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A kormány véglegesen döntött 
a tőpolgármesteri jelölésről

I. Ripka Ferenc, II. Kollár Lajos vagy Radocza 
János, III. dr. Papp József

fj Heggel tudósitiigától.) A vasárnap reggeli 
lapok beszámolnak Rakovszky belügyminisz
ternek Ripka kormánybiztossal szombaton 
folytatott tanácskozásáról, amelyen a főpol
gármester választás kérdését vitatták meg. 
A Reggel munkatársának hiteles információi 
szerint a kormány részéről szombaton

végleges döntés történt
a főpoleármesterválasztás dolgában. Rakov
szky belügyminiszter ugyanis a miniszterel
nökkel való előzetes megbeszélésének erediné- 
nyeképen közölte Ripka kormánybiztossal, 
hogy

a kormány kívánsága, illetve elhatározása
az, hogy a szombatra, julius 11-ére összehi- 

•nflő közgyűlés válassza meg a főpolgár
mestert.

A belügyminiszter ezt a döntést már egyál
talában nem teszi függővé a pártok javasla
taitól. A szombati közgyűlés napirendjére a 
főpolgármcstarválasztást már kitűzték. A fő- 
polgármestűrjolöltek dolgában még nőm álla
podtak meg véglegesen. Első helyre most már 
riss-avonhatatlftr.nl Ripka Ferenc kormány

A klsántánt
ffölviSágositást kért a Habsbsar^o^ 

felsőházi tagságáról
A magyar kormány kielégítő választ adott — A Habsburgok nem 
mint uralkodócsalád tagjai, hanem őrökösjogu főrendekként ke

rülnek a felsőházba
(A Reggel tudósítójától.) A felsőházi tör- 

venyjavaslat ]‘2. szakasza úgy intézkedik, hogy 
uj felsőházban helyet kapnak a. llabsburg- 

JaV’Rrmft'>ai báz Magyarországon élő 35 éven 
fölüli lérfitagjai. A bizottsági tárgyaláson ezt 
a szakaszt módosították és a korhatárt 30 évre 
szállitotfák ]e, nehogy József Ferenc és Al- 
breclit főhoreogek kimaradjanak a megalko
tandó felsőházból. Kevéssel ezután a cseh 
parlamentben szóvátetlék a törvényjavaslat 

wkaszát és /Jenes az interpellációra (ízt. 
yaliuszolta, hogy a cseh kormány tájékozódni 
lóg erről a kérdésiről és ehhez képest (eszi meg 
a sziikiégésnek mutatkozó lépéseket. A Reggel 
('gy előkelő állású

külföldi diplomatától
•'ízt az értesülést kapta, hogy ez a lépés már 
pwg is történt.
1 . A cseh, .jugoszláv éw román kormányok 
fPpvi!í'.‘, ,— mondotta informátorunk — közös 
jegyzékkel fordultak a magyar kormányhoz, 
amelyben

tolvilágofdtást kértek
szé>16 tör vény javaslat azon tervbe- 

^'^'l^ ’̂jéről, hogy a detronizált Habs- 
,,aJJai megkülönböztetett jogcímen 

2>ák, íiog klímák. Rámutatott a jegy-

<wt a látszatot 

k n uralkodocsaladuak tekintenék ós figyel

biztos került, úgy hogy a Huszár-féle kombi
náció teljesen elesett.

A második jelölti hely
kérdésében még nincs döntés. Kopnia Jenő 
ugyanis, akit Ripka a második helyre aján
lott, kijelentette, hogy nem vállalja a jelöltsé
get, mert esetleg a keresztény községi párt, 
mint első jelöltre szavazna rá és ez neki na
gyon ki nos volnq,. Kevésbé exponált városi po
litikusokat. ajánlott maga helyett a belügymi
niszternek a második helyre: Kollár Lajost, 
va^y Jlatlocza Jánost.

A harmadik helyen
miudcii valószínűség szerint Pap 'Józsefet, a 
budapesti Ügyvédi Kamara elnökét jelölik, 
aki ezt valószínűen el is fogadja. A belügymi
niszter minden valószínűség szerint kedden 
tárgyal a városi pártok vezetőivel a szombati 
közgyűlés formalitásairól. Nincs kizárva azon
ban — árú int Ripka korniá.u.yoizto'S velünk 
közölte —, hogy esetjog csak ö tárgya! a szom
bati. közgyűlés előkészítéséről a pártok vezé
reivel.

meztette a magyar kormányt a detronizá- 
tűskor vállalt nemzetközi kötelezettségére.

.1 llcgtjcl inunknltirstt itt iiK'gjcgyezte, hogy « lürvény- 
Javaslat Mauuarors-.il!) bclíiii’/e i'x ebbe ti kérdésbe szu- 
rcreulldsiink nief/si'rlcsi'i'i'l hitit csak beleavatkozni.

— Tárol áll Iölünk, hogy magyar beliigyekbe 
aratkozzunk, vagy Magyarország szuvcrcnitá- 
sát sértsük — hangzóit a válasz. — Hogy a 
magyar parlament milyen felsöházat tart jó
nak. ebbe nincs és nem is lehet beleszólásunk, 
mi csak a Habsburgoknak szánt közjogi sze
rep iránt érdeklődiiink, mert nemzetközi kér
dés az, hogy a Habsburg-család dclronizációja 
érvén yb en torta s sék.

Kzut.-'in nz.l kérdeztük, mit válaszolt a kisáalánt de- 
marsára a magyar kormány.’

—A válasz, amelyet a magyar kormány 
adott, teljesen korrekt

telelte informátorunk , mert kiemeli a 
Habsburgok délronizációjára vonalkozó nem
zetközi kötelezettség érintetlenségéi' és utal 
arra, hogy a felsőházi javaslat indokolása sze
rint a Habsburg-család tagjai nem mint a 
tényleges uralkodóhoz tagjai kapnának helyet 
az uj felsőházban, hanem mivé örökös joga fő
rendek. .A magyar kormány lojálisait késznek 
nyilatkozott, hogy ezt az álláspontját nocsak 
a törvény indokolása, hanem szövege is kife
jezésre juttassa és ezért a törvényjavaslatot 
megfelelően módosítani fogja, úgy, hogy min
den félreértést eloszlasson.

A vörössapkásoktól 
a janicsárokig

Úgy törtek be, mint záporeső után a' 
fekete föld szaga, a nyitott ablakon. Csiz
májuk kopogása megdobogtatta a magyar 
sziveket. Ó, fájdalmas, elfulladt, sajgó szivek 
a háború és a bolsevizmus után! Azt hittük, 
hogy úgy rohanják meg az alkotmány sán
cait, mint a .vörössapkás honvédek a budai 
várat. Hányszor verték ki a magyar közép
osztályt, a magyar intelligenciát, a magyar 
urat ezekből a sáncokból, amikor az ő 
jogukért, az ő szabadságukért, az ő boldog
ságukért rohamozott? Ezek a honvédek nem 
keresték a közelharcot, beásták magukat 
az alkotmányba és eldobván a vörössapkát, 
a janicsárok gúnyáit öltötték föl. Vala
hányszor kcveselték a menázsit, föllázad
tak és janicsármódra döngetni kezdték a 
kisüstjeiket a padisah kapuja előtt. A 
nagyúr pedig megvetette és megfizette az 
ő kirakatparasztjait. így játszották el tör
ténelemi hivatásukat, igy váltották föl 
aprópénzre a tisztaságukat, igy lett sclero- 
tikus az az ér is, amelyen friss vérnek kellett 
volna föl frissítenie a kiszáradt, sorvadásom 
magyar közéletet. Már akkor az árokba ke
rültek, amikor megszavazták a derest, 
amelyről bizonyos Kossuth nevű fölforgató 
fiskális lerángatta rongyos és mezítlábas 
Őseiket. A jobbágy ivadékok, akik a 48-as 
törvények' eltörlésére szavaznak, a tegnapi 
.jogtalanok, a hatalom parveniii, akik össze
törik a kőtáblákat, amelyek előtt nagy
atyáik térdencsuszva imádkoztak. Soha 
másért nem lázadtak a janicsárok, mint 
zsebérdekokért. Azt mondják, ez a kisgazda 
bölcs realitása, rideg osztályérdeke, ez a 
meggondoltság, politikai érzék, amire építeni 
lehet. Láttam őket a háborúban és az ő örök
kévaló dicsőségüket zokogtam. Hittem, hogy 
a magyar Megváltó parasztasszony méhé- 
ben szunnyad, akinek az ura derékig a hó- 
baib őrt áll az ország kapujában. Imádtam 
halál rászánt, zord nyugalmukat a bolseviz
mus idejpn. Világgá kiáltottam 1919 vörös 
májusában, hogy övék az ország, a jövő, a 
hatalom, mert a rothadásban, erkölcsi züllés
ben ós túntorgásban 
méltó magyarnak, 
nemzet gyű lés önző 
Megváltók, akiket
Nincs közük a magyar paraszt hüségéhoz, 
bátorságához, honszerelméhez. Szilaj korte
sek, nagyszájú söi}tóshazaflak, konok ego
isták. Elromlottak, vagy, már romlott szán
dékkal jöttek? Egy remegy. Búcsúzzunk tő
lük, mert az idejük lejárt. A csizmájukon 
foltok, bajuszpedrővel sem suvikszolhatják 
fényesre. A vörössapkás félistenek, osztoz
kodó janicsárokká híztak. Keresni valójuk 
talán ott még yan, Kere^ya&jpk - itt hót* 
nincs, h.-

csak a paraszt maradt 
Hát ezek volnának, a 
mamelukjai, a magyar 
megimádtunk? Nem.

onhatatlftr.nl
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Vázsenyi Vilmos nyilatkozik a városházi sakk- 
játékrtl, a nemzetgyűlés meglátásáról és a 

kormányról, amely jobb a pártjánál 
,gA toeH»0V^»»fo*«er okaa-fa a fftffrtrigármesteri felelést • MfatfyBlés síé mint a rabftWBxrtot**

lA P.eooel ttefőfHőftitől.) VWfnap délben fölkerestük
Vázsonyi Vilmost,

filiivel n föeiiros én ae ersságoe politika legaktuálisabb 
k,srj6ceíi-6l beszélgettünk. EÍŐctvt a legközelebb údrl- 
rendrb keffllö

főpolgárnicsterválaxziásról ée ezzel kapcsolatban a 
pnlgármesterség kérdéséről 

nyilatkozott: ‘
— A kormány biztos szerepe tulajdonképen a 

fővárosi közgyűlés megalakulásával végétért A 
köl-mányb’ztoSi állásnak ninoa többé jogalapja, 
mert mégis egy kissé nehéz volna a király- 
bi Htotokra, vonatkozó régi törvényeket előrán
gatod. Ügy látszik, ezért sietteti a kormány a 
főpoigármesterválasztást. A főpolgármoStéTÍ 
állást mi annak idején fölöslegesnek tartottuk. 
Úgy létezik, a kormány is ezen a nézeten volt, 
mert hiszen olyan nagy volt Sipőcz polgár
mester iránt a blzodalom, hogy őt bízta mep a 
főpolgármesteri teendőkkel. Hogy a kormánál 
most, a kormánybiztos kinevezése után 
polgár mestert, akar választatni, ezt úgy az 
egyiptomi álomfejtők, mint a közpolgári logika 
szerint oda kellene magyarázni, hogy Sipőcz 
polgármestert nem tekinti többé a maga embe
rének. Ámde a mi kormányunk irányváltozásai 
éppen olyan kiszámíthatatlanok, mint a ma
gyar éghajlat.

— Tlakovszky belügyminiszter ur azt mondja, 
hogy a kormány szuverén joga, kiket jelöljön 
ki a főpolgármesteri állásra. Igaza van, de hát 
azért, amíg nem olyan rengeteg szabadság és 
demoktácia volt Magyarországon, mint most, 
a kormányok mégis meg szokták kérdezni ti 
Vdrosházti vezetőit, hogy ki volna alkalmas a 
főpolgármesteri állásra. Ennek az állásnak a 
sajátszerűsége — hogy tudniillik kijelölés alap
ján választják a főpolgármestert — azt a 
kettősséget kívánja meg, hogy a főpolgármes
ter személye iránt a kormánynak épp úgy bizo
dalma legyen, mint a törvényhatóságnak.

— ügy látszik folytatta Vázsonyi —, hogy 
a belügyminiszter már eleve kizártnak tartja, 
hogy ez a kettősség érvényesülhessen és úgy 
akarja odarakni a jelölést a közg^yülés elé. 
mint xi 'i'ubkosetol, amelyet meg kell enni, mert 
nincs más. Ebben az esetben a híres nagyvá
radi kortesnótát fogjuk elénekelni tiszteletére:

..KgUe fene, ha nincs más, 
fíljen Ézokaly Tamás!"

jjxutótí btíí a kórdéKÍinlrp, hogy mit siói
a Slpűez maradáséról

való híreszteléshez, Váaeonyi Vilmos igy válaszolt:

Nagyon mulatok nr.ou a sakkját ókon, 
amely egyoldalú húzásokból áll. A fekete húz 
és újra huz. de hát a másik színnek is van hoz
zászólása. Azt a mérsékletet és tapintatoL 
amelyet eddig tanúsítót tünk, kár félrcmagya- 
rázhi. A mi iélkillétünktől távol áll az a gyíi- 
löWt’ödés és üldözés, amely az érdemes főtiszt- 
viselők egész sorát, a legbrutúltsabb módon kí- 
üldözte a kurzus győzelme után a városházá
ról. De viszont föltételezünk annyi ízlést és ta
pintatot azokban a vezető tisztviselőkben, akik 
exponensei, pártemberei és bizalmiférfia-i vol- 
laik a kurzusnak, hogy T'ülőá nógatás és oldal- 
balükés nélkül, h tudatára ébrednek hélyttelük 
tarthatatlanságának.

Rlpka és Wolffék álHtólagcW sHJvcíkeZéíírV
Pdzsoftpi ezeket mondotta:

— Afer.lék ezt megpróbálni! Nagyon szeret- 
néfil látn'í, Vfljjöíl 8. két SZáhádlbVürtárti és h 
báJpai'tüíi megválasztott ílipka-pártiak, akik 
mind, a Wolffék ellen tett fogad kóróssal sze- 
r'éílélí mandÜrffífioí, — Wólffékkai akárnák-é 
többséget alkotni. Ez képteleuTOg. Aki pedig 
a képtelenséget megpróbálja, az megsemmisül.

Az országos politikára terelődik ti beszélgetés.
A választójogi javallatra, arra, hogy vájjon érdemes 
fölt-6 fBlhhtrJ'Ht k Jiítoitvft* h vWMttiJo|r tffr- 

gyalusára bemenni a Mázba.
■ I ...*»■ ..... ....................... .■.Il.l M

— Erre a kérdésre a legharsányabb nem.- 
mel válaszolhatok — mondja Vázsopyi. a; agy 
rosszindulattal és konok«ággal tálul koztunk és 
a kormányról elmondhatjuk, azt a kétes dicsé 
retet, hogy — még jobb a pártjánál. Ez a párt 
legszívesebben örökre eltörölné az összes vá
lasztásokat és meghosszabbítaná az ítéletnapig

Siófok mellett egy Kiránduló társaság autója 
halálugrással megfordult a levegőben

Az autó darabokra tört, de utasai megmenekültek — Tressler egri mérnököt 
és menyasszonyát súlyos sebekkel szállították Budapestre

Siófok, julius 5.
(A Reggel tudósítójának tele fonj élen tó se.) 

Vasárnap délelőtt 10 órakor Siófoktól mintegy 
másfél kilométernyire, Kilitinél, szinte hihe
tetlen autókatasztrófa történt. A szerencsét
lenül járt társaság vasárnap reggel 149 órakor 
indult Budapestről, Grünfeld szombathelyi 
vállalkozó hatszemélyes Berlier-koesijával. Az 
autón három férfi és nő üli, közöttük Trésslcr 
egri mérnök és menyasszonya, 
nők vezette a 
hogy

Budapestről 

. Tressler mór
kocsit és oly nagy sebességgel,

Ezzel a teljes 
nekirohant egy 
ütközés erejétől

a 
a

másfél óra alatt érkeztek 
Siófok alá.

sebességgel Ki l ifinél az autó 
ut széli fának. A heves össze

koexi valóságos halálngrássa! fölvetődött 
levegőbe, ott megfordult* tengelye körül

s

Lpevői a ssree'friSSKtíS’&BÖr

ügy 
neked 
Becsben, igy tehát nem lehet előtted ismeret
len ae a sótalan kenyér, amely mindazokat 
keservesen táplálja, akik hosszabb vagy rövi- 
dehb időre kénytelenek hazájukat elhagyni. 
Ezért próbálom figyelmedet fölhívni, Neked, 
a manipuláns emigránsnak arra a körül
ményre, hogy vannak ,mcg odakint sokan ama 
érdemes férfiak közül, akik, bár tiszta a lelki
ismeretük: szegy önérzetből, hiúságból, önérzet
ből vagy indokolatlan félelemből nem merik 
átlépni ennek a- hazának könnyes határait, bár 
majd megszakad a szivük a honvágytól.

tudom, hogy a kommunisták idejében 
is bujkálnod kellett Szegetlen, meg

..Bár nwjd megszakad a szívük a honvfigy- 
tól“... Milyen régiesen hangzik ez a mon
dás; az embernek önkéntelenül eszébe jutunk 
azok a .sláfrokos, házisapkás öregurak a gyer- 
mckkorábóL — akik a csibukszá.r borostyánját 
figyelmeztetőkig fölemelték, amikor törtem tű
ket. igy kezdték:

— Genfi e.vztergályoslegény koromban,..
Lehet, hegy sokan azt mondják, hogy nagy 

különbség ven a mull századbeli szábtidság- 
harc emigránsai és a mai bujdosók között, 
Lehet, hogy igazuk van azoknak, akik minden
kor kételkedni szoktak az emberi értékekben; 
akik azt hiszik, hogy a hazát senki sem szeret
heti jobbn náluknál: akik á távollevőknek itt
hon még azt is szemükre hányják, hogy éjijien 
nekik tettek szivcyeóget menekülésükkel: el
múltak tenni sok dolgoknak, amelyekét leg
jobb elfelejteni éfe megbocsátani.

A gőte atznl vert meg, Jiogy mégis mérni 
rantilja'm fez emberekét, kedves Inpszerkészlő 

a mandátumokat. Nincs is kizárva, hogy vala
melyik kisgazda indítványt ad be legközelebb 
a mandátumok átörökítésére a — kisüsttel 
kapcsolatban ...

V ágazó tül
a nemze^KE-e életének állítólag «t évvel tervezett

tncrho.'zabbltásén&l
nyilatkozott:

— A mandátumok níegbosstabbifásának — 
mondotta — nincs semmi jogosultsága. Ha a 
nemzetgyűlésből képviselőház lesz, ez nem 
olyan ifjitó eljárás, amely indokolttá tenné 
életének meghosszabbítását. Az elnevezés vél 
tozik, de nem változhalik a mandátumok élet
tartama. Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy a dolog lehetetlen. Sőt a magyar közjog 
legújabb dog-mája: *Credo, guia abszurdum!"

és utasai messBe kirmhantak.
Így menekültek. meg a biztos haláltól, mert 

a következő pillanatban a kocsi levágódott és 
(teljesen darabokra tört. A kizuhant utasok igy 
is súlyos sérüléseket, szenvedtek. Mintegy 25 
percig feküdtek eszméletlenül az utón, az oda
siető emberek nem tudtafc rajtuk segíteni. Ek
kor egy másik autó, amely arra haladt, föl
vette a sebesült ekcé és beszállította őket Sió
fokra, ahol a Központi Szállodában dr. Zalder 
főorvos nyújtotta nékik az első segélyt, Dr. 
Zahler főorvos konstatálta, hogy

Tressler mérnök, aki a kocsit vezette, 
mindkét karján törést, menyasszonya pe

dig lülkapocs-csonfthrésf szenvedett,
A társaság többi tagjának sebesülése köny- 
nyebb természetű. A sebesülteket vasárnap 
oste, miután állapotok azt megengedte, Buda
pestre szállít ott ák.

barátom. A sors most seni kegyelmesebb, hoz
zám: — úgy kell látnom, hogy az emigrációs- 
kérdés nagyrészben kenyérkérdés. Féltékeny
ség azok iránt, akik hajdanában itt mit sem 
vétettek a haza ellen, sőt példát tettek arról, 
hogyan kell viselkedni egy igazi férfinak, a 
zűrzavaros időkben, mint ahogy Lovász# Már
tonra vagy Garamira se mondhatják leg
ádázabb ellenségeik sem, hogy valamit vétet
tek volna a haza, a nemzet ellen. Ezek az em
lített férfiak például mintaképei voltak a be
csületes józanságnak, a nemes önérzetnek, a 
hozzáférhetetlen puritánságnak, amikor az 
egymásra következő forradalmaktól mindenki 
elvesztette az eszét Magyarországon. Ezek a 
férfiak még az emigráció láncaiban is magyar 

k nimbuszához nem 
a sáros cipősarok se, 
riigdalódzni azok után. 

.......i-szv Mártonra és

az eszét 
az emigráció láncaiban 

ideált jelentenek, akiknek 
mert hozzányúlni az 
amely nagyon szerel rugdal 
akik innen elmentek! Lóvá 
Garami Ernőre talán a fékeve-y.mtt bolondok 
se lcgh.'ójak rá. hog\’: le-zmn azt: loptak 
volna a magyar nemzet pénzéitől! Miért nem 
jöhetnek fóhat vissza hónukba ezek a férfiak, 
akik eniigl’áviújínkben is becsületet szereztek 
a magyar névnek? Mivel indokolják, hogy 
nem szőri 11 mtivrk -kezei a po‘1i nlván n nemes 
Lová«z,\ val. aki valaha oly történelmi alakunk 
lesz, hogy I önnyezve fogunk reá gondolni, 
mint szabadságba reánk egykori yértonuiérn ? 
Es miért kell még annyi más feddhetetlen
jellertiii honfllársunknnk tőlünk nle«^zire
azokat ii csillagokat nézeget fii, atnelyek a ma
gyar rónákra is rávilágithaak? Miért nem 
teszik 'máé egyszer komoly megbeszélés tár- 
gitávd az ePdgYácIÖ kái'dx^sét? Hiszen ne.in 
mindegyiket kellene halálra ítélni, ha vélet
lenül hazatérne? — Nagy szl^Asógvt, tennél 
véle, ha becses lapodbaü tevehnnet közölbéd. 
Váló!

foW# Gyula
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Rónainé férje mint zsebmetsző 
két és félévig fogházban ült 

Kiderítették Rónai Nándor titokzatos eBóéletét - Amikor még Nősen- 
baum Ferdinándnak hívták, nemzetközi szélhámos volt — Egy régi 
bünftársa, aki huszonnyolc évet töltött fogházban, fölismerte Rónaiban 
az egykori zsebmetszöt — Izgalmas szembesités a főkapitányságon 

Rónai tagadja, hogy Rosenbaum Ferdinánddai azonos
zj Reggel tudósítójától.) Amikor Rónai Nán

dorié milliárdos bűncselekményei kiderültök, 
móff a rendőrségen is feltűnést keltett Rónai- 
nénak az az első vallomása, amelyben. meg
győző n.vugotlf'sáffg'al azt adta elő, hogy min- 
dent egyedül követett el, a milliárdos üzleteket 
csakis ő bonyolította. le és férje egyáltalában 
semmiről nem tud semmit. Természetesen en
nek ellenére kihallgatták Rónai Nándort is, 
aki a szokásos kérdésekre megfelelvén, a jegy
zőkönyv rubrikáinak

arra a kérdésére, hogy büntetve volt-e, igy 
válaszolt: „Soha életemben büntetve sem

miért nem voltam.**
A nyomozást igy csakis Rónai Nándorné el

len folytatták le és a rendőrségen már arra 
számítottak, hogy a sarokba szorított Rónai 
Nándorné Bartha tanácsos előtt töredelmesen 
be fogja vallani, hova rejtette a titokzatos 
milliárdokiat.

Rónainé nem sorolta föl azokat a helyeket, 
ahol a hiányzó milliárdokat elrejtették.

Ehelyett hirtelen elmezavarodottságot muta
tott és igy a rendőrség nem tudott tőle fölvilá- 
gositást kapni. Azóta kiderült az is, hogy

Angerer, volt osztrák miniszter, sohasem 
ismerte. Rónai Nándornét,

vele nem is találkozott s a szélhúniosnő nyil
vánvalóan azért hivat kozott reá, hogy maga 
körül zavart teremtsen. Miután igy Rónainé
nak nőm sikerült bebizonyítania, Imgy üzlet
felei kaparintották magukhoz a milliárdokat,

tovább kellett nyomozni a titokzatos mil- 
llárdok után.

Időközben jelentős események történtek a 
rendőrségen. Tanuk jelentkeztek, akik igy kez
dették vallomásukat:

— Már elejétől fogva csodálkoztunk azon, 
hogy miért nem nyomoznak Rónai Nándor kö
rül, hiszen

a vele egyivásu régi budapesti lakosok kö
zül sokan tudják, ki volt Rónai Nándor.

Azután elmondották, hogy Hónai Nándornak 
nagyon viharos múltja rap: korántsem volt az 
a gazdag. puritán belvárosi tőkepénzes, 
amilyennek most mutatkozik, hanem

több gyanús alakkal állandóan egyik küj- 
fíihli fürdőhelyről a másikra utazgatott és 
különböző bűncselekményeket. követett et 

' többizben büntetve is* volt
s amikor már jól m •g..r.edlc ma.ir'd, vagyonával 
Pestre költözött és ifi uj életet kezdett. Miután 
Rónai Nándor most körülbelül 68 esztendős s 
a hiiiiügyi nyílváulartóhivatai nem nagyon 
régi, ezért Rónairól a régi időkbe visszanyúló 
adutokat, nem találták meg. .\ rendőrség azon
ban most már fontosnak találta annak ti-ztá- 
zását. hogy tulajdonképcn ki ez a Rónai Nán
dor. Az elmúlt hetet azzal töltöttek el ebben az 
ügyben a nyomozó deteklivcsoporíok és rend- 
őrtisztviselők, hogy

megállapítsák Rónai Nándor előéletét.
Erre leginkább a,zárt volt szükség, mert a 
Rónai-család több ismerőse annak a gyanújá
nak adott kifejezést, hogy a raffinált bűn
cselekményben minden bizonnyal részes a férj 
>s, aki nyilváíirvalóan%o*őr£ tolta előtérbe min
denütt a feleségét, mert abban bizolt, hogy nő 
ellen talán nem lesznek följelentést. Másrészt 
>'gy vélték, hogy Rónai Nándor csupán azért 
maradt a háttérben, mert oka s joga volt attól 
tartani, hogy kiderült eltitkolt előéletéből min
den s akkor azután lehetetlen kibújnia a súlyos 
büntetés alól. A különböző tanuk útmutatása 
“lapján, akik valamennyien ismerték Rónai 
Nándort, most megállapitották, hogy Rónai 
Nándor itt Budapesten született az Uj-utcában,

■ zabóinas lett s eredeti neve Rosenbaum 
Ferdinánd volt.

larsai azonban csak igy Ismerték: a Schneider 
veri, Akkoriban Rosenbaum és Schneider néven 
,,yan férfiakkal utazgatott külföldön, akiket a 

• égi budapesti rendőrség is
notórius zsebtolvajoknak ismert.

•*"u' í^enbaum Ferdinándnak meg
gyűlt a baja a lipcsei rendőrséggel. Vele együtt 

el társát, Feith Sándort és ez alkalom
mal Rosenberg Fcrdinándot kétcszlendci fog- 
nazra ítélték, Néhány év múlva ugyanezt a 
. .^’obaum Ferdinándot ogy másik „haver"- 
.mvei, bubermann Ignáccal, Székes fehérváron 

hat hónapra ítélték el. Később uj társat szerzett 
magának Rosenbaum Ferdinánd és

ezzel az uj barátjával, E. Nátháimat, aki 
most is itt él Budapesten s aki egész életé

ben összesen 28 évet töltött fogházban,
Karlsbadba utazott. Ott közös vállalkozást 
bonyolítottak le s a szerzett kincsek Rónai 
Nándor kezén maradtak, mert E. Náthánt el
fogták. De Rónai hazajött Budapestre. Itt leg
első dolga volt, hogy a Rosenbaum nevet 
Rónaira változtassa s azután .1889 táján a 
Jó.zsef-téren, ott, ahol most a Hitelbank épülete 
áll, elegáns szabóüzlctct nyitott, önállósítása 
után ügynökökkel előkelő vevőkört szerzett, 
leggyakrabban megszorult mágnásoknak varrt 
ruhát, ha kellett, egyszerre három rendet is, 
sőt még

pénzkölcsönt is adott, de viszont tíz rend 
ruhára szóló váltót kért.

Később boltját a Wurm-utcába helyezte át s 
igy lassanként nagy vagyont gyűjtött össze. 
A feleségével is itt ismerkedett meg, aki egy
szerű
kiszolgálóleány volt Lohr Mária mosodájában.

Amikor már olyan vagyona volt, hogy csak 
a pénzkölcsönzésből járó magas kamatokból is 
meg tudott élni. Rónai föloszlatta szabóiize- 
inéí, magánzó lelt s pazarul berendezett laká
sában évről-évre előkelőbbnél előkelőbb szemé
lyiségeket látott vendégül.

Amin! ezek az adatok a. rendőrség kezére ke
rültek, beidézték Rónai Nándort és az összes

Késő éjjelig teríő rendkívül heves küzdenem 
után dr. Kálmán Jenő egységespárti néhány 
száz szavazattal győzött a fajvédő Turchányi 

fölött a tahi kerületben
Kaposvár, julius 5.

(A Reggel tudósitójának telefon jelentése.) 
Vasárnap folyt le a tahi kerületijén a pótvá- 
lasztás, amelyen dr. Kálmán Jenő egységes
párti és Turchányi Egon fajvédő küzdöttek 
Hcinrich Ferenc elárvult mandátumáért. Egész 
héten rendkivül heves kortcskcdés volt a kc- 
rülclben. Gömbös, liláin és Eckhardt vezetése 
alatt a fajvédő képviselők és a pártjuknak is
mertebb kültagjai ós az egységes pártnak 
Il iid József vezetésével kilenc képvisclőRrgja 

éjjel-nappal dolgozott a kerületben. Közel 
hJÓ tagú korteshad járt húzról-házra, vá

lasztót ól váIaszteh oz.
miután az utolsó hótea gyűlést tartani már 
nim lehetett. Vasárnap reggel az összes köz
ségekben rendben indult meg a szavazás. Mái
nkkor látszott, hogy Turchányi sokkal erő
sebb, mint a múlt héten volt, mert.

a kibukott Hcntz Károly választóit az ellen
zéki kisgazdaképviselők Turchányi tábo

rába terelték.
Ezenfölül Kálmán Jenő, aki tahi ügyvéd, nem | 
a legnépszerűbb ember a kerületben és minden 
jel arra vallott, hogy az egységes pár! újból | 
szerencséi lenül választotta meg a jelöltjét. A 
dúsgazdag ügyvéd, aki jórészt a kerület nagy
íj i rt ok osa i n a k j og i t a n á wa < I ój a, lórin esze lesen 
nem volt rokonszenves a törpegazdák ós a sze
gényebb választók előtt. Délután 2 óráig Kál
mán állandóan mintegy 1009—1200 szótöbbség
gel vezetett, de estefelé ez a többség mintegy 
500-ra esett vissza. Ugyanis nagy meglepetésre 
a kibukott Hcntz református választói is 70—75 
százalékban Meskó 7,oltánék utasítására a kor
mánnyal szemben álló Turchányira adták sza
vazatukat. A szavazók száma is sókkal na
gyobb, mint az első választáson, amel.vonmind
össze 8085 érvényes szavazatot adtak le a há
rom jelöltre, ezzel szemben

vasárnap este 8 óráig 8599 szavazatot szám
láltak össze, amelyből dr. Kálmán Jenő 
egységes párti 1555, Turchányi Egon faj

védő 4034 szavazatot kapott.
Este. 9 órakor 30 községből már 24-nek ered

ményét tudják és ezek szerint Kálmán 490 szó
többséggel vezet.

Tíz órakor újabb két község szavazatainak 
beérkezése után a helyzet néhány szavazattal 1 
Turchányi előnyére javult. 

tanukat ós ekkor Rónai elé tárták a róla megv 
állapított adatokat.

Rónai Nándor órákhosszat karbafont kéz
zel hallgatta végig előélete leleplezését, egy 

arcizma sem rándult meg.
Röviden csak igy válaszolt:

— Nem voltam büntetve, nem én vagyok az 
a Rosenbaum Ferdinánd, akiről itt szó van.

Ekkor izgalmas szembesités történt a főka
pitányságon.

Rosenbaum-Rónai Ferdinánd elé vezettek 
egy toprongyos öreg embert, aki huszon
nyolc évet töltött fogházban, régi barátját, 

E. Náthánt,
aki pár perccel előbb saját magáról és Rónai
ról mindent elmondott. Az öreget megkér
deztek:

— Ismeri-e ezt az urat?
így válaszolt:

_— J/jen. ()a Schneider Feri, a Rosenbaum 
Ferdinánd. Együtt balhéztunk.
. jj£yauekkor a rendőrség irattárában megta
láltak a lipcsei bíróságtól érkezett régi irato
kat, amelyekben említést tesznek a budapesti 
születésű Rosenbaum Ferdinándról is. E régi 
német bírósági átiratban benne van

Rosenbaum Ferdinánd születési helye, hó
napja és napja, apja és anyja neve és ezek 
az adatok egyeznek Rónai Nándor személyi 

adataival
es annak ellenére, hogy a szülők neve is tel
jesen megegyezett, Rónai megdöbbentő nyu
godtsággal, elhárító gesztussal igy szólt:

— Ez a Rosenbaum Ferdinánd nem én va
gyok.

így fejeződött be Rónai Nándor előéletének 
kinyomozasa. Az adatokat átküldötték a vizs
ga lobi róhoz, hogy az ő utasításai alapján to
vább folytathassak o mederben a nyomozást. 
Ugyanekkor átirt a budapesti rendőrség a lip
csei törvényszékhez és a székes fehérvári 
ügyészséghez, ahonnan megkérte az akkori 
Rosenbaum Fordinándra vonatkozó iratokat 
es kézjegyeit, hogy írásszakértőkkel is megál
lapíthassák Rónai-Rosenbaum azonosságát. Ha 
a nyomozás e további részletei is befejezést 
nyernek, a rendőrség ráteszi kezét a Rónai
ügy további titkaira.

Tizenegy órakor Kálmán 300 és egynéhány 
szavazattal jár elől.

öt községben még nem fejezték be a szava
zást és most úgy az egységes párt, mint a 
fajvédők ezekre a választókra koncentrál

ják minden erejüket,
Tabon nagy izgalommal várják az ered

ményt; az egységespárti képviselőket és me
gyei nőt abiliiásókat rendkivül meglepte Tur
chányi Egon szavazóinak ily páratlan megnö
vekedése és ez. szerintük, kizárólag a fajvédők 
izgatására, lelki ismeretlen demagógiájára ve
zethető vissza. A valóságban

az ellenzék! kisgazdák csatlakozása növelte 
ily hatalmasra a fajvédők táborát.

Éjjel 1 órakor egy alkalmi tudósító jelenti Ka
posvárról A Reggelnek, hogy

Kálmán .Jenőt néhány száz szavazattal meg • 
választották.

Ezt a h irt már nem volt módunkban ellenőrizni.
tj wtbim ■’.wmi ■rv

szandáí-
vásái9

VESEKŐ Muzetum-kttrut 33
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Radő Olga
művészt könyvkötészete

Vállalja egyes és egész könyvtárak beköté
sét a legizléscscbb kivitelben

Régi posta-utca 7-9. sz. alatt
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Rakovszky belügyminiszter kijelenti, 
hogy a választójog elvégeztetett, lényeges 

változás már nem
(A Reggel tudósítójától.) A választójogi javaslatot rész

leteiben is letárgyalta a nemzetgyűlés cs a törvény meg
szavazása után most már csak egészen csekély jelentő
ségű szövegezési kérdések vannak hátra. Ezeknek ellnté-. 
zése céljából hívták össze keddre a választójogi bizott
ságot. A Reggel munkatársa beszélgetett

Rakovszky Iván belügyminiszterrel,
aki először a választójogi bizottság keddi ülésével kap
csolatban a következőket mondotta:

—< A választójogi bizottság azért ül össze, 
hogy amennyiben a szövegezésben és az indít
ványoknak az eredeti szöveggel való összhang
jában zökkenők mutatkoznak, ezeket eliminálj a. 
Lényeges változtatásokat nem is tehet, mert a 
harmadszori olvasás csak ilyep. zökkenők vagy 
tényleges ellentmondások kiküszöbölésére szol
gálhat. Szilágyi Lajos szombati felszólalásában 
is tévedésben van, hogy ha a Szijj Bá'lint-fele 
módosítás elfogadása alapján ellentmondást 
konstatál, mert hiszen

a javaslat bizottsági szövege'ugyanazon az

lehet a javaslaton
alapon készült, mint amit a Szijj-féle indít

vány céloz
és így annak elfogadása következtében a szö
vegben semmiféle ellentmondás nem állott elő.

Ezután arra vonatkozóan intéztünk kérdést a belügyi 
miniszteréhez,

milyen törvényjavaslatokat készít elő a nyári szünet 
alatti

A' miniszter Így föleit:
— Elsősorban készül a közigazgatás egyszerű

sítésére vonatkozó javaslat. Ezzel a nagyjelen
tőségű reformmal már foglalkozott a,miniszter
közi bizottság, továbbá a Takarékossági Bizott
ság is, amelyeknél nagyon sok egészséges ja
vaslat merült föl, amelyek azután a bizottsá
gok földolgozása után ininisztertanácsba, fog
nak kerülni. A Ház előtt fekszik egyébként a 
törvényhatósági javaslat, ezenkívül pedig elő 
■kell készítenem a választójogról szóló javaslat 
mellett egy gyámügyi novellát és a közigazga
tás egyszerűsítésével kapcsolatos egyes kisebb 
javaslatokat.

3Z
A vidéM tanukhoz kiutazik a® iíéflSt5b!a referense — Húszon

nyoic pontban foglalták ö$sa;e az Mjj B»izon^Sfiék«íkat
(A Reggel tudósítójától.) A tábla itélőtaná- 

cen Zachár István ítélőtáblái bírót bízta meg 
azzal, amint ismeretes, hogy Márffy József és 
bűntársai bombapörében a bizonyítás kiegészí
tését lefolytassa. A referens bíró hat tárgya
lási napot tűzött ki a bizonyítás kiegészítésé
nek lebonyolítására és pedig

julius 7-én kezdi meg az uj tanuk kihallga
tását, aztán folytatja 9-én, 11-én, 14-eu, 145-au 

és 18-án.
A tábla bizonyítást elrendelő határozata igen 
terjedelmes, mert nem csak Márffy József, ha
nem a többi vádlott javára is igen sok tanú 
kihallgatását rendelte el. A végzés huszon
nyolc pontban foglalta össze

az uj bizonyítékokat,
amelyek közül a lényegesebbek: Megállapí
tandó, igaz-e, hogy Márffy József 1922 április 
1-én, szombaton délután szüleihez utazott Kis- 
magyerre. Erre Idhallgatandók Márffy Ferenc, 
Czakl Zoltán és Nagymáté Mártonná. — Igaz-e, 
hogy Márffy József a következő napon, vasár
nap K.ismegyeren volt és az állomáson, levő 
9180. számú ' táviróvonal távirat jegyzőkönyvé
ben sajátkezüleg reggel 7—8 óra közti időben 
egy táviratot vezetett be, amelyet föl is adott. 
Meghagyja a tábla, hogy

a kiküldött bíró ezt a távirati jegyzőköny
vet szemlélje meg,

'állapítsa meg, Hogy a kérdéses bevezetés benne 
van-c és a bevezetés szabályszerűen, kelet sze
rinti sorrendben van-e a többi bejegyzések 
közé bevezetve. — Igaz-e, hogy Márffy április 
másodikán, vasárnap délelőtt Kismegyere.n a 
Kápolnában volt szentmisén. Erről Jáger Já
nos, Dömötör János,, ifj. Jáger János tanuk 
meghallgatandók. - Ig£z-e, . Már?y
ugyanezen a vasárnapon délután Kőszegre uta
zott és Varga Ferenc cipészmesternél cipőt 
rendelt magának. Erről Varga Ferenc kőszegi 
cipészt hallgatják ki. — Igazié, hogy M.zsa- 
lovszki Géza Márffy Józsefet április 2-án, va
sárnap délután budapesti lakásán kereste, de 
Márffyt nem találta Budapesten. — Igaz-e, 
hogy Márffy József a következő napon, tehát 
április 3-án, hétfőn délelőtt az Első Magyar 
Iparbankban a pénztárt kezelte. Megállapí
tandó, nem szakitotta-e meg délben pévtári 
működését. E tárgyban káhallgatandók Ajtay 
János cégvezető, Nchönberger Tibor, Fuchs 
István igazgatók, Reich Tivadar, Vermes Re- 
zsö.~Hofhauser Lajos, Sárkány Sándor, Tibiási 
Béla és Darvas Anno, banktisztviselők. — A ki
hallgatandó tanuk kötelesek nyilatkozni arról 
is, hogy

most, évekkel későbben mi módon tudják 
igenlő esetben a pontos időt megállapítani.

Misztics Ferenc fogházőrt és Roboz Imre vizs
gálati foglyot arra nézve hallgatják ki, hogy 
1923 november havában, amikor Márffyt a tör
vényszéki fogházba beszállították, panaszko- 
dott-e 'Márffy a rendőrségi bántalmazásokról

és ha igen, láttak-e rajta bántalmazás! nyomo
kat. Számos tanú kihallgatását rendelte el a 
tábla még « fiatoilkoru Radó .Józsefre. Marosi 
Károlyra, Horváth-IIalas Józsefre és Szász Jó
zsef vádlottra vonatkozólag.

A nemzetvédelmi osztály szervezetére, a vér- 
bíróság hatáskörére és működésére vonatko
zóan a iábla Ybl Miklós ny. tábornok és az éb
redők Sörház-utcai székhazában lakó Grüne- 
berg Frigyes kihallgatását rendelte el. Meg
idézik özvegy Német Józsefeié és özvegy Uer- 
ezeg JózSbfné tanukat is, hogy férjeik közvet
lenül haláluk elölt hangoztatták-e, hogy a 
bombamerénylettel és azok tetteseivel semmi
féle összeköttetésük nem volt. A bizonyítási 
eljárás során a tábla meghagyásához képest 
egy

érdekes szembesítés is lesz.

Szász 'József vádlottat szembesíteni fogják 
Dvorszky József hordárral, hogy igy állapítsa 
meg a kiküldött táblabiró, hasonlit-e a hordár 
Szász József vádlotthoz, vagy pedig tőle föl
tűnően különböző alakú cgyén-o.

Miután a kihallgatandó tanuk között sokau 
vidéki lakosok, fölhatalmazást adott a 
itélőtanácsa íi kiküldött táblabirónak 
hogy

a hízonyitásfölvételt szükség esetén a 
déki tanuk lakhelyén,

illetőleg az ahhoz legközelebb eső bíróság szék
helyén foganatosítsa.

E nagyarányú bízónyitás-kiegészitest eljá
rás befejezése után az iratok visszakerülnek 
Nyirő Géza táblai tanácselnökhöz, aki azután 
fog intézkedni a táblai főtárgyalás határnap
járól.

tábla 
arra,

vb

Amtmdsen megérkezett 
a norvég fővárosba

Ősié, julius 5
(A Reggel tudósítójának távirata.) Ámund- 

sen és társai hat napi hajóút után vasárnap 
délben Oslóba érkeztek. A part közelében ha
ladó hajó útja az utolsó 24 órában valóságos 
diadalut volt és a kikötőben a kormány tag
jainak és a hatóságoknak élén

Hakon király fogadta Amundsent.

Ma délután 4 órador 
bezárnak minden üzletet 
a fővárosban és a vidéken

Keresfaed&k és tpavosofs ovsedejos 
tífta&ozdísa a fovgalmt adó elten

(A Reggel tudósit ójától.) Az egész ország 
területén, úgy a fővárosban, mint a vidéki vá
rosokban,

ma, hétfőn délután 4 órától 6 óráig zárva 
tartanak minden üzletet

és ezidő alatt tiltakozó nagygyűlés lesz a Viga
dóban, valamint az ország nagyobb városai
ban. É nagyszabású demonstrációt az ipari és 
kereskedelmi erdekkopviseletek határozták el, 
hogy az üzletek bezárásával fölhívják a közön
ség figyelmét, a gyűlésen pedig fölvilágosítsák 
a nemzetgyűlést és a kormányt a forgalmi adó 
tarthatatlan rendszerére. A demonstrációt ak
tuálissá teszi az a körülmény, hogy a pénzügy
miniszter most terjesztette a nemzetgyűlés elé 
a forgalmú adótörvény módosítását és Rúd 
János pénzügyminiszter ma fog ebben a kér
désben a Ház ülésén fölszólalni. A gyűlés célja, 
hogy rámutassanak, mennyire lehetetlen a for
galmi adótörvény még a most beterjesztett mó- 
dositáeokikal is, miután továbbra is megma
radna az adó eddigi rendszere, továbbá a kőte
lező könyvvezetés és az ezzel járó vexaturák. 
Az iparosok ós kereskedők követelik, hogy, 
mint mindenütt más országokban,

a forgalmi adó egyfázisos adó legyen
és igy egyugyanazon árucikket ne terheljen 
többszörös forgalmi adó a kereskedelmi élet 
körforgásában. Követelik továbbá, hogy a se
gédek nélkül dolgozó iparosnak vagy kereske
dőnek ne kelljen könyvet vezetnie, mint ahogy 
ezt a pénzügyminiszter már meg is ígérte, de 
amit a pénzügyi hatóságok nemi vettek tudo
másul, mert például (még a piaci árusoktól is 
követelik a könyvvezetést. A Vigadóiban tar
tandó gyűlésre — amelyen Sándor Pál fog el
nökölni — meghívták

az összes politikai pártokat és képviselőket 
pártkülönbség nélkül.

A határozati javaslatot Bodroghy József fogja 
előterjeszteni. Fölszólalnak a Fővárosi Keres
kedők Egyesülete nevében Vértessy Emil el
nök, a Kereskedelmi Csarnok részéről Eppin- 
ger Károly, a vaskereskedők nevében Szász 
Oszkár, a füszerkereskedők képvisel etében Bc- 
lopotoczky Kálmán, a Kiskereskedők és Kis
iparosok Szövetsége részéről Latinák Jenő. 
Budapest-kömyék nevében Herskovits Mór, 
továbbá Vértessy Gyula szegedi kamarai ál
éin ök és Gonda alól nők, a gyári képviselők 
megíbizásából. A képviselők közül Vázsonyi 
Vilmos. Sándor Pál, Pakots József és Fábián 
Béla felszólalására számítanak. A gyűlés iránt 
politikai körökben is élénk érdeklődés mutat
kozik.

I *■
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Magyarország...
I. Várad

.Ifosí Itt vagyok. LeJiullt a napMr 
fiijáról nő'/yszer a lövői.
A múlt, a gagdag ős kevély 
Klsülycdt, s a jelen kifáradt. 
Lcfjyon Hőd e vers ma Várad, 
Kit két karommal át fonok 
Szerelmesen, akár a nőt, 
Ki láthatatlanul, konok 
Kapoccsal életemre nőtt.

(Iimeretlon költő.)

Az égboltozata kék’, mint a tengerparti váro
soké. Az emberek szaladnak az utcakon, hado
násznak a közükkel, az arcukon a halaszthatat
lan ut izgalmas kifejezése, a tenyerükben öt
percenként megvillan a zsebóra: mintha attól 
tartanának, hogy lekésnék a befutott hajóról, 
amelv az Indiák felé indul illatos fűszerekért, 
asszonyok számára való keleti selymekért. 
Szalonikit És hol a tenger? Ennek az edesen 
hazug, gyakorlatiasan áilmodozó varosnak min
den földrajzi és történelmi valósággal fity- 
111 A^föhlrajzi igazság mindebből a Sebes-Körös, 
amely most úgy vágtat, mintha valahol a fekete 
sziklák között korbáccsal vernek a hatat. Ba- 
törzsek, madárijesztők, tekenok utaznak rajta. 
Az árvíz bukdácsoló flottája. Varad a hídon áll 
és bámulja a szakadatlan fölvonulást, rizcnot 
év óta arról álmodoznak itt, hogy a Kórost 
hajózhatóvá kéne tenni. S a büdös, keuszagu 
Pece-patakkal is nagy terveik vannak. Villa
sort kéne építeni a Pece quai-jere s a vizet el- 
íepetnl lótuszvirággal. Mert Varad a varadi 
vérmérséklet hőmérője szerint tropikus vidé
ken fekszik. Brügget elhagyta a tenger s azóta 
holtan hever a homokban. Varad sohasem lá
tott nagyobb vizet a megáradt Kőrösnél, <le a 
vakmerő hajóskapitány, a hajosiuasnak ké
szülő bukott diák és a felelmetlen kalóz itt. ci
nek, minden pillanatban készén az utazásra. 
Vannak itt lebujok, nőkkel es elszánt pofákkal, 
amilyeneket cs*k a g’oTMiai kikötőben. jatni» a 
Silos <li Genova környékén. És ezt a szarazfolc t 
kikötőt elvágták természetes tengerétől, a 
magyar Alföldtől. Nem halt bele. Az alföldi 
fűszeresből tokát nem a varadi gyarmatáru
nagykereskedő táplálja gyömbérrel es sn rany- 
nyai és ezért kénytelen Tromsoben es Bilbao- 
ben üzleteket kötni, llt minden második ember
nek egész Európára, szel > útlevele van és a leg
fantasztikusabb pénznemeket csörgeti a zsebé
ben. Finn vízumot kérni itt nem tartozik a 
ritkaságok közé. Ismerek egy váradi lókeres
kedőt, aki még mindig eljár a nizsnijnovgoi’odi 
lóvásárra, amelyet a Szent Miklós- napját kö
vető hétfőn tartanak meg Oroszországban.

*
Mcstreben találkoztam velük, amint két láda 

bőrárut csempésztek Milanóba. 1 artsban, a 
Café de la Paix forraszán mar délután 1 orakor 
föl támasztól la a pincér a legjobb asztal székeit, 
jelezvén, hogy az asztal foglalt, bizonyos nagy
váradi törzsvendégek részéről. N.inden vala
mirevaló váradi megfordult mar arisban. 
Még Feldmann ügyvéd ur is, akivel a regi jó 
napokban a RoyaJl-kávéház terraszan elhitet
tük, hogy Umlauf kapitány atröpulte a. btrincl- 
berget. Monlccarloból sokan jöttek haza a w 
sino költségén, de a jövő évben mar a sajat költ
ségükön tértek vissza. Bukarest ben, a Capsa- 
cukrászdában magyarul hangoskodnak, szem
ben az erdélyi magyar arisztokratak törzs
asztalával, ahonnan francia szó, szűrődik, hal
kan, hogy a Untai Ghyka hercegnő meg m 
hallja, meg ne is, a reá vonatkozó hízelgő meg
jegyzést. Mostanában sokan rakodnak be leozu- 
lök a konstanzai kikötőben: Stambulban kon- 
kurrálnak a németekkel és az angolokkal a 
török aranyért. És bárhová utaznak, mindig 
van helyük a vonatom vagy a hajón. Egyszer, 
még a magyar időkben, Pestről utaztam haza 
Várad felé. Malatinszky főispán mellett szo
rongtam a túlzsúfolt gyors folyosóján, mialatt 
egy lezárt, elsötétített szakaszban a varadi 
exportőr ingujjban és papucsban hortyogolt. 
Nincs olyan teli hotel, ahol nekik nem jutna 
szoba. Boltosok, ügynökök; de a legjobb ruhá
kat viselik, a nyakkendőik egyéni kreációk s 
ha hat gyerekük is tanulja otthon az angol 
nyelvet és a golfot, akkor is van valamelyes 
gáláns kalandjuk a nagy'városokban, amelye
ken átutaznak. Nappal pereg az izzadság a 
homlokukról, a fejük búbjára lökik a kalapot, 
rohannak jobbra-balra, bankba, üzletbe, kávé
házi randevúkra; este szmokingban ülnek a 
legjobb étteremben a nővel, aki egy nappal 
előbb megkapta Váradról a távirati értesítést.

JARDINjle PARIS
A wÉeni ParisBana vendégjátéka 

Rla Thlala Rudolf Walberg
Olga Augustorda Oulnar Höyer 

Kortnyitáe 7 órakor 

És egek a lófráló, fáradhatatlanul pénzt haj- 
kurászó, öt nyelven rosszul beszélő nemzetközi 
kalmárok Váradon konok, megmozdíthatatlan 
magyarok.

Ha. közelebbről megnézem. őket, őszintén 
szólva, szinte nem értem. Nagyszerűen alkal
mazkodik. Kiima mindegy nekik, szokásokba, 
üzánszokba pillanatok alatt belezökkcnnnek. 
Talpra esnek mindenütt, hatóságok, vámtisz
tek, rendőrök nyelvén a legtökéletesebben ér
tenek és érdekből szivesen tesznek koncesszió
kat bizonyos erkölcsi törvények területén. De 
itthon, Váradon, meg makacsod lak. Nem . en
gednek. A törzsmagyarság, a dzsentri és a 
tisztviselő, már átjött Magyarországra. Várad 
lakosságának túlnyomó része zsidó. És r öt év 
óta nem akarják elismerni, hogy zsidó. És ötév 
mánok rájuk fogják, de ők tiltakoznak a vád 
ellen. Hogy, igen, amit nem lehet tagadni, nem 
lehet; a vörös kupolás Zivu-templomba járnak 
és valóban, Mózes előírása szerint tisztelik az 
istent. De... ehhez másnak semmi köze. Ellen
ben tessék megnézni, mit olvasnak, ki a költő
jük, hogy beszél a kisgyerekük másféléves ko
rában. Kivel barátkozott, kitől kért öt koro
nát kölcsön Ady Endre. Ki adta ki az első ver
seskönyvét. Ki tud cigánnyal mulatni, ki 
tudja a legtöbb régi nótát. Ki tartja fönn az 
elszakított Erdélyben a magyar sajtót, ki jár 
a magyar színházba, ki olvassa a magyar köny
vekéi. Ki adott a premontrei gimnázium bezá
rása után hajlékot a magyar nyelvű iskolának. 
Zsidó Uccum, ahol jórészben keresztény taná
rok tanítanak.

őszintén szólva, nem értem. Nincs bennük 
heroizmuH. Valaki, akit megkérdeztem, azt 
mondta, hogy ezen nem lehet változtatni. Nem 
engedik magukat zavartatni a kis világtörté
nelmi intermezzótól, hogy hat kilométerre osz
lopokat ástak a földbe határjelzőül. Várad Er
délyben az egyetlen magyar város, ahol az ut
cán, a kávéházban, a színházban, a családban,

Gizi visszaszepz&Mít 
o Nemzeti

Egyeföre elvileg állapodott meg Hevesi Sándorral, szerződését
augusztusban irfa alá

nagy örömmel igennel válaszolt.
Augusztusban majd, ha ő is, én is visszatér

tünk szabadságainkról, meg fogjuk keresni azo
kat a módozatokat, amelyek mellett szerződése 
perfektuálható lesz. Miután most már egészen 
bizonyos, hogy az Unió vagyonf ölügyelője a 
Blaha Lujza-Színházat az állammak adja bérbe, 
Bajor Gizi első föllépése valószínűleg a Blaha 
Lujza-Színházban lesz Herczeg Ferencnek még 
nem egészen befejezett és egyelőre címnél kuli 
vígjáték álban, amellyel a színházat megnyitni 
szeretnők. ,

(A Reggel munkatársától.) Bajor Gizi három 
nappal ezelőtt két barátnője társaságában el
utazott Budapestről s

elutazása előtt megállapodott Hevesi Sán
dorral, a Nemzeti Színház igazgatójával, 
hogy az 1925—26-os szezonra később meg
állapítandó föltételek szerint újból vissza

szerződik a Nemzeti Színházhoz.
Bajor Gizi visszaszerződéso a Nemzeti Szín

ház gárdájának lényeges megerősödését jelenti, 
mert Bajor Gizi szerepkörét egyevi tavollete 
alatt csak nagyon nehezen tudta a Nemzeti 
Színház igazgatója betölteni. Vele azonban uj- 
ból teljes lesz a nagyszerű orchestrum, amely
ből az ’ő hangja az elmúlt esztendő alatt nagyon 
is hiányzott. Hevesi Sándor A Béggel munka
társa előtt a következőkben erősítette meg a 
Bajor Gizi vissza szerződéséről szóló értesülését:

— A helyzet úgy áll, hogy a színházban is 
megvan a hajlandóság arra, hogy Bajort 
visszaszerződtesse es Bajor is szívesen haj
landó a színházhoz visszatérni. Lezárva vagy 
megállapítva még semmi sincsen, mert számí
tásba kell venni azt is, hogy Bajornak meg bi
zonyos kötelezettségei vannak, azonkívül a 
Nemzeti Színház maximális gázsija nem olyan 
nagy pénz, hogy valaki, aki az elmúlt évben 
oly horribilis dotációkat élvezett, a mi szer
ződésünket csak úgy vakon alairja. Épp ezért 
végleges megegyezés még nem is történt. En 
megkérdeztem, hogy hajlandó volna-o vissza
térni hozzánk s ő

Márkus Emília Parkmozgúi
RákóczS-ut és Hiizeum-körut sarok 

Telő fon: József 152-87, József 74-90 

Szenzációs slágerfilm!

NtSSLSi 
az Istenhez! 

Az orgonakiséretet Weiflerlli Aladár látja ol 
Föllép:

Halmos János, a Városi Színház tenoristája 
Előadás 8'° és 1O‘°  

I

a templomban és a törvényszéken csak magya
rul beszélnek. Mert igy kényelmesebb. A ké
nyelmetlenség. hogy ezért hatalmi intézkedé
sekkel, adókkal, sikanériákkal agyongyötrik 
őket, említést sem érdemel. Holott, a ravaszok, 
valamennyien megtanultak románul. Mi az ne
kik! És néha csakugyan szükség is van rá..*

*
Ady Endre, — mondják lepton-nyomon. 

Adyt nem engedik ki a kezükből. Minden nap 
benno van az újságban. A Royal-kávéházban, 
amelynek piros-fe’nércsikos ponyvával födött 
terasszán egész nap és egész éjjel hangosan 
ordítanak, mint a tőzsdeteremben, minden nap 
szóba kerül Ady. Schwarz Béla, a bölcs és 
milliárdos kávés megmutatja Ady bonjait, öt, 
tíz és két koronáról szólnak. Általában, 
Schwarz Bélának mindenki tartozik, aki iroda
lomban és színművészeiben vitte valamire a 
régi Magyarhonban. Schwarz csak addig disz
krét velük szemben, amig megnőnek annyira, 
hogy az efajta kompromittáló adatok regényes 
ifjúkoruk humorát gazdagítják. Schwarz ezen
kívül kiszolgálta Tisza Istvánt, a bihari dzsen
trit és Eszterházy, Baich huszártiszt urakat, 
akik is átlagosan kétnapos életet szántak a 
kávéház óriási tükreinek.

Ma a tükörnek nem esik bántódása. A 
dóknak 
román urakkal pedig el lehet intézni 
pen is a dolgot. S a kép, amely a tükrökből 
visszaverődik, kétségtelenül nem a régi. De 
nem kell félteni Váradot, nem tudják meg
enni, nem tudják lecibálni a Balkánra, vala
hova Turn-Szcverin tőszomszédságba. Várad 
megvetette Lábát Nyugat-Európában és még 
akkor is oda akar tartozni, ha történetesen 
Magyar ország is elhatározná, hogy csatlakozik 
a Balkánhoz.

Az etüi: az ég, mint a tengerparti városoké. 
Az erdélyi havasok, amire Váradhoz érnek, 
leguggolnak és fölemelik ezt a kis, bolondos, 
gracilis, tüzesfényü, tizenhárompróbás ék
szert, amelyet a nagy tülekedés lesodort Ma
gyarország testéről. A fontos, hogy megvan, 
hogy nem tudták egészen belétaposni a sárba.

Zsolt Béla

zsi- 
nincs fegyverviselési engedélyük, a 

máské-

év után
e hét csütörtökére tűzték ki Friedrich 
és Ulain sajtópörének a főtárgyalását

(A Reggel tudósítójától.) , Amikor a Tisza- 
gyil'kossagi biinpör nyomozása megkezdődött, 
emlékezetes még, hogy mily életre-halálra 
menő küzdelem folyt dr. Ulain Ferenc és Fried
rich István között. Ulain abban az időben a 
„Szózat” szerkesztője volt és lapjában egész ol
dalakon át, nagy cikkekben, támadta Fried- 
richet, annak a gyanújának adott kifejezést, 
hogy a Tisza-féle gyilkossági bünpör gyanúsí
tottjai között kell szerepelnie az akkori had
ügyminiszternek is. Ulain, mint Almássy De- 
nisc grófnő ügyvédje, e minőségében is foly
tatta a harcot Friedrich ellen és Magyarország 
volt miniszterelnökének le is kellett ülni a vád
lottak padjára és heteken át ott védekezett a 
legsúlyosabb váddal szemben. Friedrich István 
a „Szózat” támadó cikkei miatt, mihelyt meg
szabadult a bűnügy ódiumától, nyomban sajtó
pert indított. 1920. év folyamán indultak meg 
ezek a sajtópörök és bár a sajtóeljárós soron- 
kivüli, Friderich panasza Ulain ellen mégis 
csak most került abba a stádiumba, hogy a bí
róság bűnügyi főtárgyalást tűzött lei Ulain 
Fescnc ellen. A budapesti büntetőtörrényszék 
dr. Schadl Ernő elnöklete alatt e hó 9-ére, csü
törtökre tűzte ki a Friedrich—Ulain-féle sajtó
per főtárgyalását.

Cimbalom ós egyéb ingók 1925 július 6-án 
dólntán 6 ómkor bfróílng olár- 
vereztctnck. VI, Hogediis Són- 
dor-utcu 28. szám, 1. emelet 5



6 aReggel 1925 .julius 6.

Én tallért szeretnék
Irta Szép Emö

Ez a lég privátabb vélemény persze. De Szer- 
kesztö urnák és derék lapjának alkalmasint 
több a tekintélye mint az enyém; nem lehetet
len, hogy ha Szerkesztő ur gusztusa véletlenül 
egyezni fog az én gusztusommal; és kicsit küz
deni hajlandó a tallér mellett, őszire tallért 
■fogunk Pesten és szerte a hazában egymástól 
kölcsön kérni. „ . , ,Nekem, drága Szerkesztő ur, nem kedves 
témám a pénz, ugyebár ismer annyira. A 
pénzt a zsebembe teszem, a szivembe soha. 
Szégyellem magam, ha legbelsőbb termeimben 
időzöm, hogy az én ujjaim is hozzányúltak itt 
a földön a pénzhez. Valaha valahol, egy hófehér 
világon, ahol igazolni kell majd magamat, meg
próbálom letagadni hogy nekem is érintkezé
sem volt az emberek pénzével, avval a pénzzel, 
amely Shakespeare nagyapjának, Plautusnak 
örök latin szavai szerint a szégyennek, az őrült
ségnek és a halálnak oka.

Igen. Hanem ezt a mi legyőzött papírpénzün
ket a pénznél is ezerszer jobban utálom. Nem 
győzök szenvedni már attól a ragadós barna 
pitétől, vagy pulickától vagy potentátéi vagy 
micsodától, amit a kalauz a kezembe rak, mikor 
ötszáz koronát az átszálló után visszaad. Tudni
illik szórakozott vagyok és néha elkésem vele, 
hogy leintsem a visszaadást. Szóval magam is 
vágyva várom azt az aranyos, azaz ezüstös őszi 
napot, mikor érepénzzcl boldogtalanig bennün
ket a miniszter. (), ha már az első... nohát, mit, 
adhatnám oda a nadrágzsebböl a kocsisnak 
vagy a soffömelt? A koronát, a forintot el
ejtenék. Az újszülött pénznek nevet keresünk. 
Rákosi Jenő a pengőt ajánlotta. Ez visszhang
zik a legközelebbről a fülünkbe. A tanyán most 
is hallja még az ember, hogy azt mondja: ötezer 
pengő volt a pipám. Vagyis tízezer korona. 
Itthon, Magyarországon, a legkönnyebb, a leg- 
magyarabb, a legbizalmasabb, a legkorrektebb 
volna a pengő, igaz. Nem hallom hogy a pénz
ügyminiszter elfogadta volna, vagy hogy haj
landó volna konszideráció tárgyává tenni, a 
Rákosi Jenő tippét. Talán az lesz a kifogásuk 
Államoknak, hogy a pengő forintot jelentett, 
száz krajcárt, keltőszáz fillért és hát a magyar 
számítás eltéved majd az uj pengőn, aki aligha 
jog annyit érni, mint boldogult bátyja ura.

Magamnak a pengő mellé az a mellékzörej 
jön a fülembe, hogy a külföld sohase fogja 
tudni megtanulni a pengő szavát. Az ő belün
ket alig egy-két ország tudja olvasni. A g betűt 
pedig könnyen fogják zsénclt venni a nyugati 
honokban. Penzsonak, sőt panzsonak ejtenék 
a mi kedves pengőnket. Elképzelni is borzasztó!

A Numismatikai Társaság a Máriást is szóba- 
liozza a Rákosi Jenő pengője mellett. Hát én 
nem tudom. Alig merem azt a sejtelmemet 
jelezni, hogy a hét legimádottabb szent nevét 
netalán nem a legideálisabb dolog a bűnös élet 
leghűségesebb cinkosával, a pénzzel ennyire 
kapcsolatba hozni. Azután meg kérem hosszzt- 
lorn is a máriás szót. Ez a. világ siet. A nemzet 
legalább száz esztendeje cl is szokott a máriás
tól. Egyszóval tidságos szép is volna.

Én a tallért szeretném. Mondom részemről 
úgy vegye Szerkesztő ur, mintha diskurálnánk 
és csak elárulnám Önnek az ábrándjaimat. 
Mit szól hozzá, Szerkesztő ur? A tallért még az 
én gyerekkoromban nótába is hallani lehetett 
sokszor. Pengőt jelentett. A tallért magyar szó
nak vehetjük, akár a gavallért. A tallér nem 
lesz idegen a népnek. Az aktív régi tallérokra 
nem emlékszik Magyarország, hát annyi lesz 
az ember szemében az értéke, amennyit a pénz
ügyminiszter kegyelmesen megállapít. Úgy 
sajditom, meg is becsülné a magyar a tallért 
jobban mint a koronát; a tallér méltóságosan, 
nemesen hangzik; kötelezni fog. Dalol is egy 
kicsit a tallér, nem? Én imádom a dallamot.

Osztón Tallér, ha meg találnak választani, cl 
ne felejtkezz rólam, aki kortesed voltam!

— Kártyarazzia volt a Turul-kaszinóban. 
Szombaton éjszaka 1 óra után a rendőrség 
kártyacllenőrző csoportja Bak Sándor dotek- 
tivfőfölügyelő vezetésével razziát tartott a He
gedűs Sandor-utca 9. számú palotában levő 
úgynevezett Turul-lcaszinóban. Amikor a de
tektívek meglepetésszerűen a kártyateremben 
termettek, a bakkasztalt körülbelül harmincán 
állották körül, férfiak és nők vegyesen. A ban
kot természetesen lefoglalták, a zöld, asztalon 
mintegy nyolcmillió korona értékű készpénzt 
és zsetont foglaltak le. Azután igazoltatták a 
játékosokat,. hogy ellenük hazárdjáték-kihágás 
elmen az ejjárást megindíthassák. Ugyanekkor 
szétszedték a nagy játékasztalt s a koporsóval 
zsetonsöprő kanállal együtt a rendőrségi tár
szekéren bevitték a játékszereket a rendőrségre.

~ Miután kisórták utolsó útjára
Mezei Sándornál, aki nosszns szenvedés után o hó 3-An 
•ág " íw U Í8 Bycrtncl{cln kívül nagyszámú rokon-

■ — Olaj a vízvezetékben. A víz is elég drága
Budapesten, de az olaj még d^gu 
ros vízmüve azonban valami e/Jiotétlen nart^- 
lelkiiséggel a vizdij fejében .m^..na^bb 
biizgósággal olajat kezd szolgáltatni. Így a 
deficittől is komolyan félthetnénk mm* a. víz
müveket, de komolyabban féltjük, a főváros 
lakosságát. Hetek óta panaszolja A Reggeli, 
hogy a vízvezetékkel valami baj van, hihetet
lenül szennyes ivóvizet szolgáltát, de hetek 
óta semmi egyéb nem történt, mint alfele meg
nyugtatás. hogy tisztítják a csohalozato., s 
ezért piszkos a viz. Ha a pesti polgár ezt a fur
csa magyarázatot meg js érthetne, akkor sem 
nyugodhatna bele a dolgokba, mert a víz a 
szellemes magyarázat ellenére továbbra is 
mocskos. Vasárnap, talán ez külön ünnepi szol
gáltatás, a már ismerős titokzatos es vidám 
fekete posványok olajjal nesztelenig ve jelent
keztek a pestiek poharaiban, mosdóiban; olyan 
vastag olajjal Ömlött a víz, hogy csak szap
pannal és alapos munkával lehetett tőle az 
edényeket megtisztítani. Ennek mégis csak ve
get kell vetni,, ez nem. állandósulhat. i\ buda
pesti vízvezeték híres volt jó vizéről s most 
a főváros egyik Zetf/Qnfosabb és legdrágább 
közkincse megy itt veszendőbe. Itt lesz a rek- 
kenő nyár és . a budapesti ember egy pohár 
tiszta vizet sem kaphat, hogy fölüdüljön...

— Az Unió vasárnapi függetlenségi emlékünnepe. Az 
Unió 1776-i függetlenségi kinyilatkoztatásának emlékére 
a Magyar-Amerikai Társaság é« a főváros tanácsa vasár
nap délelőtt ünnepséget rendeztek. Az ünnepély szín
helyén, a városligeti Washinglon-B'iobornál Smith Jere
miás népszövetségi főbiztos és Brcntano Tivadar ameri
kai követ is megjelentek; a fővárost Folkusházy alpolgár
mester és Lobmayer tanácsnok képviselték. Folkusházy 
alpolgármester volt az ünnepség első szónoka. Rámuta
tott Washington hadvezért, államférfim és állampolgári 
értékére, majd a szobor talapzatára helyezte a főváros 
koszorúját. A Fővárosi Iparos Dalárda ligycsülcl éne
kelte el ezután magyar szöveggel az amerikai himnuszt. 
Dr. Luther János egyetemi magántanár a Magyar-Ameri
kai Társaság nevében mondott beszédet angol nyelven, 
visszapillantást vetve a független amerikai köztársaság 
történetére és Washington halhatatlan érdemeire. Markos 
Gyula lelkész alkalmi verset olvasott föl, majd dr. Beynon 
detroiti lelkész tartott magyar nyelven beszédet. A ma
gyar Hiszekegy oléneklésével ért véget az ünnepség.

— A vonat elé vetette magát, de semmi baja 
sem történi. Vasárnap délelőtt Szöllőssy József 
20 éves pénzbeszedö a ferencvárosi pályaudvar 
előtt a robogó) vonat elé vetette magát. A teher
vonat vezetője még idejekorán észrevette az 
öngyilkossági szándékot és gyorsan fékezni 
tudott, úgy hogy moziftlmszcrüen, közvetlenül 
az ön gyilkos jelölt előtt a vonat megállolt. Az 
ellenszegülő és kapálódzó fiatalembert csak 
nagynehezen tudták többen a vonatra föltusz
kolni s azután a pályaudvaron átadták egy 
rendőrnek. A fiatalembert előállították a fő
kapitányságra, ahol kihallgatási ideje alatt 
csökönyösen azt hajtogatta: — Meg akarok 
halni, nem mondom, miért; engedjenek engem 
a háláiba. Meg akarták vele igértetni a rendőr
ségen, hogy letesz öngyilkossági szándékáról, 
de Szöllőssy csökönyösen hangoztatta, hogy ő 
mindenáron meg akar halni. Ezért saját érde
kében őrizetbe vették addig, amig rá tudják 
venni, hogy eláll szomorú tervétől.

- „Fcgyencek és gavallérok között." Innsbruckból Írja 
A Reggel tudósítója: Danid vezérezredes elnöklet© alatt 
a régi osztrák-magyar hadseregnek mintegy hét száz 
tisztje ült össze, hogy elégtételt szerezzen nzért a táma
dásért, amely a régi tisztikart egy nemrég megjelent 
könyvben érte. A könyv szerzője von Knebclsdorf, volt 
porosz röpülőtiszt, aki „Fegycncek és gavallérok közöli" 
címen könyvel irt és ebben kíméletlenül pellengérre dili
tolta a monarchia tisztikarának cgyrészét. A német tisz
tek nemzeti szövetsége nevében Lützow őrnagy szólalt 
föl a gyűlésen és bejelentette, hogy a régi német tiszti
kar osztozik az osztrák bajtársak fölháboredásáhnn.

- Megint bejelentettek egy eltűnt kereskedőt, 
akit Iteinitz áldozatának hisznek. Nemrég foly
tatták le Szatmáron Rcinitz Jakab tömeggyil
kos ellen a főtárgyalást. Ezzel kapcsolatban a 
napokban külföldről bejelentették a főkapitány
ságnak, hogy még 1906-ban Benc Emil 36 éves 
leibnitzi bőrkereskedő pénzzé tette minden 
vagyonát és mintegy 40—50.000 aranykoronával 
a zsebében Magyarországba utazott, hogy itt 
önállósítsa magát. Benő a Rombach-utca 13. 
számú házban vett magának albérleti lakást s 
ezt a címét egy barátjával közölte is, de nem 
sokáig maradt itt, mert pár nap múlva levelet 
irt az édesanyjának, hogy vidékre utazik üzleti 
ügyben. Azóta Bonc Emilről hírt sem a csa
ládja, sem a barátja nem kapott. Még akkori
ban nyomozni kezdett utána a családja s csak 
annyit tudtak megállapítani róla, hogy minden 
pénzével a zsebében a nyugati pályaudvaron 
vonatra ült, de hogy hová utazóit, nem tudták 
kikutatni. Barátai most arról értesítik a fő
kapitányságot, hogy erős a gyanújuk, hogy 
Bcnc Emil. összeköttetésbe került Rcinilz 
Jakabbal s falán ő is az ő áldozata lett. A rend
őrség e régi eltűnés ügyében megindította a 
nyomozást.
- Súlyos szerencsétlenség n Máv. gépgyárban. Brczsnyi 

István 52 éves gyűri munkás a Magyar Allnmvasutak 
Gépgyárában dolgozott szombat délután. Munkaközben 
egy három métermdzsa súlyú vas esett reá, úgy, hogy 
súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők a Dolog- 
kórházba szállították.

— MarolJíó szultánja is részt vesz a riff. 
kábítok elleni háborúban. Parisból táviratozza 
A Reggel tudósítója: Painlevc miniszterelnök 
vasárnapi beszédében kijelentette, hogy Fran- 
ciaország Marokkó népet nem elnyomni akarja, 
hanem a civilizációért harcol. Marokkó szultánja 
is mozgósította már csapatait a riff-kabilok

nevében 
a főváros 
Marinovich 
mozis-, ke

is mozgósította már csapatait 
ellen.

— Breuer Szilárd tüzoltófőparancsnok 
Breuer Szilárd tüzollófőparancsnok 
évfordulója alkalmából vasárnap 
Kun-utcai laktanya udvarán a fővárosi tűzoltóság és az. 
országos tiizoltószüvctsóg impozáns ünnepséget rendezett. 
A tágas udvaron mintegy 2000 tűzoltó sorakozott föl. 
A jubiláló főparancsnokot a belügyminiszter 
Tomcsányi Kálmán helyettes államtitkár, 
tanácsa nevében Darczen Gyula tanácsnok, 
Jenő főkapitány, azonkívül színész . artista-, 
ménysöprő- ós kiilönfélo tiizol tótestületek szónokai üdvö
zölték. Breuer Szilárd meghatottan mondott köszönetét 
és kijelentette, hogy 40 éves munkásságának legszebb 
jutalmát a kormány és a polgárság elismerésében látja, 
Bofejczésül Breuer Szilárd előtt az összes tüzoltófecsken- 
dők és szerkocsik, majd a tiizoltócsapatok elvonultak, 
miközben a csepeli zenekar indulókat játszott. Az ünnep
ségnek valamennyi jelenetét tmozgóképfölvétclekkcl örö
kít ették meg.

40 óvch Jubileuma.
■»0 éves szolgálati 

délelőtt 10 órakor a

VII, Rákóczi-ut 24
VII, Erzséböt-körut 28 

V, Lipót-körut 24
IX, Ferenc-körut 36

DEBRECEN GYŐR

45
55
70
91

Futószőnyeg bordűrrel, 45 cm széles . 
Futószőnyeg bordűrrel, 58 cm széles . 
Futószőnyeg bordűrrel, 68 cm széles , 
Futószőnyeg bordűrrel, 91 cm széles . 
Egyszínű, barna, inaként . 108 K-tól följebb 
Mintázott, nP-ként............... 105 K-tól följebb

K 
K 
K
K

Linóleum mellett a legjobb padlóbur
kolat, különféle gyönyörű mintákban 

67 cm széles..................
87 cm szeles •

100 cm széles .,.»».»••»»»»»».
60
80
85

lt 
K
K

ViassMsvászon
Barchent hátfal, 
Barchent háttal, 
Barchent háttal, 
Barchent háttal, 
Barchent háttal,

50 cm széles , . B R > 40 I<
58 cm széles , . » . , 45 K
78 cm széles • * > « * 65 K

100 cm széles . , , » » 80 1<
115 cm széles.......... 90 K

ft
»

Szőnyegek
FM16sa:«an?feg, príma

()<) cm szeles ••••••
85 cm szeles

Agye’íí, szmirna-utánzat
60X120 cm ............................ ,, s
70X1'10 cm ..........................

IE!>éG9losx.aatyeg8 szmirna-utánzat 
200X300 cm................................. ..

Agyelö, vclour, 50X116cm. ...»
Kőkusxsxönyeg, I-aminőség,külön

féle szélességekben
Fajvédők, 80 X 180 cm.......... ..  . , , .

Garnitúrák, átvetők és asztal 
térítők nagy választékban

r

Kg
Ki

40
50

75
110

K
K

690
160

K
K

Függönyök
Elarnht, művészi kivitelben, teljes ab

lak, 2 szárny, 1 drapéria 210 I<
Cellásait gallérok és kézelők 

elsőrendű minőségben 

Nffl és férfi 

gumikabátok 
nagy választékban, rendkivül olcsó árban!

395 KDrapp és zöld színben.........................
Douule-kabát, a két szövetrész között 

gumizva
Szövetszerü kabát • m i 11 t > i i 11 i f
Árak cser koronákban értendők

550 K
650 K
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_  Zsiváuypecsenye. Az ország megnyuzása, 
elevenen való föltrancslrozása, aztán a. kur- 
Zns-burzus dnlásu, az irtózltos gazdasági vál
ság magyarok ezreit és tízezreit tette földön- 
futóvá. Ausztriában, Franciaországban három
százezer magyar él. szellemi ós testi njjinkás, 
keserves sorsban, elvágva a hazájától, a nyug
talanság, elégedotlenség, szogénység ördögeitől 
kínozva. Ilyen állapotban hajlamosak a töme
gek arra, hogy a legszennyesebb demagógiának 
js fölüljenek, hogy gonosz ós lelkiismeretien 
tökfllkókban apostolokat lássanak, hogy félnó- 
pis fantaszták ábrándjaira .esküdjenek. Bécs
ien ennek a szélső, hisztérikus társaságnak 
inár régen nincs talaja és nagyrészük éppen 
ezért innen Parisba — emigrált. Most a Fran
ciaországban verejtékező magyar munkásságot 
biztatják közeli forradalmak igézetével, ame
lyek véres zűrzavarából majd jólét és boldog
ság fakad számukra. Persze, aki itthon állja 
inog a helyét becsülettel: bérenc, áruló, buli
bán. Ezt hirdetik népgyiiléseiken és sajtójuk
ban. Helyesen cselekedett a magyar szociálde
mokrácia lapja, amikor végre rávilágított a 
Vcér Imrékre, akikről a kutya sem tudott itt
hon, amíg mártírokká nem reklamirózták ma
cinkat. Legfőbb idejo leszámolni ezekkel a 
szélső baloldali felelőtlen elemekkel, akik hó
lyagos hiúságukban az egész országot felgyúj
tanák (ha rajtuk állna!), hogy a romokon meg
süssék a maguk zsiványpccscnyéjét, Ebből a 
pecsenyéből itt. többé nem eszik senki! Hiába 
szervírozzák joUbról, hiába kínálják Parisban 
balról, a polgárságnak éppen úgy nincs étvá
gya rá, mint a munkásságnak...

Szerelmi bánatában leugrott az emeletről egy 
1G éves leány. Vasárnap esto 9 órakor az Aréna-ut 
7. számú ház második emeletéről levetette maflát Gombos 
ífermln IC éves leány. A mentők a fiatal leányt, aki 
álliiólntf szerelmi bánata miatt akart meghalni, súlyos 
sérülésekkel a llókus-kórliáz.ba szállították.

— Ma tárgyalják Angcrstein 8 gyilkosságát 
Liinb);rg’.:iu. Berlinből írja A Heggel tudósí
tója: Hétfő) reggel 9 órakor kezdődik a lim- 
burgi törvényszék előtt Angcrstein gyárigaz
gató bűnügyének tárgyalása, aki múlt év de
cemberében családjának és háztartási személy
zetének 8 tagját fcjszecsapásokkal kiirtotta. 
Angcrstein szinte derült, hangulatban, nagy 
nyugalommal várja a tárgyalást, a fogságban 
12 fontot, hízott. A tárgyalás iránt óriási az 
érdeklődés, bárminő nagy külföldi és német 
lap kért belépőjegyet, amelyeknek tudósítóit 
azonban a szűk tárgyalóteremben csak nagy 
nehezen tudják elhelyezni.

— Nngy hiány van az effoktlv külföldi valutákban.
A pénzintézetek valutapónztúrait néhány hét óta a leg
erősebb ostrom alá vélték a külföldi fürdőhelyekre 
igyekező utasok, Főlejr az osztrák shillinget, a cselt ko
ronát és a Urát keresik, jeléül annak, hogy a legtöbben 
osztrák, olasz és cscli fürdőhelyekre mennek. A nagy 
valutalgényekkel széniben úgy a pénzintézetek .vnluta- 
pénztárninál, mint a szabadforgalomban alaposan meg
csappant az effektiv valutaállomdny, úgy, hogy a Je
lentkező igényeknek csak egy részét tudjál: kielégíteni. 
l’őleg az osztrák shillingben mutatkozik nagy hiány. 
Az utazóknak effektiv shillingvaluta helyett kifizetéseket 
kínálnak. A baj az, hogy ezek a kifizetésok csak a na
gyobb osztrák városok pénzintézeteire szólnak, úgy, hogy 
" kis tiroli, stájer fürdőhelyek re. törekvőknek a csekk
beváltás miatt útjukat ineg kellene szaki tan lók. A cseh 
koronában meglehetős a bőség, ollenbcn a Uránál már 
ugyanazok a nehézségek, mint a shillingnél. Viszont a 
lirakiflzotésekct a közönség szívósén fogadja, mert a leg
kisebb olasz fürdőhelyek is berendezkedtek pénzváltók 
fölállításával a lirncsekkok beváltására. Az cfTektiv kül
földi valutákban való hiányt a pénzintézetek azzal ma
gyarázzák, hogy a csekély ninrgeok miatt az effektiv 
valutákban való üzlet a legminimálisabb és az intézetek 
teljesen rátérnek az igényeknek devizákkal való kielé
gítésére.

— Letartóztatlak egy gyermekgyilkos anyát. 
Néhány nappal ezelőtt Diamant llóza bevitto 
a Hehérkereszt-kórházba báróin és félhónapos 
csecsemőjét. A kórházban mindjárt megúllapi- 
•olíúk, hogy a kisgyermek szája teljesen 
föl van marva. Az esetről értesítettek a rend
őrséget, ahol J)iantant Róza azt vallotta, hogy 
a gyermekét szoptatta s közben hinermangán- 
hoz nyúlt s talán ezzel marta föl a gyermek a 

•‘•z.íijul. A kisgyermek a Fehérkcreszt-kórház- 
ban meghalt és őzért az anyát, miután a föl
boncolt csecsemőben nagyon sok hipermangánt 
találtak, letartóztatták. ‘

— Gl’/j millió lakosa 
írja .1 Heggel tudósítója: 
wzámlálásl, 
területek és 
lakosa van, 
1 hit Némelországbr

van Németországnak. Berlinből 
dunins IC ón fejezték be a nép- 

amcly szerint Németországnak ma, nagy 
rengeteg ember elvesztése után ugyanannyi 
mint IHOS-ban. A népszámlálási adatok azé- 

„..wn, a Snar medencét h számítva, fl2*/s 
millió és « Saar-vidéket hozzászámítva fíVfs milli'j ember 
él. .1 szaporodás 1919 óta 5.C°/o.

— A nagy zenei caeinényoket Jellemző érdeklődés előzi 
meg Németh Mária fölléptél a „Normá“-ban, amelynek 

T” lesz n bemutatója a Városi Színházban. Bellin! 
'lasszikus operájának többi liires szerepét Kőszeghy Teréz, 
ooinlo József és Pajor Ödön játsszn. A „Norma" előadását 
vasárnap esto megismétlik.
í wíi ? /'yrrinckek Boldog Otthonában minden gyermek 
.tüntetéssel vizsgázott. A l’áfrány-utl Gyermekotthon, 
amely alig egy évo áll fönn Knidy Gyuláné, nz ismert pedn- 
,ml!''’Uicrő Igazgatása alatt: magántanulóival most 
I , ”, n vizsgákat a főváros különböző Iskoláiban.

i lU('a'-nyi különböző korú gyermek vizsgázott nv. 
i na1. . ,<’!í imltfórl iskolákban. A gyormokek vgytől egyig 

eleget föladatuknak. A gyermek 
nili!1'"li 17-én tnrtják meg a Gyermekek Boldog

vtnonuban, a legjobb szitunüvészoink közreműködésével.

Látogatás 
Windischgraetz Erzsébet hercegnőnél, 
aki nem cáfolta, de nem is erősítette meg Petzer szocialista képviselővel való 
házasságát — Ferenc József unokája az osztrák szocialista pártban — déd
unokája, a 21 éves Ferenc József herceg, egyszerű munkás az Alpine Montan- 

gesellschaft telepén
Bées, julius 5.

(A Reggel tudósítójának tclefonjelentése.) 
Windischgraetz Erzsébet hercegnőről, Rudolf 
és Stefánia leányáról, Ferenc József unokájá
ról megírták az újságok, hogy jegyet váltott 
Petznek Lipót szociáldemokrata tartomány
gyűlési képviselővel, a mödlingi polgári fiú
iskola tanárával, Windischgraetz hercegnőnek 
rosszul megy a sora. Atyjától, Rudolf trón
örököstől, örökölt nagy vagyonnal könnyel
műen gazdálkodott a hercegnő. IV. Károly 
királynak i.^ ismételten bele kellett nyúlnia a 
pénztárcájába, hogy Windischgraetz Erzsébet
tel nagyobb baj ne essék. Amióta megszűnt az 
apanázs és az urától is elvált a királyi her
cegnő, még súlyosabb gondok szakadtak a 
nyakába. El kellett hagynia a schönaui kas
télyban berendezett fényes lakását. Bécsbc köl
tözött, ahol egy liérkaszárnya első emeletén 
vett, ki lakást. Utóbb ezt se tudta, tartani és a 
felét bérbe adta. A megmaradt részben él most 
négy gyermekével a legnagyobb visszavonubt- 
ságban.

Legidősebb fia, a 21 éves Windischgraetz 
Ferenc József herceg, egyszerű munkás az 

Alpine Montangesellschaft telepén.
Rendes munkásigazolványa van és tagja a 
szociáldemokrata pártnak, amelybe különben 
nemrég lépett be az édesanyja is. Petznek 
Lipót esztendők óta bejáratos a hercegnő 
házába. Segített, a gyermekek nevelésébon, 
oktatásában és fölhasználta minden befolyását 
a pártnál, hogy a szerencsétlen sorsra jutott 
királyleányon segítsen. Még nem hjzonyos, 
hogy Petznek Lipótné lesz-e Erzsébet főherceg
nőből, (lo mindenesetre bizarr szeszélye a 
sorsnak és korunknak, hogy

boldogult emlékű Ferenc József király 
unokája, tagja a szociáldemokrata pártnak.
Négyvenkétesztendős, de még műidig föl

tűnően szép szőke asszony Windischgraetz 
Erzsébet hercegnő. Gyönyörű aranyszőko haja 
koronázza a fejet. Karcsú, sportokban meg- 
edzett elegáns termete kitünően érvényesül a 
feszesre szabott angol ruhában. Aki látja, nem 
becsülné többre 28—80 évnél. Nincs a szeme 
alatt egyetlen ránc sem, életének keserűségei, 
anyagi gondjai külsőleg éppen nem viselték 
meg, a kék szeme olyan üdén, fiatalosan 
tekint az emberre, mintha nem katonasorba 
való fia, eladó leánya lenne. A Marxcrgasse 5 
alatt lakik, a Kriegsministerium háta mögött. 
Nyolcszobás lakáséiból csak három szobát tar 
tolt meg magának. A Reggel munkatársát a 
hálószobában fogadta, fakult, kopott bútorok 
között.

A könyvállványán szép sorjában Jókai 
összes müvei.

A szobalány, aki a szobába kísér, azt mondja 
németül:

— Tessék helyet foglalni, mindjárt jön a 
hölgy!

Nem császári fenséget mond, hanem — 
hölgyet, (), tompora!... Aminthogy, amikor 
az előszobaajtóban ö császári fensége után 
tudakozódtam, szintén nyomban kiigazította:

— A hölgy itthon van! (Dic Tlamc ist zu
han se!)

Mialatt körülnézek a szobában, már be is 
lép az ajtón Windischgraetz Erzsébet her
cegnő. Régi ceremóniák emléke szakad az 
eszembe, ahogy meglátom. Úgy is ugróm föl 
a. székről, amint belénk nevelték, de közvetlen 
és szerény mozdulattal a kezét, nyújtja és 
szeretet remélté mosollyal mondja:

— Kérem, foglaljon helyet nálam! Ez a 
fogadószobám, lássa ...

Aztán megkérdi:
— Magyart
Az igenlő válaszra röglön magyarra fordítja 

<í szót:
— Igazán örülök, hogy magyar embert 

fogadhatok. Nagyon, nagyon szeretem a ma
gyarokat. Mindig is szerettem őket, de most 
(alán még jobban szerelem, mint valaha. Ön
érzetes, liü és igaz nép a magyar. Sokszor, ha 
fáj a szivem, Budára, Gödöllőre röpülök, persze 
a fantáziám szárnyán ...

Valamit szerol.no még mondani, de elhallgat. 
Aztán elgondolkozva hozzáteszi:

— Bár Budapestre költöztem völnal...
Szünet,... Erzsébet hercegnő, inkább magá

nak. halkan még hozzáteszi: Talán... Ki 
tudja... Pa. már újra felém fordul cs mosolyog:

— Fenség — mondom —, olvassuk, hogy 
Fenséged férjhez akar menni. Azért jöttem, 
hogy megkérdezzem, mi igaz a hírből?

Átnyújtok egy bécsi lapot, ökölnyi betűkkel 
van kinyomtatva ez a hír az első oldalra. 
Belenéz, elolvassa az első sorokat, aztán föl
pattan a székről és azt mondja:

— Várjon, bemegyek és fncflolvasom. a cik
ket! (Itt követte el az első hibát a magyar 
nyelvben!) Mindjárt visszajövök.

Átsiet a másik szobába és elmarad vagy 
10 percig. Amikor visszatér, már megint néme
tül beszél.

— Hát ez hallatlan! — mondja, r-
Ncm mondom, hogy igaz, azt sem mondom 

hogy nem igaz!
Egyáltalában nem nyilatkozom erről a kérdés
ről. csak annyit tudok mondani, hogy ez hal
latlan ás hogy — ez se történik velem, ha 
Budapesten lakom...

— Szóval, nem igaz, Fenség? — kérdezem.
— Azt nem mondtam! Csak azt, hogy hal

latlan beleavatkozni az ember magánéletébe. 
Hát még ma sem váltottuk meg magunknak 
azt a jogot, hogy úgy élhessünk, mint bárki 
más a világon és senkinek se legyen jussa a 
privátéi etünkbe avatkozni? Nem szenvedtem 
még eleget? Az ügy érdeméről nem nyilatko
zom egy szóval sem. Köszönöm, hogy eljött és 
írja meg a magyaroknak, hogy most, 10 perc 
óta, még sokkal, de sokkal jobban szeretem 
őket. Isten, vele!

Azzal nyújtja a kezét és megszorítja az 
enyémet. Az audiencia véget ért.

— Mulatós után meglopták a pesti barátai.
II. Imre .vidéki gazdász néhány nap előtt 
Pestre jött telt bugyelárissal, hogy egy kicsit 
kimulassa magát. Egy körúti kávéházban hoz
zácsatlakozott két fiatalember, akikkel azután 
együtt mulatott s végül nagyon összebarátko
zott velük. A záróéra elérkezésekor az újdon
sült barátok, akik látták, hogy sok pénz van a 
gazdálkodónál, fájó szivet mutatva, melegen 
elbúcsúztak tőle, sőt bucsuzás közben mind a 
ketten meg is ölelték. Pestiesen szólva, az öle
lés utón egy hatos sem maradt H. Imre zsebé
ben, aki azonban hamar észrevette, hogy hiány
zik a pénztárcája, lármát csapott, ufánaszaladt 
a két fiatalembernek s rendőrök segitségévcl 
el is fogta öltét. Megmotozták, őket, azonban a 
pénzt már nem találták náluk.

$
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Prágai kemény

Dupla gallér 
jó minőségű, legdivatosabb 

12 .900 kor.

Legnagyobb választékú

Divat bőröv
ezer kor.

Divatból

"JP 0SE(n. kor>

Rayc meülü

Fehér-ing
2 gallérral

70
• ezer kor.

Mosó

Bőrfcexíyii
sárga és fehér, garantált jó minőség

119 ozor kor.

szerol.no
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Lédererné egyetlen .kívánsága: 
fekete selyemruháját kérte a cellájába 
Szerdán délelőtt hirdetik ki az ítéletet, amely valószínűleg halálos lesz...

Léderer Gusztávné bűnügyi főtárgyalásán 
szombaton befejezte a bíróság a tanuk kihall
gatását. Elhangzottak a bizonyítás kiegészíté
sére vonatkozó indítványok is, amelyekről a 
törvényszék ma, hétfőn hirdeti ki a határoza
tát, A Reggel értesülése szerint a bíróság helyt 
ád a bizonyítás kiegészítésére vonatkozó indít
vány egyik részének, néhány tanút pótlólag 
még kihallgatnak, akiknek ma reggelre való 
bcidézéséről már gondoskodtak is. E tanuk 
meghallgatása után a mai tárgyalásnak meg 
bőséges anyaga marad, mert dr. Denk Tivadar 
tanácselnök fölolvastatja mindazokat az okmá
nyokat, amelyeket a bűnvádi, pörrendtartás föl
olvastatni rendel. Tekintettel arra, hogy sok 
ilyen okirat van az iratok között, számos, az 
előző eljárás során keletkezett szem lejegyző
könyv, Kodelka testrészeinek megtalálásáról 
fölvett jegyzőkönyvek és ugyancsak

ma válik nyilvánossá annak a szemlének a 
.jegyzőkönyve, amelyet a főtárgyalás előtt 

‘két nappal tartott a bíróság Lédorerék 
Tö 1 g y f a • u t c a i la k á s á n.

Szó szerint fölolvassák még a hadbíróságnak 
Lédcrer Gusztáv ügyében hozott halálos ítéletét 
is. Ezeknek mejrtörténto után a déli órákban 
hallgatja meg a törvényszék a szakértőket, 
elsősorban dr. Minich Károly egyetemi tanár, 
törvényszéki orvosszakértőt, aki Kodelka holt
testének darabjait fölboncolta, továbbá dr. 
Németh Ödön egyetemi tanárt is meghallgatja 
a törvényszék, akz Minich professzorral együtt 
heteken keresztül vizsgálta Lédererné elme
állapotát. Amig az el.meorvosszakérlők elö-

• adják szakvéleményüket,
a bíróság eltávolítja a főtárgyalási terem

ből Léderer Gusztáváét,

■

rendkívül gazdag 
műsora tölti be a Víg
színház egész hetét

I

>
Minden este 

a nagyszerű uj műsor 
kerül színre

Wíévsö&Qlt 
nytái*E föeltydwatí 
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mert igy írja elő a bűnvádi pörrendtartas. Az
után következnek a fegyverszakért ok vallomá
sai és még néhány sablonos irat ismertetose, 
amire a bizonyítási, eljárás be is fejeződik. 
Előreláthatólag a mai tárgyalási napot • ez a 
program teljesen kimeri ti. úgy hogy kedden 
délelőtt lesznek a párbeszédek. A bíróság úgy 
tervezi, hogy ha a vád- és védőbeszed nem lesz 
túlságosan hosszú és kedden még a délelőtti 
órákban befejeződnek a föl szólal ások, akkor 
még kedden délután 2 óráig kihirdeti a tör
vényszék Léderer Gusztávné és Lédcrer Sándor 
előtt az ítéletet. De ha a párbeszédek hossza
dalmasak lesznek és nqm marad elég ideje a 
bíróságnak az Ítélet fölött, való tanácskozásra, 
akkor

szerdán délelőtt okvetlenül kihirdeti a tör
vényszék az Ítéletet.

A vád a legsúlyosabb bűncselekményre vo
natkozik Léderer Gusztávncval szemben és hu 
a bíróság a vád álláspontjára, helyezkedve 
hozza meg ítéletét és nem falúi megfelelő 
számú enyhítő körülményt Lédererné javára, 
akkor

az asszonyt is halaira Ítélik,
miként a férjét halálra ítélte a katonai bíró
ság. Ebben az esetben dr. Denk Tivadar itélő- 
ianáosa 
és zárt 
ajánlás 
Tivadar 
1árgyalá

nyomban kegyelmi tanáccsá alakul át 
ülésen, titkosan dönt a kegyelemre 

dolgában. Megkérdeztük dr. Denk 
tanácselnököt arról, hogy vájjon a 

......s folyamata alatt nem volt-e Léderer 
Guszlávnénak valamelyes kívánsága, vagy 
kérése, amit a nyilvános tárgyaláson kívül 
terjesztett volna a bíróság elé.

— Egyáltalán semmiféle kívánságot nem 
terjesztett elém — mondotta a főtárgyalási 
elnök —, csak a tárgyalás előtt valójnapókban 
jelentkezett nálam, amikor 
’délyt, hogy

a Tölgyfa-utcai lakásából 
fekete sclyeinruháját, mert

arra kért engc-

elhozathassa a
_________ abban szeretne 

megjelenni a főtárgyaláson.
Ezt a kívánságát teljesítettem és a főtárgya
lás előtt megtartott helyszíni szemle alkalmá
val előszedték Lóderernének ezt a ruháját és 
bevitték a cellájába.

-----------------—wct-fcy»- ' — —

— Koinbadőit Boston legelőkelőbb klubja. 
Londonból táviratozza A Reggel tudósítója: 
Bostonból jelentik, hogy julius 4-én, az ameri
kai szubadságiinnep napján párját ritkító sze
rencsétlenség történt Boston legelőkelőbb .klub
jában, a Piokwiok Klubban. A tagok éppen a 
függetlenségi évforduló megünneplésére gyüle
keztek, amikor az egész ér. illet hirtelen inogni 
kezdett, majd pillanatok alatt összeomlott. A 
klubban 200 szeméig tartózkodott, akik mind
nyájan megsebesültek, negyvenen pedig meg- 

nyilvánvalóan az okozta, 
a klubépület alap-

meg sebesültek 
haltai'. A katasztrófát, 
begy földalatti munkálatok 

megír.?/ lottók.
viH.imos ele vetette magát 

A llökk Szilárd-utca 30. 
kalaposmii hely ben vol 
. Pénteken reggel Vo 

hogy 
ásóról és
nyomo:

cgy szer elmés nmsamód- 
szám alatt levő Vogel 

I tnnulólcáiiy a 22 éves 
jel Lajos bejelentette a

Nagy Teréz csütörtökön délután 
azóta nem adott éleljelt magáról. 

ás, amelynek során megállapították, 
l csütörtökön este utoljára a (ícllért- 

' egy fiatalember társaságában látták, akibe 
volt és akitől a villamosállomásnál vált cl. 

on este azután Nagy Teréz az üllői-ulon egy 
villamos elé vetette magát.

sikerült lefékeznie a

— A 
leány. 
Lnjos-lélo 
Nagy Teró-. 
rendőrségen 
eltávozott lek 
Megindult a 
hogy az eltűnt leányt 
szálló előli 
szerelmes 1 
Szombaton este azután Nagy Teréz az Üllői-ulon 
robogó villámon elé vetette magúi. A kocsivcxetönck 
még Idejekorán sikerült lefékeznie a villamost és a leány 
csak a lábán szenvedett könnyebb rArülVsekct.

— A tűzvész teljesen elpusztított egy amerikai 
várost. Newyorkhól jelentik: Bogotái jelentés 
szerint Manizalcs városát, amelynek 45.000 
lakosa van, a tűzvész teljesen elpusztította.

• Hosszul incnne.k az üzletel;. A inul noliéz viszo 
nyolc között u mindennapi megélhetés súlyos gondjai 
nehezednek az emberek vállnira, A kereskedőiéin és 
ipar megbénultan hevernek, az üzlethelyiségek kongn
unk nz ürességtől. Ezen elszomorító képbe mint föl- 
vidító napsugár kapcsolódik be az a forgalom, ami1 
Ivet, dacára a nehéz időknek, a Fenyves Dezső KI. 
áruházaiban tapasztalunk. A cég ismert megblzhntó- 
i:ágn, kelméinek kitűnő minősége, a legolcsóbb árak és 
a figyelmes kiszolgálás magyarázzák meg czl a szokat
lan vásárlási kedvet.

Dollár-, angol font- és svájci franl; jelzálogkölcsönt 
H) évi Időtartamra évi 14%-n.i kamat mellett folyósít tat 
budnpeati bérházakra és mezőgazdasági nagybirtokokra 
Kótli Bank jclzálo.gosztúlya Budapesten, VI, Vilmos csá
szár ti t 45. Alapítási éve: 1903.
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— Hogy akarják megmenteni a nagyatádi 
mandátumot? A Demokratikus Biok kezdemé
nyezésére — mint ismeretes — petícióval támad
ták meg Bárány Sándor nagyatádi mandátu
mát és a petíciót julius 3-án tárgyalta a nem
zetgyűlés bírái óbizottsága. A választás ér
vénytelenítését azon az alapon kérték, hogy a 
választási biztos az ajánlások pótlására a tör- 
vényszerinti 2i óra helyett 12 órát adott és a 
végzés éjszakai kézbesítésével 0 órával ezt is 
megröviditc\lte. Pesthy Pál igazságiigyminisz- 
ter ebben az ügyben Pakats József interpellá
ciójára azt felelte, hogy ez az eljárás flagráns 
törvénysértés és ha valóban megtörtént, a -yrf- 
lasztás érvénytelen. Az ellenzéki biok dr. 
Aigner Adolfot bízta meg a petíció szerkeszté
sével. Nagy meglepetést keltett, hogy bár a pe
tícióban be volt bizonyítva az említett törvény
sértés, az eredeti végzéssel és így a bírálóbi
zottságnak meg kellett/ volna semmisítenie 
Bárány mandátumát, ehelyett a bizottság elfo
gadta a dr. Lányi Márton által benyújtott 
alaki kifogásokat és azok megvizsgálására 
8 napra elhalasztotta a. tárgyalási. A peticio- 
nálók képviselője megtekintette az iratokat és 
arra a meglepő fölfedezésre jutott, hogy az 
alaki kifogás címén benyújtott, központi vá
lasztmányi bizonylat valótlanságért tartalmaz. 
E bizonylat arztigazolja, hogy a petíció 518 alá
írója közül húsznak nincs szavazati joga, te
hát kettővel kevesebb a, szükséges aláírások 
száma. Dr. Aigner azonban mindjárt az első 
két kifogásolt aláíróról megállapította, hogy 
nevük benne van az iratokhoz csatolt választól 
névjegyzékben. Az eltérés csak az. hogy inig 
a névjegyzékben például Hegedűs György pod- 
vicai lakos 60 éves, a petíció alá azt irta, hogy 
61 éves —, de a névjegyzék egy évvel ezelőtt 
készült. Miután a potició’hoz 500 aláírás kell, a 
többi kifogásolt aláírást Aigner már meg se 
nézte. Nyíl vári való tehát, , hogy cl akarják 
huzni a petíció letárgyalását, mert; úgy hírlik, 
hogy nyolc nap múlva már nem is ül össze a 
bizottság, azzal az ürüggyel, hogy a nemzet
gyűlés nyári szünetre megy.

— Frigyes főherceg nyugdíjas alkalmazottainak 
rlzóclós pőrében kihallgatják Izabella főhercegnőt. I 
bői jelenti A Heggel tudósítója: A bécsi törvényszék 
tárgyalta azt 
főherceg (ölen 
a tárgyaláson 
í<7C»i rcssiiiZ 
ügyvódjiik, 
főhercegek 
a legtöbbet 
— mondotta az ügyvéd 
tlelmc. hogy ebből Izabella főhercegnő havi 500,000.000 ko
rona apanázst kap, amelynek egy csekély töredóko is 
elegendő volna az uradalom nyugdíjasainak kielégíté
sére. A bíróság ezután elrendelte, 
cégről Budapesten 
mint száz főnyi ;
zését is.

— Levágta a 
pályaműnként 
elgázolta tolatás közben 
tőből levágták ballábát, 
súlyos állapotban a 
tolták.

— Bárhol elzálogosított arany-, platina-, brilliúns- és 
ezüsttárgyait kiváltja és azokra mindenkor három, 
illetve hathavi váltóhitelt folyósít a Kótli Bank Váltó
osztálya. Budapest, VT, Vilmos császár-ut 45. Alapí
tás i 6ve: 1900.

Kedd: ..Trubadúr", Németh Máriával a Városi Szín
házban. A bécsi állami <>p< ráhúz ünnepelt művésznője 
kedden a „Trubadúr" Leonóráját, énekli, amelyben első 
nagy sikerét aratta n budapesti közönség előtt. Partnere 
Manrico szerepében Ocskny Kornél lesz.

valo- 
Bécs- 

nia 
a valorizációs keresetet, amelyet Frigyes 

20 nyugdíjas alkalmazottja indított, akik 
mind személyesen megjelentek. Fchórhaju, 
öltözött öregasszonyok is voltak közöttük. 

Zalmann dr. kimutatta, hogy az összes 
között éppen Frigyes főherceg mentett meg 

vagyonából. Csak a magyaróvári birtok. 
30.000 hold és akkora a jövc-

nyugilijusuinak
hogy Izabella föher- 

i hallgassák ki és elrendelte a több, 
nyugdíjas teljes névsorának beszer-

vonat a lábát. Pápai Kálmán 
a ferencvárosi pályaudvaron 

a vonat. A kerekek 
úgy hogy a mentők 

Kők us-kórházba szá 11 i -

Márkus Emília Parkmozgó 

Vissza az istenhez 
«

Markos Emília ParkmozgóVissza az Istenhez
8

Márkus Emília Parkmozgó

Vissza az istenhez

1<

V3I, Kh áíy-Mfóa 47
figyelje minden vasárnap megjeM reldántMrdefésiMel

SzAtküldús vidékre 
ultin véltél bórinontvo 
Kereskedők rószóro 

első beszór* 
z.ósi fór rótt.

Asztali kés.....................................
Evőkunál és villa.......................
Csomcgckós...................................
Csomegoknnfil és villa..............
Kávéskanál...................................
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— Egy hír nyi Halott a hazán keresztül és 
egyszerre «t nép, az istenadta. nép szeme kötiy- 
nyes lett a boldogságtól! Mily ujjongó öröm, 
alig tudjuk cldadogni: a kormán?/ megtalálta 
a lehetőségét annak, hog?/ ez a nemzetgyűlés 
még 5, azaz üt évig mai összetételében együtt
maradhasson. Coluntbus, tojása! A nemzet
gyűlést előléptetik országgyűléssé és az or
szággyűlés nyugodtan tovább országol az em
beri kői- legvégső határáig. Isten éltesse a 
követ urakat! Hogy az ország választani sze
retne. hogy a nemzetgyűlést jórészt a három 
p betű hozta össze: presszió, pénz, pálinka, 
kinek mi köze hozzá abban a pillanatban, 
amikor átmeszelik a cégtáblát, amelyre a 
csődbejutott nemzetgyűlés helyeit a felesége, 
országgyiilés nevét festeti a magas kormány. 
Tehát mégis boldog a magyar, mert újra öt 
évig nem kell titkosan szavaznia, ami tudva
levőén nem is fér össze egyenes, őszinte ter
mészetével; Karéiig lobogózhat, Csontos bácsit 
az idők végtelenségéig atyjának vallhatja, 
Jledr?/ Lőrinc, mint Madarász Józsi bácsi 
vonul majd a megérdemelt nyugalomba, 
Kuna P., amire visszamegy csősznek, már 
régen elnökölt , az interparlamentáris kon
ferencián. Walkó miniszter ur is megszokja a 
parlamenti levegőt és mindenkinek ideje lesz 
megjavulni, megemberesedni. így van ’ ez az 
iskolában is! A bukott diák megismétli az osz- 

\ lályt. A nemzetgyűlés megbukott és a bölcs 
tanár urak ismétlésre utasítják...

— Vasárnapi balesetek ós öngyilkosságok. Feslinger 
Jenő 3*/i éves kisfiú a Klauzál-utca 9. számú házban 
Ingót ivott. Beszállították súlyos belső sérülésekkel az 
István-líórliúzba, ahol vasárnap kiszenvédett. — llrabek 
Hermina 2 éves kisleány szüleinek a Lenke-uti boralc- 
táborban levő lakásán véletlenül lugköoldatot ivott. Be
vitték a Fehérkcroszt-kórházba, ahol vasárnap délelőtt 
meghalt. — Kcllncr Margit 24 éves inagánhivatalnoknő 
a Molnár-utca 17. számú házban levő lakásán öngyilkos
szándékkal hipcrnmngúnt ivott. A mentők a Rókus- 
kórházba .szállították. — A Nándor-téren Csécs Anna 
cselédleány hipermangánt ivott. A Hókus-kórházba vit
ték. — Mcchmed Ozmánná született Obcrmayer Magdolna 
vasárnap az örömvölgy-utca 20. számú házban, lakásán 
hl per mangánt ivott öngyilkossági szándékból. A Rókus- 
kórházba szállították. — Sztroka Anna 21 éves gyári- 
munkásnő Cscngcry-ulca 10. szám alatti lakásán vasár
nap délelőtt lugkőoldattal megmérgezte magát. A Rókus- 
kórházba szállították. — Vasárnap este az István-ut és 
Stefánia-ut sarkán Honda Pál 23 éves cipészsegéd;t egy 
autó elgázolta. Súlyos sérülésekkel a Kun-utcai kór
házba szállitoták. — Vasárnap délután 5 órakor a Jász- 
berényi-uton a Bp. 23—192. számú gépkocsi elütötte Pat
tand Mária 6 éves islcoldsleánykát. A kisleányt lábtörés- 
sel és belső sérülésekkel a Szent István-lcórházba vitték, 
Horváth Márton 24 éves gépkocsivezetőt előállították a 
főkapitányságra. — Litmann Albert 39 eves kereskedő 
vasárnap este a Iluugúria-körut 78. szám alatti lakáján 
öngyilkossági szándékból mellbclOltc magát. Amire a 
mentők kiérkeztek, már halott volt.

-r Hárman súlyosan megsebesültek egy te
herautó és bicikli összeütközésénél. Vasárnap 
délután 2 órakor a rálcosi vasúti állomás előtti 
térségen biciklizett Losonczy Gyula 30 éves la
katos. A biciklivel kifutott az országút felé, 
amikor vele szemben hirtelen egy teherautó 
Hint föl. Kölcsönösen ki akarták egymást ke
rülni, de a jobbra-balra lavírozó teherautó 
nekiszaladt a biciklistának és mivel oly élesen 
kanyarodott, ami közben ki akarta kerülni a 
biciklit, hogy elvesztette az egyensúlyát, az 
autó az árokba zuhant. Úgy a. biciklista, mint 
a kocsin ülők nagyon súlyosan megsebesültek. 
Losonczy Gyulát és az autón ülő Titka Káról?/ 
23 éves segédmunkást, valamint, Titka József 
12 éves tanulót súlyos kéz- és láblöiésekkcl a 
Telepi-utcai kórházba szállították, llalázs Já
nos 45 éves famunkást könnyebb sérülésével 
hagyták a mentők. A rendőrség az összeütkö
zés ügyében megindította a vizsgálatot.

— Fosztogatják n bnlatonszcmcsl villákat. A balaton- 
Rzcmcsi c: endőrség táviratban órtesitotto a budapeatl 
főkapitányságot, hogy szombaton este 9 és 10 óra között 
a fürdőtelopen három villa nyitott ablakán bemásztak 
>'s rengeteg ékszeri és ruhaneműt elloptál;. A rendőrség 
az esetleg Budapeotro jövő tettesek kézrokeritéséro meg- 
indította a nyomozást.

— Gllbcrt bohózaton operettje. .,A kis huncut" c héten 
négyszer szerepel a Városi Színház műsorán: hétfőn, szer
dán, csütörtökön és szombaton, mindenkor a népszerű 
Molnár Verával és Sziklay Józseffel a főszerepekben.

i^Oltiőkat talkarit meg
az Opalograph házilag állítja elő 

nyomtatványait. írásos körlevolekot, ár
jegyzékeket, lajstromokat, kottát, rajzot stb. Korlátlan pél
dányszámban, minden szinbon : tisxtu, éles levonatok, cpy- 
sxerU kezelés! Di|mcntoson bemutatja, ajánlatot küld:

,olo,PB,,< Hiidapast, BV, Farcncick- 
N ffUl tere 3., félemelet. Telefonj J. 1S3-19

PITROFF MIKLÓS
oki. gépészmérnök, antóspeclaliatn

SOFF0RIS KÓLÁJA
J'“Ívétoli Iroda: Brzsébot-körnt 28. szám, I. omolet 16. 
1 ülcion: József 116-79. Kövotkoző olcsó oaoporttnnfolyam 
el, ? . Jelentkezők részéro egymillió koronás tan
díjjal. Itóscletre is flzothotő, minden pótdijaf.áa nél

kül. Saját luxusautó. Magónkiképzés is

aReccel____________ 9

Felelősségre vonják az ÓvadéKbanK, 
GazdabanK és Unióbank vezetőségét 
Tizenhét és félmillió részvényt bocsátottal^ Ki, — de hol a tizenhét és fél- 
milliárd alaptöKe? — Az ÓvadéKbanK és Hitelintézet rt. fölszámolásával 

ismét soKezer Kisrészvényes vagyona pusztul el
(A Reggel tudósítójától.) Amint a Pénzinté

zeti Központ legutóbbi igazgatósági ülésén ho
zott határozatából a nyilvánosság értesült,

az Általános ővadékbank ás Hitelintézet 
fölszámol.

A' bank ugyan ezt a sok százezer embert 
érdeklő szomorú tényt úgy igyekszik beállí
tani, hogy csak „nagyarányú leépítésre" uta
sította a Pénzintézeti Központ, de kétségtelen, 
hogy az átlátszó és erőtlen cáfolat egyetlen 
eélja az ügyfelek időleges megnyugtatásán 
kívül a bank nagyszámú részvényeseinek 
megtévesztése volt. A Reggel értesülése sze
rint a bank vezetősége aligha éri cl a célját, 
mert

a részvényesek nagy csoportja, a hollandi 
érdekelték bevonásával, szervezkedni kezd 

és felelőssé kívánja tenni a vezetőséget.
Tgen kalandos múltja van ennek az intézetnek, 
amelyet, húszég?/néhány évvel ezelőtt alapí
tottak jóravaló hollandusok. Annakidején sze
rény keretek között működött és talán a mai 
napig baj nélkül úszta volna meg a gazdasági 
élet szeszélyes változásait, ha 1923 végén,' kap
csolatosan a nagy konjunktúrával, a bank 
vezetői nem akartak volna hirtelen „nagy
bankká" átvedlcni. Ez természetesen már 
1923-ban sem volt könnyű föladat, de jóesen- 
gésű hollandi nevek és nagyszerű külföldi kap
csolatok hangoztatásával sikerült az addig 
jelentéktelen Óvadékbankot jóhiszemű magyar 
tőkésekből álló csoport bekapcsolásával „föl
fejleszteni'. Az addig nevetségesen csekély 
alaptőkét 1923 végén 4 milliárdra emelték és 
ezzel a kisbank megelőzte az összes magyar 
nagybankokat. Az Óvadékbank első időben 
tagadhatatlanul jól prosperált, de csakhamar 
a vezetőség még ezeket a kereteket sem tar
tod a elégségesnek és 1924 végén fuzionált az 
akkor már agonizáló Gazdabankkal. A Gazda
bank a tőzfídeőrület tragikomikus alakulata: 
mire Kossuth Lajos-utcai fényes helyiségeibe 
beköltözködött — már készen is volt. E fúzió
val sikerült az Óvadékbank életerejét teljesen 
aláásni, mert az addig mobil intézet a Gazda
bank adósságainak rendezése által teljesen 
immobílizálta magát. A Gazdabank részvénye
seit — akik akkor már mind erősebben hallat
ták hangjukat —, azzal kívánták lecsillapítani,

— Meg akart halni a 12 éves Horváth Imre, 
„mielőtt még az apja agyonütné**. Vasárnap 
délelőtt jelentették a mentőknek, hogy a Garav- 
tér 9. számú házban a 12 éves Horváth Imre 
öngyilkossági szándékból lugköoldatot ivott. 
A halálraszánt kisfiú — akinek két napon belül 
ez a második öngyilkossági kísérlete — Gyön
gyösön lakott, ahol az idén végezte el a polgári 
iskola 11. osztályát. Az apja, Horváth Lajos 
veteményirngykcreskedő azonban az okos, jól 
tanuló 12 éves gyermeket a Hl. osztályba már 
nem engedte beiratkozni, hanem ehelyett üzle
tében „alkalmazta44 és Gyöngyösről vele, kísér
letté föl áruit, budapesti vevőihez. A gyerek 
budapesti tartózkodásai alkalmával Vér Jó
zsef né piaci árusnál lakott, akinek gyakran 
panaszkodott arról, hogy apja, milyen durván 
bánik vele és hogy állandóan agyonütéssel 
fenyegeti. Legutóbb a múlt hét közepén érke
zett nagy’ áruküldeménnyel a fővárosba és ez
úttal is Vér Józscfnó Garay-téri lakásában 
szállt meg. Szombaton este Vér Józscfnó 9 éves 
kisleánya észrevette, hogy Horváth Imre a 
konyhában lugköoldatot akar inni, de az üve
get. még idejekorán sikerült kikapni kezéből és 
okkor a 12 éves Imre elmondta, hogy minden
áron meg akar halni, mert inkább önkczcvel 
vet véget életének, semhogy megvárja, amíg 
apja agyonüti. Vasárnap délelőtt azután egy 
óvatlan pillanatban sikerült is jóadag lugkő- 
oldatot fölhajtania és néhány pillanat múlva 
már borzalmas kínok között vonaglott a földön. 
A mentők még a helyszínen gyomormosást 
alkalmaztak és azután a kis Horváth Imrét 
súlyos állapotban az István-kórliázba szállí
tották.

— A siófoki fürdőélet. A vasárnapi rckkonő hőség, 
amely hirtelen váltotta föl az. elmúlt hét szokatlan 
hűvösségét, egyszerre a főszezón pezsgő éleiét vará
zsolta Siófokra. Autók sorege leple cl a siófoki ga
rázsokat s a tűző napfényben megélénkült n gyönyörű 
siófoki strand. A húrom hotel, n Fogas, a Hullám és n 
Központi Szálló alig győzték befogadni a fiirdővendége- 
ket, nklk megelégedéssel konstatálták,, hogy a telep 
fürdőigazgatósága Igazán nagy gonddal készült föl nz 
idei szezonra. Már kora tavasszal hallottuk, hogy az 
idén gondos előkészítéssel viesrarfllitjdk a békebeli 
filrdövistonyokat, megszervezik a lakásviszonyokat és 
a fürdő élelmiszerrel való ellátását. Ezek nz előmunká
latok Jó eredménnyel Jártak és ma már Siófok abban n 
helyzetben van, hogy nem kénytelen olyan árakat 

hogy megígérték a Gazdabank részvényeinek 
3:1 arányában való becserélését Óvadékbank- 
részvényekre.

A csere azonban, dacára annak, hogy há
romnegyed év múlt el, a mai napig sem 

történt meg.
így érkezett az Óvadékbank válságos állapotá
nak első étapjához. Csakhamar elkövetkezett a 
második is, amikor pár hét előtt az Óvadék
bank, a fölszámolás mellőzésével, magába ol
vasztotta a Magyar Unió Bankot. Ezzel az 
újabb „tranzakcióval*4 állott be az Óvadékbank 
igazi súlyos krízise. Mindez természetesen nem 
tartozna a nyilvánosságra, ha ismét nem kis
részvényesek ezrei károsodnának, hiszen ta
pasztalati tény, hogij a bank fölszámolások 
költségeit mindenkor a részvényesek és első
sorban a kisrészvényesek fizetik. Az Álta
lános Óvadékbank és Hitelintézetnek ma

17*4 millió darab részvénye és 171/™ milliárd 
korona alaptőkéje van.

Több, mint az ország négy vezető nagybankjá
nak együttvéve! Elvégre a Pénzintézeti Köz
pontnak módot kell találnia arra, hogy az ilyen 
Í7V2 milliárdos intézetek a részvényeseknek 
vissza is adják a pénzt, mert tudvalevő, hogy 
a Pénzintézeti Központ alaptőkeemelésekhez 
csak akkor járul hozzá, lm a tőkeemelést kérő 
intézet ügyvitelét az ezt megelőző revíziónál 
rendbenlevőnek találta. Az Óvadékbank 1924. 
évvégi mérlege

két és félmilliárdos végrehajtóbizottsági 
tiszteletdijakat és tiszti fizetéseket számol 
el és 300 milliót alig meghaladó tiszta nye

reséget mutat ki
és a nagyarányú alaptőkeemelés mégis éppen 
a mérleg publikálása után történt. Az igazga
tóság tagjai között találjuk: gróf Almássy 
Imrét, báró Maillot Nándort, a tokaji kerület 
kormánypárti képviselőjét, báró P erényi 
Zsigmondot, báró Waldbott Frigyes és Kele
ment, W. Treub hollandi minisztert Fledderus 
hollandi főkonzult és másokat. A közvélemény 
elvárja az igazgatóságban helyet foglaló nagy 
nevek viselőitől, hogy a részvényesek érdekeit 
meg fogják óvni és pénzüket visszafizetni. Ily 

| meggyőződésben vannak a most szervezkedő 
| részvényesek is, akik az összeomlásért a fele

lősséget az illetékesekre akarják hárítani.

szabni, amelyek miatt a korábbi években méltán panasz
kodott a közönség. Kf- idén kellemes meglepetést keltett 
az árak normális nívója. Ebhez Járul, hogy a pompás 
strandot még tnvnly kiépítették, a parttól pár lépés
nyire már kellő mélységű u viz és az uj kabinok egész 
sora vonul a parton. Eltűnt n por is; olajozzák az uta
kat s esténként a Kaszinó gyönyörű kertjében kitűnő 
tánczene szól, a hatalmas kerti tánchelyen simlz- 
íif.k a párok. Az idei első igazi nyári vasárnap Siófokot 
újra fölavatta a budapestiek kedvenc fürdőhelyévé 0 a 
siófoki élet, újból eleven és virágzó lett.

— Németh Mária „Normá"-Jn a Városi Színház hetének 
szenzációs eseménye. A bécsi állami operaház kiváló 
művésznője ebben a szerepben először régi dindnlai szín
helyén. n Városi Színház színpadán lép föl s csak azután 

i> jövő szezon során — Játssza el Bellin! hősnőjét a 
bécsi operában. A pénteki rcpriz többi oszlopai Kőszcghy 
Toréz, Somló Jézaef. Pajor Ödön lesznek.

»

Ezt a szócskát mindig hozzá kell 
fűznie akkor, 
amikor Ön a 
valódi Franck 
kávépótlékot 
kívánja..* 
Miért ?.. Hogy 
mást ne kapjon! 

Ügyeljen 
bevásárlásainál

gyári védjegyünkre, 
a „kávédarálóra"
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a $esti vurstli
A 72 éves „Fali bácsi”Megöli a sok as3*5 ős a magas telekbér 

öngyilkos letí- egy trawsik mutatványos beleörült az anyagé' gondokba
(A Reggel tudósítójától.) Forog a ring’lispil, 

lendül a hinta és egyszerre tizfelől hangzik a 
verkli rekedt, de a vurstli közönségének min
den jazz-bandnél kedvesebb zenéje. Vasárnap 
délután van, hetek óta az első igazán szép va
sárnap délután és a nép, az istenadta nép, 
amelynek üdülése, szabadsága, nyaralása, 
Ostendoje és Abbáziája: a liget, tarka forgatag
ban hullámzik föl-alá a vurstliban. De a ligeti 
mutatványosok nesztora, aki utamon kalauzol, 
föl v i hig ősit ól ag mondja:

— Ne a tömeget tessék nézni, de a mutatvá
nyos-bódékat belülről. Azok üresek. Mert a kö
zönség kijön ide most is, kell valami vasár
napi szórakozás, hát kijönnek, sétálnak, szóra- 

..................a zenét meg a kikiáltók 
indazf, ami nem kerül pénzbe.

a

koznak: hal 1 gatjúk 
vicceit, szóval min, 
És csakugyan:

belülről vigasztalanul üres és szomorú 
minden a ligetben.

A szédületes iramban forgó ringlispilen — 
ahol ezelőtt vasárnap délutánonként sorba kel
lett állni annak, aki föl akart rá jutni — most 
mindössze négy ember ül. A barlangvasut pa
dokból összerótt kocsiján hárman indulnak a 
barlang misztériuma felé. A céllövöldében 
egyetlen embert se látunk és a hajóhinta előtt
— a hagyományos csíkos trikóban — busán ül 
a Liliom: a hajói a „kikötőiben", negyedórákon 
át nem jelentkezik egyetlen utas sem. 
„Tönkremegyünk valamennyien" — mondják 
mutatványosok egyértelműen. Mert

a ligeti mutatványosbódék után olyan bér
összegeket, olyan adókat kell fizetniük,

amelyek még sokkal jobb szezon mellett is 
elviselhetetlenek volnának. A ringlispil évi 18 
millió telckbért fizet azért a néhány lépésnyi 
területért, amelyen a bódé épült. Csak a helyért, 
a puszta földért fizetik ezt az összeget. (Az ál
landó béremeléseket négy év óta rendszeresen 
azzal* indokolta a főváros, hogy sok pénz kell
— az állatkert föntartásához.) A fizetendő adók 
között minden adónem képviselve van: a vi
galmi,, forgalmi, luxus és egyéb adókon kívül 
házadót is kell fizetniük a mutatványosoknak, 
mert az illetékesek kimondották, hogy a bódé
sok háztulajdonosoknak tekintendők. Súlyos
bítja a vurstli helyzetét még egy körülmény: 
az eddigi kedvezőtlen időjárás. A vurstli sze
zonja legföljebb öt, hónap, jobban mondva: 
husz-liuszonkét vasárnap, mert a hétköznapok 
alig számítanak. Ezekből a vasárnapokból a 
legutóbbi ötöt elmosta az eső... Hogy mennyire 
súlyos és reménytelen a bódésok helyzete, 
arra^ nézve jellemző az a

két szomorú szenzáció,
amelju’ől most annyit beszélnek a vurstliban. 
Az első: a 72 éves „Pali bácsi" öngyilkossága. 
Közel negyven év óta volt kávénáza Rosen- 
thal Lipót Pálnak, a közkedvelt. „Pali bácsi
nak a vurstli kellős közepén. A. legutóbbi idők
ben azonban Pali bácsi ősz feje fölött is meg
nehezült az idők járása: a. nagy bérösszegen, 
a súlyos adókon cs a. oöngc üzletmeneten kí
vül még fölszólították, hogy igazolja magyar 
állampolgárságát, mert ellenkező esetben elve
szik italmérósi engedélyét. Az állampolgárság 
igazolásának egyetlen módja lett volna, ha a 
72 éves öreg megszerzi apjának születési bizo
nyítványát. Pali bácsi apja 1817-ben született 

községben, Veszprém megyében. Az 
elöljáróságtól az a válasz érkezett, hogy a köz
ségnek abból az időből már nincsenek anya
könyvi jegyzetei, sőt — amint az 108 év elmúl
tával természetes is — a falu legöregebb embe
rei sem emJékcznek arra, hogy valaha ..a ke
resett egyén" ott élt volna. Hosszas utánajá
rással sikerült szegény Pali bácsinak megsze
reznie apjának halotti bizonyitványát, amelyen
tett, igy tehát mindketten 
gárok —, a hatóságok azonban 
meg ezzel a bizonyitékkal és

változatlanul ragaszkodtak a 
zonyitványhoz.

Erre Puli bácsi öngyilkos lelt. 
•, .. .................
ségének karjaiban szenvedett 7N. Beteg,

I

rajta volt, hogy, apja valóban Hánthdn sz'iíle- 
magyár állampol- 
. i nem elégedtek

_ .... ..__  ..... Fölakasztotta
magát. Még élt, amikor levágták. 65 érés fele
ségének karjaiban szenvedeti 7cí Beteg, magé-

A Csillaghegyi Strandfürdő
a leglátogatottabb. Ennél: oka, hogy utazással 
és fürdővel is olcsóbb még a dunai strandok
nál is. Impozáns fekvése, nagy kiterjedése, ké
nyelmes berendezésénél fogva vetekedik a világ 
bármely fürdőjével. KStUntf vendéglő, biíffé,, 

négyfogásos mersíB 
28,900 K. Egész nap zene, Jazz-band. Tánc 

k®b‘K> aO.OOO K. FiírciSfcelűpö 
6Oí?O K. lisztviselőknek nagy kedvezmény 
Kombinált jegyek az Általános Beszerzési pa
vilonjaiban es a Pálify-téri vasúti pénztárnál 
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val tehetetlen felesége itt maradt ogyedul, 
gyakran jönnek ugyan hozzá látogatok, de 
többnyire egyazon céllal: az adósságok, a hát
ralékos bérösszegek fejében — foglalni.

A másik áldozata a ligeti „dekonjunktúrá
nak" Rückschloss Ede mutatványos. A tragé
diáját előidéző okok ugyanazok, mint az előbbi 
esetben: a magas bérösszegek és a nyomasztó

Gróf Csáky honvédelmi miniszter kijelenti, 
hogy nem folyik be a Somogyi-Bacsó-ügy nyomo
zásába és nem ad utasítást a katonaügyésznek

Gróf Csáky honvédelmi
fi

(A Reggel tudósítójától.) A Somogyi—Bacsó
ügy nyomozásának mai stádiumában A Reg
gel munkatársa újabb fölvilágositásokért for
dult gróf Csáky Károly honvédelmi minisz
terhez. Legelőbben is azt kérdeztük a minisz
tertől, vannak-e olyan ténybeli adatai a nyo
mozásnak, amelyek a tettesekre határozottan 
következtetni engednek. A miniszter igy felelt:

— A magam részéről már többször hangoz
tattam, hogy

a nyomozás lefolytatásába semmiféle vo
natkozásban nem avatkozom bele.

/o mem is tudok fölvilágositást adni arra, 
hogy milyen adatai vannak a nyomozásnak.

Azt kérdeztük ezután gróf Csákytói, adott-o 
utasítást a 
egyéneknek,

ügyészségnek bizonyos 
Somogyi—Bacsó-gyilkos-

katonai 
mint a

külügyminiszter Ainori-francia
Parisból táviratozza A Reggel

,— Briand 
kába utazik.
tudósítója: Az amerikai függetlenségi nyi
latkozat évfordulóján az amerikai keres
kedelmi kamara , emlékünnepélyt rendezett, 
amelyen Painlevé miniszterelnök is megje
lent és beszédet mondott. Franciaország — 
úgymond — az amerikai - néptől az adós
ságrendezés terén a francia teljesilőképcs- 
ség mérlegelését reméli. Jóakarattal két
ségkívül meg lehet találni a megoldást, ame
lyet minőkét nép jogosnak és méltányolnak 
ism-'.r cl. Ilire jár, hogy Brhnd külügyminisz
ter Amerikába készül, mert a francia, adóssá
gok rendezése felől személyesen, akar tárgyalni 
az Egyesült Államok kormányával.

-■ Negyvenmillió koronát sikkasztott egy rándorkeres- 
kedő. Auspitz Sándor 30 óves vándorkercskedő külön
böző ismerőseitől 40,000.000 koronát vett út, abból a cólból, 
hogy kitűnő kamatozás mellett kosztba helyezi és jó 
födözetet kap a milliókért. Egy ideig fizette is a heti 
kamatokat, de födözetet nem adott s amikorra megijedt 
megbízói követelték vissza a pénzt, bevallotta, hogy azt 
saját céljaira fordította. Auspitzot följelentették a rendőr
ségen. amely Ictartózalatta.

— Ripka kormánybiztos nyilatkozata a közüzemi vlzs- 
eredményéről. A főiiolgármcstervúlu.sztásru való 

kjííztilődes során politikai körökben sok hzó esett annak 
lebctősógeról. hogy Bipka kormánybiztos paktumot 
tol esi; Wol fiókkal. A Reggel munkatársa o. felől kérdést 
intézett Ripka i'crcnc kormánybiztoshoz, aki a köveké- 
7,0'ibcn válaszolt;

-- Mar a leghatározottabban megcáfoltam 
mindenféle paktum hírét és ezzel kapcsolat
ban azt a híresztelést is, hogy az üzemeknél 
folytatott Vizsgálatok anyagát fiókomban aka
rom tartani. Ez valótlanság! Szó sincs arról, 
hogy ezt a jelentést, a vizsgálatok anya
gai a nyilvánosság elől elvonjuk. A lefoly
tatott vizsgálatok eredménye határozottan 
kedvező. ” ' ’ ___ ________
másik üzemágnak helyesebb gazdálkodása 
hintetében, hiszen a. fő cél 
üzeni minél modor iicbbül, 
sabban dolgozzék és minő] 
biztosítson a városiak.
— mondotta végül i 
számszerű adatokait a. 1 
ről mondani nem tudok, 
szes üzemeknél — igy a 
vizsgálat ederményc kedvező.

- Forduljunk mindennemű hitel- és financiális ügyben 
jcrik’.r} óbb biznlnniipt'I hrizniik bókcbcl), Ipntokinlólvc1- 
sebb <-s légin.; ;r.hi:th->tól.b hnnkc ■rébez. ,-t Rótlí Bánihoz, 
bilunpcstcn, \ jJmos csur.r.nruit Alnpiiú I (’ve: 190t:.

4. ntúscdlk Nyár) Kabaré re.'.dkivül gazdag mfumra 
t .ltl l.o a . igszln,;„z ji,vő hetét. Minden e,s*o a nagy- 
S S'S' kKU.”'"'-

— Világító Cfiodfi rózsák, 
r: lében kcrszaknlkotó 
Megszületett a világító 
sötétben égi 
ele’tb néhány 
lámpafcny éri.
M a try n r o rsz -í g i k öz ? um t.: 1 lúd epést,

jelentést.
vizsgálatok ( _____ ________ _

Vannak bizonyos észrevételek egyili- 
' j tc-

az, hogy minden 
minél gazdaságo- 

nagyobb hasznot 
Hangsúlyoznom kell 

a. kormánybiztos —, hogy 
... vizsgálatok oredményei- 

', do általában az ösz- 
Rcszkár-nál — a

E virágok törté- 
esemény történt! 
csoda rózsa, amely

fényességben liindöklik, ha 
pillanatig _ világosság vagy 
A neve ^Világító csudarózsa. 

. - <X, Ernő-utca 26.
í.ui An 'Fnr* Juliiul Idő mói' fokozottabb mér tőkben esá- 

HnujPCBt szinhiizl köiönnéí-ft n bzcIIőb Budai Szín- 
bdin0’. n^a VÍ7?C57 kivételes nn/xy Rikorc már

!l h" ” n. I‘;<>''|ndnll)ti ók n KI.«r Pernnc-rajonRók, 
. Ilonth.v I niinn.inmdók mdló föriz-lei’en lnimt>nl Bornkoz- 
'I,r." M'iiicl ók köbön (i.vuln, vnlniulul Simon Marciin 
'Ivei. A szenzációs Zrrltovilz, Bús Fele-ta-npereít ilonil 
iiljn Icrinőszctcsen belrtthnlntlnn időkir n Budai Színkör 

műsorul, nviidcukor a bemutató ragyogó szereposztásában.

adók. Rückschloss Ede nem bírta idegekkel a 
folytonos hajszát cs az egymást sűrűn követő 
végrehajtásokat. Néhány nappal ezelőtt

elborult elmével szállították be az angyal
földi tébolydába.

Forog a ringispil, lendül a hinta és szól a 
verkli a vurstliban... A közönség — ha ingyen 
is — szórakozik és mulat. Vidám és gondtalan 
itt mindenki, csak a mutatványosok állnak 
szomorúan üres bódéjuk ajtajában. És ha 
összejönnek egymással, leginkább a szegény 
Pali bácsiról és a szerencsétlen Rückschloss 
Edéről beszélgetnek... (h. i.) 

ság gyanúsítottjainak letartóztatására, illetve 
őrizctbcvételére? A honvédelmi miniszter rö
vid válasza igy hangzott:

— A katonai ügyészségnek én semmiféle 
irányban utasítást nem adtam. Hogy a nyo
mozás adatainak birtokában az ügyész legkö 
zelebbi lépése mi lesz, azt pontosan körülírja 
a katonai bűnvádi pörrendtartás. fin 
utasítottam és a jövőben sem utasítom 
mire az ügyészt.

A szociáldemokrata párt parlamenti 
dója körébon hangoztatták A Reggel munka
társa előtt, hogy a honvédelmi miniszter kije
lentései ellentétben állnak korábbi nyilatkozó 
faival, amelyekben már magának a nyomozás
nak fölvételével kapcsolatban határozott uta
sításról beszélt a honvédelmi miniszter.

nem 
sem-

frak-

Vasárnap dél
sark ón Rózsa 

éves cserepes összeverekedett Szaki Antal halász 
verekedőket 

hogy Rózsa
Rózsát
miatt indul eljárás.

clőó 11 i tótták n rendőrségre, ahol 
Lajost, a budapesti törvényszék 

letartóztatták, Szaki ellen pedig csak

— Akit l.lirllznvk, az ne verekedjen, 
utón Újpesten, a Rákóczi utca és \ áci-nt 
Lajos 32 
szál. A 
kiderült, 
körösi. 
kihágás

—. SznrkúlAs a Föváintéron. Szombaton este n Főváll)- 
téren Sülő József 28 éves napszámon összoveszott barát 
.iával. Szabó Istvánnal. A vita hevében kést rántott, és 
Szabót lányokon szúrta. Szabót a mentők a Rókus
it ór házba szállították.

Dr. M. C. Stopes könyvei

Szerelmi élet
r a

a házasságban
Ut a nem! kérdés megcldása felé

Titríalmr. t
Amire a szh: vágyik. — Megszakadt az öröm. — A nők 
„szeszélyesei:" Z — Alapvető indulatok. — Kölcsönös 

mégegyezés. — Alvás. — önmef/tartórtnlás.

Ara kötve 56.000 korona

©
ffi Okos szülök

Tnr*almai
Bcvezotés. Szerző előszava. Az okos szülők. — 
Némely lephil.dbb elterjedt módszer ellen és mellett.

Ara kötve 35.000 korona
SS

Boldog anyaság 
könyve

Tartalma ■
A szerelmes álma. — Szépségben fogant ... — A fáj
dalmak kapuja. •-- A leendő anya meglepetései. — 
zl leendő anya örömei. — A loendő anya szenvedé
sei. A várandós állapot nché.sséyei. — Múlnak a 
hónapok. — /lefolyások a születés előtt. — Fejlődő

ben levő nótipiisok. — A szülét és a szépséy. — 
Kis koporsók.

Ara kötve 63.000 korona
Kaphalók minden könyvkereskedésben 

és a kiadónál, Dick Manó könyvlccreskc- 
dóséban, VII, Erzsébet-körút 14
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Iparosok és kereskedők fizetik 
Magyarország állami Jövedelmeinek
(A Reggel tudósítójától.) A közrendii polgár, 

aki a hét hat napját munkában görnyedve tölti 
boltjában éa műhelyében h aki ma egy órára 
becsukja boltját, hogy a tűrhetetlen adósanyar- 
í/atás ellen tiltakozzék, a miniszteri bürókban, 
párnázott ajtók mögött kifőzött tokervényes és 
bonyolult adótörvényeket, nemigen látja és 
nemigen érti, csafc amikor a miniszter ostora 
a végén csattan s bizony

az ő bőrén csattan,
akkor kap észbe, akkor látja meg, hogy ez az 
egész gőgös állami szervezet az ő munkáján, 
de csak az ő verejtékes munkáján épül. Ame
rikában mindenki tudja mindenkiről, különösen 
azokról, a/cf/c a közélet porondján az első so
rokban hadakoznak, mennyit és mi címen fizet
nek az állampénztárba. Angliában minden na
gyobb hagyatékot napról-napra közölnek az 
újságok s ott nem is fordulhat elő, mint ná
lunk oly gyakran, hogy gazdag emberek hagya
tékának csak elenyésző töredéke után fizetik 
be a boldog örökösök a hagyatéki adót. Az 
angol-szász világban mindenki tudja, hogy a 
maga jövedelmének hány százalékát tartozik 
adó címén befizetni s tudja, hogy a nemzeti 
jövedelem mely hányadrésze szükséges az ál
lami szervezet f öntartásához. Nálunk? Ki 
tudja például nálunk azt, hogy a magyar nem
zet jövedelmének sokkal nagyobb hányad
részét kénytelen az állami kiadások födözésére 
fordítani, mint bármelyik nemzete a föld ke
rekségének? Anglia 22, Németország 26, Japán 
22, Franciaország 18, az Egyesült Államok 
Id'AYo-át fordítja nemzeti jövedelmének e 
célra, míg

a megcsonkított Magyarország jövedelmé
nek 25%-a ömlik az államkincstár torkába.

Nyolcvan aranykorona esik fejenként és éven
ként fizetendő adó címén minden magyar ál
lampolgárra, míg a sokkal gazdagabb Német
országban sem tesz ki többet mint 100 arany
márkát ez az összeg! Nincs az a magyar em
ber, aki szívből ne örülne annak, hogy a cettli- 
gazdúlkodás utálatos korszakéiból ki vergőd
tünk, de az ár, amit fizettünk érte, túlságosan 
nagy volt s különösen az a kiábrándító, hogy 
ezt a nehéz árat nem a nagyvagyonok gazdái 
fizetik, hanem a munkás polgárok nagy tö
mege, a kereskedő, az iparos, a lateiner és a 
munkás, fizeti minden lépésével, minden szem 
cukorral, minden méter szövettel amit keser
ves keresményén megvásárol. A magyar ál
lam kiadásainak túlnyomó részét nem az egye
nes adókból födözi, hanem vámokból, fogyasz
tási- és forgalmi adóból, jövedékekből, amit 
nem a vagyon és a jövedelem után vetnek ki, 
hanem a fogyasztás után s azért mindenki 
kénytclen-keiletlen kell, hogy lerójon s amely
nek nagyobb részét természetszerűleg a mun
kás és néma tömeg fizeti. Anglia adójövedel
meinek 63%-a- az egyenes adókból folyik be, 
Franciaországban ez az arányszám 36%-ot 
fesz ki,

Magyarországon pedig csak 22%1-of, mig az 
állam összjövedelmének több mini a fele, 
pontosan 54%, a fogyasztási- és forgalmi 

adókból és a vámokból kerül ki.
Nincs tragikusabb tétéle a magyar állam költ
ségvetésének, mint az, amely a ház- és a föld
adót és a házhaszonrészesedést állítja egymás 
mellé. Áz egész magyar földbirtok egyenes 
adója 33,000.000 aranykorona, tehát alig vala
mivel több, mint a házhaszonrészesedés, amely 
33.030.000 aranykoronára rúg és a magyar 
háziurak tulajdonuk után egy harmadát — 
13,850.000 aranykoronát — fizetik annak az ősz
szegnek, amellyel a lakás cs üzlethelyiség bér
lője az állam tcrheihcz kénytelen hozzájárulni. 
Ha a mai. kor minden írott dokumentuma el
veszne egy rettenetes kataklizmában s nem 
maradna meg egyéb, mint az állami költség
vetésnek ez az egyetlen lapja, a pragmatikus 
történetiró ebből a három számból meg tudná 
rajzolni a mai Magyarország egész szervezetét, 

4
Művészek és bohémek találkozóhelye 4

átalakított külön helyiségeiben
Vili, Bérkocsis-utca 12 (Jtasef-íOna sarok)

Nyitva eslv 7 órától
VaCSnvtn yar francia konyha VczctöiDn.Jeney Sándor* színész 
yuCbüFU polgári árakkal. Rom- c|» Hddt es czakó muzsikai
pás italok. Figyelmes kiszolgálás mandolinon, gitáron és bendzsón

antidemokratikus, elavult és maradi állami 
rendjét. S akármerro forgatjuk a szürke füzet 
lapjait, amelyeken a magyar állam gazdálko
dásának tételei sorakoznak fekete rendbe, min
den lapján csak azt az egyet olvashatjuk ki: 
„Drága nekünk éz a gazdálkodás, nem bírjuk 
ezt a rettentő nagy szervezetet, mint a letört 
uagyur nem bírja fizetni a bőség esztendeiben 
tartott cselédségét."

A magyar állam bevételeinek 75%-a az ir'V’- 
gatási költségekre folyik cl!

Van-o olyan vállalat, van-e olyan szervezet a 
világon, amely ezt sokáig niegbirja? E most 
elmúlt keserves esztendő s a kényszerítő szük
ség, amit ránk diktált, újra megtanította mun
kára, kitartó és szívós munkára a magyar,pol
gárságot. De nincs olyan polgárság a világon, 
amely el ne vesztené munkakedvét, ha mun
kája gyümölcsei feneketlen hordóba gyűlnek! 
Forradalmi hajlandósággal a magyar polgár
ságot, amely hosszú évek után ma először egy 
akarattal tiltakozik a vállaira nehezedő súly
nak egy része, a forgalmi adó ellen, igazán 
nem lehet megvádolni, de ennél sokkal na
gyobb veszedelem az, hogy a tehetségtelen és 
konok gazdálkodás csirájában elfojtja újra
éledt munkakedvét, ezt pedig se amerikai köl
csönnel, se nagyhangú parlamenti ée genfi 
beszédekkel egyhamar szanálni nem lehet!

X Kitűnő terméskilátások. A kegyes ég e 
szolid nyáron mégis csak felélik fordította a 
bőség szarujának öblös nyílását, amely éveken 
'kérésziül fekete lepellel volt eltakarva. A. ma
gyar föld termése, ha baj nem éri, ami ma 
már valószínül lennek látszik, jóval nagyobb 
terméssel örvendezteti meg a sokat sanyarga
tott ország lakosságát, mint amennyit a mi
niszteri becslések, egyébként helyes óvatosság
gal, sejtetni engedtek. Körültekintő számítás
sal 2,000.0000 mázsánál többre lehet becsülni 
azt a mennyiséget, amennyivel a mag termés a 
megbecsült mennyiségnél többet hoz és ez ősz- 
szeg szerűen körülbelül egy billió papirkoronát 
jelent. A javult remények o földalatti nyomása 
volt az, amely hetek óta megfigyelhető a meg
élénkült árupiacokon és ha a száraz és esős na
pok a most következő hónaokban is olyan 
szerencsés rendben váltakoznak, mint eddig, 
a kapások és a czőlő is bő áldással fogja meg
örvendeztetni a gazdát és vele egész Magyar
országot. Ez pedig nyugodt és bőséges őszt és 
telet jelent, élénkülő forgalmat és növekvő üz
letel, jelenti a hitelszükséglet csökkenését, a 
kamatláb enyhülését és a gondok apadását. 
Do ki az, aki megtanítja a magyar gazdát a tar
talékolás nehéz tudományára, amely a bőség 
esztendeiben sokkal fontosabb, mint a szükség 
éveiben!?

X Az elmúlt hónapban 40%-kal csökkent 
a kényszeregyezségek száma. A gazdasági 
válságban mintha valami enyhülés állott 
volna be. Erre mutat az , a körül
mény, hogy a magánleszámilolási kamatláb 
az elmúlt hónapban körülbelül 20%-al csök
kent, a másik bizonyíték pedig az, hogy a leg
súlyosabb elmúlt bárom, hónappal szemben jú
niusban erősen megcsappant a. csődönkiviili 
kényszeregyezségek száma is. így, amíg marj 
dúsban 207, áprilisban 230 és májusban , 275 
volt a csődönkiviili kényszerogyezségek száma, 
addig az elmúlt június végéig csak 192 csődön
ki viili kényszeregyezségei' tartott számon a 
Magyar Tudakozódó Egyesület, vagyis június
ban 40%-kal kevesebb volt a kényszeregyez
ségek száma, mint május hónapban. Gazdasági 
körökben ebből a tényből az általános gazda
sági és pénzügyi krízis enyhülését következte
tik...

X Magyar Klr. Folyom- és Tengerhajózási Rt. köz
gyűlése az 1924. évi osztalékot 8.’>00 K-ban állapította 
nicg, amely julius 1-től fizettetik.

Amatőr fféisylkéipezOí 
előnyösen vásárolhatunk. — Kénes árjegyzék 
bérincnlve. MAGYAR FOTÓIPAR Király-u. 69

X Amerikából jön az áldát? Ez év elnő öt 
hónapjában a Wallstreeten az európai kölesö
nök összege 83.5 millió dollárt telt ki és ha a 
kontinens politikai viszonyaiban nem áll be 
kedvezőtlen változás, akkor valószínű, hogy az 
év végéig ez az összeg meg fog duplázódni. Az 
amerikai tőkeexport előreláthatóan az európai 
kamatláb lassú hanyatlásához fog vezetni és 
joggal remélhetjük, hogy ebből az áldásból 
nekünk is kijut, annál inkább, mert az ameri- 
gai tőkekihelyezések jelentős része még ma is 
Anglián keresztül történik és soha olyan meg
értő érdeklődést a londoni City a magyar szük
ségletek iránt nem tanúsított, mint manapság. 
A magyar városok 10,000.000 dolláros, sajnos, 
igen drága, 9.9% körül mozgó kölcsönén kiviil 
egyelőre a Viktor la-malom 30,000.000 aranyko
ronáig kölcsöne folyik he az országba, a Jegy
bank jelentős megkönnyebbülésére, a napok lián 
perfektuálták a Nasici 200.000 fontos kölcsönét, 
amely hosszúlejáratú és remélhetően részvé
nyekben visszafizetendő hitelt jelent. Számos 
folyamatban levő tárgyalás is sikerrel kecseg
tet, úgy hogy őszre a pénzpiac előrelátható 
megkönnyebbülésével és e réven a forgalom 
es a vallakozó kedv föllendülésével sz'-io’- hatunk.

X Ké-yl Hugó tárgyalásai Newyorkban. Kónyi Hugó, 
aki az Angol-Magyar Bank rekonstrukciója érdekében 
ősz óta nagy és eredményes munkát fejtett ki. ügyvezető 
alelnöki állásáról most lemondott. A Heggel értesülése 
szerint Kónyi Hugót már hónapok óta olyan hilelügyi 
akciók foglalkoztatják, amelyeknek megvalósítása céljá
ból teljes akciószabadeágára volt szüksége. E tervek 
megvalósítása most olyan stádiumba került, hogy Kónyi 
\ asárnap hosszabb külföldi útra indult, amelynek során 
másfélhónapot Newyorkban fog tölteni.

X Stabilizálják a Urát. Rómából jelenti ’.-í Heggel 
tudósítója: A pénzügyminiszteri tároa vezetésében a kö
zeli napokban nagyon fontos változás készül. Hír szerint 
De Stefani pénzügyminiszter lemond és Washingtonba 
utazik az amerikai olasz pénzügyi tárgyalások vezet-.' 
sőre, az tij pénzügyminiszter pedig FoZpí gróf lesz, aki 
eddig Tripolisz főkormányzója volt és már visszatért 
Rómába. Volpi pénzügyminiszterré való kinevezésének 
óriási politikai és gazdasági jelentősége van, mert .-mig 
egyrészről Mussolini legrajongóbb híve. másrészt jó- 
barátja Töplitznek, a Banca Commerciale Hallana lo '.- 
gatójának is, aki — és velő együtt az egész olasz • nagy
tőke — eddig élesen szembeuállt Mussolinivcl. Volpi 
kinevezése azt jelenti, hogy, az ö személyén keresztül a 
nagy kapitalisták 'Mussolini oldalára állanak és ti /ateiz
mus szerfölött megerősödik. Pénzügyi téren periig egész 
bizonyos, hogy Volpi gróf a banktőke segítség vei meg
éli it ja az olasz pénz esését és stabilizálni fogja a Urát.

X Angol-Magyar Banknak Krausz Simon. ulnöklésé- 
vel tartott közgyűlése a 9.550,395.006 K nyereségből az 
1924. osztalékszelvényt 2000 K-val váltja be julius 1-től. 
Krausz Simon elnök már előzetesen nyilvánosságra 
hozott lemondásának tudomásulvétele az egész küzrjii- 
lésnek egyhangú szerctetmegnyilvánulása közepette iö •- 
tént meg. A közgyűlés az igazgatóság tagjaiul meg
választotta: Andrássy Gézát, Finiséig Sándort, Károlyi 
Imrét, Lord Nowtont és Wlilto Arthnrt. Károlyi Imrét 
elnökké, Whitet társolnükkó, Lukács Lászlót és FIpíssíl- 
Sándort alelnökökké választotta.
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A Klasszikson diatiala
A magyar Nemzeti Szinhtó legnagyobb si

kere az elmúlt két esztendőben az volt, hogy 
megkedveltette a magyar közönséggel a klasz- 
szikusokat. Eleinte az átlagpubh'Kum, de a 
színházi és irodalmi szakemberek is mosolyog
tak azon, hogy Hevesi Sándor Shakespearere 
és Moliérere akarja rászoktatni a budapesti 
közönséget, de a mosoly lassanként elfogyott 
a gúnyos arcokon és mindenki kezdett igazat 
adni a Nemzeti Színház direktorának. A klasz- 
szikusok diadalt arattak a színpadon.

A közönséir úgy látuzik. hosszú idő utón lemét be-, 
látta, hogy a' legrégibb klasszikus is legalább olyan ér
ték, mint a logfrisebb modern író, A mozi, amely mint 
egy kitűnő seizmográf, mindig megérzi, ami a közönség 
lelkében rezeg, az idei szezonban szintén a klasszikusok
hoz fordult. És joggal! A közönség a klasszikus korban, 
klasszikus tökéllyel megelevenítő filmeket a legnagyobb 
szeretettel karolta föl. A legjobb példa erre, hogy a nyári 
szezon egyik legnagyobb sikero a Kert-mozt klasszikus 
miisora,

„A zengő hárfa",
amelynek miliője, földolgozása, megjátszása valóban a 
filmipar klasszikus alkotásai közé sorozható. A film meg 
néhány napig marad miisoron, hogy a közönség meg
lepően nagy érdeklődését kielégíthesse.

Csak párosán szép az élet!
Effy régú, híres dal refrénjének lett föl- 

esküat híve ezen a héten a budapesti közön
ség. Kissé kiforgatták ugyan eredeti értelmé
ből e dalt az emberek, de hiszen azok, akikre 
ráhúzták ezt a dalt, azok is mindent kiforgat
nak a maguk igazi formájából. Zoro és Iluru, 

a két nagyszerű kómkius az, aki bebizonyí
totta a közönségnek a páros élet szépségét. 
Ennél kitünőbb, ennél pompásabb es össze- 

.illőbb párt el sem lehet képzelni. A közönség, 
amely hálás hivő minden íllmkómikusnak, o 
két pompás színész alakítását, a

„Szökjünk meg tanár ur!"
című burleszkvígjátékban valóságos rajongás
sal fogadta. A Kamara nézőtere minden nap 
valósággal visszhangzik a jóízű kacagástól, 
amelyet ez a kitűnő szinészpár vált ki a né
zőkből. Ilyen ötletes és vidám két fiú, mint 
Zoro és Iluru, még nem mókázott a fölvevő
gép előtt.

Tetszik még emlékezni „BocGac€io“-ra ?
Régmúlt években, mindnyájunk ifjúságában 

van egy titokzatos szégyenfolt, amit még 
négyszemközt is csak ritkán mernek bevallani 
az emberek. Volt idő, amikor megvettük vala
milyen antiquariumban Boccaccio dccameron- 
ját, Sachs G. kiadásában, színes födéllel, 13 
krajcárért, magunkkal vittük az iskolába és 
amig a tanár a harmincéves háborút, vagy az 
Ural-hegység flóráját magyarázta, mi a deea- 
meronból tanulmányoztuk ama híres, neveze
tes, jókedélyii Boccaccio csufondáros történe
teit, amelyekből c népszerű, a szó legszorosabb 
értelmében népszerű kiadásban, természetesen 
azok a momentumok emelkedtek ki, amelyeket 
— nos, amelyeket, csak a pad alatt mertünk 
olvasni.

Azután elmúlt az ifjúságunk ós megtanultuk, hogy

Boccaccio a novellairodalom atyja volt, hogy uz ő tör
ténetei a világirodalom remekei, hogy nőm a Sachs G 
képes kiadósa az igazi Boccaccio, hanem

n világhírű klasszikusokkal egyenértékű novellalró 
művészt alkotásai azok, amelyek nz Igazi Boccacclot 

bemutatják.
A mozi, a klnmnntográfla mostanáig nőm mert Boccac- 

oióhoz nyúlni. I)o az Ufa-Doola-gyár Berlinben, amely a 
világirodalom romok alkotásait dolgozza föl egymásután 
most Bocoaocióhoz is hozzányúlt. ’

„Boccaccio kalandjai"
címmel a Decameron néhány ötletes, finom, művészi fe
jezőiét dolgozta föl és a nagy olasz csovegő hírnevéhez 
méltó szere posztós bán kószitotto ol. Wernor Krauss, Bcrn- 
hnrd Goctzke, LioneD Bnrrymoro, Albert Stoinrtíck 
Hanna ltnlph és Xénia Deeny játsszák « főszerepeit 
Boccacolo kalandjainak, amolyot póritokon vetít először 
vászonra a Knuinra-niozgószinház.

Három generáción Keresztül
Az anya, a gyermek ós az unoka, ez a három generáció, 

amely mindenki szivéhez legközelebb áll. Az amerikai 
filmgyártás, amely eddig a fantáziára, az idegekre, az. 
értelemro akart hatást gyakorolni flUmjeivel, fordított 
ogyet a politikáján. Most a szivet veszi elő. Az utóbbi 
időben egymásután kerülnek elénk olyan filmek amerikai 
márkával, amelyek a szívre hatnak, könnyet szorítanak 
a szemünkbe és megremegtetik a lelkünket. Ha pedig a 
szivünkre akar hatni egy film, holi talál erősebb motí
vumot, mint az anyn, a gyermek ós az unoka motívumát.

„A szeretet legendája"
a elme annak a mesteri alkotásnak, amollyel a Tó-mozi 
kedveskedik a közönségének o héten. Az önfeláldozó 
anya, a házasságában és szerelmében megtévedt leány és 
nz ártatlan, de mindent expiáló unoka a főszemélyek 
ebben a drámában. Nem n szokásos házasságtörési dráma 
ez, hanem a lelki motívumoknak lágy selyemszálaiból 
szőtt színes mese, izgalommal, megható jelenetekkel és 
mély érzésekkel telvo.

Az asszonyoknak meg kell nézniük, hogy 
tanuljanak megbánást, a férfiaknak, hogy 
tanuljanak megbocsátást és az anyáknak... 
az anyáknak meg kell nézniök, hogy még 
jobban tudják azt, amit úgyis tudnak, szen
vedni, szeretni és jót tenni.

11.800
14.800
12.800
12.800
15.000
19.000
24.000
27.500
27.500
29.000

(Csck Cutviin-tóri Aruhósunktran) 
batisztzsebkendő, azsurral 
nappali ing, ffi£vo ..... 
hálóing, azsurral..............
nadrág, azsurral, hímezve ....

hímzéssel .
’v

Mosöosztály:
Grenadin minden színben .... 
Cérnagrenadin, legszebb minták ... 

Mosódelén, legszebb mintákban 
Zefirek, minden színben.........
Azsur függönyetamin..............
Francia cérnamarocain, Isgujabb minták. 
Selyemfényű ruhavászon 
Príma ^-„„„.„„„,1!,, minden színben 
svájci cernagrenaam nU CIU széles 
Buretvászon öltönyre 90 cin. sz. 
Divateponge 100 cm széles ...

Gyapfuszövetosztály:
Divatkockás alj- és ruhakelme, duninszéics 

Kosztiimkelme, angol zsanér Sf™ 
Tiszta gyapjú eolinszövésíi ruhakelnie SS 
használati öltönykelmék 140 cm széles .. 
angol611 divatöltönykelme,i58 cm. sz., 

Felöltő- és raglánkelmeujdonság 140 cm sz. 
Kombinált öltönykellékcsomag

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)EreÚ8^rir^0Vö%ffi!?e®i;a^%
Vászonosztály:

Fenyves mosott sifón és pamutvászon . 
Bőrerős angin..............................
Kitűnő alsónadrágköpper .... 
Batisztsifón, 83 cm széles ..................... ...

Batisztsifón, 130 cm széles ....... 

Pamut lepedővászon, íso cm széles 
Pamut paplanlepedővászon JX 
Kitűnő törülközők..............
Pohártörlő....................................
Kávéskészlet, 
Damaszt etkezőkeszlet, c személyes

2, 2l/»» 3 és 4 méteres 
szövet, selyem és mosó

33.000
55.000
85.000
85.000

178.000
120.000 
1G0.000

14.800
16.800
25.000
21.800
38.850
45.000
50.000
19.450
14.800

148.150
220.000maradékok

(Csalt Cntvln-teri firuhftxunkhar.J 
Fürdősapka...................................
Fürdőcipő .....................................
Fürdőtrikó, í'fflsóg.....................
Fürdőruha., Mnbb .....................
Legújabb frottir-strandkabát 
Legújabb frottir-strandruha ..

16.500
28.000
71.000
97.000 

430.000 
490.000

5.600
33.000
72.100

, 33.000
64.000
66.600
42. <10
70.000 

170.000 
215.000

500

KowffekcióosztáBy:
(Csnk Caivln-tőrl Aruhfizunkhn n)

Női koverkokabát legújabb far,ón 4Ü0.000
Angol Honiesptin női kabát tavaszi ujd. 580.000 
Divatcsikos aljak„ : .......................... 89.000
Mosóvoálruhák legszebb kivitelben 80.000 
Kponge-riihák, legújabb i’azón . . . 222.000 
TrikÓZSOinper, műhelyemből minden színben 120.000 
Fehér grenadinbluz........................ 89.000
Férfi gumi csőköpeny ...................  298.000

Kés a ntfi ruhákban nagy vAlusztók

Női 
Női 
Női 
Női
Si f ón szóknyakombiné, 
Sifón n ad rá gk o m b i n é, h'fm’z s»e í 
Füzővédő, azsur és hímzéssel 
Pamutvászon párnahuzat . 
Pamutvászon paplanhuzat... 
Színes paplan, kitűnő minőségű .. 

Valanszien-csipke.....................
FUrtföltauúlokban és írodlrkeiméKben óriás] válnsztóK

FértiifelliémemUosztály:
(Csak Cnluin-tdri áruhíiunkban)

Fehér azsurozott sifőnzsebkendu ............
S'/innij íintwinli ínw k6t Mlön gnl- nzines nappali ing, iírrnl..............
Színes munkásing.....................
Rayémellü ing, fehér..............
Kitűnő hosszú hálóing............
Hosszú alsónadrág, köpperből 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség . 
Pyjama öltönyök, nagy választékban

Selyemosztályi
Trikósel 5’0111 mllsclycmből dtipln-zéles 
Nyersselyom minden színben, 85 cm széles . 
Crepe de Chine, divatszülőkben .. 
•JnpOnC-SelyCin minden színben,.*-.", eni szeles 
Hímzett nyersselyein minden színben,issem

49.000
59.000
85.000
78.500
95.000

10.000 
69.000 
59.000
92.500 
95.000 
64.750
29.500 

214.600

Kötött- és szövöttáruosztály:
(Csnk Colvin-térl AruhAzunkben)

Női harisnyák, minden színben 
Fátyolvékonyságu női harisnyák..............
Fér fi zokni, tartós minőség . .. 
Divalmintás és hímzett férfizokni, .„fíoX. 
Gyermek trikók............................
Gyermek apacstrikó "-ö-'ig" 9’zi.nb?1. 
Férfitrikó minden színben ííffiíég 
Gyermekzokni, mintás, több színben, 
Különleges mintájú női mellények »....Nintákat Készséggel KUldUnK

9.000
33.000

7.000
33.000
15.000
25.000
30.000
10.000

148.000

<

*



Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedvts Intim Pista,

egy szabd Sincs a Vígszínház uj kabaréjához?
— 11 ömölt, nem?
— Hát tudja, nemigen. Egy kicsit tullezser 

ez a műsor, nagyon is arfeumszerü, sőt nyári 
orfeumszerü. Nem is beszélek a műsor (tartalmi 
szegénységéről, annely egy régi kabarétréfán 
kívül mindössze egy ugyancsak régi Feydeau- 
cochonerie-t hoz, amely itt-ott — mondhatni, 
hogy elejétől végig — olyan illatot áraszt maga 
körül, mint Chierlain Narcisse noir-ja, amely
nek tudvalevőleg patkányillata van. De ha 
már annyit beszélnek színházi B-listáről és le
építésről, akkor mégis csak ot\t kéne valahol 
elkezdeni ezt a B-tistát és ezt a leépítést, hogy 
ne engedjenek föl akárkid — a siker minden 
reménye nélkül, tehát teljesen fölösleges mó
don egy olyan színpadra, amely joggal tart
hatta magát ezidcig úrinak és előkelőnek. A 
Szokolay Ölik ötpercenként megismétlődő vet- 
kötődése és ugra-bugrálása ligeti lámpák elé 
való, de nem a Vígszínházba. Gál Franci vi
szont kedvesen csicsergőit, Fejes ugyanazt 
csinálta, mint a múltkori kabaréban, Góthék 
hősiesen küzdöttek Feydeau archaizmusával és 
Ízetlenségével, Lukács, szegény, rémes volt egy 
énekes-táncos számban (oktalan dolog igV le
járaiul, nem neki való), viszont elragadó volt 
Pártos Guszti, no és Halmay egy megerőltető 
táncos-énekes hogyismondjamban. Egy dara
bon lehetett igazán jóízűen mulatni, a „Halló 
Mucsá^-n, amely a Fővárosi Operett színház re- 
viliének kdttlnően sikerült paródiája és amely
ben Vaszary Piroska, mint ócska, mucsai szub- 
rett győzött fejhosszal. Ezé a fiatal színésznőt 
joggal szereli nagyon a pesti, publikum.

— No és Németh 'Juliska számai?
— Finomak, mint a hölgy maga. Ugylátszik, 

olyan sok tehetséges dizőzünk van, hogy ex- 
pon'.ra is tcllik...

— Szóval a kabaré...
— Igen... Bizony nem Jushny, mert az min

den este tábla, meg ebben a nagy kánikulá
ban is, de azért „fog csinálni,<; nem úgy mint 
a múltkori, amelynek utolsó előadása is Táb
lás ház előtt folyt le még. Az is igaz, hogy az 
uj műsorból kimaradtak a nagy nevek — Var
sányi Irén, Gombaszögi, Hegedűs, Szerémy... 
Na dohát úgysem akarnak őszig játszani, sem 
a színház, sem a színészek.,. Ők szegények 
mennének már, ki ide, ki oda, egy kicsit tur
nézni.

— Apropos! Mi van a Somlay-félé vei? Hogy 
sikerült nekik Bécsbcn?

— Harsányi Budi azt siirgönyzi, hogy: „Telt 
ház, remek sajtó, óriási siker." Viszont módom
ban volt e sürgöny adatait, ellenőrizni s ennek 
alapján megállopithatom. hogy Maklárynak 
VŐlt a legnagyobb mü vésői silicre s Harsányt! 
is valósággal fölfedezte a bécsi kritika, sokkal 
Igazságosabban, mint akárhányszor a pesti. A 
hölgyek közül Pajrp Jolyt és Bóth Klárit di
csérik a nimetek. Mire visszajönnek, nem lehel 
majd bírni velük...

— Hát majd a kis Sztibölcs..,
Vgyan kérem. Mái' megint azt hiszi, hogy 

akkor is beszélhet, ámlkot senki sem kérdezi.
Bo...

— Ne rezbitérozzon. Es égydlMtBi ttom Ih'tvm, 
hogy ptuga még mindig Pesten vtrn, umiktf 
már mlnderUtl elutazoHt

~ Hl üfázoH bl? TŰM trrikdénkl. Fősben vaU 
még. Az összes stárölc jdtsfMn^c, ki Pesten, ki 
Budán, bt (meg vldfikefí.

— Hát cltteM 16 csak tagnap Is egész cso-
móah utaitak A jó Marton Miükq. Káfl^- 
lihdbá, ft Maletri Mmnit Abbáziába.
Este Bayor Gizi, (jomör.y ‘Pilmli Js FfíSSs AÜTát 
writtt mgy indem-i egy ma-
- - - • ’ r ... ■ ■ _ j i iX

|F».. .d j' j|,|- - - •- • r **•*»•• wl11 *'*at m

A CalvHl-W WWékén 
4 utcai szobás Más. 

a saját erején jóval fölül él, mulat, öltözködik,

gyarországi kastélyba, de hagy hová, azt sen
kinek sem mondták meg, mert pihenni akar
nak. Itthon már tülajdouképcn csak Hevesi 
Sándor van a nagyfejnek közül, aki mielőtt 
szabadságra utazik, előbb befejezi a jövő sze
zon előkészítési munkálatait. Most már majd
nem bizonyos, hogy a Blaha Lujza-Színházat 
az állam veszi bérbe és igy Hevesi Sándornak 
jövőre bizony két színházért fog főni a feje, 
mert a Blaha Lujza-Srinházban is minden este 
lesz előadás. Azonkívül a Nemzeti Színház tár
sulata, miután az Operaház a hétnek csak öt 
estéjén fog játszani, a hétnek egy estéjén az 
Operaházban is tart majd egy előadást. Tizen- 
nyolcadlkán azonban Hevesi is elutazik

Az okos Giza
a pesti nyárról, a pesti életről, a pesti pénzről 

a pesti szerelemről
az ember 
kérdj,

honnan, 
Haliéra, 
napi 20

es szerencséről és
(A Heggel munka társától.) Az okos Giza: 

Mészáros Giza. Az idők jele, hogy okos Giza 
lett belőle, mert valamikor, amikor még nem 
kellett olyan nagyon okosnak lenni ebben a 
városban, Mészáros Giza csak egyszerűen a 
szőke Giza volt és ez annyit jelentett, hogy 
édes Giza, gyönyörű Giza, híres Giza, elegáns 
Giza, primadonna-Giza. Pedig Giza ma is az, 
aki volt, amikor még csak szőke volt: szőke, 
mint a nap... Ki tud úgy végigsétálni a derby 
páholyai előtt, ki mer úgy ogy kocsiból, ki
szállni, ki tud oly szerelmesen az élet karjába 
kapaszkodni, úgy virulni Velencében, csillogni 
a pesti bálon, úgy égni s élni a színpadon, szen
vedni a nézőtéren s ki tud éppen ezért oly ke
veset aludni, mint a szőke — okos Giza? Mert 
Giza sohasem alszik, nincs ideje rá. S ha végre, 
végre szép szemének fáradt pilláit pihentetni 
akarná, íme, fölcsengeti a telefon: Halló, Giza, 
mit szólsz ebhez a nyárhoz, ehhez az élethez, 
ehhez a pénztelenséghez és ahhoz, hogy már 
megint szerelmes vagyok...

— A nyárhoz ogy szót som szólok, szivem, mert 
az megszűnt a háború előtt. Pesti nyár... Ez 
annyit jelenteit, hogy az ember tiz koronáért 
háromszor végigkocsizott a Stefánián, először 
boldogan és szerelmesen, másodszor a leggyö
nyörűbb veszekedések között, — a Viztorony kö- 
rül esetleg szakítva s harmadszor már újból 
boldogan. Szép, nagy szerelmek nyara volt a 
pesti nyár s minden oly szépen elintéződött a 
fiókkörben. Talán azért is mondták azt. hogy 
nincs szebb nyaralás sehol a világon, mint 
Pesten. Bizony, az volt az igazi szép pewti nyár, 
amikor még TTjhdzi, Szegény, reggeltől estig 
ott ült n Zserbónál s nézte a nők lábát. Amikor 
a Stefánián mindem nap végigröpültek négyes 
fogatukon József főhercegék, csukott ekvipá- 
zsán Batthyány Elemér, könnyű giggen a Cse- 
kontótok s hiúikor Bánky Torkát látta, az em
ber á Csd/cjz-lányokkal koósizni, na és hát — 
jómagám is... Jöttek az emberek a versenyről, 
a leggyönyörűbb nők, este a Jardin azzal á te
mérdek cSudás leánnyal, hát hol van mindez 
a mái Pestről, a mostani nyárból? A napokban 
kiifit voltam azon a szomorú Stefánián, hát 
majd elsírtam magam örüinöm'ben, amikor a 
széksorokéit mogláttáhi. Újból kihozták a Ste
fániára a székeket! Istenem, ez ié Valami... 
Do a légi, a fiakkeros, az igazi pesti nyár, az 
megszűnt, meghalt. Megölte az automobil.,.

. — Vagy a pénzről beszéljek, álul — Hmcs? 
Azelőtt, ha nem is volt pénzé az ömbÖYfl^k, 
annyija ihlWd’encW'tré volt Itelóle, liög'y

ÍP&híább tfczfélni fiicPá azokat-. ákikflfök völt.
Akiknél nm van a pénz, —. azokról beszélni 
fm érdéjfrés; azon a néhány békebeli gcizaagon 

vlil, altlket 'változatlanul
N többieket, az iíjflakat OoUbdh, — nefh 

tüdőm szeretni...
— Es a sz&rénése? A pesti sZereftestéf
fin ma egyetlenegy szerencsés embert isme

rők: FWfli Sárit.
HcnlíVt. rajta kiyijl. nghi t$dok hm Büthtpeé- 

tcu,.sem g
Igw+jjc jj,.uQlvsago's arlsztditrtWiubtm sem, fm- 
röl azt mernem mondani, hogy szeren,cseá em
ber. Az egyetlen Peruik az (lekopogom),. rrkt 
meghódított maga, körül mindenkit, aki olyan 

Gasteínba, hog?j megkezdje jól megérdemelt 
pihenőjét. Maga is megéi'demelne már egy kis 
pihenőt a hűvösön, nem is kéne a Spitzbcr- 
gákra utazni miatta...

— Ne bántson már, az Isten áldja meg, in
kább mondjon valami jó nyári pletykát, aztán 
búcsúzzunk, Isten hírével. •

— Nekem, megéri, hogy egy hétig újból nem 
fogom látni, magas nyalókaimádó... Hát ide
figyeljen: ismeri maga azt a két művésznőt, 
akik olyan nagyon szeretik egymást, hogy úgy
szólván minden este együtt vacsoráznak ga
vallérjaikkal egyetemben, szóval meghitt né
gyesben?

— Várjon csak... Ja, igen, megvan!
— Hát édesem a menageban óriási változá

sok vannak, néhány nap óta, anélkül, hogy a 
hölgyek tudnának róla. Ugyanis az urak — 
borzasztóan szeretnének helyet cserélni egy
mással annál az asztalnál, amelynél hónapok, 
sőt majdnem évek óta minden este együtt ül
nek, csak azt nem tudják még, hogy ezt hogy 
hozzák a hölgyek tudomására, 
maguk között megegyeztek...

Mert öle már

összecsapja a kezét s álmélkodva 

miből telik nekik erre a sok 
amikor csak a tavalyi nábebok is 
és 25 ezer koronákból tengetik az 

életüket.
— Százezer korona ma olyan embereknél, akik 

tavaly a Ritznél vagy a (-tündéinél első embe
rek voltak, akkora pénz, hogy ezt a szót, hogy: 
millió, ki sem merik ejteni a szájukon... Es 
itt, a százezres trónusa alatt nyugszik, ide van 
eltemetve

a pesti szerelem is.
Pesiti szerelem nincs, csak pesti érdekek van
nak. Mert a pesti szerelem azt jelentette, hogy' 
ha valakinek volt öt forintja, azt szépen meg
osztotta a nővel, abból gyönyörűen tudott neki 
nyújtani virágot, ebédet, kocsit, ur volt a ga
vallér az öt forinttal s a nő nem is vette észre 
a szegénységet. Ma már az első lépésnél kide
rül, hogy a pesti szerelmesnek nincs, nincs, 
nincs miből szerelmesnek lenni.

A férfi szegény, ezért nincs pesti szerelem.
És ennek nem Pest az oka, mert Pest ma Is 

olyan szép, mint régen. Az élőt romlott el s 
ahogy elromlott, rögtön elrontotta az embere
ket le. Kihalt belőlük minden romantika, ci
nikusok lettek s eszükbe sem jut már a délutáni 
előadás a budai színházban, amely aztán bele
nyúlt az éjszakába s valahol egy édes-édes kis 
budai kocsmáiban végződött a holdas, langyos 
nyári éjszakáiban... Igaz: mindez akkor pár 
krajcárba került. Ma?... Hát azért nincs pesti 
szerelem, látod... .. . ♦ , 1

Megfogom a kezét és megcsókolom. Az egyik 
fiumei kormányzó úgy szerette ezt a fehér jobb
kezet s olyan tökéletesen szépnek tartotta, hogy 
megkérte a szőke Gizát, engedné még nck-i, 
hogy ő azt márványból megvésoltósse magá
inak, h'á már az élő nem lébet áz övé. Giza 
föláll. Az egyik szemében... ftz égyik Szómé 
vésZédéTmésén csillag... Gfrra! No! Okos Giza!

Egyed Zoltán
i i i i i — irt— nm
uh utM utiAMó w ■umui.iauuMéi

Csipke 
Szalag 
Selyem 
Bársony 
Batisxt 
Marokén
regttftsóhtitm 
py W Y "» YÜ ii
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fflvatáratiazáftan

KlráW-Uttá ÍSX ÉKftin
(Mtácfti-nftfi sarok)

Att
HANGOLD MANÓNÁL, Jöiscf-kOrnt ll/b. Telefon: J. 1-55
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Elkeseredett küxdelemfeen leverték 
a Pannoniét

Háromszoros győzelmet arattak a berlini evezős őrl&sek — KHÜnöen 
sikerült az első Berlin—Budapest—Wien városok közötti viadal 

Százezer ember biztatta és hajszolta a magyar színek képviseltje

(A Reggel munkatársától,) Vasárnap délután 
csak úgy ömlött a,z emberáradat u „ Margit
szigetre. Mindenki a Pest felé néző partra 
sietett. Felötkor már vagy százezer ember állt 
a szigeten végig s a Duna túlsó partján. Aí néző 
sereg az első Berlin—Budapest—Wien városok 
közötti evezős viadalra volt kiváncsi, amelyben 
a magyar színeket a már sok dicsőséget látott 
Pannónia képviselte — sajnos — sikertelenül, 
mert

öldöklő harcban vereséget szenvedtek n 
hatalmas erejű berlini evezős óriásoktól.
A „Sport Barussia1* azonb'an nemcsak meg

ismételte szombati győzelmét, de egy klasszikus 
négyes versenyben a Hungáriát is leverte.

Vont 5 óra volt vasárnap dólut/un, amikor fjoithy 
Miklós kormányzó családjával együtt, Magassházy László 
szárnysegéd kíséretében megérkezett a Magyar livezös 
Szövetség 38. nagj nemzetközi evezős viadalára. Az ud
vari sátor eiőtt akkor már fényes társaság gyiilt ogybe. 
Megjelent Auguszta főhercegasszony húgával, Seofried 
grófnővel, József Ferenc dr. kir. herceg és Albrecht 
kir. herceg. Ott láttuk Monza grófot, uz olasz köve
tet feleségével, báró Calice osztrák és gróf Wcllzcck 
német követ, továbbá Nddossy Imre országos főkapi
tány társaságában. Az Országos Testnevelési Tanács ré
széről Andrássy Géza gróf és Kőnek tengernagy, a 
'.!OB képviseletében pedig Múzsa Gyula jöttek el, míg 
az evezős szövetség vezérkarának élén Pergcr és Abray 
dr. elnökök tovékenykedtok.’

A kordonnal elzárt területen belül társadalmi életünk 
szine-Java lelkesedett, ujjongott és kesergett a küzdel
mek során. A legnagyobb érdeklődést természetesen a 
városok közti nyolcas keltette. Izgatottan leste a közön
ség a megaphonon keresztül jövő híradásokat és amikor 
a zászlódiszben álló evezősházak mögül előbukkant a 
Pannónia, a Sport Borussia ós a Bonöuhort, ezer és ezer 
torokból zengett:

Pan-nó-nta! Pan-nó-nin!
í:; küzdöttek a magyar fiuk kolosszális lendülettel, de 

germán óriások minden táinndást visszautasítottak és 
ágytidörgéskor mint biztos győztesek haladtak át 

n célvonalon.
Még egy csapás és ti Pannónia legénysége is tul van 
az élet-halálharcon.

Szinte élettelenül buknak lapátjaikra és a kormányo
suk csak nagy i'ggyel-bajjal tud életet önteni beléjük.

Méí rek®yíf dőlt meg az atíeSBkas Ibsjwökságöan
W* tetsatsős aönt föl a magasugrásban

viaskodás- 
i, roado'éséoan. dőltek el '.Zr.g^&ror^züg ifja.

bafaoksáaai & '.ÍAO s.'.igeti pá.’.'áiá?
A fiatal atléták f.lóalúb-.a ;ó klfsaztsról tettek tannsá- 

gr, amit k-ét ví rekord is hizonyit. Szembatoa
Hévízi (MAC) szélviharban könnyen ngroit rúddal
332 cm.-t, vasárnap pedig Hiihn (MTK). n legkiválóbb 
Ifjú all-rouiid átlóin a 11t)-es gáton 17.G inp.-cs rekordot 

futott.
Ezen hót szóp rekordon kiviil nagy nicglcpotóst kel

tett égj eddig „sötét." magasugró atléta föltiinésc.
Az alig 17 esztendős Bihari (MAC) ugyanis 17G cin.-t 

ugrott, javítás nélkül.
Egyébként a nap legszebb versenye bliiiO méteren folyt 

le, do általában a futószámok mriidenlót kielégítettek. 
.1 második nap részletes eredménye:

T. Sül ydolxis. Bajnok: Slobp Egon (l)GASE) 12 ín. <10 cm.
2. Hatni (MTK) 11 m. II cm. 3, Királj (KISOSz, Mező
túr) 10 in. 97 cm.

II. 7/0 méteres gátfutás. Bajnok: Halni Károly (MTK) 
17.G mp. Ifjúsági rekord. 2. Helmcczy (KEAC) 18.8 mp.
3. Büchler (MTK) 18.8 mu.

III. ion méteres síkfutás. 1. Füstös Miklós (FTC) 11.1 
mp. 2. Német (FTC) 11.5 mp. 3. Balog (KAOE) 11.7 mp.

oS Z O O SI vór-é» nomlbotoflok részére.Sy.JA.Lu, EZÜ?T SAI.VAHSAN OLTÁS
Rendelés egész nap. llákóczi-ut 32.1. oni. 1, llókuBSal szemben

^arzónlakásnak is igen
; alkalmas festőmüterem

Budapest legjobb helyén elutazás miatt azonnal 
átadó. Ugyanott antik bútorok Oh műtárgyak 
eladók. Érdeklődés naponkint 11-12 közölt VJ, 
Aradi-utca 59, Ili. emelet 2, szánni festőiniitcrcm

Brilliánsokat, gyöngyöket
és régi ezüsttárgyukul Cnhmnlr.jnn Báné Károly-kiJrut 23. sz. (Köz 
teljes értékben vásárol UullllluluLul ponti városház főkapunál)

3
 havi részletfizetésre végez művészi

_ szobafestést (jrRALITzER
VII, ErzHÓI>et-körul44

Tőle Ion: 105-78

Elveszett tehát az első mérkőzés, un „majd jövőre 
visszaadjuk a revdnsot", ezzel vigasztalják magukat a 
pannonisták és rniongólk, akik közül a gyöngébb- 
szlvüek szemüket törölgotik.

A második nap részletes eredménye:
T. Vásárhelyi Béla - emlék verseny. Nógyovezűs vorseny 

kormányossal vidékiek részére: 1. Váci HE evezős osz
tálya roiv-owcr,

II. Kyolcevezös-verscny kormányossal. (Újoncok szá
mára): ‘1. Donanhort (Wien) C p. 56.8 mp. 2. llunguria. 
3. l’annonia. . _ , ... . .

III. Egyes verseny (akiit): 1. Morich Ervin (Nepfttn) 
8 p. 10 mp. 2. Marosi (Esztergom). 3 hosszak

IV. Berlin—Wien-Budapest városok közötti nyolcas
mérkőzés kormányossal: 1. Berliner Euderclub ..Sport
Bornsfsia" 6 p. 39.3 mp. 2. Pannónia G p. H.2 mp. Egy és 
negyed hosszal. 3. Donanhort (Wien).

V. Kettős pdrcvczűs • verseny kormányossal, cgylelen- 
klvülirk részére: .1. Bohn-flvérck, kormányos Téglás L.
2. Miehi-flvérek.

VI. Állami dil. Négyevezős verseny kormányossal'. Újon
cok számára: 1. FTC 7 p. 32 mp. 2. 11AC. Háromnegyed 
b osszál. , , .,

VII. Oppler Pál-emlékverscny. röverseny, rltsfí: 1. Orosz 
Andor (Duna). Szondey Bélát (Noptun) kirekesztették 
kétszeres kollldálás miatt.

VIII. Kettős párcvczös-vcrseny kormányos nélkül. (Ju
niorok számára): 1. I’eitlcr—Kircbknopf dr. (Pannónia) 
row-owcr.

IX. Vendégek versenye. Négycvozős verseny kormá
nyossal: 1. Váci SE cvezősosztálya row-ower.

X. Kürtiig Bezső-cmlékverseny, Nyolcevezős verseny 
kormányossal: 1. MAC G p. 15 mp. 2. Hungária három
negyed hosszal. 3. MEC,

XI. Budapest székesfőváros vándordíja. Négyevezős ver
seny, kormányos nélkül: 1. Borussia G p. 18.8 >up. 2. Hun
gária 1'4 hosszal. Pannónia nem indult.

XTT. Főiskolai végycsvcrseny kormányossal: 1. MEC 
7 p. 29.4 mp. 2. Hungária. 11‘j hosszal.

A nagyszabású viadal után alkalmunk volt 
beszélni a „berlini óriások" vezetőjével, Krau.se- 
val, aki többek közölt a következőket mondta:

— A híres Pannónia fölötti kettős győzd- 
műnket, azt hiszem, főképen annak köszönhet
jük, hogy nem becsültük le ellenfeleinket. Ter
mészetesen sokat nyomott a latba, hogy csa
pataink átlagsulya 83 kilogram. a közepes ma
gasság vedig 190 centiméter. Legerősebb em
berünk Sörgel Helmuth, a ,.Breiíbart“, aki 196 
centiméter és 92 kilogram súlyú.

IV. Magasugrás. 1. Bihari István (Mz\C) 370 cm. 2. 
Hidas (KISOSz) 370 c.n. 3. Altenstcin (MTK) 165 ex.

V. Blszkoszvetés. 1. Slolp Egon (LIGÁSÉ) 36 m 28 c~ 
2. Hahn (MTK) 35 m. 20 cm. 3. Mondvay (GyAC) 5-t m. 
49 cni.

VT. I.'nn méteres síkfutás. 1. Weiler Frigyes (MTK) 4 p. 
2G mp. 2. Huszár (MTE) 4 p. 2G.3 mp. 3. Marion (MTK) 
4 p. 28 mp. A nap legszebb versenye.

VII. 'I'á col ugrás. 1. Toszlcr József (DT’E) G in. 1G cm. 
2. Nepessy (MTK) G ni. 10 cm. 3. Németh (MVS(’) 5 m. 
92 cm.

Vili. 4í>0 méteres síkfutás. I. Kőrössy Dániel (MAC) 
53 mp. 2. (lercntsi (FTC). 3. Wcisz (MTK).

Ortli Jeligéjű szcrcnesejegyek már csak a ,,Si>>p ‘ nál 
(Nádor-utca 24, telefon: 57-G2) kaphatók 20ut) koronáért.
-1... ... . ................. ■ - ■■■—

Nakciek nélkülözhetetlen a

Latos-utcai Fiunevelőotthon
Budapest, IV, Kossuth Bajos utca II, I. eni. (főbejárat)

Uj tanévre beirr.tnsok meijkezcJó'diek 
Szakképzett tanerők föiiigyelcto melleit vallásos, ész
szerű. modern nevelés. — Elsőrangú KÓSER ellátás. -- 
Mérsékelt dijak. — Nynr.iiútelen Lovraoéban. — 

Vezető: Jávor Bella. -- Tájékoztatót küld

Varrógépei, keréhpárí
teljesen fölszerelvo ftO.GOO K keli részletfizetésre 
szAHivr Hermán Gyula, Maciyar Kosftrfonóqyűr

Főüzlel: V, Lipót ; örül 15 (Vígszínházzal szuinbcn)
Telefon 92—9G. Fióküzlet: I, Jlorlh.v Miklós-ul 10—J2

Teiefou: József 86- ,7

Kozüony Gyula a Budapest—Siófok 
Közötti távverseny győztese

(A Béggel kiküldött tudósitójának telefon jelentése.} 
Az uszókoalicló égisze alatt rendezte vasárnap az MTK 
siófoki sportünnepélyót, amelyre a fővárosból külön- 
vonaton rándultak le a sportrajongók. A változatos 
programban a Budapest—Siófok közötti kerékpáros táv
verseny vezórkcdclt, amelynek hőse Kozdony Gyula 
(Jóbarát KK).

Részletes eredmény:
Futballmérkőzós: NSC—FTC—MTK kombinált csapat—, 

Balaton vidéki válogatottak 7:0 (4:0). Biró: V-crLet, Imro.
I’ing-pong mérkőzés: Pécsi—Mcc.hloviis 30:23, 30:24.
Úszás. 100 méteres hátuszás: 1. Barthu (Bp) 1 p. 18.G mp.

2. Bitskey (Eger). — 300 méteres gyorstiszás: 1. Bárány
(Eger) 1 p. 03 mp. — 3X100 méteres vegyes staféta: 1. 
Egri Movo 4 p. 00.4 mp. — 2000 méteres hosszutávuszús:
1. Pállok (Bp). 2. Szigritz (Eger). — Pontversenyben.
1. Egri Movo 39 ponttal. 2. NSC' 6 ponttal. 8. MTK 3 ponttal.

A bemutató boxmórkőzósek Erdős—Wrttmnnn, Adler— 
Kotsls, Schlesingor—Königsberg, Ostcrmann—IJrrtenecker 
ós Szász—Gelb között folytak le. Legszebb az Erdős— 
Witimann pár mérkőzése, volt.

Kerókpártávvcrsehy Budapest—Siófok között. A fő- 
vm’scnyt Kozdony Gyula (Jóbarát KK) nyerte. Horváth 
Lajos versenyzőt egy automobil elütötte. Száz versenyző 
érkezett meg Siófokra öl órán belüli staudardidő alatt.

Eredmény. Fő versenyzők: 1. KoziLony Gyula (Jóbarát)
3 ó. 54 p. 13 mp. 2. Havrenszky Istviro (TTC) 3 ó. 54 p.
14 mp. 3. Schmid't Sebestyén (Vilá««*w>íg) 3 ó. 54 n.
15 mp. — Haladók: 1. Ncmesios Dezső (iJJpesli Előre KK)
4 6. 1 p. 31 mp. .2. Dormán Art^é-d (KA£)) 4 ó. 2 p. 6 mp.
3, Simán Ferenc- (Kitarlós KK) 4 ó. 14 p. 12 mp. — 
Szeniorok: 1. Papp Gyula (FTC) 4 ó. 1G p. 15 mp.
2. Jladó Lajos (Vándorkodv) 4 ó. 32 p. 3. Lovag Károly 
(Világosság) 4 ó. 35 p. 22 mp.

Négyes csapatverseny a Vándorkedtv dijáért: 1. Jó
barát KK (Gozdony, Bomba J.. Bouska R„ Reifchert) 4 ó. 
03 p. 22.3 mp. átlag. 2. MTK (Rusofszky, Jerzsabek. La
dányi, Szakács) 4 ó. 17 p. 47 mp. átlag. 3. TTC (Havor- 
niczky, Friihwirth I„ Frühwirt-h II., Denoler) 4 ó. 20 p. 
3G mp. átlag.

Legyőzték' az osztrákok a svédeket. Stock
holmban. (A. Reggel tudásitójának távirati, 
jelentése.) Az osztrák-svéd válogatott mérkő
zés 4:2 arányban Ausztria javára végződött 

M.
Újból eldöntetlenül küzdött bajnokcsapatunk 

Varsóban. (A Reggel tudósítójának távirati 
jelentése.) Az MTK—Polémia, revánsmeecs 2:2 
arányban újra eldöntetlenül végződött. (Meg
előző nap: 0:0 volt az eredmény.) F.

A jubiláló BTC vasárnap este Hűvösvölgyben, a Wipp- 
ner-féle vendéglőben, jól sikerült majálist rendezett. A 
vacsorán Molnár Dezső altábornagy, a klub elnöke mon
dott nagyhatású beszédet. A mindvégig hangulatos estén 
a legnagyobb sikere Tóth Sylviának volt, aki „a legszebb 
BTC-tornúszhöigy“ címet nyerte el.

Veretlenül nyerték a budai vivők az ILSz 
bajnokságot. Az utolsó ILSz bajnoki mérkő
zések vasárnap a következő eredményekkel 
zárultak: ///. fcer. TVK—NSC 1:1 (1:1), Pasas— 
KAC 2:2 (2:1). A III. kér. TVE ifjugárdája 
nyerte tehát az Ifjúsági Labdarugó Szövetség 
bajnokságát.

Az uj off slde szabályokat is felöleli Benedek Aladár 
„Ftitballbiró a mcllónyzEebben" című müvének most meg
jelent 3. kiadása.

LőriP.ici kaniifcitp
I. Homo (Sajdik) 

IV. Tóptmdg (Ovw«i) 
111. Áfilcvo (Gulyás)

Vasárnap ismét megnyíltak az uj lóvcrsenypálya kapui. 
A régi időkben Tátciilomnieoii rendezett nyári initing kez
dődön. Az érdeklődés homlok terében egy kétéves konkur- 
reneia, az. taiMi méteres f.umnici hrindicap állott. A nagy- 
mull ii versenyt az idén is az istállók részéről nagy föl
készültség is komoly erdei, loib'-s kisérte. A hnndicap II 
bencvezel.ije közül II lo állt a starter zászlaja elé. Szemre 
Bocskay, Dawn, Mileva, Tóalmás és Facér voltak a leg 
sz,ebbel.. A fogadók bizalma Bocskuy, Tóalmás és Facér 
között oszlott meg. A start a harmadik kísérletre sike
rült és adott jelre belül Dawa, Tóalmás, Marika II. és 

.Mileva szánéi látszanak, inig a szürke Bocskay rosszul 
jön el a géptől. A távnál Dawának határozott előnye 
van. majd úgy látszik, mintha Tóalmás inog tudná verni, 
de Dawa lovasa fölhívására újít és biztosan nyer Tóalmás 
és a későn jövő Mileva ellen.

A nap részletes eredménye:
I. futam: 1. Módi ti1,) Szabó L. II., 2. Daupliin (3) Ta

kács I., 3. Mcniento (121 Sajdik. Fm: Dainocles, Nopomtik, 
Vainpyr II. P.-li, 111. Tol: 10:17, 12, 15. — II. futam: 1. 
Ilik/icz (2) Sajdik. 2. Itossclino (2tí) Kovács L„ 3. .Melia 
(G| Tóth B. Fm: Őskor Anion, Vésztő, Donna Sol. ’Ji, III. 
Tót: 10:28, Ili, 19. — 111. futam: I. Vaum (6) Sajdik, 2. Tó 
almás (l't) Gutái, 3. Mileva (4) Gulyás B. Fm: Scrpcntin, 
Bocskay, Krikri l’a-.ha, Marika II., Facér, Fiamdenau, 
Lampasse, BlondcHi. Nyh, fejli. Tót: 10:87, 24, 15, 26. — 
IV. futam: 1. Kaplopó (2r) Gutái, 2. Küzdő (6) Szabó 
L. II., 3. Cheeky (12) Síijdik. Fm: Blamirtcr, Ecarüí II., 
Eladólány, Évi, Szentes, Sauvignoii, Borút, Jonkő, Blotlo. 
Ili, -III. Tót: 10:17, 12, 16, 34, — V. futam: 1. Kinomüdcl (fi) 
Szabó L. II., 2. Ribizko (.’») Sajdik, 3. Várkort (5) Martinék. 
Fm: Felpénz, Szalmár, Kiróna, Náthás, Suba, Sári biró, 
linpoasible. Horkant, Hódos, J’référe.nee, Sobri Jóska, 
Antinen. Ili, fe.Jh. Tol: 10:90, 33, Ifi, 16. — VI. fntnin: 
1. Sniffy (2) Sehejbal, 2. Frivol (.'>) Gulyás IL, ,1. Kikcriki 
(I) llofbaiier. Fnu Ballada IL, Pántlikás, Virradat, De 
lila, Silcna, L'tiriuuitó, Szándék, Almom.

Bookmakerek fogadóirodái:
IV, Kossuth Lajos-utca 14,
VI, Andrássy-ut 45,
VI, Váci-ut 1, 

„VIII, Kákóczi-ut 51

Start és Fix fogadások
I'oIoIoh kiadó: llöiia (hlöii igazgató

„Vl!ógo8Bág"-künyvnyomda rt. Budnpmt, VIH, Oo<rti-u. 4. 
Mihwaki igazgató; DeaUvh D.


