nyújt (proripektus. vizűm,
pénzátutalás, szobaelőjogyzée) ftokor Bnnl'íS í*Gcrsl<2W»írodf’j*, IV. Vftel-utcn 25. Telefon UU-91

~~ Vasárnapi öngyilkosság. Hotzcndorfcr Ferenc üli
éves fővárosi altiszt Szebeny-ut 3/b alatti lakásán liigkö
oldattal megmérgezto magát. A. mentők n Rókns-kórliázbn
szállították. — llcrpcr Jakab 54 éves szabómester az Ó-utca
37. számú ház második emeletéről levetette magát, össze
zúzott tagokkal a Rókusba szállították. Tettének okát
nem tudják.
— Két kisleány marólúgot Ivott. Iloffmnnn Lajos fűtő
Manci nevű Ifi hónapos leánya szüleinek Szentendrei-ut 15.
számú házban levő lakásán véletlenül lngkőoldatot ivott.
Ugyanilyen szerencsétlenség órto Német Mária 3 éves
kisleányt az Erzsébet klrályné-nton. Mindkét gyermeket
a Fehérkereszt-kórházba szállították. A rendőrség meg
indította a vizsgálatot, hogy megállapítsa, kit terhel a
gondatlanságért a felelősség.
—‘ Gombainórgezés. Pia.mant Zalgmond 25 éves m.'szúrossegéd vasárnap ebéd után Csokonai-utea 20. szám
alatti lakásán gombás ételtől rosszul lett. A mentők a
llókus-kórhúzba szállítót Iák.

A Magyar
Kereskedelmi Hitelbank
igazgatósága és tisztviselői kara mély
séges megrendüléssel jelenti, hogy hű
séges munkatársa

4$

>

íga«gniőholyettes ur

rövid, súlyos szenvedés után hirtelen
elhunyt.
A megboldogultat ma, o hó 22-én, dél
után ’/íö órakor kísérjük utolsó útjára
a rákost eiTSzturi köztemető halottas
házából.
Emlékét kegyeEettet ffrJnaUk?

%
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— Csak a jövő tavasszal alakulhat át országgyűléssé a nemzetgy illők. A kormány julius
első napjaiban akadt szabadságra küldeni a
npmzetgyülést. Értesülésünk szerint a kormány
szerdán megszakítja a választójogi javaslat
tárgyalásált s a fölhatalmazást javaslatot fogja
tárgyalni, amely valószínűen 3—4 napot fog
igénybe vonni. Utána folytatják a választójogi
vitát, amelynél előreláthatóan csak a titkos
sági szakasz fog nagyobb vitát provokálni. A
■kormánypárt, amint A Reggel munkatársa ér
tesül, nem fogja kérni a klotür alkalmazását
sem a titkossági, sem a többi kisebb jelentő
ségű szakasznál, lia azt látja, hogy az ellenzéki
fölszólal ások nem egyedül csak a vita elhúzá
sát célozzák. A javaslat letárgyalása után, a.
szünet előtt még néhány kisebb jelentőségű
gazdasági természetit javaslatot fognak letár
gyalni. A szünet, minden valószínűség szerint,
szeptember végéig fog tartani. Az uj ülésszak
ban mindenekelőtt a költségvetés tárgyaló-;áf
kezdik meg s csak azután, tehát csak l-éső
ősszel kerülhet sorra a felsőházi. javaslat. ,\
kétkamarás rendszerre való áttérés előkószüleLei eszerint elhúzódnak a téli hónapokig és
\...
. ’ jövő’)
ennek következtében a nemzetgyűlés
csak
tavasszal alakulhat át országgyűléssé.

Adá/iíi tanár nyilatkozata
a budapesti Steinach-operációkról
fogadja a Ibécsi professzor újabb
Saját műtétéi után szkeptikusan
megfiatalító módszerét
(4 Reggel •tudósítóját ól.) E napokban Becs
ből olyan hírek érkeztek, amelyek szeriint
Steinach tanárnak sikerült meg fiatalítási mód
szerét lényegesen tökéletesíteni. Az uj hírekkel
kapcsolatosan fölkerestük a magyar sebészet
egyik reprezentánsát,
Adóin Lajos egyetemi tanárt,
aki e nagy érdekű kérdés megvilágítására a kö
vetkezőket mondotta A Reggel munkatársának:
— A St-ehmeh-féle módszer gyakorlati értéke
tekintetében még mindig nagyon megoszlanak
a nézetek — úgymond Adóm professzor. — Az
újabb bírok mellett is, amelyek c módszer to
vábbfejlesztéséről adnak számot,
egyelőre — sajnos — meglehetősen sok
okunk van reá, hogy e kérdéssel még mindig
szkeptikusan foglalkozz un k.
Az operációk során eddig elért eredményekről
több ok miatt is egyelőre bajos dolog tiszta
képet kapnunk. így mindenekelőtt meg kell
állapítanunk, hogy általában min.dcn egyes
operáció után — legyen az a legkülönfélébb ter
mészetű is — az emberi szervezet bizonyos
regenerálódást, tüneteket produkál. Az operá
cióval kapcsolatos fájdalmak fokozatos meg
szűnésével a szervezet erői mindinkább vissza
térnek s a kedély egyre biza.kodobbá válik. Ha
most ehhez hozzávesszük még, hogy a Steinachfélc operatív eljárás esetében még
bizonyos önszuggesztió is jelentkezik,
az operációnak egészen szórványos jelentőségű
fizikai, hatásán kívül, úgy megérhetjük azt a
— sajnos — meglehetősen átmeneti jelentőségű
megfiatalodási processzust, amely az ilyen mű
téteket követni szokta, ha ugyan egyáltalán
. követi. Azt mindenesetre megnyugtatónak ta
lálom, hogy az ilyen műtétek káros következ
ményeiről egyelőre nem tud az orvosi tudó-

műtétet Vart pour lart végrehajtsak. Légtől
jebb arra vagyok csak hajlandó, hogy egy
más, föltétlenül szükséges műtéttel kapcsolat
ban egyidejűleg a Steinach-féle eljaiast is al
kalmazzam. Különösen a vízi betegségek,1 ffvóksérvek operatív beavatkozáséval kapcso
latosan végezhető el könnyebben egy ilyen
műtét s
ilyen egybekapcsolt módon magam is már
‘több Stcinach-mütétet hajtottam vegre
s így alkalmam volt ezeknek a hatását közvet
len 'tapasztalat tárgyává tenni. Rajtam kívül
— úgy tudom —
Hűlt! professzor kartársam végzett több
ilyen műtétet Budapesten,
aki minden egyéb szükséges operációtól füg
getlenül is alkalmazta a Steinach-féle metó
dust a páciensek kívánságára. Ahogy tudom,
az eredményt illetőleg az ő megfigyelései
hasonló szkeptikus bázison mozognak, mint
az enyéim.
— Ami a legutóbb érkezett hírekéi illeti, az
orvostudomány továbbra is várakozó s óvatos
magatartást kénytelen tanúsítani, mindaddig,
amig az eredmények valóban meg nem győzik
az eddig bizony meglehetősen Jogosultnak mu
tatkozott szkepszist.
Így szól Adóm professzor nyihiikozt’ta, amely
szerint tehát a visszatérő ifjúságra tovább is
türelemmel kell várakozni...
(K. M.)

— Levél egy gróf és egy földbirtokos afférjáról.
Tiszt élt szer’.-észt őség 1 A Heggel junius 8-il.i számúban
„Gróf ós földbirtokos boxpárbaja egy mvlntóh'dyi n“
cimii cikküket kérem a sajtótörvény vonatkozó paragrafusóra vp.Ió hivatkozással jövő számukban helyreigazilani.
Az eset a következőképen Játszódott le: Kund Béla
' "
somogymogyci földbirtokos éjfél után 3 érakor
a PMcMóle mulatóba be akarván menni, annak szűk .b-j r Itúbun gróf 7Ve.hu
7.'chy J'dc és kéttagú hölgy! úrsnsiiga úttá’
gr.kadá)yoztato*I. amire előbbi kí.é. in
l akaral'annl n <cgr.kndátyoztatoH.
gerüli hangon gróf Zichy Edétől „como ulono" szavak
kal utat kért. Erro a gróf gorombáakodni kezdett és a
szóváltás hevében Kund botjával főbosnjtotla a grófot,
aki egyetlen ogj' ütéssel válaszolt, amire a felek szétUgyanaznap Kund Béla provokálta rrróf
választatlak
Zichy Edét, aki szinté.i megnevezte segédeit. Az ii KJ'
fegyveres clintézéso pár napi késedelmet szenved, egyrészt, mert a segédek nem tudtak azonnal megegyezni,
másrészt, közbejött fontos családi ügyek miatt. Kérem
e sorok szószerinti közi ' ét. Tisztelettel: Kund Béla földbirtokos.

I

— Beregi Miklós meghalt. Vasárnap reggel
62. éves korában meghalt a Rókus-kórházban
Beregi Miklós újságíró. Szombat éjjel agyvér
zést kapott s a mentők már eszméletlen álla
potban szállították őt lakásáról a Rókusba,
ahol pár órai szenvedés után meghalt. Beregi
több mint harminc évig szolgálta a nyilvános
ságot. Több napilapnál a törvényszéki rovatot
vezette s munkásságával megszerezte nemcsak
kollegái, de mindazok tiszteletét és szeretőiét,
akikkel hosszú újságírói pályáján érintkezett.
Bírák, ügyészek és ügyvédek, voltak a tisztelői,
alak megbecsülték komolysága, szavahihető
sége és lelkiismeretessége miatt. Kedden teme
tik a rákoskeresztúri temető halcdtiasbázából. ’
— Bécsben megnyitották a fogművesek nemzetközi
kongresszusát. Bécsitől Jelentik:
Vasárnap megnyílt
n negyedik nemzetközi fogműves-kongresszus. A kon
gresszuson, amely ío Magyarországból, Németországból,
Csehországból. Svájcból és iná3 országokból érkeztek
kiküldöttek, a többi közt foglalkozni fognak nemzetközi
fogműves liga megalakításának kérdésével is.
— Tánckurzus a margitszigeti gyermekparkban. A
margitszigeti Sziget Club nyilvános helyiségeiben a
Gratdosa Táncszalon gyermekparkját is megnyitotta, báró
Harkóczy Ilona alapítványi hölgy védnöksége alatt. A
tánckurzusokat kitűnő vezetés mellett, árnyékos helyen,
minden nap lü—5-ig tartják. A svédtorna és test fejlesztés
a Zander-intózet vezetője, dr. Melha Armand személyen
föliigyclete alatt történik. Beiratkozni délelőtt 10-től déli
1 óráig lobét. Bejárat nz nlsószlgeti Dénes-téic nyilvános
étteremnél.
— Házasság. Szóknsi Sacelldry József eljogyezto bisztrai
Farkas Ilust Budapesten. — Grünfcld Sándor leánya
Lenke és Singer Ernő o hó 28-án, vasárnap délután 2
ómkor a Joliáuy-ulcai izr. templomban házasságot kötnek.
—

A

MEFIJOSz - fiorsjátékakcló

védnöki

kara.

A

MEFJlOSz-sorsjátékakció jegyei iránt egyre nagyobb az
érdeklődés. A sorsjegyeket ezentúl nemcsak nz akció
irodájában fogják árusítani (V, Akadémia-utca 5, I.om. 2),
hanem valamennyi dohúnytozsdében, vendéglők és kávéluíznk pincéreinél, sportüzlctokben, stb. Az akció diszelnökcivó gróf Bethlen miniszterelnököt, a kormány tag
jait. az ország valamennyi főispánját, alispánját, a kép
viselők nagyrészét, Núdossy Imrét és Marinovich Jenőt
kérték föl.
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PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT
Andrá«sy-uí 39, I. em.
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■ EZÜST salvarIan oltAo
Rendelés ogész nap. Rákóozl-ut 82,1. em, 1. Rókussal szómban

— Bródy Sándor: Rembrandt. Az Atl onaeum
kiadásában ma kerül a könyvpiacra Bródy
Sándor utolsó posthumus remeke. Rembrandt
fénybe és árnyba borult furcsa fejét, hanyatló
életét rajzolta meg az élettől búcsúzó Bródy
Sándor fantasztikus vonalakkal, szeszélyes
színekkel és rembrandtian merész fényekkel.
Rembrandt maszkja alatt azonban maga az ivó
rejtőzik, az ö lelkének ragyogása és sötétsége
bújik meg a regény izgalmas és lüktető sorai
között. Bródy utolsó müvének méltatására leg
közelebb visszatér A Reggel, addig is olvasóink
figyelmébe ajánljuk e babonásan érdekes köny
vet, amelyből mai számiunkban mutatványt
adunk.
— Elfogott botörők. Kövesd Ernő Margit-köruti ékszerészüzlctében betörők jártak. Az udvar felőli oldalán
éjszaka kibontották a falat és ugj’ hatoltak bo nz üz
letbe, ahonnan különféle aranyélcszercket loplak el. A
rendőrség elfogta IAssmann József gyárimunkást, akire
rábizonyult, hogy a falbontást és az ékszerüzlet kifosztá
sát ö követte el. Lissmann a botörés elkövetéso előtt
egy nappal szabadult a fogházból. Az ékszereket llóth
Manó állástalan pincérnek adta át értékesítés végett.
Mindkettőjüket letartóztatták.
— IJgy vágta földhöz a barátját, hogy eltörte a lábát,
Szombaton este a Csanád-utcában egy kis kocsmában
idogált Laczkó István, jóbarátjával, Balta Imrével. A
kocsmából jókedvűen távoztak, do az utcán valamiért
összeszólalkoztak. A laót ember bírókra kelt, Laczkó
István átnyalábolta Bálin Imrét és a földhöz vdgta.
Ballá a földön maradt fekve, mert eltört a lába, úgy hogy
a mentők szállították a kójhátba. A rendőrség a vizsgálatot megindította.
— Az aranygyártás német föltalálójának
Jnpái konJénák Japán
kurrense akadt. Londonból írja A llcg</cl tudósítója:
Világszerte nagy szenzációt keltett a múlt évben az a
lilr, hogy Mythe német tanárnak sikerült higanyból ara
nyat előállítania. Tokióból most az n hir érkozik, hogy
Nagaoha tanár, aki ugyancsak föltalálta az aranycslnálást, útban van Európa felé, hogy Brüsszelben bemu
tassa fölfedezéséi. Nngaoha elindulása előtt megmutatta
azokat a parányi aranyszomcséket, amclj'okct eddig elő
állítania sikerült és kijelentette, hogy Mythe professzor
nem aranyat, hanem csak valami ehhez hasonló Jómét
állított elő.

__ _Olcs$ borok!.__
1 üveg MUSKOTÁLY................... 13.000 K
1 üveg RIZLING CABINET.......... 13.000 K

— Kantonban a kínaiak megölték a japán
kórház gondnokát. Kantonból iávirntozzák: A
üi'iáii kórház gondnokát egy kínai agyonlőtte.
A japán konzul erélyes tiltakoznál jtlenteii be
és’ec.vszer.smmd fölszólította Kantonban lakó
honfitársait, hogy meneküljenek az európaiak
negyedébe.
- Dunát hulla csontvázát találták a soltl nfuhwbah.
A solti rendőrség ért sitetto a budapesti főkapitányságot,
hogy néhány nappal ezelőtt a solti Dunaágbap, a nádas
ban csov.1 luizal találtak. A körorvos megvizsgálta a csont
vázat és megállapító: ta. hogy 21/-.70 év körüli férfi
csontváza lehel, amelyet a Duna vize hozott lefelé, és az
áradások, alkalmóvol a ditna! holttest a nádasban rekedi.
A rnhábr.n írott hetükkel
T. monogramot találtak.
A holttest körülbelül háromnegyed év előtt kerülhetett a
Dunába. Megindították a nyomozást.

Már az autókról is lehet rádión beszélni.
Berlinből irja A Reggel .indósitója: München
ből a rádiótechnika fcjlődóséflek szenzációs
eseményét jelentik. Sikerüli leél automobilra
olyan leadó-, illetve fölyeyőállpmásokat el
helyezni, amelyek segítségével a kéé, autó
menetközben bármikor és bármilyen, távolság
I ból érintkezhet. A rádió fejlődésében óriási je
lentőségű- találmányt legközelebb a nyilvános
ság előtt is bemutatják.
— Nyilatkozat. Gálfty Klára öngyilkosságával kapcso
latban „Egy húszéves árva uriloánj’ a Dunába öltő ma
gát, mert nagynénje rosszul bánt vele" cimii Lenkcy
Gézánóról irt cikket téves információ alapján írtam s a
cikk mcgjelenéso miatt sajnálkozásomat fejezem ki. —
l'áll József.
• A Vígszínház nyári kabaréját a hót minden estéjén
megismétlik. Kezdete 8 órakor.
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— „KöriilSiiijelegtők...“ Kit? Lovászy Már
tont. Mikor? A söpredék uralma, idején. Kik?
A gyüt.jőfogház túszai. Miért? Mert benne lát
ták a fölszabadult ország első miniszterelnökét,
így mondta el a Házban Szilágyi Lajos és még
hozzátette, hogy azok, akik „köriilhizclegték
ma a legnagyobb bűnösök között emlegetik
Lovászy Mártont. Szilágyi képviselő közlése
értékes, de nem meglepő. A háború utáni zűr
zavaros, forrongó időkben csak kevesen, na
gyon kevesen őrizték meg ítélőképességük,
meggyőződésük, emberségük tisztaságát, « több
ség a jelszavak mámorában tántorgott balrajobbra, amerre éppen rúgták, lökdös lék, irá
nyították. Ma. már mindenki tudja, hogy a lég
vár szón i j a sa b b, 1 egá.d ázab b, lóg fel elő ti en eb b
„fehérek'' azok sorából kerültek ki, akik a for
radalmak alatt a „-vörös** minden árnyalatát
végigjátszották. Korunk dokumentuma Lovászy
Márton tragikus politikai pályája, amely azért
törött meg, mert,—nyílegyenes volt. Lovászy
minden égvzakadás és földindulás között állotta
a. maga kuruc meggyőződését és ebből egy jottáf sem engedett. Úgy hisszük, nagyon rövid
idő múlva elérkezik az ideje annak a revízió
nak, araikor Lovászy Marion és még néhány
társa az önkéntes számkivetésben, hazatérhet
nek elárvult otthonukba. A hazát valóban csak
egyfóleképen lehet szeretni, de azt a közhangu
lattal szemben is szolgálni csak akkor büu, ha
cselekedeteinket önző érdek, a nyers hatalom
vágya vagy beteges hiúság szennyezi...
— Tíz év) fpsrybázrn Ítélték „CsonkotnASTyarorszá^ legzseniállaabb bctürOkírályAf*. A budapesti közönség előtt
is ismeretes Somogyi Jenőnek, a hírhedt nyíregyházi
betörőnek neve, aki századosi , egyenruhában szél hó moskodtn végig az országot és millidr dobat firő ékszereket
fs készpénzt rabolt össze. A nyíregyházi törvényszék most
tárgyalta az ál-százados úri betörő ügyét. Somogyi be
ismerte n terít ve róí-t buneselekinényekel, de azz;J véde
kezett, hogy ő isteni sugallatból lopott és rabolt, hogy
az igy szerzőit pénzzel a szegényeket segíthesse. Zavaros
jótékonysági elméletének kifejtése után pedig kérte a
bíróságtól, hogy vizsgdljdk meg elmeállapotát. Védője,
aki védőbeszédében „Csőn karnagyarorsz.lg legzseniálisabb
betörők ir(th/(l“-nak nevezte Somogyit, hozzájárult véden
cének kéréséhez. A bíróság a kérelmet elutasított a, bilnősnek mondotta /. Somogyi Jenőt IS rendbeli rablás
bűntettében és ezért 10 évi {egyházra ítélte.

— Uj részletek Amundsenék emberfölötti
küzdelmeiről. Ősiéből jelenti A Reggel tudósí
tója: Az egész norvég nép arra készül, hogy
Ainuudiscut, aki előreláthatólag julius eíső
napjaiban, talán 10-én fog Oslóba visszatérni,
fényes és világruszóló ünnepléssel fogadja.
Nagyon érdekes Eckencr kapitánynak, a
Z. R. Ili. volt parancsnokának üzenete, amely
ben kilátásba helyezi, hogy Amundsennel
együtt fog legközelebb az északi sark fölkere
sésére elindulni. A Fra-mról érkező szikratáv
iratok elmondják, hogy mily keserves napok
következtek akkor, amidőn a jéglorlaszok clvették a fölröpülés
f’
lehető-: '•géi. A —10 fokos
hidegben a„ tsarkkutatók........
.........
heteken
keresztül ki
ff í
í amelyeknek
se szálllak a röpülögépekből,
acél
c. lépte be, legföljebb ha
vázát vastag jégkéi
jégkéieg
tudományos méréseket, végeztek. Csak a mólóvöknél melegítenék föl időnként elgémberedett
tagjaikat, de ezt csak, percekig tehet lék, nehogy
sok benzin fogyjon. A „25‘ számú gépről körül
belül 20.000 norvég korona értékű műszert kel
lett hátrahagyni, hogy megterhelésükön könynyitisonek, amikor végre újból útnak indulhat
tak. Amundwenék megfigyel-'k. hegy a 87 szélességi fok körül még élőlények élnek: tengeri
Indák úszkáltak a jégmezők közölt.
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Feli! Matyi rcvílje. E hó> 27-én mutatja bo a Hulla
pesti Színház Edd Sí: tyi l"::it:J*ibb, 12 képből ni ló I.ÚtViínyes roviijót, a „éícztden l’csf-cl. Harminc i'in'k- ÓS
táncsziun viui a rovüven, uz .....
,.Egy
.......................................
éi| a Paradic■onibiill"
......
i'iniii képben az Opera és a Városi •v’.iniiáz balldtkaru is
láncol. A revü főszerepeit Kondor Ibolya, Kmochná,
lloross Gcza és Fcrcnczy játszók.

és régi ezüsttárgyakat Cplimnlrini' Bonű Kőroly-körut 2B. «. (Közteijes értékben vAflAro! ubillllillblvl ponti városház főkapunál)
tsn

Bauemé Kiss F.rjséfe®í
elvállalja úri gyermekek és fiatal leányok
nyaraltatását. (Tátraaljai gyermeküdülő,
Szcpesváralja mellett 600 m. in.) Elsőrendű
ellátás, gondos fülügyelet, kirándulások,
tennisz stb. Időtartam: julius 1-től. Érdeklő
dőknek naponta d. e. 12—1 óráig, délután
3—5-ig bővebb fölvilágositást adunk. VIII,
Népszinhúz-utca 22, IIL8. Telefon J. 5—27
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hatsz&z méter magasból zuhant te
Moraor megtett a belgr&di rSplM&gép
A pi36tai bravúros Ié!tií«je?en8éftt®2 hárította el a veszecflelfisat — A reseejmenekiőlt utas VeG’esögtyhásáről
tusDatta csafiáéísávaS a sze
rencsés 'Ufc>8)n<£s£
(A Reggel tudósitójától.) A Franco-Roumaino
légforgalmi társaság egyik személyszállító rö
pülőgépével szombaton délben indult el a buda
pesti röpülőtérről Till Jenő, a
Testvérek,
Hl, Laktanya-utcai faszén termelő és nagykereskedccég egyik tulajdonosa. TilJ Jenő, a
a Budapest—Belgrád-i légivonalon Pancsovára
akart utazni, ahová sürgős családi ügyben
igyekezett. A röpülőgép több mázsa súlyú
postaszáJlítmányt vitt Jugoszláviába s utasa
egyedül Till Jenő volt. Alig hagyta el a röpülő
gép Budapest környékét, déli 1 óra 30 perc
körül, amikor a yVonor, Nyáregyháza és Veres
egyháza közötti térség fölött röpült, a mezőn
dolgozó emberek észrevették, hogy
a mintegy 5—600 méter magasságban haladó
öpülőgép hirMen megbillen és zuhanj
kezd.
Az emberek lélcgzetfojtva várták az eseménye
ket, a súlyos szerencsétlenség elkerülhetetlen
nek látszott. Több mint VjO métert zuhant a
gép és ezekben az izgalmas pillanatokban
már 15—20 méternyire zuhant le a föld
színe fölé,
amikor a pilótának sikerült a gépet, újból
egyensúlyba hoznia. A motor nem működött,
a veszedelmet motcrhlba okozta. A pilóta
nagy lélekjelenléttel tartotta a gépet, silrlóröp üléssel próbálkozott, néhány kört irt. le,
hogy simán ereszkedjék a szántóföldekre.
Azonban ebben a 20 méteres magasságban
újra megbillent a gép, lezuhant és orrával
a földbe fúródott.

Ugyanekkor nagy Ívben esett ki a röpülőgépből a többmázsa súlyú
postacsomagokkal
együtt a gép utasa, Till Jenő és a pilóta,
Prlerre István is. Az esés erejét szerencsére
mérsékelte a fölázott, puha talaj és úgy 1711
Jenő, mint, a pilóta, csaJt kisebb horzsolásokat
és Húzódásokat szenvedett. A szerencsés zuha
nás után Monor mellett, a nyáregyházai ha
tárban, a Wekerlc-birtok tágas legelőjén ért.
földet a röpülőgép. A sérült pilótát és Til1
Jenőt
gróf Zichy Géza Lípót részesítette el
segélyben.
A gróf éppen arra haladt autójával, azonnal
a zuhanás helyére hajtott s a Pilótát és Till
Jenőt bcszállitctta Monorra. A Reggel munka
társa beszélt Till Jánoséul, aki fivére, Till Jenő
szerencsés megmeneküléséről a következőket
mondotta:
— Fi vérem a szerencsét len,-ég után Veres
egyházáról telefonon értesített bennünket. S-eniélyesen őt nem is láthattam az eset irtán,
mert
anélkül, bőgj' visszatért volna, sürgős iif:
a belgrádi gyorsvonattal folytatta,
az egyik vonal menti állomásról, ahova az
aero-táneaság utána küldött autója szállította
el. A telefonon elmondotta, hegy motordefek
tus történt és a pilóta bravúrja mentette meg
őket a biztos haláltól. Sérülése csak könnyebb
természetű, úgy hogy nyugodtan folytathatta
útját.

—- Sferza gróf gyalázkodásnak mondja Mus
solini beszédét. Rómából jelentik: Sforza sze
nátor, volt külügyminiszter, bejelentette a sze
nátus elnökének, hogy a miniszterelnökhöz és
kiiliigyn:iniszterhez interpellációt szándékozik
intézni azok miatt a szokatlan állítások miatt,
amelyeket a miniszter a kamarában az ő sze
mélye és nolitikai működése ellen fölhozott.
Sforza gróf a Stefani-iroda utján a következő
közleményt juttatta el a lapokhoz: A miniszter
elnök szombaton taktikai okokból sértéseket
zúdított felém, amelyeket szó nélkül nem hagy
hatok. Komoly kormánynak, amely komolyan
tehet szemrehányást elődjének, különféle alkot
mányos eszközök állanak rendelkezésére, ame
lyek sokkal alkalmasabbak e célra, mint a gyalázkodások. Ami engemet illet, kész vagyok
számot adni külügyminiszteri egész tevékeny
ségemről.
— Sacelláry György budapesti görög követ
lesz. A r'gi boldog Budapest egyik legérdeke
sebb egyénisége, az örökifjú gavallér és ma is
agiiis férfin, Sacelláry György, aki hosszú
politikai szereplés után az utóbbi években 4
banküzlete vezetésében tevékenykedett, most
uj fordulattal a diplomáciai pályára lép. Sacellár.v György nemrégiben töltötte be hetvenedik
életévét s az életvidám öregur pár héttel ezelőtt
uírákéit és Görögországba utazott, hogy fölujilsa összeköttetéseit a görög politikai és köz
gazdasági élet előkelőségeivel. ‘Ntyo. gondolt,
mert hetven éve ellenére még mindig uj ter
vekkel foglalkozik, hogy személyes ismeretsége
révén gazdasági kapcsolatot fog teremteni
Görögország és Magyarország között. Sacelláry
György vállalkozása annyira megtettzett az
athéni hivatalos köröknek, hogy diplomáciai
?negbiztatá.ssal kínálták meg. ama kérték, vál
lalja el a görög kormány ’ é«s görög érdekek
bndapeisti képviseletét.
— Sándor Erzsi édesapjának balesete. Sándor
Erzsinek, az Oporaház kiváló művésznőjének
édesapja néhány nappal ezelőtt agyvérzést ka
pott. Szanatóriuniba szállították, ahol állapota
már javulni kezdett, amikor sajnálatos baleset
érte. Ápolónője néhány porci’e eltávozott a
betegszobáiból s a 72 éves öregur fölkelt az ágy
ból, hogy — az ápolónő távol léi ében — ő maga,
hozzon egy pohár vizet (magának. Betegségtől
elgyöngült lábaival nem tudta elérni a kitűzött
célt, végigvágódott a 'imdlón, oly szerencsétle
nül, hogy eltörte forgócsontját. A széles körök
ben ismert úriember .iránt álltalános részvét
nyilatkozik meg.

— Kutyaverseny. Kutyaverseny volt vasár
nap Budapesten. Szép, finom, jól ápolt kutyák
tettek bizonyságot amellett, hogy az emberek
mennyi gondot fordítanak háziállataik neve
lésére, mialatt saját gyermekeik gondozását
cselédlányokra, 1 onnokra és francia kis
asszonyokra bízzák. Láttunk a versenyző
kutyák gazdái között vidékről fölrándult juhá
szokat, akiknek kutyái oly gondosan voltak
megfésülve, mintha pesti fodrász kezei közül
vitték volna ki a versenyre. Persze, a kutyát
könnyű megfésülni, a kutya nem sir, mint a
juhász gyermeke, ha a fésűt a fején érzi. És
nyilván ezért fésüli inkább a juhász a kutyá
ját, mint, a gyermekét. Ami pedig a kutyák
ügyességét illeti, a közönséget határozottan
meglepte, hogy a kutya olyat is tud, amihez
a gazdája abszolúte nem ért. így például
magasugrásban némelyik kutya
fölülmúlt
minden várakozást, <a nyomozásban pedig
olyan baklövéseket csinált, mintha Andréjkától tanulta volna a nyomozást És itt lett nyil
vánvalóvá. hogy a kutya még a hibákat is el
tanulja a gazdájától.

l®s»K
RAKÓCZI-UT 74

Jaitön és francia nap- és esöernrök a iiegegyszerabutoi a
iegdiszesebb kivitelig

Női ernyők
Tiszta selyemernyő, 16 ágú,
a legdivatosabb ............... 420.000
Félselyemeruyő, 16 ágú, leg
250.000
újabb nyelű......................
Félselycmernyő, 12 ágú, ele
160.000
gáns ...................................
Divat glória-ernyő, 12 ágú,
csont fogú .........................
120.000
Tartós női ernyő, bőrfogó
05.000
val ............
.
■

Főrfiernyők
Félselyem ernyő selyem tok
kal, elegáns....................... 240.060
Félselyein ernyő, divatos,
elegáns..............................
180.000
98.000
Tartós ernyő, jómlnŐ6égü ,
Móteráruosztályunk mintát küld,
meg nem felelő áruért a pénzt
visszaadjuk vagy becseréljük

aReggel

10

—------------- — ■... ■ ■ I

—»TJT.XJ

A bécsi rendőrség a pestihez hasonló
szélhámossággal gyanúsítja Rónainét

■ Vttéxzécwatás
a Margitszigeten

(A Reggel tudósitójától.) Horthy Miklós kor
mányzó vasárnap délelőtt a Magyar Atlétikai
Club margitszigeti sporttelepén impozáns ün
népség
keretében avatta föl a vitézi rend uj
rendőrség
—
-,
(A Reggel tudósítójától.). Vasárnap délelőtt
tagjait.
A föd avat and'ók között voltuk: Kozma
alapos
a
gyanú,
hogy
a
múlt
évi
sokmilliár

megjelent Babits vizsgálóbírónál Rónai Nán
Miklós
miniszteri
tanácsos, az „MTI“ vezetője,
dos
csalást
is
Rónámé
követte
el.
dor és engedélyit kért arra, hogy a foghuziroLőfler-Szakváry
Emil
ny. tábornok, dombóvári
dában feleségével beszélhessen. A vizsgálóbíró
Révy
Kálmán
tábornok,
Garamszcghy Sándor,
A
főkapitányság
nyomban
megadta az engedélyt- és fölilgyelet mellett kö rendőrség megkeresésének es « kert fenyit&pe
a
Nemzeti
Színház
tagja,
dr. Zsilinszky Endre
zel negyedóráig beszélgetett a házaspár. Rónai kot, személyi adatokat és ujjlenyomatokat meg
nemzetgyűlési képviselő, Nemes László Miklós
Nándor egyébként egész kötegre menő külön vasárnap
Becsbe. Arra vonatkozó tábornok és mások. Fontban 9 órakor a kor
böző nyugtát és elszámolási jegyzékét falait lag, hogy elküldötte
Rónainé
milyen
módon folytatta ‘üz Hiányzó Magasházy László alezredes, első
a felesége fiókjában, amelyek fontos bizonyi- leteit, nagyon érdekes uj vallomás
is hangzott szárnysegéd, vitéz Nagy Pál gyalogsági tábor
•’ékot képeznek a bűnügyre vonatkozólag. Eze
cl
a
főkapitányságon.
,
,,
nok, a honvédség, főparancsnoka s Nádosydmre.
ket az iratokat még vasárnap átadta dr. Gál
_
A
legelőkelőbb
helyen
ismerkedtem
meg
Jenő ügyvédnők, felesége védőjének. Rónainé Rónainéval — mondotta jegyzőkönyvbe egy országos főkapitány társaságában érkezett meg
és miután József főherceg és a honvédség fő
ma kihallgatásra .jelentkezik a vizsgálóbíró vasárnap
kihallgatott uriholgy. — Rónámé rö parancsnoka között elfoglalta helyét, harsona
előtt, hogy
videsen eldicsekedett, hogy milyen kitűnő üz jelezte az ünnepély kezdetét. Zadravccz István
leteket tud csinálni és mindjárt ajánlotta, tábori püspök a római katolikus egyház nevé
a letartóztatása miatt bejelentett fölfolya
hogy én is tetemes haszonban részesülhetek, ben megáldotta a föiavatandó vitézeket.
modását visszavonja.
ha tőkét adok vállalkozásaihoz.
Az áldóimák végeztével a kormányzó a kö
Egyébként vasárnap átirat érkezett a fő
Ha készpénzem nincs, adjam át ékszerei
vetkező beszédet Intézte a vitézekhez:
kapitányságra a bécsi rendőrfőnökségtől. , Az
met, ő azokra pénzt szerez.
— A bátorság és a tántoríthatatlan hazasze
átirat arra kéri a pesti nyomozóhatóságot,
hogy soromkiviil küldje át Rónai Nándorné Azt válaszoltam Rónainénak, hogy én az uram retet volt mindenkoron turáni fajunk legna
egyik jó arcképét és ujjlenyomait, valamint tudta nélkül az ékszereket nem adhatom ut. gyobb büszkesége, ezt tisztelték és lelték ben
összes személyi adatait, mert a Bécsbe húzódó Rónainé, amikor ezt meghallotta, nyomban ki nünk egy évezreden át és ez szerzett nekünk
nvornozá-si szálaik kibogozása közben rájött a jelentette. hogy akkor nem is veszi át az éksze- hirt és dicsőséget. E magasztos pillanatban le
nyomozási
bécsi rendőrség arra,- hogy
tett szent fogadalmatokban látom biztosit." ..ií
Tokot •
Ezen érdekes és jellemző részletektől el annak, hogy ez az eszme fajunkban tovább Is
-A/, elmúlt esztendőben Becsben a pesti
tekintve. a rendőrség nyomozása nem tudott élni fog és záloga lesz egy szebb és boldogabb
milliárdos csaláshoz hasonló nagy bűn
újabb adutokat produkálni abban az irányban, magyar jövendőnek. Véssétek lelkűtekbe mind
cselekmény történt.
hogy Rónainé hol helyezhette el azokat a mil örökre azt az igazságot, hogy
liárdos
összegeket, amelyeket különböző csalá
\ bécsi rendőrség előtt eddig ismeretlen nő
ennek a véráztatta magyar földnek a szere
ugyanis egy bécsi háztulajdonosnő palotájára saival összeszedett. Ezért dr. Bartha Gyula
tető olyan erőt képvisel, mely egyedül al
rendőrtanáosos
megbízta
Varga.
István
és
dr.
nagy jelzálogkölcsönt vett föl hamis köz
kalmas
arra, hogy a hazaflaflan törekvé
jegyzői okirat alapján. Mintán az egy év előtt Lukács József detektivfölügyelők csoportjait-,
seknek gátat szabjon.
történt bécsi szélhámosság hajszálnyira ugyan hogy tovább folytassák a nyomozást, hogy
nem
rejtett-e
el.
valahol
álnéven
vagy
ismerő

úgy játszódott le, mint Rónainénak most Bu
A kormányzó beszéde után fölolvasták a föl
dapesten elkövetett csalása — mondja a bécsi seinél Rónai Nándornc nagyobb értékeket.
avatandó vitézek statisztikáját, mely szerint
30.5 liszt, 1353 legénység, 21 várományos és 57
Zió'.sí halott kerül avatásra. Ezután a főszéktartó üdvözölte a kormányzót, majd a fő kapi
tányi diszkarddal három ütést mért a diszpajzsra a következő szavak kíséretében: ,,Tisz
telet adassák az igaz Istennek, akit a mi őseink
Hadúrnak neveztek!" Vitéz Nagy Pál, a Vité
zek Főkapitányának helyettese, átvette a diszMikorra várható az összeférhetetlenségi bizottság döntése? — „Mire a nemzet kardott s magasan tartva a kormányzó elé
ment, őt a vitézi asztal elé vezette s ott átadta
gyűlés mandátuma lejár46, mondja Széchenyi gróf, bizottsági elnök
neki a kardot, majd megkezdődött az avatási
Ellenzéki kürökbeu értesülésünk szerint sTinntfesc/rc
(A Hegnél tudósitójától.) Politikai körökben rrlhetetszertartás. A vitézek ötös csoportokban a kor
CHii.yíliCH « dolgot. hanem u házszabályok
lennek tartják, hogy a nemzetgyűlés összeférhetetlenségi
mányzó ele járultak s előtte az emelvény lép
ualó hi eatkozdstial fölakarják hivatni az
bizottsága
csőjén féltérdre ereszkedtek s a vitézek első
ÖSS.’CférhctetlCüE égi bizottságot arra, hogy
főkapitánya a diszkarddal vállirkut megérintve
miért késlekedik flallcr István ügyének napirendre
„a Hadúr nevében vitézzé avatlak'* szavakkal
az előkészítő eljárást az első tárgyalástól számított
való tűzésével,
60 nap alatt fejezze be,
vitézzé ütötte őket.
illetve az érdemleges tárgyalás megkezdésével A Heggel

A.z ellenzék házhatározatot akar

provokálni Haller István faüzletei ügyében
iiagyj'iii

i>cin

161.

munkatársa

Széchenyi Viktor

gTÓfhoz, a bizottság elnökéhez fordult ebben az ügyben
fölvilágositásért, aki a következőket jelentette ki:

— Amire a nemzetgyűlés mandátuma lejár,
talán ez az ügy is elintéződik.
Nem mondom, hogy ezt a távoli időpontot szószerint ikcll venni, de annyi bizonyos, hogy
a bizottság döntéséig hosszú hónapok jog
nak elmúlni.
Pakots József ugyanis, aki Haller ellen az
összeférhetetlenségi bejelentést megtette, fon
tosnak jelezte, hogy a bizonyítási anyag minél
inkább ki bővíttess ék és igy az újabb iratok
egész sorának beszerzése váll szükségessé.
Újabb iratok megküldése céljából fordultunk
például a kultuszminisztériumhoz is, a dolog
azonban rendkívül lassan megy, mert, például
az egri törvényszék azzal válaszolt a megkere
sésre, hogy az iratokat egyelőre nem küldheti,
mert egy tárgyalás alkalmából szüksége lesz
reájuk. Ilyen körülmények között bizony még
megjósolni is lehetetlen, hogy az összeférhetet
lenségi bizottság mikor lesz a haller-ügyben
összehívható.

staliastdra

ha pedig
,/it okok
jelentést.
ebben az

03
ez nem történhetik meg. a bizottság elnöke
tiizefes ntegjclölésóvel" tegyen erről a Háznak
A házszabályok intenciója ugyanis az, hogy
oseibeu háthalárotaf legyen provokál ható.

ffleohalt Breuer József,
a psziiioaíiaiizis megalapítója
Becs, junius 21.
telefonjelentése.)
vasárnap íncg■i pszichoanalízis
i. Breuer mint
gy elismeréssel
í. a már szinte

l.í Reggel fudósitójáni
Nyolcvanhárom éves korú
halt <lr. Breuer József. ;
tulaj d önképe n i föl i e d e z < • j e
gyakori óorvos működött,
emlegetett reprezentánsa
kihalóban levő tudós és i
orvosoknak. Föl’iinj'sí keltő munkája volt
a lélegzés fiziológiájáról irt tanulmánya és ő
volt a fölfcdczöje a fülben levő egyensúlyozó
szervnek, amelynek működését meghatározta.
Ezenkívül egy véletlen esete kapcsán megala
pítójává vált a pszichoanalízisnek. C)
() volt
ugyanis az első orvos, aki egy hipnotikus
álomban levő betegét kikérdezte a betegség
okai felöl. Ezt uz eljárást. alkalmazta is, de
Munkatársunk beszélt ezután
módszerét liz évig nem közölte a tudományos
Pakots Józseffel,
világgal. T év után, ugyancsak véletlenül,
GYERMEKEK HÜOIDOG OTTIWíA
megemlítette észleletéit Freud profcsszoi nuk,
a Hallerféle üs^zcférhctetlcnsógl áou bejelentőiével, aki
aki rögtön fölismerte a föl fedezés .jelentőségét,
Széchenyi gróf kijelentéseiről igy nyilatkozott:
Krúdy GyulAnó Gyermekotthonit, liutlnpcHt, II, Hű
vösvölgy, Páfrány-ut 7. (Telefon: ZuRliget Cl.)
Ebből
a
magból
nőtt
ki
____________
a
pszichoanalízis.
— Különösnek, tartom az összeférhetetlenst’gi Egy ideig Freud és Breuer együtt is dolgoz
llnr
kótcsztcndŐB kortól fölvesz gyermekeket neve
bizottság elnökének nyilatkozatát, amelyből tak, de azután Freud elvált dr?
lésre, tanításra, egész,súgre. Orvosi látogatás napontadr. Brollertól,"aki
Brcucrtól, aki
azt kell következtetnem, hogy
Polgári árak. Gyermekek részére n legjobb konyha •
nem foglalkozott tovább a kérdés kifejlesztésé
n tanulás tctdgyakorlatlal is ogybo van kötve. A vá
nekik nem sürgős Haller István kénviselői
vel. Breuer megmarad I. gyakorlóorvosnak,
rostól 15 percnyire, közlekedés nz öt percenként ín
reputációjának helyreállítása.
professzor sem lett, mindössze az a hivatalos
dúló 81-e.s villamossal, leszállás n Nagyhidnál. A leg
előkelőbb orvostanárok által is javasolt gyorme’
elismerés
érte,
hogy
tagja
lett
az
osztrák
tudo

Nekem azonban sürgős, mert abból a fölfogás mányos akadémiának. Nevét és érdemeit a
otthon.
ból indulok ki, hogy .képviselőtársamról van tudományos világ általános elismeréssel említi.
Gyermekek Boldog Otthona (Telefon: Zugligct 61).
szó, akivel szemben kötelező a szolidaritás.
_e
jn.sji_i.
Ezek után magának Hallernck volna a. föl
adata, hogy magyarázatot kérjen az elnök úr
Budapest legrégibb és legjobb sörcsarnoka
tól azért a nem jóindulatú nyilatkozatért,
amely reánézve
az ódium viselésének terhét jelenti kép
r
viselősége egész tartaniára.
üfiTA MENÜ 20.009 KORONA
Vigadó-tér 3
OLCSÓ VILLASREGGELI! (
Ez ellen elsősorbun magának Hnllernek kell
____________________
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Optimistább hangulat
a közgazdaságban

ur, a háziúr?
(A Reggel tudósítójától.) A budapesti háziul*, mi lesz akkor, amikor 3000 aranykorona lesz
hála a bőkezű lakásrendeletnek, ur megint, de egy négyszobás lakás évibére7 Az üzlethelyisé
csak addig ur, amíg a bázbérok beszedéséről nek már ma is lelépés nélkül kaphatók a város
van szó, mihelyt pénzre van szüksége és jel legszebb pontján. A. Belváros egyik gyönyörű
zálogkölcsönt készül fölvenni, vagy el akarja üzletházának kapuján ilyen hirdetés fehórlik:
adni házát, telkét, akkor vége az uraságnak és „Ezen házban minden üzlethelyiség, a bankfiók
elszomorodva kénytelen megállapítani., hogy kivételével, kiadó!" De a jövő évben rákerül a
ingatlan vagyona épp úgy elértéktelenedett, sor a kisebb lakásokra is s szinte bizonyosra
mint azé. aki részvényekbe vagy áruba fek vehető, hogy egy-két esztendő múlva a három
szobás belterületi lakás ára ugyannyi lesz,
tette tőkéjét.
mint 1900 előtt: 1200 aranykorona. Mert, hiába,
A budapesti ingatlanok ára egy év óta sza
a
gazdasági élet kérlelhetetlen törvényeit még
kadatlanul és föltartóztathatatlanul esik.
erdélyi háziurak és társadalomtudósok sem
Bérházak, telkek, villák és családi házak töme tudjak megváltoztatni, márpedig a béreknek lé
gesen kerülnek piacra, anélkül, hogy a zöme kell szállaniok az 1900-as évek színvonalára, ha
vevőre találna. Hatalmas bérpaloták, amelyek ugyan Budapest lakásbérlőinek a felét 1926
nek építése néhány százezer dollárba került május 1-én nem akarják az utcára kitenni.
valaha, mélyen az építési költség alá süllyed
tek. A Belváros legszebb objektumainak
c’/jrktt™-1"-1'
X B’id mai beszéde. A politikai és közgazda
forgami érteke
1911-ben kétOgyike,•. amelynek
WUIV.JXJVU XXZX^MXXXX
UXVk.UV. X^XX
millió aranykoronát meghaladott, mai három
\
 sági világ eseménye Búd János pénzügy
százezer aranykoronáért eladó; a kisebb házuk miniszter mai nagy beszéde. A. Reggel értesü
értéke nem sülyedt ilyen arányban, do által á- lése szerint a pénzügyminiszter kétórás beszé
det mond, amelynek gondolatmeneté, főbb vo
bán elmondhatjuk, hogy
násaiban a következő: Beszéde elején megálla
a kisebb házak értéke békeértékük egypítja az államháztartás kedvező helyzetét,
negyedére, a telkeké pedig egyötöd—egyamelynek
bizonyítéka a deficitmentes költség
hat ódára sülyedt.
vetés. Elérkezettnek látja az időt a, magán
Az infláció tetőpontján Berlinben is megvolt gazdaság szanálására is. Bejelenti a 82 millió,
ez a menekülés az ingatlan vagyontól, a német koronás beruházási program részleteit, továbbá
főváros legszebb házait lőhetett néhányezer a forgalmi adónak 2*h-ra való leszállítását.
dollárért megszerezni, do ma a házbórek lassú i\ magángazdaság szanálásának három irány
fölértékelésével ott megfordult már a. kocka, elvét fogja követni: elősegíti és támogatja a
a berlini ingatlanok ára közeljár már a béke hiteleknek az országba való bejövetelét, a be
értékhez, nálunk viszont a házbérek emelkedé ruházások révén friss pénzt hoz az iparba és
sével megfordított arányban csökken ez az ér a munkátlanok számát jelentékenyen redu
tél:. Mi az oka e megdöbbentő jelenségnek.
kálja; az adók fokozatos leépítésével pedig ál
talános könnyebbséget óhajt teremteni. Nyilat
mi az oka annak, hogy inig a házak bozakozik majd a köztisztviselők fizetés rendezésű
űllandóan
emelkedik,
a
tőkeértékük
dóka
nek ügyéről, az agrár- és ipari hitelekről és
fokozatosan csökken?
minden jel arra vall, hogy Búd beszéde, kije
Az első és legfontosabb oka, hogy a házbér- lentései és tényállításai nyomán valamivel
rendelet elhibázott és önkényes kezdetből és enyhül a nyomott és reményvesztett közgazda
föltevésből indult
........ ki.
—. abból,
------- hogy
----- Budapest sági atmoszféra...
még mindig a régi Budapest s hogy a gazda
ídeofei veszedelmesen feszültek és min
sági élet eltolódása semmi befolyással a házak denX „Németország
pillanatban elpattanhatnak", jelentette ki u minap
és lakások piacára nincsen. A magyar kor dr. Hjalmar Sehacht, a német birodalmi bank elnöke,
mány megfeledkezett arról, hogy Budapest a legnyugodtabb német emberek egyike. Tényleg a múlt
voló a háborít elölt az a város, ahol az európai beli megnyugvás után a berlini tőzsde, a német gazda
kontinensen a legmagasabb béreket fizették. sági élet ldegccntrunia olyan nagyfokú idegességet árul
Csak Stockholmban fizettek nagyobb béreket, el, amelyhez foghatónak rég voltunk tanúi. Az idegességet
mint nálunk, de mi is csak azért tudtuk meg a német bányaipar fenyegető válságának az árnyéka
fizetni, mert
váltotta ki. A Ruhr- és a Rajnavidék nagy ipari eentruMagyarország és Budapest 1900—1014 között
maiban bányák ós kohók egyniásután szüntetik be tizehosszú konjunktúra korszakát élte.
mcilict. A golBcnkirchenit kivevő alig van nagy bánya
Olcsó volt a pénz, olcsó kölcsönökkel lehe vállalat, amely üzemét no korlátozná vagy meg ne sziintett építeni, néha nagyobb jelzálogkölcsönt ka tetné. A 3/anncsnian-niüvek, Thysscnék, a lolhrlngiai, a
pott az épittető, mint amennyibe a háza került, Hivernia ós valamennyi állami üzem vagy megszüntette
a lakások rögtön bérlőre találtak, mert a varos a szén- ós vasprodukciót, vagy a minimumra korlátozta.
lakossága amerikai ütemben szaporodott s a A bányáit körül tároló eladhatatlan szénmennyiség is
vidékről évről-évrc költözött a fővarosba a sok egyre növekszik. A gazdasági életet rendkívül nyugtala
megtollasodott, vagyonra szert tett család. nítja az a titkos harc, amely a banktőke és az ipari töke
Különösen 1905—1910 között gyorsult meg ez a | között a kulisszák mögött zajlik. Nyílt titok ma már,
folyamat s igy állott be az a különös hclyz^4
hogy a banktőke elvesztett domináló helyzetét a német
hogy olcsó pénz és olcsó munkabér k mellett, iparban a kibontakozó válság során visszaszerezni igyek
egyre emelkedett a lakások bére s az 1900-as szik. A másik súlyos jelenség a sorban lcjíiró külföldi
éveghez viszonyítva, a bérszínvonal 30—lóik kölcsönök visBzaflzetési nehézsége b könnyen lehetséges,
kal emelkedett. De a mai Budapest már nem a hogy a nénit* gazdasági élet hamarosan hasonló súlyos
régi. Ma, sajnos, Belgrád, Pozsony es Bukarest tőkehiányban ’og szenvedni, mint a tőle keletre fekvő
álcáin emelkednek viharos gyorsasággal a ber- államok.
házr.k, Budapest lakossága pedig megszaporo
X Gabona uac. Az európai gabonapiac lassan
dott ugyan, de nem jómódú emberekkel s
emelkedő te ideneiája az amerikai terméskimu
hiába szabta meg a bölcs minisztérium a
tatásokra vezethető vissza. A világ gabonater
bérek alapjául azok kulminációs pontját,
mésének mennyiségét egyelőre megközelíthetőa drága 1917-es béreket,
lég bein lehet kimutatni, sem Kanada, sem
Oroszország,
sem a földgömb déli felének ter
ma még van elég ember Pesten, aki lakást ke
res, de egy-két esztendő múlva már aligha lesz méskilátásairól becslés még néni került a
s mihelyt a kamatláb ázsiai magassága is csök nyilvánosság elé, csak az Egyesült Államok
kenni fog, a bérek újból a házak értékéhez földmivclésüjyi hivatala lelte közzé az aratás
lógnak viszonyulni ós a háziurak hiába várják, várható eredményeit. E kimutatás szerint
hogy a házak értéke érje el a bérek magassá Amerikában a kenyérmagvak erősen csökkent
git. A bázbórek, hiúim, kell hogy az emberek terméseredményével számolnak, a múlt évi
vagyoni helyzetéhez és jövedelméhez igazodja 873 millió busói helyett csak 661 millió busel
nak, mert arra, hogy a munkabérek és fizeté búza, 63.4 millió busel rozs helyett csak 53.3
sek emelkedjenek a bérek és a megélhetés ma millió busel várható, úgy hogy a termés
gasságához, nagyon kevés reményünk lehet. A fölösleg búzában a múlt évi 263 millió búséi
nagy lakások esnek e szigorú törvénynek elő helyett csak körülbelül 50 millió búséit fog
ször áldozatul,
kitenni. Egyelőre még nagymennyiségű óbuzát
hoznak át az észak európai kikötőkbe, ennek
már ma is tele vannak a lapok kiadó nagy
oka
azonban az, hogy nagy készleteket igye
lakások hirdetéseivel,
keznek fölhalmozni Németországban az, uj
vámtarifa életbelépte előtt. Bár az amerikai
terméseredmények az előzetes becsléseket rend
szerint meghaladják, nem valószínű, hogy akár
az orosz és a kanadai, akár az argentiniai ter
(GYÁRI RAKTÁR) AÜTÓFÖLSZISRELlSSEK
més ezt. az Európába exportálható kenyér
s
NAGY ."ÖZSEF |
magvak e nagy hiányát teljes mennyiségben
B TELEFON 21-97
ANDRASSY-IJT 84
pótolni tudná.
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Telefon; 105-78

^szobafestést ^j^ralitzer

(A Reggel tudósítójától.) A lefolyt héten
mintha jobb idők virradtak volna ránk és ez
a körülmény a legjobban igazolja azt a tételt,
hogy évtizedek óta minden kérdést a gazda
sági problémák dominálnak. Bethlen hazahozta
azt a jogot, hogy azokat a' súlyos pénzösszege
ket, ameZj/e/ceí az ország gazdasága kiizzadott,
Ismét bevezethesse az élét vérkeringésébe.
Azok a súlyos milliárdok, amelyeket leg
nagyobb mértékben a kereskedelem, ipar,
mezőgazdaság és általában a gazdasági élet
tényezői hordtak össze —
hosszú időre megbénítva az egész gazda
sági szervezetet,
t
— most visszakerülnek rendeltetésük útjára.
Egy óhajtásunk van. Vajha a kormány ez
úttal kivételesen, rendes szokása ellenére, gyor
san cselekednék. Ne várjon addig, ameddig el
vész a segítség hatása, amikorra legyöngül az
érték, amikor már annak az összegnek több
szörösére lesz szükség, amelynek egyszeresével
is nagy dolgot cselekedhetnék. Határozzon
gyorsan, intézkedjék,
induljon meg a munka,
kezdődjék a befektetés, az építkezés, az utak,
hidak javítása. A részvénytársaságok pedig
ébredjenek annak tudatára, hogy ismét cse
lekvő tényezőkké váltak. 11a a cselekvés gyors
lesz, Búd János fölértékelési rendeleté tartal
mat nyer, a vállalatok hozzá mernek majd
nyúlni a fölértékeléshez azzal a hittel, hogy
a kimutatott belértékek egy valóban élő gazda
sági szervezet vagyonrészei. Ki fog tűnni az is,
hogy a kimutatott belértékek a legtöbb válla
latnál rendkívül alá varnak érlékelve, a tőzs
dén pedig, amely az utóbbi napokban mintha
némi bizalmat mutatott voüna, erős fundamen
tummá válhatik az a tudat, hogy nemcsak
órákig tartó szalmaláng, hanem igazi javulás
ereje fűtötte az utolsó napok mozgalmait.
A tőzsde múlt heti eseményeit vizsgálva, meg
ái lapíthatjuk, hogy határozott kivásárlások
folynak.
k. biancooladáeok megszűntek, sőt födözési
vásárlások is voltuk már nagyobb mér
tékben.
A pénzintézetek körében is elnyomták a vé
teli megbízások az eladási rendelésieket. Azt a
hírt, hogy a pénzügyi kormányzat éppen a leg
rosszabb napokon érezte annak szükségét, hogy
a tőzsde kérdésével komolyan foglalkozzék,
meghízható forrásból megerősítik. A pénzügyi
kormányzat beavatkozására egyelőre nem ke
rült a sor, bizonyos azonban, hogy nagyban
hozzájárult a hangulat megjavításához és a
piac lendületéhez az a tudat, hogy a hét elején,
a kritikus napokon a kormány számolt azzal a
kötelezettségével, amelyet az állam jól föl
fogott érdeke parancsolt reá.
X Javait a frank éa líra árfolyama, Zürichből jelen
tik A Rcggcl-nek: A francia és belga frank árfolyama
megjavult a zürichi piacon, ha a kezdő árfolyamok valamclycst le is morzsolódtak a nap folyamán, A francia
frank árfolyama vasárnap 24.35-re emelkedett. A belga
frank 24.05-ről 24.15-ro emelkedett. Az olasz líra, mely a
forgalom kezdetén 19.05-ről 19.37% omelskodett, 19.8-ig foly
tatta vasárnap a javulást. A líra tohát egy nap alatt
csaknem három százalékkal javult. Ez a javulás az olasz
kormánynak azzal az Intézkedésével függ össze, amely
mindenáron meg akarja akadályozni a lirdval való spe
kulációt.
r

r
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augusztus elsejére, lehetőleg első emeleten,
abszolút modern házban, közvetlen tulajdo
nostól vagy főbérlőtől ügyfelem részére.
Irodámban sxcsnéíyasen teendő ajánla
tokra reflektálok csak. Ügynökök kizárva.
Dr. Rosenberg Miksa, ügyvéd, Budapest VII,
Rákóczi-ut 70. szám

Pénzkölcsön

évi 24% kamatra

Bejegyzőit oégok váltójára, bármoly ssakmaboll Árufedezet
tel. Diszkrét elintézés. Tiniden Haí. eng. vAllnlata,
Dohftny-utcn 57. s*. alatt. Telefon i Joarsef 00—91
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Az Unió-színházak kén^szeregyezségi ügyét
ma reggel tárgyalják a Markő-utcai törvény
szék esküdtszéki főtárgyalási termében
Szenvedélyes támadások készülnek az Unió igazgatósága ellen
(A Reggel tudósítójától.) Az Unió-szinházak
esődönkivüli kényszeregyezségi ügyében ma,
hétfőn délelőtt ’.zIO órakor kezdődik az első
egyezségi tárgyalás. Dr. Csiky Károly tör
vényszéki biró a kényszeregye,zségi eljárás
megindulásakor kibocsátott hirdetmény szerint
a tárgyalás helyéi a törvényszék Alkotmány
utcai részének első emeletén levő tárgyalási
termébe tűzte ki. de ezt az intézkedést az utolsó
napokban ?ne,<7 kellett változtatni, mert a meg
lehetősen nagy tárgyalási terem előreláthatóan
szűknek bizonyulna a hitelezők nagy tömegé
nek befogadására. Épp ezért a polgári törvény
szék kölcsönkérte a büntetőtörvényszéktől a
Markó-utcai fronton
a második emeleten levő esküdtszéki fő
tárgyalási termet és itt fog lezajlani a
nagyszabású kényszeregyezségi tárgyalás.
Dr. Csathó Kálmán, mint a bíróság által ki
rendelt vagyonfölügyelő, hatalmas, kötetszámra
menő jelentést dolgozott ki a mai tárgyalásra.
Kimerítően foglalkozik ebben az Unió-szinházi
üzemek rt. ügyeivel, ügyleteivel az alapítástól
kezdve a kényszeregyezség megindulásáig, sőt
az egyezségi eljárás folyamata alatti dolgaival
is. Beható vizsgálat után kimutatja, mik vol
tak azok a közvetlen okok, amelyek a vállalat
fizetésképtelenségét előidézték, majd részletesen
beszámol a működése alatt folytatott szanálási
akciókról. ('■ fölmerült, különböző tervekről,
javaslatokról s azok jelenlegi állásáról. El
készítette a vagyonfölügyelő a hitelezők be
jelentése alapján a tartozások táblás kimuta
tását is, amely
" nflliárd és 800 millióra

A
a

rúg. Ez az összeg azonban nem meríti ki az
Unió adósságát, mert e közel 10 milliárdos
passzíva nem tartalmazza az Unió-szinházak
alkalmazottainak a követelését. Ismeretes,
hogy a bíróság a színészeknek és az Unió egyéb
alkalmazottainak engedélyt adott arra, hogy
követelésük összegét és mibenlétét a tárgyalá
sig jelenthetik be. A művészgárda és az egyéb
alkalmazottak éltek ezzel a jogukkal és csak
az utolsó ólában jelentették be követelései
ket több mint 550-cn, úgy hogy ezeknek alföl
déi gozása és az előírásos táblás kimutatásba
foglalása csak későbbi időpontban történhet.
A Reggel értesülése szerint a ma kezdődő tár
gyalás meglehetősen
zajos lefolyásúnak
ígérkezik, mert egyes hitelezők szenvedélyes
támadásra készülnek az Unió vezetősége ellen
különösen azért, mert a részvénytársaság ingat
lanaira az igazgatók jelentékeny nagy össze
geket kebeleztettek be. Így dr. Bányai Sándor,
a rossz emlékű Magyar-Amerikai Bank egy
kori vezérigazgatója 600,006.000^ dr. Faludi
Jenő, az Unió vezérigazgatója 700,000.000, dr.
Révész Jenő és Barna Bertalan igazgatók 600—
600.000.000 korona kölcsönt kebeleztek be
az Unió összes ingatlanaira
1924 november 1-én. Ezért a kölcsönért heti
2°/o-ot, vagyis évi 26(,/a-ot fizetett az Unió, ugv
hogy a kamatok mindenkor hetenként utólag
adattak ki. Erő.-, jogi vita indul meg majd
arról, hogy az igazgatókat a telekkönyvi jog
alapján megilleti-e a külön kielégítés, vagy
pedí gnem.

háború óta nem volt olyan fényes
szezon Londonban, mint az idén
Ötvenezer autó az ascoti versenypálya bejáratánál — Száz
ezerfontos nyereségek és veszteségek a kártyakaszinőkban
Hogyan él egy előkelő angol a szezonban

London, junius 19.
(A Reggel kiküldött munkatársától.) Három
hét óta nem esett eső Londonban, három héten
keresztül egyetlen felhő sem takarta el a
júniusi napot. London boldog. Az emberek
csak a szokatlanul nagyszerű időjárásról be
szélnek, a lapok első oldalán közük a meteoro
lógiai jelentéseket és az időprognózist, il/djus.
junius, julius a három hónap, amikor az angol
udvar, az arisztokraták, a fonlnábobolz és a
tengerentúli dollármilliomosok
Londonban
élvezik gazdagságuk minden örömét. A három
hónapos „season" alatt vannak az udvari bálok,
a fényes garden partyk, a nagy kiállítások,
az epsomi derby, az ascoti verseny, a llenlcyregatta és a nagy színházi premierek. Az alsó
ház is ilyenkor ülésezik, az arisztokrácia erre
a három hónapra vidéki kastélyaiból fölköltö
zik londoni palotáiba. A véletlen * pedig úgy
akarta, hogy a szezon alatt van Mária királynő.
György király és a walesi herceg születés
napja, amelyeket nagy ünnepségekkel és ud
vari bálokkal ünnepelnek meg.
Londonnak a háború óta nem volt ilyen
fényes szezonja,
mint az idén. Az előkelő szállodákban a három
hónapra minden szoba le van foglalva. A

brit fővárost elözönlötték az idegenek, a ten
gerentúli milliomosok. Ezek az exotikus gaz
dagok csak úgy szórják a pénzt, észre sem
veszik, hogy a szezon alatt mindennek két
szeres ára van.
A szezon most ér le el tetőpontját.
Kedden kezdődött az ascoti hét és tart egészen
.szombatig. Ez a négy nap az angol gazdag
ság látványos revüje. Az epsomi derby elázott
az idén, kétszeresen várták tehát a turf sze
relmesei az ascoti versenyeket. Most pompás
időben naponta százezrek özönlik el a vasutat,
hogy a Londontól 30 mérföldnyire fekvő ascoti
pályára kimenjenek. Az első napon
aO.090 automobil állott az ascoti pálya be
járata előtt.
Az idei ..Koyal Aocot“ olyan volt, mint egy
udvari garden pgrly. I'agyogó napsütésben
fiirödtek a friss, zöld rétek, amelyek üdítő
alapszínét, mintha telehintették volna virágok
Kal.: „csodálatos elegánciá.ju, tarka selymekbe
öltözött (lámákkal, szürke-fekete zsakettem,
c.ilindercs gavallérokkal. Az urak gomblyuká
ban fehér szegfii, a hölgyek ruháján sokszínű
él ovi rág. Az emberek alig törődtek a lovakkal,
inkább a gazdagság, a pompa kánrázaf.r.« nn-

A K. M. A. C. jubiláns versenyére szerelt

noramájában gyönyörködtek. A verseny után
a windsori kastélyban nagy garden party,
több mint 500 meghívottal. Az udvar angd!
vendégein kívül ott vannak a domíniumok
exotikus fejedelmei. Ascot után a szezon leg
nagyobb eseménye a juniusvégi kétnapos ud
vari bál a Buckingham Palócéban.
Ekkora „társadalmi elfoglaltság"* mellett
nem érdektelen, hogy’
miképen él egy előkelő angol a szezon alatt.
Későn kel. Tizenegy óra tájban kilovagol a
Hyde Parkba, a. Rottenrof-hoz. Itt találkoznak
össze az előkelő lovasok vagy a Richmondi
Parkban, ahol galoppoznak. Ha valakinek
nincs kedve lovagolni, akkor villája vagy pa
lotája kertjében golfozik, tenniszezik. Félegy
felé átöltözik, utcai ruhát ölt. A hölgyek könynyü selymet, az urak zsakettet, cilindert és
„shopingol“-ni, bevásárolni, korzózni menn '
a Bond Streetre. Az autót az egyik mellékutcá
ban hagyják és gyalogosan sétálnak végig a
londoni Váci-utcán. Egy és két óra között a
város egyik előkelő éttermében löncsölnek, a
Piccadíllyn vagy a Strandon, utána kiállitáso
kát néznek vagy moziba mennek. Londonban
délután 2 órakor kezdődnek a mozik és a finom
emberek ilyenkor járnak a „cinemá"-ba. Ncgv
óra felé teázni mennek. A legelőkelőbb löncshely
és délutáni táncos teaszalón az Old Bond
Strcet-i Embossy Dancing Club, ide a walesi
herceg is gyakran ellátogat. Hat órakor haza
mennek. A hölgyek nagy estélyi ruhát, vesz
nek, fölékesitik magukat, az urak frakkba öl
tözködnek. Dinerre a Baritonba, Savoyba, Brrhelega Claridgésbe, Langhamba mennek. Fé'
kilenc felé színházi előadást néznek végig. Ti
zenegy óra. felé hazamennek vagy pedig sa/'fcreznek valamelyik előkelő étteremben. A sze
zon alatt majdnem minden este magánbálok,
gardenpartyk vannak. Ilyenkor legföljebb éj
jel 2 óráig mulatnak. Aztán elhallgat a jazzband, hazamennek a vendégek.
Péntektől keddig „week&nd", liél vég van,
ilyenkor a conutryra, vidékre megy mindenki
vagy a „scaride“-re, a tengerpart mellé. A leg
előkelőbbek áthajóznak a francia „Le Toquet'-bn, ahol csak angolok vaunak a szezon
alatt, francia beszédet még véletlenül sem hal
lasz. Le Toquet-ban nagy kártyakaszinó van,
gyakoriak az 50—100.900 fontos nyereségek
és veszteségek.
A szezon után, augusztusban, a birtokra utaz
nak, kipihenni a fáradalmakat vagy átjönnek
a kontinensre, Parisba, Berlinbe, Becsbe, ellá
togatnak Ostendébe, Karlsbadba, Biarritzba és.
a kontinens többi előkelő fürdőhelyeire. Szep
temberben kezdődnek a skóciai vadászatok.
November végén pedig a Riviérára vágj’
Egyiptomba utaznak.
Angliában rengeteg a gazdag ember és itt
érdemes is gazdag embernek lenni, mert ha
pénzed van, itt jobban élhetsz, mint a konti
nensen egy i£azi fejedelem.
Korda Tibor.

5, 10, 15 és 20 kg.-os postacsomagokat
vidékre bérmentve küldünk!
(Kivéve rizs és cukor után)

tanuló fiút
fölvesz Fenyves Dezső Rt
Vlf, Kúroly*k tirut 9.
,wr in

Jelentkezés a reggeli órákban
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MARTON

FIUNEVELÖINTÉZET
bennlakó és bojúró közén- és elemi iskolai tanulók
számára, XVII. tanév.

érkezett be!

Budapest VI, AndrAsay-ut OS. Telefon 19S-43
Szflntde! nyaraló* és sporttelep Balatonszárszón

Prospoktus
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,
maga gyakran szokott Párisba utazni: ki az a
Salaberi, akitől oly hangosak napok óta összes
hivatalos és félhivatalos színházi berkeink?
— Jcy, kérem, nagy ember az dm...
— Mondja, Bendegúz, kinek néz engem? Már
megint azt hiszi, hogy nem ön vagyok a „ki
maradt" Intim Pisla, hanem maga. Nálunk
ezt nem lehet, öcsém, mert mi nagyon jól tud
juk, hogy Salabcrt ur egy párisi Bárd-atya,
akiből hűséges adlátusa, Berény Henry, a kü
lönben ördöngösen ügyes operett- és pantomimíró csinált Zola Emilt, Calmann-Lévyt, Caillaux-t, szóval rendkívüli francia embert —
Budapesten. A kitűnő Salabert nagyon rendes,
élelmes zeneműkiadó Parisban, aki a shimmy-,
blues- és fox-kottálfkai szép kis vagyont szer
zett magának — persze frankban és nem ma
gyar koronákban —, azzal betársult a Moulin
Rouge-ba, na, de hogy ő lenne Paris leghatal
masabb kiadó fejedelme és a legendák a tizen
négy színházról, hát ebből, öcsém, egy szó se
■igaz. A magyar-francia barátság érdekében
mindenesetre
örvendetesnek tartjuk, hogy
legelőkelőbb egyesületeink és a legkitűnőbb
magyarok banketteken ünnepük a francia
Bárd-atyát, azonban nem titkolhatjuk ama
véleményünket, hogy a nagy enthusiasmust,
amelyet, magyaros vendé . szeretetünk minden
őszinteségével a derék Balabcrtre pazarolunk,
kissé túlzottnak találjuk. Egyébként van sze
rencsém konstatálni, hogy a nagy kiadó eddig
egyetlen magyar darabot, regényt, holtát, novellás- vagy verskötetet nem vett, mindössze.
Halmay Tibornak és Molnár Verának tett
bizonytalan céllal szerzödtetési ajánlatot egy
Párisban leendő vendég szereplésre • • •
— Na, ez se jön többet Pestre 'Anatole
Francénak!
— Miért? Csak jöjjön és érezze jól magát,
hallgassa Henry barátunk stilizált magyar
nótáit a szigeten, csak aztán ne csodálkozzék,
ha Párisba visszaérkezve, nem fogadja a köz
társasági elnök a pályaudvaron, aki bizonyára
nem is txidja, hogy őmosziöségc a világon van.
— Hehelie..,
— Nekem maga somolyoghat... 'Ami a szive
men, az a számon. Volt már az idén a Budai
Színkörben? Más színházban amúgy se nagyon
lehetett...
— Nono, leérem: a „Charley nénje", azután
*A kis huncut" és „A nóta vége" próbái?
— Hát a „Charley nénje" Csortosunk coupja.
Meg is nyerte, természetesen. Öröm ezt a .pom
pás legényt látni a színpadon. Ha nem magyar
színésznek születik, ma a világ egyik első
artistája. Ami pedig a jövőt illeti: dicséretes a
Sebestyén Géza nagy önbizalma, amellyel
Pétcr-Pál havában úgynevezett nagy premiert
mer adni kőszinházaban. „A nóta vcgé"-ről
annyit tudok, hogy nyilván a múltakra való
tekintettel, a premier jegyei elővételben keltek
cl. S még mondja valaki, hogy Zerkováczi Béla
barátunknak nincs szerencséje.
— Na, és a Bús, az kutya?
— No nézd csak, hát persze, hiszen ő is szerző.
Nahát akkor neki is szerencséje van. S ha már
szerencsésekről van szó: tud-c valamit azokról
a szerencsésekről (vagy szerencsétlenekről?),
akiket az Unió-szinhdzak prezumtiv direktorai
között emlegetnek?
— Biztosat nem.
Lázár
— Biztosan én is csak __
..........Ödönt tudom,
akinek dircklorságát, amint ezt már két héttel
ezelőtt c helyen leszögeztük, megnyugvással és
bizalommal látnék. Azonban megdöbbenéssel
tapasztaljuk, hogy nem hallottuk még az Uniószínházak jövendő alakulásával kapcsolatban
Beöthy László nevét említeni azzal a súllyal és
komolysággal, amelyet az ő ragyogó neve
tehetségben, szakértelemben és presztízsben
mindenki fölött jelent. Beöthy László nem
maradhat lel az Unió-színházak uj alakulatá
ból, az ő pihentetésének nagy luxusát a magyar
színházi közélet nem engedheti meg magának.
Ez jusson eszükbe ma délelőtt a törvényszék
esküdtszéki termében azoknak az uraknak, akik
a parcellázás nehéz és felelősségteljes munkáját
végzik. Most pedig..,

— ... jön a pletyka?

~ Igen, azaz, hogy nem. Előbb egy házas
sági hírt hadd prezentáljak kellő ünnepélyes
séggel: Bella Pál, a „Világ" ragyogólollu
kritikusa csütörtökön veszi feleségül Pécsi
Blankát, a Magyar Színház hárfahangu,

zengötchetségü herőindját.
— Szívből gratulálok!
— Magam is. Ami pedig a pletykát illeti,
tulajdonképen nem is pletyka, hanem édes-bús,
megható pesti történet. Egy kis pesti színésznő,
Dolinay Piroska, csónakkiránduláson volt múlt
héten Visegrádon a vőlegényével és annak

öccsével. Este 10 óra felé indultak vissza Pest
felé, amikor hirtelen szélvihar kerekedett s a
csónak a koromsötét éjszakában a Duna kö
zepén fölborult. A két fiú tudott úszni, a kis
színésznő azonban nem s menthetetlenül bele
pusztult volna a Dunába, ha barátai — meg
érdemlik, hogy neveiket ideírjuk, — Fon Fe
renc és Endre fölváltva nem emelik a fuldokló
kisleányt a viz fölé. A kis Dolinay ajkán
egyetlen kiáltás el nem hangzott, hősiesen
hagyta magát úgyszólván percenként életrccibálni a hullámokból, ómig végre félórai ret
tenetes küzdelem uéán el nem érkeztek egy
dunai kotrógéphez, amelynek személyzete az
tán valamenyiüket megmentette... Dé tanul is
azóta úszni éjjel-nappal, mi ni ha csak az olimpiászra készülne...

Utolsó órában,..
(A Reggel munkatársától.) Ma, 1925 junius
22-én délelőtt, közel tízéves fönnállása után,
eltemetik a királyi törvényszéken az UnióSzinházüzemi és Színházépítő RészvOnylársa_ volt
súgót. Öt színháza
*1 az
_j Unió Rt.-nak, öt
színtársulata, rengeteg munkása, tisztviselője,
ingatlanai s raktárai, telve sok drága színházi
holmival, díszletekkel, ruhákkal, csecsebecsék
kel. „A díszletek, — a ruhák, az Unió műhe
lyeiben készültek..." — állott a szinlap alatt
s a színész, aki igaz: öt színház tagja volt, öt
színházban .játszhatott és kereshetett, mégsem
arra gondolt, hogy milyen hatalmas vállalat
hoz is tartozik, hanem arra, hogy öt színház
zárja be előtte kapuit, ha egytől elküldik.
Egészségtelen volt a tröszt, egészségtelen volt
még a régi Nagymagyarorszúgon, a háborús
évek izzó konjunktúrájában is; flancként ha
tott, rossz volt tudni, hogy a város tiz egyné
hány színháza közül —
öt egy kézben — trösztben van!
Ez a tröszt volt az első álamerikai gründolús
Budapesten, szemre tetszetős, de valójában
mély alapok ndlküli, elhibázott s már születése
perecben halálra Ítélt intézmény, amelynek
agóniája abban a percben megkezdődött,
amikor Beöthy László tehetsége s a Kohncr
Adolf és Fiai cég aranyai egy mellékajtón
távoztak a cifra Potemkin-palotából.
Nem volt létjogosultsága ennek a trösztnek,
mert ez a város békében sem volt még a trösz
tök városa, a háború óta pedig, az elszegénye
dés s a már nem is cifra nyomorúság éhező
esztendei alatt úgy hatott, mint egy nevetséges
vurstliattrakció, kártyavár, amelyről mindenki
tudta, s ha nem tudta, érezte, hogy az első szo
lid szélvihar szét fogja fújni a szélrózsának —
legalább öt irányába. Ez a szélvihar kérlolhetctlcnül megérkezett s meg kell végre inonda ii: kishitű, gyönge legénység fogadta. Ka
pitány nélkül, szén és motorok nélkül, papír
vitorlákkal, cél nélkül és fejetlenül hánykolód
tak az Unió flottacgyaégei a gazdasági vihar
ban s amit meg nem bocsátanak' a parancsnok
nak soha:
elsőnek szállott a mentőcsolnakba s vattát
dugott a fiilébe, hogy ne hallja a kétségbe
esett legénység átíiozódását, amely előtt
az utolsó pillanatig titkolta a veszélyt...
A vádlói székből hangzik az is, hogy hazárd
volt s a veszteit tét után a play or pay-bvi
a play-t választotta. Futott, mert fizetni néni
tudott. Az ujságiró azonban, aki látta Faludi
Jenő verejtékező homlokát, ha előszobájának
ajtaja egy pillanatra kinyílt s aki tudja, hogy
álmatlan éjjei s küzdelmes nappalai őt is föl
őrölték, az objektivitás rideg jogán nem ta
gadhatja meg velő az emberi részvétnek azt a
minimális adagét, amely minden elbukottnak
kijár. Akart valamit, nem sikerült, elbukott s
lm voltak bűnei, bűnhődik értük keservesen.
IMintahogy bűnhődnek áldozatai is,
akik nem tudhatták, hogy meg kell vizs
gáin lek, vájjon van-e erkölcsi és anyagi
ílintorlandjuk azoknak a szerződéseknek,
amelyeket oly nyugodtan írtak ala a Vig*
színház volt igazgatójának u.j irodájában.
A mai kényszerog-vezaégi tárgyaláson dől el
u sorsuk újból az Unió gazdátlan színházai
nak. Ez utolsó órában A Reggel
Heggel sorai csupán
egyre ügyel mentetik azokat, akiknek a dön
tés joga megadatott.
Jó! vizsgálják meg, kinek a kezeibe teszik
le színészek, tisztviselők, munkások százai-

HŰiás ssaplaKoBí félúron!
Hibás és kiselejtezett paplanok 200.000 K-tól
Gyönyörű virágos hibás paplan 800.000 K-tol
följebb árusittatnak, inig a készlet tart.
SÁNDOR „IDEÁL" RAPLANGYÁR
IV. Kammerraityer KArolv>utGa 1, KOzp. városháia
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nak sorsát. Feddhetetlen tisztességü, kor*
rokt cinbereknek adják át a színházakat,
olyanoknak, akiknek személye erkölcsileg és
anyagilag egyaránt teljes garancia arra nézve,
hogy személyzetüket nem teszik ki az ideára —
az első esős napon. Egy színház nem nyárt
vendéglő, senki sem reudezkedhetik be csak egy
szezonra, vagy pláne egy félre: az elkövetke
zendő idők teljes erkölcsi és anyagi fölkészült
séget kivannak meg minden vállalkozótól. Ura
kat és grandseigneuröket, tehetséges és lelki
ismeretes férfiakat akarniuk látni az Unió szín
házainak élén s nem fezőröket, szélhámosokat
vagy a sikátorok uzsorásait, akik mosolyognak
a tradíciók fölött s a magyar színészet nagy és
nemzeti hivatását üzleti lámpáik, színes fénye
m- Heti óhajtják gyakorolni. Ezt jegyezzék
meg jól az urak!
Egyed Zoltán

Ruhák
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A fönt! árak ezer koronában értendők

szuterénjében, IV, Kossuth Lajos-u. 9
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PITROFF MIKLÓS
oki. gépészmérnök, autóspeolalleta

SOFF0RISKOLÁJA
Fölvételi iroda: Erzuóbat-körut 18. izém. I. emelet 18.
Telefon: Józsof 118-79. Következő olcsó ceonorttanfolynm
julius hó 1-ig Jólentkezök rászóró egymillió koronás tan
díjjal. Héexletr© is fizethető, minden pótdljazás nél
kül. Saját luxusautó, Mogáuklképsés Is
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Az író is azt, mondja: „dolgozik", (le milyen latódik, mégis csak az tetszik nekik és csupán
nem igazi, milyen más az ő munkája a festőé azt érzik meg, ami cifra, csinált vagy élettelen.
hez mérten. Az írás, ha jó, legtöbbször kín, de Be sokszor lenézi őket ezért a férfi, volt rá eset
a piktura mesterség és minden, úgyszólván — én tudom —, hogy ki is szeret belőlük. De
testi munka: gyönyörűség. És ha nem csinálod, nem kell szomorkodni az egészen: — vissza
csak nézed, az is külön öröm. Ajn jobb lesz ta szeret.
A két lány ott táncolt körülötte a művész
lán, ha a közismert titkokról nem sokat beszé
lek, még túlságosan bölcs lesz az olvasó és le nek — be kár, hogy nincs e szónál jobb — és a
remegő vörösbarna, a. téglapor meg aranyos
t
Egy tékozló fiút akart festeni. De olyan fut, nézi a végén a magyarázó Írót...
fekete festékpásztákból gyorsan támadt, föl
A
két
lány,
az
úri
és
a
paraszti,
szintén
ott
akinél a komoly, de jó apa még fontosabb, mint
az élet.
a fiú. Látta ■ a képet együtt, egyszerre, majd mozgolódtak a. festő körül. A kis szolgálónak támadt
A
finom
lány meglepődve nézte, csudálkomég
valami
hasznát
lehetett
venni,
friss
ron

igy, majd amúgy, többféle változatban, amíg
tisztelt, Ha nem volna kemény és nagy
végre megállapodott és félt, ha. fölébred, nem gyot hozott, lenmagolajat kért kölcsön, vagy zott,
dolog, azt mondanám., hogy csak tisztelt. El
látja majd egyféleképen. Valósággal láza volt jószagu terpentint, amire a tömpeorru Rem ismerő
és hízelgő tekintetet vetett az öreg
brandt
orra
a
jó
érzéstől
mozgott.
A
finom
kis

a látástól, mint amikor „Az írástudó"-t pinemberre, hogy ilyent tud. Sőt mármost valójá
gálta, akkor is kitört rajta egy benső forró hi asszony viszont belebeszélt, tanácsokat adott,
— Csakugyan? Jgazán? Úgy találja? ilyen ban nem is látta öregnek.
deg. A foga vacogott bele, főkép munka előtt.
— Ó — mondd rajongással —, ezt nem tudják
válaszokat
adott Harmcns mester. Azért kétel
És most még jobban, mint azelőtt, (mert külön
attól is félt, hogy olyan régen nem dolgozott: kedéssel nézte, amit csinált, előre, hátra ment. azok a férfiak, akármilyen fiatalok is. akiket
a munkát elfelejtette. A szeme is romlott biz Alkotmányának az alapja, a két lába bizony én ismerek. Mit tudnak? Kereskedni. Kámfort,
tosan, ismerős kis ablakos szobája, ahol állvá tántorgott is alatta, de szerencsére nemigen szegfűszegei, gyömbért venni és eladni. Meg
nyát föltüzelték, az sincs meg többé. És az za vette észre, inkább azt hitte: a föld forog. aranyat. (Nem is olyan szép az arany.) Nekem
varta legfőképen, hogy csak most jutott eszébe (Abban az időben terjedt el ez a balvélemény.} van egy rokonom, aki el akar venni, az le lúd
Kis szolgálója háta, mögött — nézvén a ké vágni egy összetört lábat. De egy széklábat
a kép. Méri nem régen?
se. tudna megfesteni... ó, Rembrandt, ne men
— Furcsa ez! Hogy jutott eszedbe? — kér pet — megfogta:
jen maga tőlünk soha, el, mert amíg itt van és
—
No,
no,
öreg,
öreg
ténsur.
Vigyázzon,
el

dezte az öndiskuráló. És a fiára gondolt. Titusz
láthatom, addig boldog vagyok!
csak elcsavargott, elherdálja, amije van és esik!
Markja, — nem vagyok biztos, igy liivták-e?
— Mért hagyja magának azt mondani: öreg!
összetörve, megalázkodva odatámolyog hozzá, a
— a szolgáló leány nevetett, grimaszt vágott a.
karjába, az ölébe! A fiú arcát és hogy lefogyott, — szólt, rá az úri hölgy.
— Mert ez itt a képen, ami most csinálódik, házikisasszóny olvadozó szemébe és a pitlyét
nem látta és nem is akarta látni. Ó, be le
fogyott, milyen sovány! A hátát látja. A vé ez a. fiam. Akinek ilyen nagy fia van, mint ez félreli uzva morog la:
— Elég régen tanulja, tudhassa. Meg mind
a Titusz, az már vén ember.
kony vállát, amint a sírástól reszket!
hiába:
ezt a, ténsurat, lessen megtudni, mán
—
Ez
a
Titusz,
akkurát
ő!
—
kiáltott
föl
a
♦
négyszer is ellicitálták. Ha olyan nagy bűvész,
cselédleány.
.4 kép maga... Alig várta a reggelt. 'Amikor
Rembrandt nem zavartatta, magát, ő is tudta mé van igy ő? Egy inge van, cceak.a kimosom,
világosodott, rá a vászonra! A szája úgy moz már, hogy a hölgyek, akármilyen szépek és hogy másnap tisztája legyen. Nekem, ugyan
gott, mint a csecsszopóé, ha anyja emlőjéről fiatalok, vagy öregek és csúnyák legyenek is, i nem mest< rember. Egy bádogos több, egy csó
álmodik. Csak festő tudja azt, hogy milyen kéj a képhez nem értenek. Csaknem mindig azt tet nakfara gó még több. Az, ki groggot árul éccaka.
a gusztusos anyaggal, a buta, de engedelmes szik nekik, ami rossz, sekély vagy ami. még na az uceán. az még több. Volt nekem uj szoknyát?
ecsettel, az erőszakos, de naiv kenőbádoggal gyobb hiba — a csinos. A festés, az igazság, — kásmirból, am't ig’’t — nem veit! Borosba
dolgozni.
az élet, bennük lakik, rajtuk át és általuk foly- • járok, Gyöngyöm nincs. Csipkém nincs. A fű-

Bródy Sándor
Rembrandt-regényébői
Piktura

tíz «.

Grenadin minden színben ....
Mosódelén, divatos mintákban
Zefirek, minden színben.........
Azsur függönyetamin,..............
Francia cárnamarocain, legújabb minták.
Selyemfényű ruhavászon S,®"
Buretvászon öltönyre 90 cm. sz.
Divateponge 100 cm széles ...

<1

Dívatkockás alj- és ruhakeim 3, duplaszéles
Kostiimkelme, angol zsanér
Tiszta gyapjú eolinszövésii riihakelme

33.000
55.000
85.000
használati ÖltÖnykcIlHO 140 cm széles ..
85.000
angol
ilivatöltönykelme,i58 cm. sz., 178.000
Fölöltó- és raglánkelmeujdonság 140 cm sz. 120.000
Kombinált öltönykellékcsomag 160.000
(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)
Eredeti annr.’i és francia ruha- és hosztümkeiméKnen
óraasi vaias^teiií rcndhlviu oücso arnüban

Fürdősapka................................... 16.500
Fürdőcipő ..................................... 30.900
Fürdőtrikó, JSég ..................... 71.000
Fürdőruha, &Jlabl’ ..................... 97.000
Legújabb frottir-strandkabát . 430.069
Legújabb frottir-strandruha . . 490.000
£>ruhf.eur.t<b«n)
Nőé k©yerk©5t©toíTift Icgnjabb fnzön
Angol Homcspun női kabát tavaszi ujd. |580.000
(CsaU

Fenyves mosott sifón.............. 36.500
Bőrerős angin .............. 16.800
Kitűnő alsónadrágköpper .... 25.000
Batisztsifón, 83 cm széles ........ 21.800
Batisztsifón, 130 cm széles ....... 38.850
Pamut lepedővászon, 150 cm széles 45.000
Pamut paplanlepedővászon X 50.000
Kitűnő törülközők..................... 19.450
Pohártörlő.................... ............. .. 14.800
Kávéskészlet, od*“J|ye8 ...... 148.150
Damaszt étkészlet, 6 személyes 220.000
2, 2%, 3 és 4 méteres
szövet, selyem és mosó

(Csak CaEvin-térj ArisháxunkbanJ
Női batisztzsebkendő, azsurral
5
azsurral.
*><?
Női nappali mg, hímezve ..... Jo
Női hálóing, azsurral..............
72
Női nadrág, azsurral, hímezve..........33
Silón szoknyakombiné, hímzéssel. 64.000
Sifón nadrágkombiné, htnizéssci . 66.600
Füzővédő, azsuq és hímzéssel . 42.500
Pamutvászon párnahuzat .... 70.009
Pamutvászon paplanhuzat.... 170.000
Színes paplan, kitűnő minőségű ... 215.090
Valanszicn-esipke........................
500

•

11.800
12.800
13.500
16.000
19.500
24.000
27.500
39.000

Eponge-ruhák, legújabb fazon . . . !222.000
Divatcsikos aljak .......................... 89.000
Mósóvoálruiiák legszebb kivitelben 80.000
Trikózsemper , miisolyomből minden színben '120.000
Fehér grenadinblúz........................ 89.000
Férfi gumi esőköpeny ..................... !298.000
iitíJ rMhAkbun noyy válnsstők

SeBsramasstáSy s

Trikóseiyem miiselycmből duplnszélos . , e
Nyersselyem minden szinten, 85 cm sz ■les .
Crépe de Chine, divatszinekben . .
Divatmintás japoné, 85 cm széles .
Japoilé-selyem minden színben,8.5 cm széles
Hímzett nyersselyem minden szinbon, 85 cm

marariá&tarfeJfc Pökláílan
KIKOí(iWuE&iM olcsón

49.000
59.000
85.000
95.000
78.500
95.000

rUbtöltaftátofetiani és fraitirMeltnékben örilsl választód
(Csuk Culvht-Sűiri árutt&sunkibrm)

Fehér szsurozott sifónzsebkendó'............ 10.000
Színes nappali ing, fé/ríiül.ö.n. .s.n.1’. 69.000
59.000
Színes munkásing.....................
llayémellü ing, fehér.............. 92.500
Kitűnő hosszú hálóing............ 95.000
Hosszú alsónadrág, köpperből 64.750
Ilövid alsónadrág, kitűnő minőség . 29.500
Pyjama öltönyök, nagy választékban 214.600
és saföv&ttóruosstály :
(Csak Colviti«t£rl éruhánunkbnn)

9.000
Női harisnyák, minden színben
33.000
Fátyolvékonyságu nui harisnyák,
.
7.000
Férílzokni, tartós minőség. k
33.000
Divalmintás és hímzett férfizokni,
15.000
Gyermektrikók..........................
Gyermek apacstrikó "-"íg1.8Zi.^°". 25.000
Férfitrikó minden sziliben mfnőíóg 30.000
Gyermekzokni, mintás, több színben. 10.000
Különleges mintájú nói mellények "z'nben. 148.000

MIiiní&kftf
i

kívánságra
készséggel kUMünk

aRegcel

1925 junius 22.

lembe semmi sincs, álcát egy vadleánynak.
Ennyit adok a mázolására!
Egyedül maradt Heskiával. A nö a férfi,
mega'áztatásáiól még inkább föUüzelve, képes
lett volna ezt megcsókolni, vagy legalább is
hagyni magát, hogy megcsókolják. Harmens
azonban nem vette észre, dolgozott mámorosán,
a szédülésig, a megbutulásig. Csak egy-egy tört
mondatot vágott oda a megbabonázott őznek,
aki saját arcát látja a tóban és tovamenni nem
tud, félős, hogy beleszédül..,
— Ha mindig velem egy műhelyben lett
volna, mikor dolgoztam... Hogy megy most a
munka... Ne menjen ki innen soha. De ebédre
hívnak, hallja?! — mondd Rembrandt.
— Minek enni, én nem is ennék! — szólt a
lány, valóban karcsú, de vem törékeny, hosszan
és merészen iveit a törzse. Otromba szó és os
toba fogalom. Mint délszaki virágnak, — me
ri int az a virág! -~ a tölcsére. A fáradt ember,
hogy munkájáról fölnézett és feléje fordult,
szinte megrémült a szépségtéől.
Enni és aludni nem tudott ezen a napon. Iz
gatott volt mindenféle gyönyörűségtől oly
annyira, hogy ez éjszakán igy beszélgetett ma
gával:
— Te Rijn, elesett fiú, mégis csak szerencsés
vagy te! Szeret valaki. Olyan nagyszerű — bár
zsidó — urinö. hogy szépségre meg különös
ségre nincs nála előbbrevaló.
— Es le is szerelsz valakit. Nem őt. Mást.
— Kit? No megállj!
♦

Még itt állott, vigyázott, lerkonragadta ma
gút, nehogy a maga és valaki más vesztébe ro
hanjon. De már csaknem öntudatosan gondol
kozott, sőt diskurált róla:
— Csúnya dolog, piszok. De nem volna c leg
jobb, ha feleségül venném?
— Vég csak az kellene. Egy konyhaszolgálót.
Kit mást. Talán egy öreg polgármesterilét?
Euj, de csúnya egy öregasszony. Egy német
i- 'a.';-, láttad, barátom, egyszer. Kranachnak
hívták, vagy hogy a csudába. Milyen utálatos
volt az öreg nénvoer. aki egy fi ’.' il férfival ki
ránt csókolodzni. Ahogy ránézett. amint meg
éri, tel'. ?! Es egy öreg ember, aki szép fiatal
leányra mereszti a bagoly szemét. Az má -, más!
— feleségül venni. Csakis, csak ez lehet. Mert
külön! en elszalad. Már jártam. igy, az a lány...
Hogy h it Iák ?
(Negyven esztendővel előbb ismerte azt, aki
nek a nevét, a vezetéknevét se tudta. A kereszt
ül vére is csak azért emlékezett, mert az ingére
gót-betücel e,z volt kibimezve: „Rosa“. Talán
német, de lehet, hogy flamm volt. Nagyon ke
veset beszélhetlek egymással. Éppen csak a
iégés dolgokat. ..Eí gröl tél “ „Élu, A Tóga
vacogott, alig tudott uralkodni magán, hogy ne
remegj' n és a nő r. cg ne utálja. Így is mosoly
gott, amikor hozzája bujt. Nem mondta soha,
hogy „gyere megint, ne sokár Csöndesen el
engedte. Egy szót se szólt: édes, kedves, derék
legény vagy, ki vagy? Mi vagy? Nem is tudta
meg soha, még a nevét sem.)
'**

A kis nő „Az éjjeli őrségen!'1 Nagy mulatság,
hogy mennyit törték rajta a fejüket az embe
re!-: ki roll, hogy került a. képre, tekintélyes
bakok k" é? Igen kézenfekvő és kínálkozó a
gondolat, I ./ meg akart alázni más, állásbeli
és társai
inbeli hölgyeket. A fwMrasxtot
ak irta tatán kihozni. Evőmén!in sok magyará
zatot fűz ehhez az esethez, de nem hinném, hogy
igaza van. A logika ga rádiósán akar eljutni
ehhez a Htokhoz, de énszcrinlem ilyen esetben
minden logika hamis. Egy fény, vagy színfolt
! ellett az öregnek — vagy mit is mondok, ak
kor még fiatal volt és nem tűrhette, hogy csupa
l 'mnemü legyen az óriási, vásznon. Egy kérés
nő‘ingrcdienciáf is bele akar! vegyit ont. Es
miért éppen ezt? Mért ilyent? Nem véletle
nül-e? Vagy szándékosan? Talán a fömegrendclönek valami tündéri, de mégis félbenmaradt
gyermeke, volt? Bizonyos, hogy az „Éjjeli ör
eg" talányos nőalakja nagyon, közel állott a
s.ivéhez és különös, hogy a látomásaihoz nem
hasonlít egy sugárnyira sem. Valami vad ne
miség van a nőalakban, hisz Rembrandt még
akkor fiatal volt. Abban az időben mindenki
parolázott vele, neves, gazdag és ezért termé
szetesen tisztelt ember volt. Mostanában már
csúszott lefelé a. saját lejtőjén; némely főköszö
nök már nem is köszöntek neki. Nem vették
észre, nem akarták, észrevenni.
Egyszerűen szegény és öreg lett és a kor tár
sak kíméletlenek. Es az öreg piktor alkalmasint
nem azért festett és nem is sejthette, hogy
Picrpont Morgan, vagy valamelyik Rotschild
ur milliókat kínál egy-cgy vásznáért vagy az
okos és érdemes nénid ltodé tanácsos ur majd
a jövőben katalogizálja.,.
?!p-1 k I a g j; e c* c« e k ő t szereti, csak
'j

íl*

nyalókái

tör
1 vess neki, mert 07, kitűnő gyümölcsízekből
óvakodjunk az utánzásoktól!

6,

készül

(Vándor cukorkagyár, Budapest VII, Hiiszápu. 6

_____ _

IWszáz fűmet készít az amerikai filmgyártás a Wv® szezonra
Mialatt egész Európában az az iránya a ki
nematográfiának, hogy, számbelileg visszafej
lődik, ellenben minőségben mind értékesebi)
alkotásokat produkál, addig az amerikai film
gyártás tökéletességén és technikai fölkészült
ségén kívül számbeli fölényét is igyekszik meg
tartani. Az a gyártási program, amelyet a leg
közelebbi évre legutóbb közzétettek és amely
1925 augusztus 1-től 1926 julius 31-ig terjedő
időközre vonatkozik, hétszáz film készítését je
lenti be az amerikai közönségnek.
A Metro-Goldwyn-gyár 52 filmet vett pro
gramba. Ezek közül két nagy film tarthat
igényt általános érdeklődésre. Az egyiknek a
cime „Maré Nostrnm", Blasco Jbanez legújabb
novellájából készül. Rex Ingtam rendezi és
Alice Terry és Antonio Moreno játszák a fő
szerepeket benne. Elkészül a legközelebbi he
tekben „A vig özvegy" is, amelyet Lehár Fe
renc operettje után Érleli von Stroheim ren
dezett. A Goldwyn készül a „Ben Húrt" is, ezt
a híres történelmi regényt, a főszerepben Bá
nion Novarroval. Ugyancsak ez a gyár hoz két
uj Lillán Gish-filmet is a jövő szezonban, vala
mint megfilmesíti Jules Verne híres regényét,
a „Rejtelmes sziget‘‘-et.
A Paramount-filmgyár egyik legnevezetesebb

része az, hogy a magyar Íróik milyen erővel
szerepelnek benne. Vajda Ernőnek „A válópörös hölgy" cimü darabját megfilmesíti a gyár,
Pola Negrivel a főszerepben elkészíti Lengyel
Menyhért és Biró Lajosnak „A cárnő" cimii
drámáját és ezenkívül is programba vett még
néhány magyar témát, köztük „A hattyút",
Molnár Ferenc színmüvét. Ezenkívül még ma
gyar vonatkozása a gyár programjának, hogy
Cecil B. Be Miile, a „Tízparancsolat" rendező
jének két uj filmjében Várkonyi Mihály játsza
a főszerepeket.
Az United Artista Mary Pickforddal hoz uj
filmet. Charlie Chaplin is befejezi uj alkotását
„The Gold Bush" címmel, D. W. Griffith „Sally
of the Sawdust" címmel programiroz egy ha
talmai, filmet és Rodolf V alentino is uj szerepre
vállalkozott.
Nagy produkciót hoz a First National is,
amelynek filmjeiben Norma Talmadge. Coustance Talmadge. Riehard Barthelmess és az
egész First National-gárda játsza a főszerepe
ket. A First National ezenkívül programba
vette amerikai arányokban a „Quo vadis?" el
készítését, amelynek ez lesz a harmadik földol
gozása.

vissza
szóra!"
A mosolyogva busuló magyar nóták leg
nagyobb része azért hat annyira mindnyájunk
szivébe, ni rt a 1 ••gszíbb, legbelsőbb emberi
erz'-s&iüknek ad egy-két képen, hasonlaton
keresztül kifejezést. A legszebb magyar nép
dalok egyike, amely ezernyi-ezer ember lég
iit holtabb, de leghőbb vágyát szólaltatja meg,
az, amelynek híres í-.orát idéztük.

engem annak idején fölkeroBOtt, én Is fölkeressem saját
otthonában.

Nincs ember. aki ne omló! czvék vissza boldogan
ifjúkoréin, nincs ámbár, aki ne nézne szívesen
élete tavának fenekére és minden ember hálás, ha egyegy szép ifjúsági emléke újra megjelenik és elvonni
szentel elClt.
Nos, nem tudunk elképzelni olyan középpolgári em
bert. akinek legszebb ifjúsági emlékei közó ne tartoznék
Verne Gyula. A fantázia ragyogó szárnyain röpültünk
Vernével egykor, lélegzetvisszafojtva nyeltük a betű
ket és bámultuk a képeket, műikor az események gyors
rohanásával ránk tört és álmaink hősei lettek .Jules
Verne alakjai.
A legjobban lebilincselt mindnyájunkat Jules Verno
sok emberfölötti hőse között, minden bizonnyal Sándór Mátyás, alt! azonkívül, liogy hős, bátor, vak
merő, még magyar Is volt.
És most a K;.nuir:>-mozi a jövő héten visszahozza egy
szóra ifjúságiink <> legszebb emlékét, Jules Verno
csodaszép magyar tárgyú regényét, a „Sándor Mátyás’-t.

Nemcsak mai eszünkkel, de régi emlékeirnkkel, ifjúságunk illatával is fogunk gyönyör
ködni ebben a csodálatos alkotásban, amely
valóban legszebb emlékeinket fogja elénk va
rázsolni.

LiiSan 0üs!b ünneplése NewyorM&an
Lilian Gisli
amint Ncwyorkból jelentik — nagy
ünneplésben részesült nemrégiben llobokenb.’ii, Newyork
kikötőjében. A művésznő ugyanis legutóbbi szerepének
eljátszása után, nem uz amerikai művésznők módjára,
reklám utazást lett, hanem csodaszép gőzjuchtjún Amerik.i j.art vidékein bolyongott mar hónapok óta. Most uj
szerepének megkezdésére visszahívta a Metró—Oold'.vynfiimgy-.ir és Liliun Gi-li visszatért kéj utazásáról • Ncwyorkba. Megérkezésének napja véletlenül összeesett. azzal
a nappal, amikor cg.v nagy newyork! színház egy
napra műsorra vctlo j.ilian Gish legutóbbi csodalatos
Hímjét,
„A fehér •ipútm'-l, um.lynck ez a külön bemutatása
veit az ezredik előadása Newyorkhan.
Bármilyen hatalmas és nagy moziváros Newyork,
mégis „A fehér apáca” az egyetlen Ilim, amely ennek az
egyetlen városnak a területén eddig ezerszer került be
mutatásra.^

A filmet e héten a
kö'óötrség’áuctk és ha
leumhoz segítette a
budapesti közönség is
reprizét.

Egy

Kamara mutatta be a
Newyork az ezres jubi
filmet, érthető, hogy a
szívesen fogadta a film
M

Irüttö Kivel® esv mftflyar
ftimgy&rlioz

Eschtruth Natália, a legnépszerűbb német
regé nyírón ők egyike, néliánysoros levelet inté
zett a legutóbbi napokban a Star-filmgyái-hoz,
amely a .kiváló írónőt meghívta Budapestre,
abbó'í az alkalomból, hogy a ..Lon.gyel.ver", az
írónő egyik legnagyobb értékű regényé, újból
a közönség el? korül. A lóvéi a következőket
tartalmazza:
— Egyéb elfog, it ,0111 nem engedi meg. sajnos,
liogj szives mcgiií nsukimk .legel legyek, do szivem
mel.' lelkcmmel és minden érzésemmel r.z írnok fővuros. : 11 vugyok. Különleges hálával kell íki'ikrc gondol;• ... m: 1' e.
i;
i v-eny' nii.
: z ón k lllmjo parath'ii é-< \ ilúgrrszójó uép.izcrüsJgct uzer::?’.!.
A magyar (ilmgyú-lásnak nAIomaúl hivehb és lelkeHt'bh propagálóját, harcosát öltök nem Is képzelhetik.
A magyar (llmnilivósz.ot crc.io nyilatkozik meg abban,
hogy ezt 11 regényt, amelyhez n német iilmgyárak nem
mertek hozzányúlni, megíilme.silették ós világsikert arat
lak vele, l’etrovleh Szvctiszláv nrrnl nemrégiben alkal
mam volt megismerkedni és neki személyesen fejeztem
ki köszönetemet azért a nugyszerü produkcióért, iiinclylyel munkámat dindalrn vitte. A filmet itt láttam
Berlinben, de ha nem volna nkndrUyn, bizony clmonleiu volna önökhöz, hogy a magyar filmgyártást, amely

Az emííSFek aíjváíroiB nie^ smeW
a íWéffiM
A tragédiák szezőnja az emberek minden
napi életeben a^ tél es az orz, amiikor a ködös,
felhős égbolt fénytelen szürkesége ráborul az
emberek lelkére, sötét fátyolba borítja a gon
dolkodást és mint a szürke Gondanyó, úgy
nehezedik mindenkinek a szivére. Nyáron,
amikor a napfény mosolyog le a kék égbolt
ról, kissé könnyebben veszik a legsúlyosabb
gondokkal küzdő emberek is az életet. Nyáron
nem csinálnak tragédiákat az emberek a ba
jaikból, de nem szeretik azt sem, ha a tragé
diákat, más emberek szomorú bajait, teregetik
olébük. A nyár a croquísk, a kabarék, a revük,
a vidámság szezonja.
Nagyon jól tudja ezt Iiaróczy József, a Tó-mozi vezér
igazgatója is, aki a maga közönségét nem is traktálja
súlyos problémákat és lelki depressziókat fölidéző tragé
diákkal.
Vidámság és kacagás, ez a nyár természete és őzt
nyújtja a Tó-niozl is.
Már ezen a héten is pompás amerikai vígjátékokkal
ós burleszkokkel szói-akozta-tja a Tó-mozi a közönséget,
do a jövő héten egészen kidönlegesen pompás amerikai
vig.iátékcstéi lesznek azoknak, akik a Városligeti tó
melletti tündéri torraszon akarják estéiket eltölteni.
„A tartalékos férj” és „Add vissza a babaruhám” a
cimo a Tó-mozi jövő heti két kacngtatóan tökéletes
vigjátékslágerénck,
amelyet természetesen
kis burlcszkok serege fog kísérni és élónkitoni.
A pompás műsort a Corvin-Szlnház is játssza péntek
től kezdvo.

A inié^szerthéffl
méhek®
Az elmúlt napokban egy budapesti napilap
ban, amely külföldi kan.’ikaturá.kkal szokta
élénkíteni és ililusztrálni hasábjait, egy ame
rikai művésznek a karrikaturája jelent meg
Collcon Mooro amerikai filmmüvésznőről. Aki
ről karikatúrát csinálnak, az már népszerű.
Amikor egy politikus nagy pozícióba kerül,
altkor a karrikaturarajza!ók rendszerint nem
ismerik. Ha nem nagy férfin és nem veszi
körül a közvélemény népszerűsége, akkor a
karrikaturara.jzolók meg sem tanulják arc
vonásait. Amikor pedig a vicclapok hasáb
jain megjelenik, az már azt jelenti, hogy a
közönség ismeri, kedveli az illetőt.
Ugyanez a helyzet a
valakit karrlkírozni,
kiváncsi.
Collccn Mooro tehát
mes ceruznliegyre

színpadon is. Nem érdomos olyas
akinek arcára a publikum nem

azok közó tartozik, akikot érde
venni, aki érdekli «z amerikai
publikumot.
Ha pedig valaki tudni akarja, hogy az amerikai mű
vésznő mivel érdemli meg a karrikatura népszerűségét,
nézzo meg e hélon a Kert-moziban „Az élőt korbáosa”
cimii társadalmi drámát.
amelynek Colleon Mooro
játssza a főszerepét teljes ős tökéletes művészetével.
E Ilim mellett a Kert-mozi fizonzációs műsorának má
sik amerikai filmje, a „Fiametta” Is a legnagyobb
érdeklődésre tarthat számot ás igen nagy sikert arat n
műsor két pompás burleszk.lo, különösen a Chaplin,
„A rend őre” cimü ötlctos ós kacagtató Chapltn-illm.

PSMKiikóczl-ut
ms K.mi
’ia ParKmozgd
és Muzeum-körut sarok
A
Amerikai burleszk. Főszereplő: Háruld Lloyd

Amikor egy férfi igazán szeret
Amerikai társadalmi film 7 fölvonásban
(Virginia Vally éa Normann Korry)

Ben Turpin legújabb 2 fölvonásos bnrleszkje

Békcfffy ILáfiiJó konferál
Rojtvéuyfllni III. sorozat
Előadások 8>» és 10” órakor. Tclofon: J. 152-87, J. 74-90
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BajnoHcsapatunlíat legyőztéK
Elberfeldben

Elkeseredett küzdelem árán győztek
a pannonok a MAC Jubllárls regattáján
A gtriffmadarasok a szenior nyolcasban, a hungaristák pedig a négyesben vitték
diadalra színeiket — A í,vadak‘* versenyében kilenc csapat verekedett

(A Reggel munkatársától.) Bár vasárnap dél
után többször eleredt az eső és a Derby is
hatalmas konkurrenciát jelentett, a MAC jubiláris evezősversenyén, amely a Margitsziget
melletti pesti Dunaágban folyt le, többezer
főnyi előkelő közönség jelent meg. A leg
nagyobb érdeklődést a MAC és a Pannónia
nyolcasai keltették a jubileumi versenyben.
A pannonok Török nyolcasa elejétől végig
vezetve, pompás stílusban biztosan győzött
a griffmadarasok fölött.
A MAC evezősei ezután a szeniornyolcasban
kárpótolták magukat, amelyben a hungáriástákkal vívtak ádáz küzdelmet. A finishben a
pesti Dunaiig mindkét oldalán elhelyezett
MAC-tagok óriási zajt csaptak és szócsöveken
igy biztatták társaikat:
- ffoss£-s*a&-bat/ MAC! MAC! MAC!
Ettől szinte újraéledve, hatalmas csapások
kal, mint győztesek haladtak át a célon Nagy
Jenő kitűnő tanítványai.
Részletes eredmény:
I. Kormányos négyes, II. oszt.: 1. MAC 8 p. 10 mp.
2. Brünner RV 8 p. 15 mp. 3. Nemzeti HE. — Pannónia
elült.
II. Újonc nyolcas: 1. Hungária 7 p. 10.4 mp. 2. MAC
7 p. 21.6 mp. 3. Pannónia nfegyedhosszal.

III. Kormányos négyes, I. oszt.: 1. Hungária (Marik.
.Táray, Götz, Walter (stroke), Jelűnek (korm.) 7 p. .9.6
mp. -2. Pannónia három és félhosszal.
IV. Szenior egyes, I, oszt.: 1. Szcndoy Béla (Neptun)
7 p. 29.4 mp. 2. Orosz A. (Duna) 7 p. 43 mp. 7 hosszal.
V. Junior négyes: 1. Váci SE 7 p. 26.4 mp. -. RÁC
7 p. 35.4 mp.
.
,
VI. Kormányos doubló (egyletenkiviilick részére): 1.
Schön ílvérek (Saxo korín.). 2. Michl testvérek, toob
hosszal.
.... , „
VII. Junior skiff: 1. Knoblauch Géza (Neptun) 8 p.
03.4 rop. 2. Kertész (Nemzeti HE), 4 hosszal.
VIII. Kormányos négyes (vidékiek részére) 1. Váci SE
7 p. 50.6 mp. 2. Movo Esztergomi HE, 10 hosszal.
IX. Szenior doubló (non cox). I. oszt.: 1. bzcndey
Morich (Neptun) 7 p. 47 mp. A Orosz fivérek 100 méter
nél föladták.
X. Jubileumi nyolcas: 1. Pannónia (Hautzinger, Wawra,
Bartók, Wavra II., Úrik, Blum, Mókuska, Török (stroke),
Zoltán (korm.) 7 p. 04 mp. 2. MAC, Ívhosszal.
XI. Katonai verseny (ketevezős): 1 Győri utászzászlóalj.
XII. Szenior nyolcas: 1. MAC (Felele, Schneider, Walter,
Szabó, Cfhillányi, Nagy, Jakobsich, Gaál (stroke). Hampel
(korm.) 6 p. 43 mp. 2. Hungária. 3. Brünner RV.
A kiváló sporteredmény és a mintaszerű rendezés
Dichtncckert András vozórkari ezredes, Durand Félix,
Filippo'vich Károly, Voigt Rezső, dr. Sofró Róla, továbbá
Keresztes H. István és Nagy Jenő amatőrtrénerck ér
deme.
(G. L.)

Vasárnap zajlottak lo az utolsó bajnoki döntőmérközéselc, amelyek során az ETSC— URAK 3:2, a Világos
ság-Testvériség 3:0 és a Cipészek—Kalaposok 3 : 1-rc
végeztek egymással.

Bárány István országos rekord alatt győzött
az uszókoalició viadalán
Síposs Manci ujj rekordja — Hollóssy a melluszó bajnok — Az Argentorvándordijat az egri diákok vitték el
(A Reggel tudósítójától.) Az uszókoalició első nemzet
közi versenye úgy sportbelilcg, mint anyagilag kitünően
sikerült. A vasárnapi eredmények közül
Bárány István teljesítménye vezérkcdlk,
mert a kiváló egri úszó 100 méteren beállította országos
rekordját.
Új országos rekorddal Sípos Manci kedveskedett a 100
méteres gyorsuszásbau.
Az Argentor-miivck értékes vándordija a ma már világ
hírű „egri úszók" zsákmánya lett.
Részletes eredmény:
I. Magyarország 200 m. melluszó bajnoksága: 1. Hollóssy Frigyes (NSC) 2 p. 58.6 mp. 2—3. holtversenyben
Bitskey Zoltán (MESE) és Friedberg (IWAS) 3 p. 06 mp.
II. 100 m. hátuszás, I. oszt.: 1. Bartha Károly (NSC)
1 p. 16 mp. 2. Bitskey A. 1 p. 18 mp. 3. Klausz (MTK)
1 p. 21.2 mp.

III. 100 ni. gyorsuszás, I. oszt.: Bárány látván (MESE)
1 p. 01.8 mp. (Rekord beállítva.). 2. Gáborffy (NSC) 1 p.
04.2 mp. 3. Magyar (MTK) 1 p. 07.2 mp.
IV. 100 ni. hölgy, sprint: 1. Sípos Manci (NSC) 1 p.
29 mp. Országos rekord! (Régi rekord: 1 p. 32.2 mp..
Dénes Irén.) 2. Dénes Irén (NSC) 1 p. 37 mp.
V. 100 m. hölgy, hátuszás: 1. Stciner Lily (NSC) 1 p.
45.4 mp. 2. Wágner (FTC) 1 p. 46 mp.
VI. 300 m. hölgy: 1. Dénes Irén (NSC) 5 p. 19.4 mp.
2. Sípos Manci (NSC) 5 p. 50 mp. 3. Reichl (MAC)
5 p. 57.8 mp.
VII. Műugrás: 1. Nagy Károly (FTC) egyedül.
VIII. 3X66.66 m. I. oszt, vegyesstaféta: 1.MESE
(Bitskey I., Bitskey II., Bárány) 2 p. 25 mp. 2. NSC
2 p. 27.1 mp. 3. III. kér. TVE 2 p. 29.8 mp.
Az Argentor-vándordijat Eger nyerte 11 ponttal az NSC
olőtt (9 pont).

Hatalmas pólaránju győzelmet aratott
a III. kerületiek vizipólócsapata

XI. Hármasugrás, hcp.: 1. Kovács (BEAC) 14 m. (150
cm. e.). 2. Farkas (MAC) 13 in. 79 cm. (150 cm. e.).
3. Braun (MTK) 13. m. 07 cm. (160 cm. e.).
XII. 200 in.: 1. Hajdú Sándor (FTC) 22.8 mp. 2. Barsi
(BBTE) 23 mp. 3. Réti (MTK) 23.2 mp.
XIII. 5000 m. egyéni és csapatverseny: 1. Grosz (MTK)
16 p. 1.8 mp. 2. Koscak (Sparta, Prága) 16 p. 4.3 mp.
3. Király (ESC) 16 p. 12.9 mp. — Csapatversenyben:
1. MTK 33 pont. 2. ESC 47 pont. 3. FTC.

lA Reggel tudósiiójától.) Az uszókoalició versenyének
keretén belül ütközött meg az európai (urára induló
TII. kerületiek nagyszerű
vizipólóegyüttese a bécsi
IWAS legénységével.
A budaiak 12:0 (4:0) arányban verték az osztrákokat.
Góldobók: Keserű (5), Ilomonnay (4), Czelle (3). Biró:
Speisegger.
Az ugyanekkor eldőlt NSC- MTK kupamcccsben a nem
zetiek 1:1 (2:l)-rc győztek. Biró: Keserű.

Grosz nagyszerű taKtiKával legyőzte
a prágai KosecKot és Király Pált
Z?z MTK nemzatftözi versenye
<A Reggel tudósítójától.) A prágai Koscak kitűnő sze
replése teszi emlékezetessé az MTK vasárnapi nemzet
közi viadalát, amelyen
Grosz 500
méteren bámulatosan okos taktikával
::z állandóan előtte járó prágui futót és Király Pált
legyőzte.
A jól rendezett mitiugen Egri Kálmán élete legnagyobb
eredményét érte cl a diszkoszvetésben, Somfai pedig a
200-as gátban rekordidővel győzött, de, nem lehet hitele
síteni. mert a start tapsra történt (1).

•
Részletes eredmény:
20.i m. gátfutás: 1. Somfai Elemér (MAC) 25.8 mp.
Pallaghy (BBTE) 27.2 mp. 3. Braun (MTK) 27.6 mp.
II. 300 m. hcp.: 1. Deák Lajos (Postás) 36 mp. (19 m. e.)
2. Nagy (FTC) 36.2 mp. (13 m. e.). 3. Hajba (BTC) 36.2
mp (19 ni. e.).
III. Diszkoszvetés: 1. Egri Kálmán (MAC) 43 m 20 cm.
2. Somfai (MAC) 40 m. 8181 cm.
cm. (350
(350 cin.
cm. e.), 3. Kauf
mann (MTK) 40 m. 31 cm. (300 cm. e).
IV. 1500 ni.. II. oszt.: 1. Szabadkay (FTC) 4 p. :•> mp.
2. Pakurár (FTC) 4 P. 30 2 mp. 3. Pnlvin (MTE)
4 p. 47.8 mp.
V. 100 m.: 1. Flukk István.
.......................
(BBTE). ..
11 mp. 2. Hajdú
(FTC) 11.1 mp. 3. Juhász (MAC) 11.3 mp. I. Réti (MTK)
11.4 mp.
VI. 1000 m.: 1. Slndlcr (Sparta, Prága) 2 p. 36.6 mp.
3-,R'«\" J2!TAL.
Fonyó (MTK)
- 3 ■ 3•••1 n?P,... a., I 2 p. 39 mp.
yih NJn.^ngr:is:,!- Fnrkns °yu’« (MAC) 160 Cin. (tv. o.)
Vili. 4 X 800 m 11. oszt, staféta: 1. FTC A) csapata
8 1>. 45.3 mp. 2. MTK. 3. FTC B) cs.
IX. 110 m gátfutás: 1. Muskát László (MTK) 16.7 mp.
2. Somfai (MAC) 16.9 mp. 3. Ujfaluccky (FTC) 17.2 mp.
X. 609 m. hcp.: 1, Horváth József (MTK) 1 p. 31.5 mp.
2. Kelemen (Postás) ] p, 32 3 mp. 3. Balázs (Postás)
1 p, 33.9 mp.

Jól sikerült a Jánoshegyi ntótorkerókpárverseny
A „Nemzeti .Sport" vasárnap rendezte motorkerékpárversenyét a Jánoshegyim 7100 méteres távolságon, a kö
zönség élénk érdeklődésű mellett. A start n Szép Ilonánál
volt, a cél pedig n 350 méteirel magasabban fekvő jános
hegyi kilátó alatfi vendéglőnél. A jó! rendezett viasko
Gáton mindössze egv könnyobi) természetű baleset történt.
A legjobb eredményt Felcdy Pú! dr. érte el,
aki az 500 km. es kategóriában 6 p. 04.2 mp.-es idő
vei győzőt t
Részletes eredmény:
A) Mótorkerókpárok. 1. 175 kein, a) csoportban: 1. Méray
Lóránt 7 p. 32.2 mp. b) csoportban: 1. Bilitz Vilmos
“P; °2 mp.
II. 250 kcm.: a), b) csop.: 1. Irsay Pál 7 p.
•'3.4 mp.
III. 350 kein, a) csop.: 1. Balázs László 6 p.
14 mp, b) csop.: 1. Szentgyörgyi László 6 p. 27 mp. —
IV. 590 kcm. a) csop.: I. dr. Fcledy Pál 6 p. 04.2 mp.
A nap legjobb ideje, b) csop.: 1. ifj. Horváth István
7 p. 03 mp. - V. 700 keni.: a) csop.: 1. Fedúk Bóla 7 p.
43.8 mp. b) csop.: 1. Fedúk Béla 7 p. 50 mp. - VI. 1000
kcm. a) csop.: 1. Wolfner László 6 p. 19.4 mp.
B) Oldalkocsis mótorkerókpárok. I. 600 kcm. a) csop.:
1. Déván István 8 p. 54.6 mp. b) csop.: 1. dr. Hajós Imre
7 p. 39 mp. - TI. 1000 kcm. a) csop.: 1. Rezső Kárólv
9 p. 29.4 mp.

Budapest—Gyöngyös—Budapest 150 kilomé
teres
csapatversenyben
a
Jóbarát
KK
(Bouska fivérek, Reichert) győzött. 5 óra 45 p.-es
idővel. 2. TTC (Magyar, Havranszky, Kómán).

Djflbb vereséget szenvedett Középniagyarország válogatott csapata. (A Reggel tudósító
jának távirata.) Konstantinápolyban Középmagyarország kerületi válogatottjai a török
reprezentálivóktól 2:1 arányban kikaptak. Ez
a túrázó magyar csapatnak már a negyedik
veresége, amire aligha volt szükség.
Orth és n többi sportprimadonna jeligéjével ellátott
„Szerencse .i^gy"-ck a Stop nál; Nádor utca 24. (Telefon
57—62 ) Ara 2000 korona.

(A Renget tudósilójánnk távirati jelentése.) A junius
4-ről elmaradt Slavia (I’rága)—MTK mérkőzés ma zajlott
le uz elberfoldi Stadionban rekord-közönség előtt. Győz
tek a csohek 2:1 (1 : 0) arányban és ezzol elnyerték
Bonsomannak a „Dér Kicher" szerkesztőjének az ezüst
sorlogét.
Bécsi futball. (A Reggel tudósi tójának telefonjelcntése.)
A Vionna és a Slovau bajnoki mérközőso 2 : 2 (2 : 1)
arányban eldöntetlenül végződött.
Kikapott a Szombathelyi AK Sopronban a II. oszt,
bajnokságban álló vasutasoktól egy kupamérkőzés nlkal
mából 3:0 arányban. Góllövők: I’ero és Körtvélyos (2).
A KAOE stafétájának boriin! szorcplAsóről tolefonzavar
miatt lapunk zártáig nem tudtunk értesítést kapni.

A

Bajtárs igen Könnyen
nyerte a Magyar Derbyt

semmi szerepet nem
játszódhat — Hz osztváft Dev^bygyöztes
’ Sfr*occo pont utolsó lett
A két versenyüzem (az osztrák és magyar) kettéválása
pár esztendővel ezelőtt megteremtette a Magyar Derby
Az AlagoD futott első Dcrbykből hiányzott az ünnepé]vés
korét, amely a nngy versenynapot ogyut.tal társadalmi
eseménnyé avatta volna. A vasárnapi ötödik Magyar
Derby valójában az első nagy Magyar Dcfby volt, r.tnely
pompában, fényben Budapest számára világvárosi ki
bontakozást jelentett. Az cbédiitáni zivatar kissé meg
zavarta a Derby-nap szín pompáját, do a könnyű zivatart
derűs ég váltotta föl s mire az első futam startjához
megkondult a harang, mint egy ünnepi színjáték, izgal
mas egymásutánban pergett le az első nagy Magyar
Derby-ftlm. Az első futam előtt a kormány/xi ur is megjcleut a lovak sétaköriindjónok pázsitján s mielőtt
Koppány nevű lova starthoz indult volna, becózvo megveregetto lovát.
Do Koppányi megverte a végző
tcs
turfnovet
viselő
Utolsó.
A
második
futam
ban a Jeles Schejbal minden tudását latbavotetto,
hogy Kesellyel elérje a célt. Harmadik futam volt a
Derby. Hat ló számát húzták föl az indulást jelző táb
lára. A Dcrbycrackek a parádéra indulás előtt kisebb
csoportokat alkottak. Mindeniknok akadt nézőjo. A pálya
végének jobb sarkában Frontot csinosították. Egy kicsit
kövérnek látszott. A húrom Adams-idomitás: Csavargó II..
Korai és Sirocco beljebb sétálgattak. A trióból Korai
tetszett a legjobban, míg Sirocco bizonyos merevséget,
mutatott. Nagyon jól nézett ki Bajtárs, nagyszerű Derbi
rámákba alkotott Pázmán—Bokros-ivadék. Szemre talán
legjobban festett Montalto. Semmi fölösloges hús nem
volt rajta. Tele verseny kedvvel várta a nagy eseményt.
Aztán a lovak kimentek a pályára. Festői látvány volt
a hat Dcrby-kandidátus lassn, méltóságteljes fölvonulása.
Még egy-kót pillanat s a lovak a start feló iramodnak.
Félöt után 10 perccel, alig hogy a start-szalag elé érnél:,
a lovak, a fehér zászló villámgyorsan lecsapódik. Az ut
első felén a Drehcr-lovak járnak _ az élen, harmadik he
lyen Montaltó fekszik, leghátul Sirocco.
A helyzet képe az egyenesbe fordulva alig változik.
Itt egy pillanatra Sirocco igyekszik előre törni. De hasz
talan, mert nyomban verve is van. A tdvoszlop előli
följön Bajtárs s ezzel a verseny sorsa cl van döntie.
A Jankovlch'ló könnyen galoppozik a cél felé.
'A második helyért a Mtvédből előretört Pronto és
Montalto között elkeseredett harc fejlődik, amelyet
Schejbal lova javára dönt cl.
Bajtárs győzelme nagyon népszerű volt s most már
végleg beigazolódott, hogy az Osztrák Dcrbyből puszta
véletlen folytán esett cl. A Derby-mezőnyt, mint sereg
hajtók. Adams lovai zárták bo. Az Osztrák Derby-nyerő
Sirocco pont utolsó volt.
A játékforgalom a Dcrby-napon, a legolcsóbb hely ki
vételével, elég közepes volt. A ringben 1/5 jegyet ad
tak ki. A kasszáknál a kétmilliárd forgalomból
a Derbyro 604 millió Jutott.
A Derby lefutási ideje közepes volt. Az V. futam előtt
egy kis zápor söpörte végig a pályát, amely különö
sebben a hajléktalanná vált harmadik hely közönségét
érintette kínosan.
m. j.

Magyar Derby
1. Rajldrs (Sajdik),
2. Pronto (Schojbal),
3. Montalto (Gutái).
Nagyon könnyen
hosszal első, 2 hosszal harmadik
Részletes eredmény:
i. futam: 1. Utolsó (4) Martinék. 2. Borgia (12) Takács 1.
3. Koppány (2r) Gutái. Fin.: Bonheiir, Székelyvár, Dolila.
’/ih, zli. Tót.: 10:54, 32, 45. II. futam: 1. Kesely (4)
Schejbal. 2. Muczusku (3) Kovács L. 3. Rózsalány (6)
Stonzl. Fm.: Szószegő, l’alpénz, Sobrl Jóska, Antinca.
’-jh, l!6h. Tót.: 10:33, 13, 13, 14. III. futom: 1. Bajtárs (l’/i)
Sajdik. 2. Pronto (29) Schejbal. 3. Montalto (8) Gutái.
Fin.: Sirocco, Csavargó II., Korái. 2!£h, 211. Tót.: 10:23,
16. 25. IV. futam: 1. Papagena (8) Schejbal. 2. Tóalmás
(1’4) Kovács L. 3. Krikri Pasha (6) Rajcsik S. Fin.:
Nandine, Pomvagli, Nádor, Victoire, Andromeda, Boot
logger. 2 h. 2h. Tót.: 10:33, 14. 14. 17. V. fntnm: 1. Sár
gáni (6) Gutái. 2. Fölkelő (4) Schejbal. 3. Borgére (3)
Szabó L. II. Fm.: Frivol, Útmutató, Szándék, Poseuse,
Embonu, Maros, Mausika, Párkány, Sunyi. Tót.: 10:102,
30, 21, 22. VI. futam: 1. Nápoly (8) Gutái. 2. Miidi (2)
Szabó L. II. 3. Dsungcl (4) Singer. Fm.: Patyolat, Elopc
ment, Paraszt. Fruzsi, Amut.ist. Pintyőke, Facetté, Fodros,
Fenegyerek II., Blondian, Miidi 11.

Bookmakerek fogadóirodái:
IV,
VI,
VI,
.VIII,

Kossuth Lajos-utca 14,
Andrássy-ut 45,
Váci-ut 1,
Ilákóczi-ut 51

Start és Fix fogadások
Eelolőfi kiadó: Róna Ödön igazgató
„Világosság"-könyvnyomdn rt. Budapest, VITT, f’ontl u. 4.
Műszaki igazgató; Dcutach D.

