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Bethlen
vasárnap délben nyolcnapi üdülésre 

Gödöllőre utaztak
Feleségével együtt Horthy Miklós kormányzó vendégei lesznek

(A Reggel tudósítójától.) Bethlen István 
gróf miniszterolnök feleségével, Bethlen Mar
git grófnővel együtt vasárnap délelőtt 11 óra 
25 perckor automobilon Gödöllőre utazott,

ahol nyolc napig Horthy Miklós kormányzó
vendégei lösznek.

Már szombat estére tervezte a miniszterel
nök utazását, azonban az esős időjárásra való 
tekintettel kénytelen volt útját vasárnapra 
halasztani. Vasárnap a reggeli órákban újból 
olyan rossz idő kerekedett, hogy már-már is
mét le kellett mondani a miniszterelnöknek 
gödöllői útját. Tizenegy óra feló végre kide-

riilt ogy kissé az égbolt Ós ekkor gyorsan elő
állott a miniszterelnök hatalmas nyitott auto
mobilba. Negyedórával később megjelent a 
miniszterelnökség fehér följárójának ajtalá- 
ban Bethlen Margit, grófnő, szürke utiruhá- 
ban, kalapján kék fátyollal.

Két perccel utóbb gróf Bethlen István sie
tett le a lépcsőn. Arca kissé sápadt, de tekin
tete friss és kipihent. Mosolyogva búcsúzik a 
személyzettől. Szürke puhakalap, hosszú sötét 
fölöltő van rajta. Senki, hivatalos személy 
nincs jelen a búcsúzáénál. A miniszterelnök 
ós felesége gyorsan elhelyezkednek az autóban, 
amely nyomban elindult velük Gödöllő felé.
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Súlyos autószerencsétlenség 
érte vasárnap Caillauxnét, amikor férje választá

sára Sarthe-megyébe utazott
Alig ébredt föl az operáció után a narkózisból, máris a választás 
eredménye után érdeklődött — Caillauxt 641 szavazattal választották 

meg szenátorrá
Paris, julius 12.

(A Reggel tudósítójának távirata.) A francia 
politikának még Caillaux miniszterré való ki
nevezésénél is nagyobb fordulatát mutatja, 
hogy

a pénzügyminisztert vasárnap a szenátus 
tagjává választották

a Sarthc departementben. Caillaux tehát inától 
fogva tagja annak a testületnek, amely annak 
idején vád alá helyezte és elítélte. A pénzügy
miniszter 870 szavazatból 641-et kapott. Vasár
nap délelőtt Caillauxné, aki 1911-ben Calmetlet, 
a „Figaro" főszerkesztőjét agyonlőtte, automo
bilon a Sarthe departementbe indult, hogy a

választás eredményét megtudja.
Útközben súlyos baleset érte, az autó egy 
fának rohant és Caillauxné az úttestre zu
hanva, jobb csípőjét kificamította, medence
csonttörést szenvedett és orrán, álián, mel

lén megsérült.
A miniszter súlyosan sérült feleségét kórházba 
vitték, ahol azonnal műtétet hajtottak végre 
rajta. Műtét után az orvosok kijelentették, 
hogy a sérülések súlyosak ugyan, de életvcszc- 
dclemről nincs szó. Caillauxné alig ébredt föl 
a narkózisból, azonnal a választás eredménye 
után érdeklődött és nagy fájdalmai ellenére 
boldogan vette tudomásul, hogy férjét szená
torrá választották.
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Beniczky Ödön kizárása miatt 
rendkívüli közgyűlést hívnak össze a Nemzeti 

Kaszinó legitimista tagjai 
Apponyi Albert gróf távirati válasza Pallavicinihez

(A Reggel tudósitójától.) Még ma is élénken 
tívrgyaljak Beniczky Ödönnek a Nemzeti Ka
szinóból történt kizárását A kizáró határozat
tal k apcsol atban nemcsak az egyes polit i ku- 
■ oknak, hanem maguknak a Nemzeti Kaszinó 
tagjainak a véleménye is megoszlik, Valóság

két táborra szakította a Beniczkyt kizáró 
valasztinanyi határozat a Nemzeti Ka

szinót.
Az elmúlt héten, szerdán este történt meg 

■oeniczky kizárása izgalmas lefolyású választ
mányi illésen, amelyen a kizárást ellenzők kö- 
zj’J hatan vettek részt, közöttük: gróf 

Gyula, őrgróf PoUavicini György, 
\\\>\.^türay Antal es gnóf Cziráky József. A 
J, ”. . ^ffittmirtta vezetőpollltikus a kaszinó 
?5®r.<lal i választmányi ülésén nőm vehetett 
_T.S,, ’ix, J%naííyobb részben azért, mert a fő- 

távol voltak. így gróf Apponyi Al- 
Jelenhetett meg a választmányi ülé- 

** l’^tavlcini felszólalásaikban 
rámutattuk ama, hogv láhototleft Beniczky

Ödön ellen kizáró határozatot hozni, mert ez 
ellenkezik a kaszinó tradícióival, de ellentét
ben áll a határozat a kaszinó szabályaival is. 
Andráesy utalt báró Wesselényi Miklós 
ügyére, amikor maga gróf Széchenyi István 
akadályozta meg, hogy a politikai gyűlölet és 
hajsza után törjön a kaszinóba. E fölszóla- 
lások hatástalanul hangzottak el, szemben a 
huszonkét választmányi taggal, akik Beniczky 
Ödön kizárása mellett foglaltak állást. Be
niczky föltétien kizárása mögött a legnagyobb 
óról ly el

gróf Klebclsberg Kunó kultuszminiszter 
állott,

aki írom titkolta azt az álláspontját, hogy a 
volt belügyminisztert Sréter Istvánnal való 
ismeretes ügye, illetve elitéltctése miatt kell 
kigolyózni a Nemzeti Kaszinóból, miután az 
Országos Kaszinó is már erre a súlyos ellhatá- 
rozásra jutott. A legitimista grófok ilyen ki
éleződött hangulatban hagyták ott a kaszinó 
választmányi ülését. Csütörtökön délelőtt a 
legitimista vezérek

Hymnusz
Imádságot profanizálni bűn. CA Hymnusz 

az élve koporsóba zárt magyarság szive- 
dobogása. Ma olyan fájdalmasan zeng, mint 
a halotti imádság, hisszük, hogy úgy 
szárnyal majd egyszer, mint ujjongó, győ- 
zedelmi ónék. És ezzel az áhitatos, minden 
magyart megejtő, lélekbemarkoló fohásszal 
ismételten visszaél egy politikai és gazda
sági érdekszövetség, amely magát, hival
kodva, kereszténynek és nemzetinek nevezi. 
Legutóbb a főpolgármcsterválasztó közgyű
lésen. Ekkor eszméltek rá, hogy, a város
házán, amelyet eddig ellenforradalmi zsák
mánynak tekintettek, törpe minoritásba ju
tottak. A bitorolt hatalom kiesett a markuk
ból. Elmúlt a hatalom, de megmaradt a 
gyűlölet, a dűli, a bosszú és féltékenység 
érzete, amely elemük és lényegük volt öt 
hosszú esztendeig. Mi hát éltető, egyetlen 
gondolatuk? Visszafordítani az idő kerekét 
ezerkilencszázhuszba. Eölgyujtani a város
házát, hogy az üszkös romok közt süthessék 
meg a pecsenyéjüket; megbénítani siheder 
provokációkkal a többség munkaképességét, 
hogy ne érezhesse a város agyonsanyarga
tott népo az irány változás jótéteményeit; a 
politika mérgét permetezni a közgyűlési te
rembe, hogy sorvadjon el minden buzgalom, 
hozzáértés és az alkotóvágy, nemes szenve
délye. A gyűlölet kénköves lángját most móg 
a számonkéréstől való irtózat is lobogtatja. 
Mögöttük az elprédált évek bűnös semmi
tevése, léhasága, meddő fecsegése, a céltalan 
rombolás porfelhője... előttük a felelösségre- 
vonás és elszámoltatás árnyai és az uj irány 
lelkes munkaprogramja. Nem csudáljuk, ha 
már az első és ünnepélyes összetalálkozás
nál fölszabadultak a múlt démonai. Micsoda 
hihetetlen vakmerőség, hogy a maguk szá
mára akarják kisajátítani az államfő sze
mélyét, mintha Horthy Miklós nem egész 
Csonkamagyarország, de az ő kormányzójuk 
volna! Ezzel a patétikus szemfényvesztéssel 
már jónéhányszor operáltak és mindig ki
derült, hogy semmi jussuk hozzá. Azután a 
tajtékzó indulatok, fölfakadt, gennyes sebok 
légkörében a Hymnuszt intonálják és már 
harsogják is, a keresztény és nemzeti szóla
mok borízű basszusai. Annyiszor éltek vissza 
a legszentebb szavakkal, eszmékkel, érzések
kel, hogy már érzéktelonek, szinvakok és 
nem tudják, hogy bűnt cselekszenek. 
Mennyi arany válott salakká a kezükben, 
mennyi szent igazság hazugsággá a szájuk
ban! Irredenta. Haza. Kereszténység. Hon
szerelem. Most magyarságunk örökmécsesét, 
a Hymnuszt hordozzák meg oktalanul, jog
talanul, méltatlanul a közgyűlési teremben, 
csak azért, hogy ya.ijon velük dalolják-o a 
szocialisták? És a nemzetközi magyarok el- 
busultan dörögték a Hymnuszt. Ez sikerült! 
És kik pirultak? A kereszténység és hazafi- 
ság táncoló és üvöltő dorvisoi. Boldogok a 
lelki szegények, mert övók, ha nem is a 
mennyek, de egészen biztosan Csilléry dók*
tor országa.
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táviratban közölték a határozatot a Kar is- 
bariban üdülő gróf Apponyi Alberttal, 

sürgős választ kérve a további, egységes ma
gatartásra.

Csütörtökön délután azután gróf Andrássy 
Gyula lakásán gyűltek össze a Nemzeti Ka
szinó itthon. levő tagjai és hosszas tanácsko
zást folytattak követendő magatartásukra vo
natkozóan. Elhatározták ekkor, hogy bevárják' 
Apponyi távirati válaszát és azután döntenek 
a továbbiakról.

Pénteken délolőtt megérkezett gróf Ap
ponyi Albert távirata őrgróf Pallavicini 

György címére.
E táviratban közölte Apponyi, hogy a Nem-

BenScEk^tt ővatíék mellett szabadlábra helyezik?
Polltikai körökben egyébként vasárnap hiro 

járt, hogy a bíróság óvadék mellett szabad
lábra fogja helyezni a hetek óta vizsgálati 
fogságban levő Beniczky Ödönt. Még a nem- 
zotgyülés cgyüttléte alatt szóba került a 
folyósón ez a kérdés és akkor Pesthy Pál 
igazságügy-miniszter azt válaszolta, hogy 
a maga részéről nem ellenzi az óvadék mellett 
való szabadlábrahelyezést, azonban ez kizáró
lag a bíróságra tartozik. Arról is beszéltek, 
hogy a pénteki minisztertanácson is szóba ke-

„Most már dolgozni kell és nem 
politizálni !a

Vasárnapi hírek Ripka és Wolff állítólagos „írásos" 
megállapodásáról

(A Heggel tudósítójától.) Ripka Ferencet 
szombaton délután Budapest főpolgármesterévé 
választotta a közgyűlés. A szavazás eredménye 
bizonyos mértékben meglepő volt, mert Wolff 
Károly a péntek esti bizalmas pártértekezleten 
a Keresztény Községi Párt tagjait Ripka tá
mogatására hívta föl, annál is inikább, mert — 
mint kijelentette — sikerült Ripkától bizonyos 
garanciákat kapni. A Wolff-pártnak azonban 
csupán egy kis része szavazott le valóban Rip- 
kára, akit voltaképen

a Demokratikus Biok választott meg 
főpolgármesternek.

Vasúrap azután különös hírek terjedtek el 
várospolitikai körökben a Wolffék és Ripka 
közötti tárgyalásokról és az állítólagos „titkos 
megegyezésről11, amely Ripka és Wolffék között

______ VII, RÁKOCZbUT 74______
Árban, 

minőségben 
szenzáció!

1-rendü, jótninöségü

Bécsi diraplagallér 
a legújabb díváin Is, márkás áru 

Xfe.900 kor.

Prágai kemény 

Dnpíagallér 
minden szám és faronI

o9OO kor.

T-rcndü, jóininőségü

Bécsi szimpla állőgallér
_ _ _ 15 »OOO kor. | 

zeli Kaszinó rendkívüli közgyűléséig András- 
syék függesszék föl további elhatározásukat. 
E táviratból a legitimista vezető politikusok 
azt a következtetést vonták le. hogy Apponyi 
a maga részéről is rendkívüli közgyűlés össze
hívását tartja szükségesnek Beniczky kizárása 
ügyében. Beavatott helyről származó értesü
lésünk szerint

a Nemzeti Kaszinó rendkívüli közgyűlésé
nek összehívására

mát a legközelebbi jövőben megteszik d szük
séges lépeseket a Beniczky kizárását helytele
nítő tagok.

A rendkívüli közgyűlést' ebben az esetben 
szeptember hónap elejére hívják össze.

rült ez az ügy és az a vélemény alakult ki, 
hogy.

a kormány nem zárkózik el az óvadék mel
lett való szabad lábrahelyezéstői.

I A kaució összegére nézve eredetileg 100—150 
millió korona jött számításba, amelyét Be
niczky családja helyez letétbe, előreláthatólag 
már e hét folyamán. A védők szabadlábra- 
hclyezési kérelme fölött a büntetőtörvényszék 
vádtanácsa fog dönteni.

létesült volna a pénteki napon. Wolff Károly 
ugyanis, amint A Reggel munkatársát hiteles 
forrás informálta, a péartek esti bizalmas ta
nácskozáson olyan irányú kijelentést tett, 
hogy

Ripka Ferenc bizonyos tárgyi és személyi 
garanciákra nézve írásbeli Ígéretet tett a 

Keresztény Községi Pártnak,
A főpolgármester ezzel a hírrel szemben még 

szombaton kijelentette, hogy a főpolgármes- 
terségro vonatkozóan semmi főle alkuba nem 
volt hajlandó bocsátkozni és hogy 25 éves 
múltja lehet az , egyetlen garancia, amit 
Wolfféknak adhat 'Állítólag csak egy bizonyos 
irányú szövetkezésre volt e tárgyalás során 
hajlandó Ripka: a békés munkára való szövet
kezésre, ami azonban Wol.ffékat nem elégítette 
volna ki.

Vasárnap kérdést intéztünk
a főpolgármesterhez,

ő azonban csak ennyit mondott:
— Most már lejárt a nyilatkozatok ideje, 
most már dolgozni kell és nem politizálni.
A városi pártok körében mindenesetre ide

gességet keltett Ripkának Wolffókkal áHitólag 
írásban történt megállapodása. Bár kevés ko
moly ember akadt, aki a híreszteléseknek teljes 
egészükben hitelt adott...
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Óriási 
megvesztegetési botrány 

Olaszországban
Róma, julius 12.

(A Reggel tudósítójának távirata.) A Tribuna 
mai számában óriási megvesztegetési botrány
ról számol be. A botrány részesei, mintegy öt- 
venen, valamennyien palermóiak s közöttük 
számos magasrangu köztisztviselő is van, aki
ket a leleplező cikk azzal vádol meg, hogy az 
államot közmunkák és szállítások körül

mintegy tízmillió Urával megkárosították.
A hatóságok szigorú vizsgálatot indítottak.

A balatoni vihar 
vasárnap délben felborított 

egy kirántáwE© csónakot
Halászok mentették Bi5 a csőtaek a utazót

Balaton lel le, julius 12.
(A Reggel tudósítójának tőle fon jelenté se.) 
Vasárnap Bal atomié Elén. egy társaság kétove- 

zős csónakon a Balatonon kirándulásra indult. 
Kilenc óra után Balatonboglár felöl erős szél 
kerekedett és a csónakázók, akik mintegy
4—500 méternyire voltak a parttól, megfordul
tak és sietve eveztek a part felé. Az erős vihar
ral azonban, nem tudtak megbirkózni és a csó
nak fölborult. A segélykiáltásaikra figyelme
sek lettek a közelben levő halászok, beeveztek 
a vízre és nagy erőfeszítéssel sikerült Tóth Jó
zsef 2iyéd^!^fniu.gántisztviselőt, Kálóczi Károly 
31 éve/P-c.pit^s^ és Schmidt Miklós 22 éves 
banktisztvi'selőt, megmenleniök.
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A halálraítélt Léderernét 
fegyelmi büntetéssel sújtották 
Tovább Is fölényesen és kihívóan, dacos egy

kedvűséggel viseli sorsát
(A Reggel tudósitójától.) A halálraítélt Lé- 

derer Gusztávnéról fantasztikus hírek jelen
tek meg a napilapokban. Azt közölték, hogy a 
halálos ítélet kihirdetése után, amikor vissza
vitték a cellájába: hisztériás rohamokban tört 
ki, áj üldözött, dühöngött, megtámadta a cella- 
társát, az életfogytig tartó fegyházra ítélt 
Oreskovitsnét, úgy hogy csillapitószerekkel is 
alig lehetett megfékezni. A Reggel munkatársa 
vasárnap érdeklődött a Markó-utcal fogház 
vezetőségénél Lédcrer Gusztávvá állapota felől 
és ott azt a meglepő föl világosi tűst kapta, 
hogy

Ledéremé változatlanul dacosan egykedvű 
magatartást tanúsít.

A leghatározottabban megcáfollak a lapok 
közléseit, kijelentették a fogház vezetői, hogy

Ledéremé semmiféle jelenetet nem ren
dezett,

nem támadta meg ’cellatársnőjét, akivel még 
most is együtt van. Amikor visszavitték az 
ítélethirdetés után cellájába. továbbra is 
fölényes nyugalommal viselkedett. Két nappal 
ezelőtt a halálraítélt asszony uj büntetést ka
pott. Fegyelmikig fenyitették meg. Dr. Kovács 
Péter ügyészségi alcímök, mint a Markó-utcai 
fogház vezető ügyésze, raportra rendelte maga 
elé Lédcrernét és számonkérte tőle azokat a 
hazugjai gokat, amelyeket a főtárgyaláson a 
fogházörökről mondott, hogy azok leveleket 
csempészgettek a cellájába. A kihallgatásnál 
Lédererné oly

fölényes és kihívó
módon viselkedett, hogy az alelnök fegyelmi 
büntetést szabott rá, ami abból áll, hogy 
30 napig Lédcrernéhez semmiféle látogató nem 
jöhet.

S x ö 3i v e ff- vásár
Gyönyörű, valódi porzsa összokötök már .. 3,900.000 
Gyönyörű, valódi porzsu ebédlőszőnyeg már '41,500.000 
Volour obédlőszőnyog már ............................. i,so3.or/'j
Selyemfényű mokett diványtakaró inúr .. 1,230.OüO 

Szmlrna, argaman és mlndgnnemű más 
szőnyegek ós futószőnyog igen olcsón 

SCHILLINGER BÉLA
Budapest VI, Tcréz-körut 15. Alapítva 1907 j

Kérem, nezze meg a Kristóf-téri Szénásy Gyula cég nyárvégi olcső^ kirakatát. Egvmaga 
meggyőzőbben beszél, mint azok az unos-untalan hirdetett „olcsó* 'és „Íegoicsóbb‘‘ árak
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Hetvennégy éves korában került hurokra 
egy régi világhírű nemzetközi szélhámos 

& resíifiSrséfl vasárnap letartóztatta
Hegyven évvel ezel&tt szenzációs si&knsastás után tűnt el Buda- 

-- Pap3 rutaábon szökött meg a gráci ffogházből — EJejjártta az 
egész vPáejot és a háború elQtt k&zvetitte a ijapán kölcsönt Angliában

(A Reggel tudósítójától.) A budapesti rendőr- 
sé^en az utóbbi években gyakran jelent meg, 
kezében idczőcéduIával, egy rendkívül elegáns, 
íi«g dandy. A főkapitányságon nagyon jól is
merték ennek az előkelő megjelenésű aggas
tyánnak. viharos és vadregényes előéletét, de 
hiába idézgették minduntalan, ügyes mester
kedései folytán eddig mégsem tudták letartóz- 
tatni. A rendőrség állandó gyanúja nem volt 
alaptalan;

ez áz elegáns öregur, Schwarz Samu, ve
szedelmes nemzetközi szélhámos volt, aki
nek vakmerő bravúrjai mellett a híres So- 
mc.jkeöy legendás trükkjei is eltörpülnek.

Egyébként Schwarz Samu bámulatos ügyes
ségét mi sem jellemzi talán jobban, hogy itt 
éli' mint föltűnően előkelő öregur, a rendőrség 
állandóan figyelte és mégis

csak most, 74 éves korában került úgyszól
ván először rendőrkézre, hogy leszámoljon 
tetteiért, ha ugyan most is meg nem szökik 
valami eddig sohasem hallott raffinériával.

Mintegy 40—50 esztendővel ezelőtt kezdte 
kalandos 'karrierjét Schwarz Samu, aki ak
kor, a béke szép éveiben, bankár volt Budapes
ten. A kitűnő svádáju fiatal bankár akkoriban 
nősült, előkelő budapesti leányt vett feleségül 
s igen nagy szenzáció volt, amikor kiderült, 
hogy Schwarz Samu nagyszabású váltócsa
lási követett cl. Sokezer frankról szóló hamis 
váltókkal egy híres budapesti ügyvédet káro
sított meg érzékenyen; a pénzeket fölvette és 
eltűnt Budapestről. Akkor éveken át emleget
ték a nevét, de elfogni nem tudták. Később de
rült ki. hogy Schwarz Samu Grácba szökött, 
ott újabb szélhámosságot követett cl, rajta
vesztett, letartóztatták, el Ítélték és börtönbe 
csukták, de a fogházból ügyesen kimenekült. 
A fogházban ugyanis előkelő szerepet játszott, 

dúsgazdag magyar mágnásnak adta ki 
magát, 

állandóan milliós vagyonáról beszélt és 40 év
vel ezelőtt ez a vagyon elkápráztatta a fogház
őröket. Erre a káprázatra azért volt szükség, 
hogy előkészithcsse szökését. Két fogházőrrel 
szövetkezeit. Mindegyiknek hatalmas vagyont 
Ígért, ha megszöktetik őt a fogházból és ígére
teivel a szegény embereket levette lábukról.

A fogházőrök napi ruhát szereztek, föl
öltöztették Schwarz Samut, 

aki igy szőj),simán kisétált a fogházból. Csak
hogy mentek utána a fogházőrök is, akik vár
ták a jutalmat. Schwarz a papi ruhában el
ment a vasúti pályaudvar mellett egy szállo
dába a fogházőrökkel együtt és itt Schwarz

bezárta a két fogházőrt egy 
szobába és mielőtt bármi jutalmat 
volna nekik, cserbenhagyva őket, 

szökött Grácból.
Később derüli, csak ki. hogy Schwarz 
kába menekült. Az Egyesüli. Államokban is 
hatalmas visszaéléseket követett cl és a leg
nagyobb kárt egy olasz grófnak okozta. Hosszú 
évek teltek cl és csak néha-néha érkezett a 
magyar hatóságokhoz hir Schwarz Samuról. 
Néhány évvel a háború előtt tűnt föl megint 
Budapesten. Akkor jött vissza, amikor váltó
hamisításai elévültek. De, Pesten nem volt 
maradása, ismerték őt. és ezért hirtelen Lon
donba utazott. Londonban megismerkedett egy 
Ivor Tllinszky nevű úrral és amennyire Buda
pesten tudják, ennek az urnák révén komoly 
összeköt let ásókét. teremtett, magának a nem
zetközi angol pénzpiacon. Schwarz Samu

Londonban Simon Steril néven élt,
— ő tudja miért — és mint Simon Steril köz
benjárt, szerepet: játszott egy nagy angol—ja
pán pénzkölcsön lebonyolításában. Hogy, hogy- 
ncni, 46 millió yenre szóló és a japán kormány 
áltál kibocsátott váltókat vitt az angol piacra, 
hogy ezekre angol font kölcsönt szerezzen. Si
mon Stern, azaz Schwarz Samu a londoni 
Shurmer—Sibthorp bankházzal került össze 

hogy ez a bank bonyolítja 1c a sok 
milliós japán kölcsönt s a közvetítésért. Stern 
(Sehwaiz) 50.600 angol fontról szóló pro- 
viziós levelet kapott, időközben kitöri a há
ború. Schwarz Samut intern állták, do nem 
maradt, fogva sokáig, zsebében az ötvenezer 
fontról szóló igérl’Aevéllcl hirtelen Amster
damban termett s mivel egy hollandi forint 
som volt a zsebében, beállított a legelőkelőbb 
hotelbe, ott szállást, vett s természetesen első 
dolga volt .közelebbi barátságot kötni a szálló 
tulajdonosával, Willem fíermsewnel. A hol
landi urnák megmutatta az 50,000 fontról
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szó-ló írását és ennek' alapján lassankint 10.000 
hollandi forintot csalt ki a. szálloda tulajdono
sától. Magától értetődik, hogy Hollandiában 
is szerte hiresztelte, hogy

ő szerzett Japánnak angol kölcsönt.
De hollandi tartozását Schwarz nem fizette ki 
ós ekkor Willem Hermsen Londonba fordult a 
Shurmer—Sibthorp-céghez, de úgy látszik, nem 
lehetett egyenes dolog a japán kölcsön, mert az 
időközben újra Budapestre került Schwarz 
Samut a holland szállótulajdonos följelentette 
Budapesten. Itt a rendőrség foglalkozott az 
üggyel, az akták átkerültek a bíróságra és a 
tőzsde virágzása idején Schwarz Samu sietett 
kiegyezni a holland szállodással.

Ekkoriban Schwarz Samu lakást bérelt
a Zsigmond-utea 20. számú házban 

és régi jó szokása szerint, az egész lakást-rög
tön feleségére Íratta. Schwarz Samu áttette 
működési helyét a pesti tőzsdére, de tagságát, 
amint, előélete kiderült, rögtön megvonták 
tőle és azóta csak mint a tőzsde altisztjeinek 
ismerőse tudott, föl-följárni Schwarz a tőzs
dére. Hctvenkéléves volt már ekkor — két év 
előtt — Schwarz Samu, de még mindig

oly imponáló megjelenésit, mint egy dij- 
birkózé.

Két év előtt történt, hogy ogy étterem összes 
pincéreitől, a tulajdonos sógorától és több jó
módú budapesti egyéntől nagy összegeket vett 
át tőzsdei megbízások teljesítésére, de ezekkel 
a milliókkal Schwarz nem számolt el. Föl
jelentették őt a rendőrségen és éppen le akar
ták csukni, amikor Schwarz előállott azzal a 
kérelemmel, hogy kisérjék öt haza lakására,

mert otthon sok értékpapírja van elrejtve, 
azokat ki akarja szolgáltatni. Amint haza
értek vele lakására, otthon rögtön a padlóra 
vetette magát, szivgörcsös jeleneteket inszce- 
nált, ágyba feküdt és a hozzáérkező hatósági 
orvosnak elnyöszörögte, hogy haldoklik. A 
72 éves öregembert persze nem tudták kihúzni 
az ágyból. A károsultak fájó szívvel értesül
tek arról, hogy tönkretevőjük haldoklik. Pár 
nap múlva az egyik panaszos lelkendezve 
sietett a rendőrségre és jelentette, hogy

egy mulatóhelyen egy ifju hölgy társaságá
ban, a legéletvidámabb hangulatban látta 

a 72 éves haldokló Schwarz Samut.
Az öreg nr valóban csak akkor játszotta a be
teget, amikor a hatóságok előtt számot kellett 
adni tetteiről. így ez a bűnügye még folya
matba volt, amikor pár nap előtt újabb föl
jelentések érkeztek Schwarz Samu ellen.

Egy egyházi testület jelentette föl, 
mert mintegy 300,000.000 koronát vett át, hogy 
papírokat vásárol a tőzsdén. Az egyházi testü
letnek Schwarz rendes könyvkivonatokat és 
elszámolásokat küldött és időnként újabb mil
liókat vett föl, de az értékpapírokat nem adta 
ki soha. A főkapitányságon dr. Füley-Szántó 
László rendőrfogalmazó kezdte meg a nyomo
zást. Mindjárt házkutatást tartott Schwarz- 
lakásán. de ott semmiféle értékpapírt, sem ér- 
tékpapirvásárlásra utaló könyveket vagy föl
jegyzéseket nem talált, csupán egy kis notesz
ben voltak különböző följeqyzések, úgy látszik, 
Schwarz egyéb ügyfeleiről, akik Szintén rá
bízták vagyonukat. Kiderült, hogy Schwarz 
elsikkasztotta a milliókat. Vasárnap beidézték 
a főkapitányságra s a hatalmas, őszbajuszu, 
délce.g megjclenésüj 74 éves áltőzsdés, amint 
észrevette, hogy baj van, mintha minden a leg
teljesebb rendjén volna, kijelentette:

— A lakásomon vannak értékpapírjaim, 
küldjenek ki velem valakit.

Ám a rendőrségen tudták, hogy miben töri 
a fejét az öreg szélhámos, nem engedték haza, 
nehogy otthon újra ágybafekhessen. 
lektuális osztály 
rendőri anácsos 
rendőr fogalmazó 
múl, akit vasárnap délben egyenruhás rendőr 
kísért be a rendőrség fogdájába. Miután több 
mint valószínű, hogy a károsultak száma sok, 
azok jelentkezzenek a főkapitányságon, az L 
emelet 75. szám alatt.

Az intel- 
vezetője, dr. Bartha Gyula 

intézkedésére Füley-Szántó 
letartóztatta Schwarz Sa-

Milliárdos ékszerek tűntek el 
titokzatos körülmények között Bolgár Ferenc 

volt főispán feleségének útitáskájából 
A konflis titka a keleti pályaudvartól az Andrássy-uti palotáig 

Horribilis jutalom a becsületes megtaiáBónak

szállodai 
adott 
meg-

A meri-

(A. Heggel tudósítójától.) Szombaton este ér
kezett Budapestre a bécsi gyorsvonattal Bolgár 
Ferenc nyugalmazott főispán felesége, aki fe
kete autólakk-retikiiljében hozta magával ék
szereit. Amikor Andrássy-ut 105. szám alatti 
lakására ért, megdöbbenve vette észre, hogy 
lakktáskája az ékszerekkel együtt eltűnt. Az 
esetet rögtön jelentette a főkapitányságon, ahol 
azonnal megindították a nyomozást A detek
tívek eddigi megállapítása szerint

az ékszerek, amelyek értéke meghaladja az 
1 milliárdot, oly titokzatos körülmények kö
zött tűntek cl, hogy azokat nem lehet egy

szerűen elveszett ékszereknek tekinteni.
Bolgár Ferencné ugyanis, amint, megérkezett 

a bécsi gyorssal, hordárt fogadott a pályaud
varon és azzal vitette podgyászait egy egy fo
gatú bérkocsira — ez a hordár emlékezett a 
hölgyre és határozottan emlékezett arra is, 
hogy

amikor a kocsiba beült, a fekete lakktáska 
még u karján a volt.

A táska tehát vagy a konflisban maradt, vagy 
az Andrássy-ut 105. számú ház elölt, a járda 
szélétől a kapuig vivő pár lépésnyi területen 
veszett cl. A detektívek igyekeztek előkeriteni 
a konflist, ezt azonban megnehezítette az a 
körülmény, hogy a szakadó eső miatt a konflis
kocsis esőköpenyt és kapucnit viselt, igy Bol
gár Ferencné részletesebb szeméiyleirást nem
igen adhatott róla. Természetesen a delek ti veik 
sorra volték az összes bérkocsisokat, akik szem
balon este a keleti pályaudvarnál állomásoz
tak, de egyik sem jelentkezett, aki a bécsi 
gyors érkezésekor az Andrássy-ut 105. számú 
házhoz vitt volna valakit, és

fgy a bérkocsi szerepe meglehetősen gya
nússá vált.

Bár lehetséges, hogy a kocsiban maradt kézi
táskát a konflis egy következő utasa találta 
meg és a kocsis a dologról miisem tudott, 
azonban az a körülmény, hogy

a konflis kocsisa eltitkolta az Andrássy-uti 
fuvart, valószínűvé teszi, hogy tudnia kell 

az ékszerekről.

Még abban az esetben is, lia nem tud az ék'-' 
szerek sorsáról, fontos volna, hogy közölje, 
ki volt az, aki az előző vendég után kocsijába 
ült. Ezért a nyomozó detektívek tovább kutat
nak a konflis után és kétségtelen, hogy rövi
deset) megtalálják a ma még titkolt bérkocsit. 
Bolgár Ferencné azonban számol azzal az es
hetőséggel is, hogy — akár a kocsiban, akár a 
ház előtt — lakktáskáját becsületes megtaláló 
találta meg és ezért fölajánlja, hogy akár a 
rendőrségen, akár lakásán, akár A Heggel 
szerkesztőségében.

aki az ékszereket átadja, a táskában levő 
öt és fél milliót megtarthatja és még ezen 

fölül illő jutalomban részesül.
A fekete lakktáskában névre szóló arcképes 
igazolvány, kulcsok és más apróságok mellett 
zöld szinti bőrékszerdobozban a 
szerek 
szoliter . , _
mántbros, egyikben 10 nagyobb 
másikban egy 
smaragddal.

A rendőrség az 
dőlte az összes ékszerészeknek és zálogházak
nak is.

következő ék
voltak: 2 buton, 2 gyűrű, 1 gyémánt

platinában, 1 gyémántgyűrű, 2 gyé- 
gyémánt, a 

nagy gyémánt egy nagy 
ékszerek leírását rnegkül-

Sianriálftk dnplatalpu, kétuzorvarrott, gnran- óJj&ulíUwltAlt minőségben, olcsó árakon!

VER-KO Cipők
sv, Minzmuft-Mfrut 88 (Múzeummal szemben) 

MBEiaK' 'jwwa-yaujwwn mwari i w irrni hmmbuucti

E hwti reklámáraink!
Fehér vászon, fasarokkal . , .
Fehér vászon, francia sarokkal 
Fehér antilop, sportsarokkal , 
Szürke sevró, divatforma . . , 
Drapp sevró, divatforma * * > 
Lakk, fasarku, divatforma . . .

160.000 
198.000 
380.000 
350.000 
360.000
325.000
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fotel d’AfriqueHotel <r Airique
Hetven kilométerre a riffkabilok frontiétól

Fez, julius elején.
(A Reggel alkalmi tudósítójától.) A Hotel 

'd’Afriaue Feznek kellős közepén áill, az utca, 
amelyre nyílik, halk íveléssel egyenesen a ten
geri kapu felé vezet, amelynek sötét torka fe
ketén ásít bele a könyörtelen fényben tüzelő 
fehér utcára. A Hotel d’Afrique nem első
rangú szálloda, másodrangunak Is csak tete
mes jóakarattal nervezhető, a rend és tisztaság 
som tartozik erényei közé. De eggyel dicse
kedhetik,

az afrikai élet nyüzsgő és örvénylő árja, 
amely Fez utcáján végigömlik, itt kava

rog a szemem előtt
és az a társaság, aonoly a hotel halijában fo
rog, turista embernek minden pénzt megér. 
Szerencsevadászok, ötödrangu párisi ás mar- 
seillei kokottok, fegyvercsempészek, kalan
dorok, levantinus kalmárok, arab urak és a 
Szahara széléről, az örök veröfényben álmo
dozó kis afrikai városokból érkezett zsidó ke
reskedők, lézengenék, leskelődnek és heverész- 
nek a kopott és szakadozott fonott karosszé- 
keken. A nagy és előkelő szállodák nemzetközi 
•társaságához, finom és egy ka.p tatár aszab ott 
amerikai és angol közönséghez képest nagyon 
gyülevész s gyanús had lakik itt körülöttem, 
de nincs a világon ennél érdekesebb és váló g a- 
tottabb emberi gyülekezet. Minden férj és 
minden nő mögött titokzatos múlt, sötét ka
land lappang, mindegyiknek van valami tit
kolni és rejtegetni valója, mindegyikük vtír 
vagy les valamit. Valamennyi .között a legsó- 
várabb szemű, a legkopottebh és a legérdeke
sebb az én Alvarez barátom. Hogy Álvarez- 
nek hivták-e mindig, azt nem tudom, ötven- 
esztendős múltjában legalább egy tucat néven 
szerepelhetett. Foglalkozása bizonytalan, élet
korát megállapítani lehetetlen, a szeme szú
rós és fekete, az orra hajlott, hajában egyet
len ősz szál sincs, egyforma tökéletességgel 
beszéli a világ majdnem, minden nyelvét és 

szaka frika minden szójárását, a nemzetisége
— legalább azt állítja — spanyol, de ugyan
olyan joggal lehetne francia, olatsz, zsidó vagy 
görög is. Monsieur Alvarez az én tolmácsom, 
vezetőm és legfőbb protektorom ebben a ka
vargó, fura és idegen környezetiben, viszont 
hallgatólagos megállapodásunk szerint én fize
tem a reggelijét és a dinerjét.

♦
magyarázza monsieur Alva- 

egész

dag vagy szerencsés, nem hajlik meg. Abd el 
Krimot csak az emelte ki a többi közül, hogy 
ráesett azoknak a választása, akik őt mozgat
ják. Hogy kik mozgatják? Én Istenem, nem az 
oroszok, az biztos! Igaz, hoztak az afrikai ka
tonák elég bolseviki eszmét magukkal a Rajna 
völgyéből, de a moszkvaiak sem olyan hülyék, 
hogy számlálatlanul öntsék a milliókat a ko
pár marokkói hegyek közé, mikor sokkal ered
ményesebben fölhasználhatják őket másutt.

Pénzről van itt szó, busiucesről, foszfátról, 
rézről és egyéb hasznos dolgokról

és az ilyesmiért már inkább érdemes nagy 
összegeket kockára tenni. Hogy kínok érdemes? 
Látja kérem, Poincaré is fogadta, Abd el Krí
met, nem is egyszer; Londonban pedig van egy 
igen jó barátja, neki köszönheti, hogy az ango
lok nem blokirozták és nem is fogják bloki- 
rozni az afrikai partokat, pedig ugy-e nehéz 
tüzérséget ás röpülőgépet idecsempészni, még
sem megy olyan könnyű szerrel, hogy no le
hessen megakadályozni, ha komolyan akarja 
az ember. És tudja-e ki ez a londoni barátja a 
Riffszultánnak? Sir Basil Sacharov! Hát ked
vesem, ez az egy név garantálja, hogy nem 
babra megy itt a játék! Mindenki tudja ezt, 
ha nem is mondja, hogy

araól van itt szó, kjuek jusson a Riff és ke
leti Marokkó tömérdek föltáratlan ásványi 

kincse.
Már pedig a francia katona nem akar részvé
nyekért és osztalékért meghalni. Még a fekete 
szudáni sem. Ezért nem tudják legyűrni Abd 
el Erimet. Ha pedig fölül marad, abból nagy 
baj lesz. Nem, az jelenti a'bajt, hagy kétszer 
akkora lesz a birodalom mint eddig volt, ha
nem az európai ember becsületének itt vége 
lesz! Kutyába sem veszik többé. Do nemcsak 
a magamfajta embert, a francia tisztet és az 
angol kereskedőt sem. Akit megvertek, annak 
itt kussolni kell. Hiába ez az afrikai morál. 
És hogy mikor kapnak kedvet a többi afriká- 
nusok hasonló cécóra...Qui lo sa? Ki tudja 
azt!?

Monsieur Alvarez bosszúsan elhajította a 
cigarettáját és bement a szállodába.

Ilomonnay István

R segesvári Petőfi-szobrot 
visszaköveteli Románia

Erdély magyar műemlékeit szeretnék kicserélni 
a Magyar Hemzeti Muzeum román vonatkozású 

' - gyűjteményével
Kolozsvár, julius 10.

(A Reggel tudósítójától.) Az aradi Szabad
ság-téren Vignalli Rafael budapesti szobor
öntő most kedte meg Zala György művészi al
kotásának, a tizenhárom aradi vértanú emlék
művének lebontását. A román impériuní 
alá került Arad város mostani vezetősége 
ugyanis nem volt hajlandó tovább tűrni a 
magyar szabadság eszméjének szimbólumát 
és a lebontott szobrok igy nemsokára megkezdik 
utazásukat Magyarország felé, ahová a meg
egyezés értelmében átadják őket. A román kor
mány nem áll meg ennél az egy szoboréitávo
ntáén ál, hanem

tervbe vette a többi erdélyi magyar mű
emlékek eltávolítását is.

Ebben az akcióban a román kormány 
ferense dr. Petrán Coridán, kolozsvári egye
temi tanár, aki az impérium átvétele előtt a 
budapesti Magyar Nemzeti Muzeum tisztvise
lője volt s mint ilyen, igen jól ismeri a ina- 
gy#r műemlékeket. Az aradi szobrok lebontá
sával kapcsolatban dr. Petrán azt a javaslatot 
tette Dúca külügyminiszternek, hogy

ezeket a nagyértékü műalkotásokat ne ód
át minden ellenszolgáltatás nélkül Ma

gyarországnak.
György szobra például, eltekintve mii

becsétől, szakértői becslés szerint anyag-

ják

rc-

Zala
vészi . .......... _ ...........
oan <?s előállítási költségben megér ma 12 mil
lió leit. Ezért Petrán tanár azt a javaslatot 
tette, hogy az aradi szobrokért Magyarország 
a Nemzeti Muzeum. gyűjteményéből c.,. 
adja ki Romániának a román történelmi 
natkozásu emléktárgyakét.
dr. Petrán,

az. összes 
adják ki

— Látja kérem 
réz —, egyetlen egy kabilt sem lát az 
utcán!

Valóban, a nyüzsgő utcai forgatagban, 
hangos kiáltozással áramlik a tengeri 
felé, nincs egyetlen egy humuszos hegyi 
tor sem. Még néhány nappal ezelőtt 
számra lehetett őket látni, amint kis busafejü 
lovaik hátán, szájuk szögletében az örökös 
cigarettával, fölényes nyugalommal kocogtak 
napszálltakor hazafelé, csak néha-néha kiáltva 
egymásnak komoran recsegő torokhangon egy- 
egy szót. Eltűntek az elegáns arab urak is, 
akik kifogástalan hófefliér burnuszbán, a gyö
nyörű telivér gyeplőjét hanyagul szorítva, kes
keny ujjaik közé, ilyenkor lovagoltak a kapu 
elé. Mi történt?

— Az történt — felelte Alvarez —hogy 
megint az erősebbnek lett igaza,

Abd el Krím mutatkozott erősebbnek, neki 
van igaza! És az igazhivő annak a párt

jára áll, akinek igaza van!
Ez csak európai embernek rejtély, az afrikai 
nem gondolkozik hosszú szillogizmusokban. 
Abd el Krím megverte a franciákat, megverte 
egyszer, kétszer, háromszor, tehát: ezután is 
megveri őket! S ezért okos ember sietve Abd 
el Krímhez csatlakozik. A franciák pedig meg 
vannak ijedve, tehát kapkodnak! Nem tudja 
mi történt Oughrebben? Az oughrcbi oázis 
vagy hetvenöt kilométerrel fekszik a front 
mögött. Két nappal ezelőtt egy francia röpülő 
elrepült a völgy fölött; éppen vásár volt s a 
völgy nyüzsgött az araboktól. A francia meg
ijedt fi ledobott egy hatalmas bombát. Az ered
mény: néhány száz ember meghalt s az ough- 
rebi völgy minden kabilja ma már Abd cl 
Krím táborában verekedik. Egyszerű dolgok 
mozgatják itt a világ sorját.

Egyszerű ember maga Abd el Krím is, 
csak az európaiak szerűében rejtélyes je

lenség! f

— Kedves barátom — folytatta olyan em
bert, mint Abd el Krimi, talál errefelé tucut-

aT<ib ur, aki igen régi, igen 
előkelő család sarja, mert az arab nem demo
krata, jott-ment embor előtt, akármilyen gáz

mely 
kapu 
pász- 
száz-

j

A villamostsrifa ieszáJlitása 
és a Beszkár-tantlémek 
ügyében összehívják a köz

lekedési bizottságot
(A Reggel tudósitójától.) A főváros közleke

dési bizottságának a demokratikus biokhoz 
tartozó tagjai, számszerint tizenhármán, a bi
zottság sürgős összehívását kérték a polgár
mestertől. A bizottság mielőbbi összeillésének 
célja, hogy elsősorban

a villám osvasutak vitddi jónak leszállítását 
elhatározzák.

A főváros lakosságának teherbírása szempont
jából is múlhatatlan kötelessége a. bizottság
nak, . hogy a villamosjegyek árát jelentősen 
mérsékelje, de ezen túl a Részkör sem zárkóz
hat! k cl az úrl<Mzállitás elől. Az a közüzem, 
amely milliárdos tantiémek fényűzését meg
engedheti magának, elbírja az annyira köz
érdekű tarifaleszállitást is. Mindezeket a kér
déseket , ’wbaihozzák természetesen a közleke
désügyi bizottság ülésén.

cserébe 
,,.J vo- 

Azt is javasolta 
hogy Erdély területéről
politikai jellegű m üemlékeket 
Magyar országnak az ott őrzött 
román ereklyékért.

Erdélyben, ugyanis a vármegyeházák és kü
lönböző hivatalok padlásán rengetek na,gvér- 
tékü festmény hányódik. Ezek mind régi' fő
ispánok, régi politikusok arcképei, amelyek 
szemet szúrtak a románságnak ée a lomtárba 
kerültek. A javaslat kifejti, hogy művészi 
szempontból kár volna ezeket a képeket ée az 
Erdély területén található többi műemlékeket 
— .mint aminők például a milleniumi emlék
művek, politikusok szobrai, etb. — a teljes 
megsemmisülésre bízni, mert komoly remény 
van arra, hogy Magyarország szívesen kicse
réli ezeket a tárgyakat. A javaslat csak poli
tikai vonatkozású müvekre gondol s éppen ez 
álláspontból folyó! ag azt kívánja, hogy

a Segesvárról elszállított Petőfi-szobrot is 
vissza kellene követelni Magyarországtól 
és újra fölállítani a segesvári várban, ahol 

egészen biztos helyen lenne.
Pelrán tanár különben elkészítet te a buda

pesti Nemzeti Múzeumban található román 
vonatkozású nylendékek és ereklyék jegyzékét, 
amelynek alapján a magyar kormányhoz kül- 
(lencó deieg’áció ajánlatot fog lonni a miicin- 
Iékok kölcsönös kicwcrélcso iránt. Erdély ma- 
g.varsága pedig, miután földbirtokaitól,' isko
laitól nagy részben megfosztották, fájdalma
san veszi tudomásul, hogy most már azokat a 
^jjvészi alkotáisolcat is eltakarítják szemei 
elöl, amelyek az ezeréves múlt egy-egy jelen- 
tékenyabb eseményére emlékeztették

c®> 
CIWB

ra
 Ingyen és dljmentroaero biztosítja

minden magyarors...........

VILÁG
*

országi előfizetőjének S
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I
látják el. Cikkeit u legjobb magyar publicisták irjá'k

| F.lőíízelési firak: 1 itóra 80.000 korona, negyatíévre 100.000 koronu 
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Oszlásnak induló, szörnyen elvál
tozott holttestet találtak vasárnap 

este egy lelakatolt lakáéban 
Hlavacsek Vince pincér kedd óta fekszik holtan 

budai lakásán
A rendőrség még nem tudja, hogy gyilkosság vagy öngyükosság tártént

(A Heggel tudósítójától.) Vasárnap esto 
9 órakor jelentették a főkapitányság központi 
ügyeletének, hogy a Lógody-utca 17. számú 
ház

egyik kívülről lelakatolt földszinti laká
sában oszlásnak indult holttestet találtak.

A központi ügyelőt vezotője, dr. llisztics Lázár 
rendőrtanácsos azonnal rendőri bizottságot és 
rendőrorvost küldött ki a helyszínre. Ugyan
akkor A Heggel munkatársa is megjelent a 
Lógody-utca 17. számú házban. Az épületnek 
két kapuja van, az egyik a Lógody-utcai be
járat, a másik a Tábor-utcára nyílik. A budai 
várdombon épült ház lejtős udvarának felső 
részén, a földszint 4. számú lakásban lakott 
Hlavacsek Vince 10 éves pincér, akinek a fe
lesége februárban vesebaj következtében meg
halt. A pincér azóta teljesen visszavonultan 
élt és csak sógornőjével, Balázs József nevel 
érintkezett, akivel együtt vállalt alkalmi mun
kát, mert állandó allása nem volt az utóbbi 
időben. Balázsoknál Hlavacsek az elmúlt hét
főn volt utoljára, kedden még találkoztak vele 
a házbeliek, do

kedd óta nem látta senki
s miután lakásának ajtaja kívülről volt le
lakatolva, azt hitték, hogy a lakásban senki 
sincs. A szobának az udvarra néző két ablakán 
a barna fatáblák is be voltuk támasztva. Va
sárnap délután a lejtős udvar szemközti laká
sában lakó egyik asszony észrevette, hogy

Hlavacsek Vince lezárt lakásának ablakán 
világos, nappali fény szűrődik ki.

Odament az ablakhoz és a fatáblák közti kes
keny résen át Júlia, hogy a szobában a villany 
ég. Gyanúsnak találta a dolgot és cl tizein t Hla
vacsek sógornője, Balázs József né, Barcsay- 
utca 6. szám alatti lakására. Már esteledett, 
amikor Balázs Józsefné megérkezett a Lógody- 
utcába és magával hozta sógora lakásának kul
csait is. Neki is föltűnt, hogy sógorát már na
pok óta nem látta. A nála levő kulcsokkal ki
nyitotta a lakatot és az ajtót s a házban lakó 
asszony ismerősével együtt belépett a kony
hába. Ebben a pillanatban orrfacsaró bűz 
ütötte meg az orrukat. Rémülten kitámolyog
tak és szóltak, a közelben posztoló rendőrnek, 
aki benyitott a szobába és

közvetlenül az ajtó mellett a földön fekve 
egy holttestet látott.

Azonnal értesítette a főkapitányság központi 
ügyeletét, ahonnan bizottság ment ki a Lógódy- 
u teába.

A rendőri bizottság megállapította, hogy 
a lakásba csak a kívülről lakattal lezárt 

konyhaajtóu át van bejárás.
A konyhában minden a helyén van. A víz

vezeték mellett két lezárt söröspalack, az asz
tal mellett egy szegen kulcscsomó lóg. A szo
bából árad a rettenetes hullaszag. A szobában 
közvetlenül az ajtó mellett a nadlóu szélvclett 
lábakkal és karokkal egy szál ingben és alsó
nadrágban fekszik hanyatt Hlavacsek Vince 
borzalmasan elváltozott holtteste. A feje liá-

MáSSiékat takarít meg
Opalo^reph házilag állítja elö 

nyomtiaiv&nyaift.
Jogyzókckot, lajstromokat, kottát, rajzot stb. Korlátlan pél- 
dányszámban, minden színben : tiszetn, éles levonatok, oqy> 
sror'J kezelés! Díjmentesen bemutatja, ajánlatot küld:
BEJ fotóipar, Budapest, IV, Feranclelt-

Q aPnk tora lt., félemelet. Telefont J. 152-10 

romszor akkora, mint egy rendes férfifej, a 
nyaka és egész teste hatalmasan meg van da
gadva, úgy hogy a rendőrorvosnak föl kell 
hasítania a bőgőmből! inget, hogy a holttes
tet megvizsgálhassa. Dr. Biró Béla rendőror
vos először a feketére színesedett fejet tapo
gatja meg gumikesztyűvel, de a koponyán nem 
talál sehol semmiféle sérülést. Az erősen föl
püffedt nyakon és a törzsön sincs sérülés, de a 
jobboldali váll cs hónalj már olyan állapotban 
van, hogy az esetleges sérüléseket nem lehet 
megállapítani.

A földön elnyúló .jobbkéz mellett eldőlt 
vizespohár fekszik,

alján fehér megszáradt üledék látható. Az asz
talon nyitott söröspalack, az alján körülbelül 
egy deci folyadék, amelyet eddig még nem 
vizsgáltak meg. Az orvos a hullaszemle után 
kijelenti, hogy külső sérülési nyom, amely 
revolverlövésre vagy szúrásra engedne követ
keztetni, a holttesten nincs, valószínű tehát, 
hogy Hlavacsek halálát mérgezés “okozta.

A holttest mellett egy eldőlt szék hever, kar
ján a levetkőzött ember ruhája. A földön még 
egy ezüsttálca és apróbb tárgyak is hevernek, 
do dulakodás nyoma sehol a szobában nem 
látszik. A szekrényekben teljes a rend, foszto
gatás jeleit nem lehet megállapítani. A két 
ágy véletlen, térítővel letakarta, csak a sezló- 
non van megágyazva, ugylálszik, ide akart le
feküdni Hlavacsek. A sezlón lábánál egy össze
tört ivópohár hever. A halott ujján jegygyűrű, 
a mosdón 50—60.000 korona papírpénz, egy 
eziivitóra és hosszú óralánc. Ezekből a jelekből 
tehát azt kellene következtetni, hogy idegen 
személyeknek Hlavacsek halálához semmi kö
zük nincs. A holttest 5 napja lehetett a szobá
ban, amit az is bizonyít, hogy az asztalon egy 
keddi újságot találtak, de a fölpuffadás olyan 
mértékű, hogy az rendes holttesteknél teljesen 
szokatlap. Nincs kizárva, hogy valami különös 
méreg okozta ezt a jelenséget.

Kél gyanús momentum merült föl mindössze, 
az eltörött pohár és az, hogy az ajtón kívül 
volt a lakai. A ház lakói közül két asszony 
azonban azt állítja, hogy Hlavacsek, amióta 
feleségét elvesztetté, állandóan buskomor és 
lehangolt volt, kerülte az embereket és gyak
ran látták, hogy lelakatolta lakásának ajtaját 
és a földszinti ablakon mászott be szobájába, 
amivel azt a látszatot akarta kelteni, mintha 
nem lenne odahaza. A rendőrség a ház lakói 
közül többeket beidézett a központi ügyeletre, 
hogy ott Hlavacsek életére vonatkozóan kihall
gassák őket. Balázs Józsefnét is kihallgatták 
arra nézve, hogy .járt-e valaki Hlavacsekhoz és 
azt is megkérdezték tőle, hogy

hogyan kerültek hozzá a lakás kulcsai.
Balázsnó előadta, hogy sógorával sokat volt 
együtt és ezért neki is volt kulcsa a lakáshoz. 
A rendőrség a titokzatos holttest ügyében szé
leskörű nyomozást indított.

Hotorcsőnakok® 
vitorlások uj és használt állapotban, uj skif- 
fek, fedett és túra doublók, balatoni és egyéb 
csónakok, lapátok, szerelvények, anyagok 

méiyen leszáfilStott áron elődök
M jfik BJ3 T 0 F Motorkajósyár,a H Hw Baross-tér IS. sx.

Vasárnapi vizit 
szép pesti lányoknál a 28-as 

kórteremben
(A Reggel tudósítójától.) Tizenöt női fej 

fordul felém, amikor belépek a Rókus 28-as 
termébe, az öngyilkos nők osztályába. Ez a 
teljes létszám, többen nem férnek a teremben. 
Ennyien viszont mindig vannak. Aki meg
gyógyul, az elmegy, aki nem, azt elviszik — és 
jönnek u helyükre mások. Ritkaság, hogy csak 
félnapig is üres legyen egy ágy. Az első, meg
lepő benyomás: az öngyilkos-szoba lakói — 
egyetlen kivétellel — fiatal nők, 17—25 év kö
zötti leányok, asszonyok. És egyetlen csúnya 
nő sincs közöttük, valamennyien csinosak, nem 
egy közöttük föltűnő szépség. A terem leg
érdekesebb betege: Jella Raffay berlini mozi- 
szinésznő. Régi magyar nemesi családból szár
mazik, do ő már Berlinben született, egyetlen 
szót sem tud magyarul. Berlinben filmezett, 
majd Béosben, a Soscáa-gyárnál. Néhány évvel 
ezelőtt férjhez ment egy magyar mérnökhöz. 
A férje — igy mondja — mindent Ígért neki 
és semmit nem tartott meg az ígéreteiből. Nem 
tu,dta eltartani rendesen és nem tudta — öltöz
tetni. Ez volt, ami a legjobban elkeserítette a 
moziszinésznőt. Néhány nappal ezelőtt érkezett 
Budapestre Jella Raffay, itt kellett volna 
találkoznia férjével. De hiába várta, mire 
pénteken délelőtt az Espkwmde-szál lóban föl
vágta az ereit. Már jobban van. Egyetlen kí
vánsága: cigarettázni szeretne... A legújabb 
és egyszersmind legfiatalabb lakója a szomorú 
hajléknak: Kifusz Jolán. Föltűnő szépségű, 
mosolygószemü leány. Tizenhét éves. Szomba
ton éjjel az Erzsébet-hid budai oldalán levő 
kis kertben talált rá eszméletlenül két rondőr. 
Mellette félliteres kölnivizcs üveg. A rendőrök 
azt hitték, hogy valami megrögzött iszákos 
fekszik ott. Aztán kiderült, hogy az üvegben 
lugkő volt. A kis Jolán, igy mondja el 
„a dolgot":

— A mamával már nem lehetett kibírni. Mindig 
veszekedett, főleg ha délben vagy este — későn mentem 
haza. Pedig én dolgoztam eleget, varrni jártam, hát 
kellett egy kis séta is. Tegnap megint összevesztünk a 
mamával, egy kicsit sírtam, aztán föloldottam a lugkövet 
a vízben, tettem bele sok cukrot, hogy édes legyen. 
Este a kabátom alá vettem az üveget, sokáig járkáltam 
a budai utcákon, végro elszántam magamat: megkóstol
tam a lugkövcs, cukros vizet, ízlett, mert édes volt, hát 
kiittam az egészet.

azután történt, nem tudA többiről, ami
semmit a kis Jolán. Csak azt tudja, hogy az 
egyik mentőorvos,
nos fiú...

aki behozta, nagyon csi-

lék“-nak a kávédarálóval mint védjegy 
specifikus tulajdonsága a

aMOKnxsíKmu. xr«-JS-'cr*eMeBneaeaBMBesMeMKrruTj'.r JU

Ha némelyik 
asszony tudná,

£

hogy néha mennyire nem praktiku
san vásárol, akkor sok pénzt meg
spórolhatna. Ne hagyja magát félre

vezetni s ne tart
son más kávépót
lékot épen olyan 
előnyösnek, mint 
a „Franck“-ot. 
Az igazi olcsóság 
épen abban az 

utolérhetetlen 
kiadósságban 
rejlik, amely a 
régen bevált 
„Franck kávépót-

^1

Kiárusítás EPZSébet-kövut 24. számRendMvüt olcsó árak
Gyermekeknek s

Ruha, fehér voilból.............
Ruha, színes bntisztbóí.............. , , , . *
Ruha, kézzel hímzett................., . . , ,
Játszóruha, világos színekben.............
Batiszt kombiné, fehér.........................
Pyjaina, világos színekben..................
80 cm. sz. mosóvoil, világos színekben

Nőkneki
Divat blotiz, fehér vollból*.
Kézzel hímzett blouz . . , , ..................
Batiszt ing, ajouros.......... ..  , .............
Batiszt ingnadrág, ajouros..................
Batiszt ing és nadrág, 2 darab..........
Batiszt hálóing . . . ................ .«...........
Strandkabát, világos színekben..........

45—
49.—
38. —
39. —
55—
61.—
85—

30.—
30—
45—
27.—
25—
85—
12—

Függöny-osztály i
Bonnos-Fiiimnes .........................
Függöny 2 szárny, 1 drapéria . . , 
Dupla ágyteritő ............... ..
112 cm. sz. függöny etamln ,,,,,,
112 cin. sz. la gronadín
112 cm. sz. opálbatlszt..... .................
136 cm. sz. batiszt, világos színekben

210.— 
270— 
450—

28.500
38.500
41—
33—

* 
i
*

Mosédelén divatos mintákkal méterje 14.500 K
Fonal- és Himz&tpar R.-T.
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Nyelvében él a nemzet
— Irta: Harsányt Zsolt —

Visznek, julius 10.
Az a tanya, ahol lakom és ahol e pillanatban 

a magyar faj védelméről tűnődöm. Heves vár
megye jász-szomszédos csücskén fekszik. Ahogy 
itt a tornácon írok, balra a Mátra kéklik a 
messzeségben, jobbra a visznek! torony bukkan 
ki a fák közül, előttem pedig, ha a hárslombok 
el nem vennék a kilátást, hatalmas róna nyíl
nék, óriás síkság, amelynek láttán az ember 
repesve tárja ki a két karját. Ott a Csörsz 
Árka egy kőhajitásnyira. éppen rajtunk fut 
keresztül. Nagyon természetes, ugye, hogy itt 
szeplőtlen magyarságu fajmagyarok laknak. 
Kik laknának különben?

A minap párbeszédet hallgattam ki. A do
hánypalánták kukoricaszárral bekerített sar
kánál üldögéltem, ennélfogvást Kapitány 
András és Asztalos Piros, kik is egy fordulat
tal odébb diskuráltak az ösvényen, engem nem 
láthattak. Beszélgettek pedig a László-napi 
búcsúkor történt táncmulatságról a következő
képen:

Andris: Táncoltál-e, Piros?
Piros: Táncolt az önti. Péter sógor hektikás, 

ott voltam a házánál. (Legyint.) Ajaj, fúrt 
csak kávé zsemlyével, meg citronyos limonádé.

Andris: Vizitálta. doktor?
Piros (bólint): Mikor a kastélyba is vót.
Andris: No?
Piros: Hogy aszongya: pap kell mán, nem 

doktor. Szombatot nem éri meg.
Ezt csak úgy kikaptam a beszélgetésből. Be

szélgettek tovább is, de már nem figyeltem. 
Elkezdtem tűnődni. Meg kell jegyeznem, hogy 
testtel-lélekkel filológus vagyok. Gondolom, 
minden magyar írónak az a dolga, hogy filoló
gus is legyen. Ahogy az igazi modern gazda 
vegyész is, mert ismernie kell a földje vegyi 
minémüségét. A mi nyersanyagunk a nyelv, 
illik vele ismerkedni mennél többet. Én hát 
eltűnődtem azon, amit Kapitány Andris, meg 
Asztalos Piros tanyai cselédek diskuráltak. 
Bár ve tűnődtem volna, mert mos!, itt állok 
hontalanul, nemzetemtől és hazámtól megfosz
tottam miként a kivert kuvasz.

Mert nézzük csak. Azt mondja: „táncolni". 
Ez bizony nem magyar szó. A tudomány azt 
tanítja, hogy ez jövevényszó, idcplántált szár
mazása annak a latin familiáju szónak, amely 
olaszul „dansare", franciáid „danser", angolul 
„dán se", németül „tanzen". A németek külön
ben nem hagyják magukat. Azt mondja a né
met filológia, hogy igaz: a „tanzen" a „dansc"- 
ból származik, de ezt viszont a franciák az 
ófelnémet „danson“-ból vették, ami fölvonu
lást jelent.

Anti. Ez magyar káromkodószó, amely az 
'Antikrisztus eufemisztikus rövidítése. Anti- 
krisztus görög szó, azt jelenti: ellen-Kriszlus. 
Anti tehát lehet ugyan magyar paraszti ká
romkodás, de azért mégis csak görög szó.

Péter. Ezt már a. nem filológusok, is tudják 
a bibliából. Kősziklát jelent. Görög szó. Egy
szersmind latin is. Sógor pedig német szó: 
Schwager.

Hektikás. Paraszti neve a tuberkulózisnak. 
Abból a régi latin orvosi kifejezésből ered, 
hogy „habitus hecticus", ami a középkori fel
cserek száméra az ismeretlen belső betegség
ben sínylődő ember tipikus külsejét jelezte. De 
a latin nyelv is kölcsön vette csak ezt a szót a. 
görögből. A görög szótár szerint „hektikosz" 
azt jelenti, hogy bizonyos állapotban leledző. 
Megjegyzem, hogy Asztalos Piros diagnózisa 
helytelen, mert szegény Zsoldos Péternek nem 
tuberkulózis a baja, hanem szepszis.

A ház nem magyar szó. Tessék vitatkozni a 
pedigréjéről: az olosz casa-c az őse vagy in
kább a német Haris.

Fürt, — ez jó magyar szónak tetszik. Azt 
jelenti, hogy folytonosan, egyhuzamban. Fur- 
tonfurt. Fórt und fórt.

Kávé. Hogy ide ne írjam az egész nemzet
közi kölcsönzési láncot, elég a családfából 
csak, az első őst említenem: „qaliwa" arab 
nyelven eredetileg bort jelent, de szélesebb 
értelemben minden olyan italt., amit bogyók
ból sajtolnak.

Zsemlye. Ezt a német Semmelből vettük. Az 
ókori hochdeutsch nyelv még úgy mondta: 
semala, mert a latin „simila" szóból vette, 
amely nullás. lisztet jelent és nem vétendő 
össze a „similis", vagyis „hasonló" szóval.

Citrony, vagyis irodalmi nyelven citrom. A 
keresztes hadjáratok idején vettük kölcsön. A 
német „Zitrone" és a latin „citrus" szavakon 
keresztül a. görög „kit rósz"-ból ered, amelyet 
a ^csdn vettek, még pedig a mé-
deklfd, akik ezzel a gyümölccsel megismertet
tek okét. Viszont a lemonádé abból az olasz 
„limone szóból származik, amely nem is olasz 
szó, hanem perzsa és eredeti formája „limun".

Vtzitálnl, ez latin szó. Gyökere a „videre" 
szó: látni, Visifare, az gyakran látni, vagyis 
látogatni, más értelemben jól megnéitni. Doktor.

».< bilin szó. ..Doveré" oktatni, „doctor" oktató, 
tudós.

Kastély sem magyar szó. Olaszul „castcllo" 
kis erődítést jelent. A pap sem magyar szó, 
hanem német: „Pfaff". Végül a szombat sem 
magyar szó, hanem — bocsánat a kifejezésért 
— valami zsidó féle lehet szegény, mert a Sab- l 
bathból származik. ,

A: ember elszörnyed. Az embernek végigfut I 
a hátán a hideg. Milyen nyelven beszélnek ezek 
a törzsökös fajmagyarok, Asztalos Piros, meg 
Kapitány András? Olaszul, perzsául, görögül, 
médül, latinul, ófelnémetül, franciául, arabu- ------------------ „ --------------, ---------------- ,
sül. zsidóul. Csak éppen magyarul nem. Ilyen kalmazottai és százezernyi olvasótábora: miért 
magyar testű-lelkű, tőzsgyökercs magyar nemi ---- 1--x K-XJ ' * *
két lény, mint Asztalos Piros, meg. Kapitány 
András, a harmadik szinmagyar névről, Zsol
dos Péterről.

Azaz, hogy várjunk csak. Azt mondja: Aszta
los, Hiszen az asztal nem magyar szó,_hanem 
tót. Tótul 
akármilyen 
név, hanem görög. Mert nem abból származik, 
hogy piros, hanem abból, hogy „Priszka", ami 
görög női név. a „Priszkosz" nőnemű alakja és 
valami olyasfélét kíván kifejezni, hogy ősi. Es 
Kapitány a latin „capitanus"-ból, vagyis fő
nökből származik a „caput" szó nagyobb dicső
ségére és András a görög „Andreas"-ból, ami. 
férfiasságot fejez ki. Zsoldos pedig a zsoldból 
származik, ami pontosan ugyanaz a szó, mint 
„szolid": eredeti értelmében vaskos, szilárd. 
Egy pénznemet jelentett valaha, amely a fran
cia „sou" alakjában máig is megmaradt.

Egyszóval itt állok, ugye, nyelv nélkül, honfi
társak nélkül, tehát nemzet nélkül, tehát haza 
nélkül. Mert ha magyar nyelv nincs, akkor ma
gyar ember sem lehet, csak olasz, görög, meg 
méd. Ez igazán borzasztó. Itt a Csörsz Árka 
tövében rájönni erre a. szörnyű tudatra. Igaz, 
hogy a lexikonok szerint Csörsz király soha 
nem létezett, csak a monda találta ki. a. Csörsz 
Árka pedig nem egyéb, mint a szláv „eset- 
verszki járok", vagyis ördögárok.

Egyszóval magyar nyelv nincs? Dehogy 
nincs. A fajvédőknek nincs. t Nekem van. A 
nyelvem, amelyet az iró szerelmével imádok, 
igenis magyar. Asztalos Piros is magyar. Zsol
dos Péter is magyar. En is magyar vagyok. 
Es magyar volnék altkor is, ha valaha Ilart- 
steinnak hívlak volna.

....... agyar szó, Hanem 
úgy mondják: „stol". És Piroska, 

furcsának tetszik, nem magyar

kereszténypárt 
hogy a város

száműzni kell. 
részt a Wolff-

— Friedrich szakit Wolffékkal. Nőm sokkal 
a fővárosi választások lezajlása után, Fried
rich István kijelentette a 
egyik bizalmas megbeszélésén, 
házáról minden politikát 
Azóta Friedrich nem is vett 
párt értekezletein, úgy hogy Friedrich és 
Wolff között szemmelláthatólag feszült lett a 
viszony. Most, hogy a főpolgármesterválasz- 
taseal kapcsolatban Friedrich llipka Ferenc 
megválasztása mellett foglalt állást, eltávolo
dása a Wolff-párttól egészen nyilvánvaló lett. 
Értesülésünk szerint Friedrich István az első 
adandó alkalommal formálisan is szakit 
Wolffékkai és kilép a keresztény községi párt
ból.

— Újabb injekció n pesti idegenforgalomnak. (Levél a 
szerkesztőhöz.) Sopánkodtak, ankétoztek, rendeletét adtak 
ki, de az idegen mégis csak elkerüli Budapestet. A leg
előkelőbb szállodákban többszáz szoba áll üresen és a 
fényes luxuséttermekben alig lózong néhány vendég. 
Már kiránduló autóbusz is jár ki a budai hegyek közé, 
mindhiába. .. Csak eggyel nem próbálkoztak még, az 
árak leszállításával. Minél többet és jobbat nyújtani 
minél olcsóbb áron: ez a titok kulcsa, próbálják ezzel föb- 
nyitni az idegenforgalom berozsdásodott kapuit! A nagy 
pesti szállodák kezdenek rájönni erro ós érdekes újítást 
akarnak bevezetni. Arról van szó, hogy egymillió ko
ronáért szobát és teljes ellátást adnak három napra a 
Pestre ránduló idegeneknek és ebben az árban benne van 
a város nevezetességeinek megtekintése, kocsiköltség a 
megérkezéskor és elutazáskor, söl a borravaló is. Az egy
milliós jegyfüzetet és programot a külföldi szállodák, 
menetjegyirodák Árulnák és ajánlanák az idegeneknek. 
Az ötlet jó, csnk ogy hibája van, az idegenek drágálni 
fogják a mulatságot. A II. osztályú vasúti jegy Bócstől 
Budapestig és vissza 700.000 korona, amihez színházért és 
egyébért még 400.000 korona különkiadást számítva, 
2,100.000 koronába kerül a háromnapos pesti kirándulás. 
Ez pedig napi tiz dollár avagy két font. Sok pénz, na
gyon sok pénz! Londonban már 1 fontból jól meg lehet 
élni. Nálunk viszont annyival érzékenyebbek, hogy 
az idegen vallása után is érdeklődnek a szállodákban, 
mert így parancsolja a rendelet ós a külföldi utlcvole- 
lekben a vallás nem „rovat” ..,

-Magyar kémeket (?) fogtak Kassán. Prá
gából jelenti A Heggel tudósítója: A kassai 
rendőrség nagyszabású kém szervezetet leple- 
550S„le’„Iam?1/nok,offyik tagjáról, Laglar Lajos 
sofforrol, nkl melóit a pragai angol követség
nél volt alkalmazva, állítólag megállapították, 

Jé W wi8holcí kémirodával (?) áll össze- 
kuttetésben. Bujtakivü) még három egyént, 
nóvszerint Kiscla Ferencet, Érti Ferencet és 
Demaczky Mzat fogtak el, akiknek lakásán, 
hir szerint, terhelő bizonyítékokat találtak.
- Forduljunk mindennemű hitel, és financiális ügyben

legnagyobb blattommal hazánk bókoboll, lóg tok in tál ve- 
sohb ós logmogbizhatóbb bnnkcégóhoz, a Róth Bankhoz 
Budapesten, Vilmos osászár-ut 45? Alapítási éve- 1900 ’

Briliánsokat, gyBngyaket
K® ScMtor X’.WíS l&öj

— Újság lett az „Az Újságából, amely hat
hetes szüneteltetés után végre-vadahára régi 
népszerű formájában újra megjelent vasárnap. 
Az álmos, esős ünnepi utcának egyetlen szen
zációja volt az tij „Újság", amelyet érdeklődés
sel, szeretettel vásárolt a közönség. Nem inkri
minálunk, elfogadjuk ezt a megoldást is, úgy 
alingy van: az „Újság" ismét megjelenik és 
minden hivatásos es tisztességes tollforgató 
örömmel üdvözli ennek a komoly, nagymnltu 
polgári orgánumnak tetszhalálból való föl
támadását. Csak arra vagyunk kiváncsiak, 
amire az „Ujság“ szerkesztői, munkatársai, al- 

' ”.....   j
kellett erre hat hétig várni?

— „Redl ezredes, a kém“, még mindig l>njt csinál. Becs
ből írja A Regijei tudósit ója: A tavasszal egy Almot ját
szottak a bécsi mozikban, amelynek „Rcdl ezredes, a klón” 
volt a címe. A darabot tisztek Írták és tisztek is szere
peltek benne. A hadügyminisztérium eljtírdst indított a 
tisztek ellen. A szombat esti tárgyaláson bebizo
nyították, hogy « film nem a tisztikar becsületeit kezdi ki, 
hanem éppen ellenkezően, azt mutatja be, hogy a had
sereg tisztjei ós közkatonái egyaránt mennyire kötelesség
tudók voltak és közöttük csak egyetlen áruló akadt, 
„Redl ezredes, a köm”. A fegyelmi bíróság az alaptala
nul megvádolt 17 tisztet fölmentette.

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

V, Lipót-körut 24
IX, Ferenc-körut 36

OEBRECErt GYŐR

Vetődi linóleum!
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, nr-ként . 198 K-tól följebb 
Mintázott, ur’-ként...............105 K-tól följebb

K 
K 
K
K

Linóleum mellett a legjobb padlóbur
kolat, különféle gyönyörű mintákban

67 cm széles............... .. .....
8t cm szeles

100 cm széles............................
60
80
85

K 
K 
K

50
58
78

100
115

cm 
cm 
cm 
cm 
cm

széles 
széles 
széles 
széles 
széles

4 4

4

6

4

f

4

Vi^szo$vász®n
Barchent
Barchent
Barchont

S Barchent
Barchent

40 K
45 K
65 K
80
90

4

4

4

*

4

4 K 
K

»

Szőnyegek
Fistócsáín’feg, príma

65 cm széles............. ..
85 cm széles....................... ..

szmirna-utáuzat
60X120 cm .........................................
70 X 140 cm ........................................

E!íTi6d)!5.'ss!Íínyegf szmirna-utánzat
200X300 cm........................................

Agyel&, velour, SGXHöcm...............
Mókusxsiőiiyecj, I-aminősóg,külön

féle szépségekben s , ,
FaSwédcfa, 80 X180 cm ............. ..
Garnitúrák, átkelők és asztal 

teritők nagy választőlkban

40
50

75 
no

690
160

6O-16I
130 K

K
K

K
K

K
K

Függönyök
Etamin, művészi kivitelben, teljes ab

lak, 2 szárny, 1 drapéria ........ 210 K
Celiunit gallérok és kézelők 

elsőrendű minőségben N©!.és férfi 
gumikabátok 
nagy választékban, rendkívül olcsó árban! | 
Drapp és zöld színben.........................
Double-kabát, a két szövotrész között 

gupiizva.................. ....................
Szövetszerü kabát, ,. ,  ............. ..  .,
Árak ezer koronákban értendők

K395
550
650

K 
K
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— Vissza a tantiémekkel! Ripka főpolgár

mester nagyon rokonszenves székfoglaló beszé
dének különcsen az a része találkozhatik min
den bocsületos ember helyeslésével, amelyben 
a közügyek önzetlen szolgálatát hangsúlyozta. 
Ennek a nyílt és férfias állásfoglalásnak rend- 
kivüli jelentősége van a mai városházi köz
életben. Mit jelent az uj, főpolgármester kemé
nyen aláhúzott kijelentése? Azt jelenti, hogy 
senki többé a városházán polgármestori, taná
csosi állásával merőben összeférhetetlen tan- 
tiémeket nem rakhat zsebre és bizottsági tag
ságából senki többé előnyöket nem söpörhet a 
folyószámlájára. Sipőcz kenotteljes rezsimjo 
ugyanis, az erkölcsi és anyagi összeférhetet
lenség oly balkáni esetei fölött tért napirendre, 
amelyek a múltban elképzelhetők sem voltak. 
Ez a magyarázata annak, hogy amikor Ripka 
az önzetlenségről szólott, Sipőcz idegesen fész
kelődéit ideiglenes polgármesteri székében, 
Folkusházy feketekeretes szemüvegét törül- 
gette, Buday Dezső ós Platthy György pedig 
alig tudták türtőztetni hazafias fölháborodá- 
sukat. Tudnivaló ugyanis, hogy a kurzus
városháza Sipőcze, Folkusházyía, Budayja, 
Platthyja, hogy csak az ő nevüket említsük, 
sok százmilliós tantiémet vett föl a Beszliár 
és a Vásár pénztár, szóval Budapest közönségé
nek terhére, lla. Ripka a városházi közélet ön
zetlenségét őszintén hirdeti, úgy első föladata 
az legyen, hogy a Beszkár és a Vásárpénztár 
milliárdos tantiémjeit fizettesse vissza a pol
gármesterekkel és a bizottsági tag urakkal! 
A inig ez az erkölcsi jóvátétel meg nem törté
nik, hipokrizis önzetlenségről beszólni a város
házán ...

— Párisii an megkötötték a saarvidéki kereskedelmi 
egyezményt. Páriából jelentik: Brland külügyminiszter, 
('Imiimet kereskedelemügyi miniszter, von Hoesch német 
nagykövet és von Trendelenbnr államtitkár aláírta a 
Németország és a Saarvidék közti kereskedelmi szerző
désre vonatkozó megállapodást, amelyet a parlament 
sürgősségi indítvány alapján ratifikál.

— Ma kezdik Koszlka István gyilkosság! 
bűn pőrének főtárgyalását. Emlékezetes még az 
a családi dráma, amely tavaly szeptember 
30-án, este 10 óra tájban játszódott le a Rökk 
Szilárd-utcábap, ahol dr. Kosztka István 
m. kir. pénzügyi főtanácsos Valérián Zsigmond 
honvédhuszár alezredest közvetlen közelből 
agyonlőtte. Jz ügyészség a lefolytatott vizsgá
lat után Kosztka ellen a büntetőt örvény könyv 
279. szakaszába ütköző szándékos emberölés 
büntette címén emelt vádat. Az ügyészség nem 
tartja elfogadhatónak Kosztka István védeke
zését, amely úgy szól, hogy a cselekmény el
követése idejében annyira izgatott és földult 
lelkiállapotban volt, hogy fegyverét szinte 
öntudatlanul használta. Azt elismeri maga az 
ügyészség is, hogy Kosztka Istvíui kétség
telenül nagy lelki izgalmak közepette cseleke
dett, de. ez csak arra szolgálhat alapul, hogy 
ne előre megfontolt szándékos emberölés, tehát 
gyilkosság büntette cimén emeljen vádat, ha
nem enyhébb minősítés szerint. E bűnügy fő
tárgyalását a mai napon kezdik meg a buda
pesti büntetőtörvény szék esküdtszéki termé
ben. A tárgyalásra szóló belépőjegyekért úgy
szólván megostromolták előkelő társaságbeli 
urak, magasrangu katonatisztek és polgári 
köztisztviselők dr. Paulay Gyula törvényszéki 
bírót, úgy hogy a főtárgyalás három napjára 
már minden jegyet kiosztottak. Dr. Langer 
Jenő kúriai biró, a büntetőtörvényszék elnöke, 
vezeti a főtárgyalást. A vádhatóságot dr. Fel- 
földy Elemér képviseli, a vádlottat pedig dr. 
Dé.sz Géza védi. A főtárgyalásra 30 tanút idéz
tek be, köztük Valérián hu szár alezredes öz
vegyét és Kosztka István feleségét is. A bűn
ügyi nyomozó* és a vizsgálat során Kosztba 
felesége élt azzal a törvény állal biztosított 
jogával, hogy a vallomást megtagadta. Nagy 
érdeklődéssel várják, hogy megmarad-e az 
asszony ezen elhatározásánál vagy megváltoz
tatja azt és az itélőbiróság előtt vallomást tesz. 
A beidézett tanuk között szerepel Ricdl Miklós 
altábornagy, vitéz Szaplonczay László huszár
alezredes. Rózsaffy Andor huszárezredes, 
Thomka László huszárezredes is.

— MacMillan kapitány elindult az Északi 
sarkra. Newyorkból jelentik: Donald Mac- 
Millan kapitány Ilopodaloból (Labrador) el- 
mdult a sarki területeikre.

— Föltörlék egy Kákócrl-utl Uxlct kirakatát. Kató 
Pnnicl Hákőcz.l-ut 28. Rzám alatti bőröndösüz.lotóuck ki
rakatát szombaton ójjol ismeretlen tettesek föltörtók és 
9 darab bőrfdskdt elvittek.

KERTÉSZ ANTAL Kipftsz&nzáclöja
yai. Rákócal-ut 84 és VII, lstván-ut 10 

fűteni bon tulhalruosott készlet miatt olnőrangiu 
• ajat kés zltéi n cipőimet eddig nem létez# 

olcsó árban 
bocsátom t. vovöim rondolkozósóro

Gyermekcipők, szan
dálok nlndon színben .... 50.900 K-tól

N6i cipők 130.000
209.000 K-tói

Csillag Teréz úgy halt meg, hogy sejtelme sem 
volt halálos bajáról és arról, hogy menthetetlen 
Hónapokig titkolta betegségét hozzátartozói előtt — Beszélgetés leányával, 
Manninger Vilmos egyetemi tanár feleségével utolsó napjairól, amelyeket 

boldog tervezgetésben töltött
(A Reggel munkatársától.) Az elmúlt hét 

pénteki napján egyszerre csak megjelent az 
újságokban a hír, hogy Csillag Teréz, a Nem
zeti Színház örökös tagja, büszkesége — meg
halt. Az emberek megdöbbenve futották át a 
kérlelhetetlen sorokat, mert hiszen Csillag Te
réz alig tiz nappal azelőtt még látszólagosan 
teljes és tökéletes egészségben játszotta el a 
Budái Színkörben a „Gyurkovics lányok''-tá, 
betegségéről. sem azelőtt, sem azóta senki sem 
beszélt, az újságok sem Írtak róla, igy hát min
denkit valósággal megdermesztett a tragédia 
váratlan Ilire. Csillag Terézt szombaton már el 
is temették s A Reggel munkatársa vasárnap 
délután fölkereste leányát, Manningcr Vilmos 
egyetemi tanár feleségét zugligeti villájában, 
aki édesanyjának betegségéről, utolsó napjai
ról s tragikus haláláról a következőket mon
dotta:

— Szomba ton volt a temetése szegény anyám
nak s szombaton múlt négy hete, hogy látszó
lag teljesen egészségesen eljátszotta a Budai 
Színkörben a „Gyurkovics-lányok“-a.t. Emlék
szem: egy keddi napon volt nálunk ebéden s 
akkor panaszkodott, hogy fájdalmai vannak. 
Az uram erre pénteken elvitte Szerb tanárhoz, 
aki megvizsgálta és megmondta, hogy nőgyó
gyászhoz kell vinni. így vittük el hétfőn Fri- 
gyesíhez, aki konstatálta, hogy egy rosszindu
latú daganata van s közölte velünk, hogy az 
operáció elkerülhetetlen. Anyám azonban kérte 
Frigycsit, hogy az operációt halassza el az el
következő hétre, mert ő

megígérte Sebestyén Gázának, hogy szom
baton este eljátssza nála a „Gyurkovlcs- 

lányok“-at s nem akarja cserbenhagyni.
így maradt el a következő hét keddjére az 
operáció, amely azonban eredménytelen ma
radt, mert Frigyesi rögtön látta, ahogy a has
üreget kinyitotta,

hogy a daganatot nem is lehet eltávolítani 
s ezért kénytelen volt a hasüreget újból be
varrni, anélkül, hogy a tulajdonképeni operá
ciót végrehajthatta volna. Frigyesi a műtétet 
a Bakács-téri kórházban végezte, ahonnét sze
gény anyámat két hét múlva átszállítottuk a 
János-szanatórlumba, — mi azt mondtuk neki, 
hogy utóliürára. Valamennyien azon voltunk,

— Egy kóbor orosz kabarétársulat botránya 
Szegeden. Szegedről jelenti telefonon A Reggel 
tudósítója: Andor Zsigmond szegedi szín
igazgató még a múlt hónapban megállapodott 
Bella Lipinszkája orosz kabarétársulatával, 
hogy Szegeden és Hódmezővásárhelyen elő
adást fog tartani, Lipinszkája két napon át 
szerepelt Hódmezővásárhelyen, de Andor az 
előadást nivótlannak találta és kikötötte a szer
ződésben azt, hogy Szegeden változtassák meg 
a műsort. Lipinszkája megígérte, hogy Szege
den a programba még négy attrakciót illesz
tenek bele. A társulat szombaton tartotta első 
előadását, amelynek során a negyedháznyi 
közönség elégedotlenségo botrányba fulladt, 
Uaál Endre, a színi bizottság elnöke mindjárt 
n/. i-lőndás után tiltakozott nz orosz társulat 
további föllépései ellen és Andor Zsigmond 
közölte a szinügyi bizottság tiltó határozatát 
a színészekkel. A társulat tagjai vasárnap 
reggel küldöttségileg megjelentek Somogyi 
Szilveszter polgármesternél és teljes anyagi 
kudarcukra való tekintettel útiköltséget kér
tek a várostól. Somogyi polgármester 2,000.000 
koronát utalt ki a. társulat tagjainak, akik 
ezután elhagyták Szeged városát.

— Hiiitka visszautasította a kassai püspök
séget. Prágából táviratozza A Reggel tudósí
tója: A Flsoher-Colbrio püspök halálával meg
üresedett kassai püspökség botöl lése nagy ne
hézségekbe ütközik, mórt a püspökség vagyo
nának nagyobb része magyar területen fekszik 
és Magyarország csak olyan püspök számára 
hajlandó fölszabaditanl annak jövedelmeit, 
akinek kinevezése ellen nincs kifogása, Leg
utóbb Hlinkát, a tótság vezérét kínálta meg 
a prágai kormány a püspöki székkel, de ő ki
jelentői le, hogy nem hajlandó a püspöki ki
nevezést elfogadni.

foOMIEKEK BOLDOC OTTHONA
Krúdy GyulAnó Gyermekotthona, Budapest, IT, Ilii- 

vösrölgy, Pútróny-ut 7. (Telefon: Zugligct Öl.)
Már kótcHz.tandőB kortól fölvesz, gyoriuokokct ncvo- 
lósrc. tanilásra, ogósz<ágro, Orvosi látogatás naponta. 
Polgári árak. Gyermekek rászóró n legjobb konyha ós 
n tanulás tostgyakorlattnl Is ogybo von kötve. A vá
rostól 15 porcnyiro, közlokodós nz. öt porconként In
duló Hl es villninossnl. leszállás n Nagyhldnál. A log- 
clökclfibb orvostnnárok állni Is Javasolt gyermek

otthon.
Gyermekek Boldog Otthona (Telefon: Zugllgct 61).

hogy még csak ne is sejtse, hogy tulajdonkénen' 
menthetetlen

és ez a fáradozásuk eredménnyel is járt, mért
anyám azalatt a hét alatt, amit még a szana
tóriumban élve töltött, napról-napra jobban 
érezte magát, az étvágya is megjött és tele 
volt, tervekkel a nyárra és Nemzeti Szinházbeli 
jövő szezónjára vonatkozólag. Egy keddi na
pon vittük át a szanatóriumba és keddtől hétfő 
reggelig remekül érezte magát. Hétfő reggel 
aztán kirázta a hideg, 40 fokos láza volt, be
következett a daganatszétesés, csütörtök reg
gelre az eszméletét is elvesztette és éjjel Ví‘12 
órakor,

anélkül, hogy egy pillanatig sejtelme is 
lett volna arról, hogy a halál küszöbén van, 

— meghalt.
— Jellemző szegényre, hogy amig a Nemzeti 
szezonja tartott, mindenki előtt féltékenyen 
titkolta, hogy rosszullétek kínozzák. Már a ta
vasszal elhatározta, hogy az idén Franzens- 
badba megy nyaralni és ezért a rendesnél is 
több tanítványt vállalt, hogy a pénze együtt 
legyen a nyaralásra. Az utolsó percig, az Aka
démia és a színházi szezón zártáig a helyén 
.maradt, minden kötelességét elvégezte előbb, 
még a budai vendégszereplést is abszolválta 
és azután úgyszólván 24 óra alatt itthagyott 
mindent, mert hiszen a halálos ítéletét ö mondta 
ki maga fölött, abban a pilUinatban, amikor 
betegségét bevallotta.

Itt leverten közbeszól Manninger professzor 
is: — Szerintem évek óta megvolt a baja sze
gény anyósomnak és meggyőződésem, hogy 
10—12 éve nem is volt orvosnál egyáltalán, ho
lott ha idejében szól, de mindenesetre még 
évekkel ezelőtt, meg lehetett volna még men
teni.

Éa újból Manningerné:
— Imádta a Nemzeti Szinhá.toat. Ha valaki 

csak statisztált valaha a Nemzetiben, az már 
előtte valaki volt. Mindene a Nemzeti volt ás 
az Akadémia, ahol fáradhatatlanul és rajongva 
tanított...

Most már az égi akadémián tanítja Csillag 
Teréz az angyalokat nz angyali Moisand 
Mártim szerepére... (e. z.) ,

— A francia kormány elfogadta a marokkói 
konferencia megállapodásait. Parisból távira
tozza A Reggel tudósítója: A marokkói kon
ferencia spanyol és francia kiküldöttei aláírták 
azt az egyezményt, amelyhez a francia kor
mány tegnap távirati utón küldte el beleegye
zését. Algír kormányzója, Violetta tábornok, 
kijelentette, hogy Algírban a benszülöttek föl- 
tétlcn loyalitást tanúsítanak, mégis azon a né
zeten van, hogy energikus akcióra van szükség 
a fölkelő riffek ellen.

Használja ki tehát ezen kedvező alkalmat!

árleszállítás
nyári atvaöcIkKeknen!

Divateponzsok, duplaszéles . . . , . . 
Csikós marókének............... ..  »» . .
Nyári jó mosókelmék.......................
Foulard ruhaselymek, gyönyörű 

minták
Crepe do Cilinek, jó minőségben . . 
Nyersselymek, kitünően moshatók . 
Crém nyári szövetek.........................
Crém finom köponykolme, 130 cm. . 
Divatcsipke, gallér és zsabó..........
Kalapszalagok, gyönyörű színekben 
Sifon, jómlnőscgii..............................
Frottlrmintás fürdőkelme, 150 cm. . 
Nyári flanclltakaró, gyönyörű min

tákkal
Óriási mennyiségű maradék 

fSltUnC olcsó áron

139.000
139.000 I

79.01)0
98.500 í

175.000 R
29.000
12.000 |
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109.000 y
195.000 |
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„Az osztrák korrupció egész 
ármádiája ellenem fordult", 

mondja a Bécsböl kiutasított Stemberg Adalbert gróf
Auért védem az uralkodóBiáz becsületét5 mert nagyot 

vétettem Ferenez Józsefi ellen
Bécs, julius 12.

(A Heggel tudósilójától.) Stemberg Adal
bert gróf, akit áll'vmcllenes és összeférhetetlen 
magatartása miatt a napokban utasítottak ki 
harmadszor és végérvényesen Bécsböl, 35 éve 
lakik Béé.? ben. Kétszer vissza.kórcdzkedctt, 
szinte visszakönyörögte magát, visszajött, 
de nyugtalan temperamentuma újból meg 
újból konfliktusokba kergette. Most aztán 
ugylátszik botolt a végzet, Stemberg grófot, 
aki szinte hozzánőtt a régi császárvároshoz, 
most végérvényesen kiutasították a köztársa
sági Bécsböl.

A Reggel bécsi munkatársának kiutasítása 
körülményeiről Stemberg Adalbert gróf a kö
vetkezőket mondotta:

— Az én életem a legprimitívebb, amelyet 
csak elképzelhet. Hét órakor reggel már' mun
kánál vagyok és délután ötig dolgozom. Ezután 
a Grand Hotel borjában mindenféle panaszos 
ember jön hozzám, éjfélkor pedig fáradtan le
fekszem. A kiutasítás ebből a városból más 
számára talán nem valami nagy tragédia, de

nekem egyenesen katasztrofális.
Alkotó munkában telik az életem, irattáram, 
könyvtáram itt van, összeköttetésben állok a 
bécsi múzeumokkal, nyilvános könyvtárakkal 
és szerkesztőségekkel, azt az óriási tudományos 
és történelmi anyagot, amely birtokomban van, 
csak itt tudom földolgozni, a kiutasítás tehát 
számomra szellemi megbénulást jelent. És 
mindez miért? Mert

az osztrák korrupció egész ármádiája elle
nem fordult.

Ellenem fordultak azok a homoszexuálisok, 
akik egy császári hercegnőt gáládul megrágal
maztak, ellenem fordult az „Arbettcr-Zcitung", 
amelynél ezeknek az uraknak, úgy látszik, sok 
barátjuk van. Mert ami itt a császárság bu
kása után megmaradt, az

nyomorult, korrupt csőcselék, amelynek 
bírósága és közigazgatása is csak korrupt 

lehet.
Egy pillanatnyi szünetet fölhasználva, magkérdez'A a 

gróftól, hogy tulajdonképen -miért támadta az osztrák 
állami intézményeket és az államformát, amivel most a 
rendőrség a kiutneitást indokolja. Méltatlankodva 
kiabálja:

— A korrupció harca ez Demostlienes ellen! 
Aki meggyőzően akar írni, annak a tömeg elé 
kell állani. Én is beszédeket tartottam. A szó
noklás az életem, mert ott a pódiumon érzem 
hatalmamat a lelkek fölött! A megváltóról, a 
császárról, hitről és hűségről beszéltem,

utána kommunisták, szocialisták rohantak 
hozzám és percekig szorongattak a kezemet. 

Csak akiket a korrupció felhizlalt, akiknek 
múltja, jelene, jövője korrupció: ők tajtékoz- 
nak ellenem! Bevallom: nem imádom a köztár
saságot! Nekem kedvesebb a 
egy pájeszes keresztény-szocialista 
mégsem vagyok annyira ízléstelen, 
dinasztiát én akarjak az 
telni. Ámbár

ha György szerb herceg reflektálna a 
trónra, — érte dolgoznék!

Ferenc József császár ellen vétettem életé
ben, nagy bűn ez egy jó katolikusnak, csak a 
halála után jöttem rá erre és most úgy akarom 
jóvátenni, hogy az uralkodóház becsületét vé
delmezem. Képzelje cl mi történne, hu valami 
csoda az öreg császárt most hirtelen vissza
varázsolná a trónra? Mit szólna hozzá, hogy 
igy bánnak velem? Biztos vagyok benne, hogy 
a rendőrfőnök még aznap gálauniformisbdn 
jelentkezne nálam és bocsánatért könyörögne.

Kiutasításomat végeredményben gróf Czernin, 
gróf Berchem és Hohenlolie Iíubert herceg rá
galmaira vezetem vissza. De ezek egyszer még 
bíróság elé kerülnek! Iia valami törvénytelen
séget csináltam, mért nem emelnek vádat elle
nem? Az önkényuralom nem tűri a kritikát és 
korrupt pártok és lapok despotizmusa a leg
utolsó minden államforma között. Nem mernek 
a bíróság elé állítani, félnek, hagy a vádlottak 
padja magas szószék lesz a korrupció elleni 
harcomban, tehát kiutasítanak Becsből. Mit 
tehetek? Nehéz szívvel engedelmeskedem...

EX*

császár, mint 
szájhős, de 
hogy egy 

osztrák trónra ül-

Turacsúnak
festett, gömbölyű fenekű, jókarban levő 
kétpárevezős sportosénak Hs500.000 K-ért 
azonnal, eladó: H®pg«my cs<5naB<ftelepon 

Kómái fürdő, hajóállomás mellett

— Óriási bányűszsztrájk készül Angliában. 
Londonból táviratozza A Reggel tudósítója: 
Baldwin miniszterelnök megbízta Bridgemann 
volt bányaügyi minisztert, hogy a bányatulaj
donosok és munkások között kitört konfliktus
ban közvetítsen. Bridgemann mindkét fél meg
bízott alva! tárgyalt, de a bányatulajdonosok 
nem voltak hajlandók változtatni utolsó aján
latukon, amelyet a munkások nem akarnak 
elfogadni. Ha a szembenálló felek egyike sem 
enged merev álláspontjából, olyan nagyarányú 
bányászsztrájk fog kitörni, amilyen már régen 
volt Angliában.

— Halálozás. Vasárnap délután temették el Fab- 
riczky Lipót konzervgyárost, a Magyar Konzervppárosok 
Országos Szövetségének igazgatóját. Az elhunytat, a sza
kadó eső ellenére is a hű basátok többszázfőnyi serege 
kísérte utolsó útjára. A sirnajjjhr. Románnál Sándor és 
dr. Láng Méla, a kerülő!i demokrata párt nevében 
dr. Elek búcsúztatták.

— Arad, Csanád és Torontói bizalmat szava
zott a kormányzónak. Makóról jelentik: Az 
állandó választmánynak az a javaslata, ame
lyet Arad, Csanád ós Torontói egyesített vár
megye Purgly Emil főispán elnöklete alatt 
tartott törvényhatósági bizottsági rendkívüli 
közgyűlésén egyhangúlag fogadtak el, ki
mondja, hogy a vármegye közönsége a kor
mányzó iránti hűségének, hódolatának és ra
gaszkodásának ad kifejezést. A közgyűlésen, 
amelyen a törvényhatósági bizottságok csak
nem teljes számban jelentek meg, Rctdocsay 
László törvényhatósági bizottsági tag tartott 
beszédet az állandó 
mellett.

— Vasárnap még minden 
goztak a sütőmunkások. A 
visolőházban tartott múltbeli nagygyűlése — amint isme
retes — határozatot hozott a vasárnapi munkaszünetnek 
a sütőiparban való megtartásáról. A nagygyűlés az első 
vasárnapi sztrájkot julius 12-éro tűzte ki. Legnagyobb 
meglepetésre azonban vasárnap reggel az üzletek kiraka
taiból, a piaci bódékból és a kávéházi konycreslcányok 
kosaraiból ismét a ropogósra sült friss sütemény virított. 
A sütőmunkások ugyanis a julius 12-iki sztrájkot ki
mondó nagygyűlés után a rütőmesterek érdekképvisele
tével ismét fölvették a tárgyalások fonalát, hogy a vég
leges kenyértörés előtt inégegyszer megkíséreljék a békés 
megegyezés lehetőségét. A sütőmesterck hajlandók is vol
tak a tárgyalások újbóli megindítására, csak azt kötötték 
ki, hogy amennyiben a tárgyalások vasárnapig nem feje
ződnek be, julius 12-én a sütőmunkások változatlanul dol
gozzanak. Az Élelmezési Munkások Országos Szövetségé
nek vezetősége a sütőmcstcrcknek ezt a kérelmét telje
sítette is és fölhívta tagjait, hogy julius 12-én, előbbi 
határt zulukkal elleniéiben, álljanak munkába. A buda
pesti sütőmunkások legnagyobb részo eleget is telt a 
vezetőség fölhívásának, ogy kis töredék azonban meg
tagadta a munka fölvételét. Értesülésünk szerint azonban 
a sütőmesterck a sztrájkoló munkásokat nem bocsátják el,

— . ----------------- > vezetne. A sütő
munkások egyeztetőbizottsága egyébként e 
csütörtökön ül össze végleges tárgyalásra, 
általános vasárnapi munkaszünet helyett

— Szijj Bálint elmondja, mi fáj a kisgazdák, 
nak. A parlamenti szünettel együtt olcsönde- 
sedtek azok a csatározások, amelyeket a kis
gazdák kezdtek legutóbb az egységes pártban. 
Az utolsó pártértckezletcp Szijj Bálint, a vezé
rük, már nem vett részt.

— Nem való nekem oz. n politika, kérem! — mondotta 
Szijj fídllnt közvetlenül elutazása előtt A Reggel munka
társénak. — Nagyon el vagyok keseredve és többet nem 
is megyek cl egyetlen pártértekezletrc sem. Amikor föl
szólaltam a pártban az ellen, hogyan zaklatják n finán
cok a kisgazdákat, óriási hahota támadt. Ilát ez nagyon 
fájt nekem. Nem lépek ki, el is megyek néha a párt- 
Jielyisógbe, do értekezleten többé részt nem veszek. 
összegyűltek nemrég nálam kisgazdnkópvisolő társaim, 
mintegy tizenegyen. És elhatároztuk, hogy Írásban közöl
jük a miniszterelnök úrral, hogy egyikünknek sincsenek 
személyi ambíciói, egyikünk se akar se miniszter, se 
államtitkár lenni. Rögtön meg is szerkesztettük ezt az 
iratot és mindannyian aláírtuk. Ezt az Írást be is mu
tattuk a miniszterelnöknek és most én őrzöm, bizonyíték 
gyanánt.

Szijj Bálint arca egészen belepirosodik a 
méltotlaiikodáfiba. Méghogy ök, államtitkár
ságot vagy miniszterséget akarnának. Ilyet 
rájuk fogni igazán abszurdum!

— A vasárnapi borotválást ellenőrzik a borbélyok. Régi 
szokás szerint a vasárnap volt n borbélymesterek arató
napja, mindaddig, amig a kereskedelemügyi miniszter 
egyik rendeleté szigorúan meg nem hagyta, hogy vasár
nap és Szent Jstvdn-napján a borbélymunkának szüne
telnie kell. A miniszteri rendelet azonban, úgy látszik, 
csak a borbélyiniihelyckből száműzte a vasárnapi borot
válást, mert a klubok, kaszinók zárt ajtói mögött azóta 
annál serényebben folyik a klubtagok vasárnapi szépítése. 
A fodrászmesterek érdekét súlyosan érinti ez a kaszinói 
borotváld* és ezért a fodrászipartcstület elhatározta, hogy 
ellenőrizni fogja azokat a klubokat és kaszinókat, külö
nösen azokat a legutóbb elszaporodott kétes kdrtyaklub- 
Hókat, amelyekbe bárki könnyen bejuthat. Most vasárnap 
Szmökor János fodrászmester, az ipartestiilot ellenőre, 
járta körűt a klubokat, hogy bejelentse n tettenért, va
sárnap dolgozó borbélyokat, akik 3 millió korona pénz
bírsággal sujthatók. Az ellenőrt sok helyen be sem en
gedték és ezért most az ipartcstiilet eljárás megindítását 
kéri nz ellenőrzést meghiúsító klubok ellen.

Artisták 1001 éjszakája. A Magyarországi Artista 
Egyesület szerdán tartja nyári ünnepélyét a Sziget. Club 
nyári helyiségeiben. Jegyek személyenként 30.000 K-ért a 
sz i n h áz j egy i rod á k ba n.

— A 14. >Sa!amander-cipő occ-asio-nap mindenkinek le
hetővé teszi kitűnő minőségű cipőiket '

budapesti pékmüheiyben dől- 
sütőmunkásoknak a régi kép-

mivel oz megint a helyzet kiéleződésére 
mesterek és 
hét közepén, 
amelyen nz 
valószínűen a munkások számára adandó szabadnapokban 
állapodnak mog, miáltal biztosítani tudják a főváros 
kenyér- és süteménycllátásának zavartalan menetét.

— Világitó csodarózsák, 
netében korszakalkotó 
Megszületett a 
sötétben égi 
előbb néhány pillanatig 
h|inPnfóny ^r!’ i ” ncYc Világító csodaróztyi. 
Magyarországi központ: Budapest, IX, Ernő-* utca 26.

A virágok törté- 
esemény történt! 

világító csodarózsa, amely 
fenj ességben tündöklik, ba 

' világosság vagy

o havi részletfizetésre végez művészi

szobafestést SRALITZER
* VII, Erzsébct-körut 44

Telefon: 105-78

®®®® j
Dr. M. C. Stopes könyvei ®... ®

Szerelmi életi
© ® ® ® ® ® 
® ® ® ®

Ut a nemi kérdés megoldása felé
Tartalma g

Amire a szia vágyik. — Megszakadt nz öröm. — A nők 
„szeszélyesek"? — Alapvető indulatok. — Kölcsönös 

megegyezés. — Alvás. — önmegtartóztatás.
Ara kötve 50.000 korona

»
Okos szülők

Tartalmin
Hővezetés. — Szerző előszava. — Az okos szülők. — 
Némely leginkább elterjedt módszer ellen és nwllelt.

Ara kötve 35.000 korona
8

Boldog anyaság <
könyve ]

Tartalmai (l
A szerelmes álma. — Szépségben fogant... — A fáj- ti 
dalmalc kapuja. — A leondő anyu meglepetései. — V 
A leendő anya örömei. — A leendő anya szenvedő- ti 
se!.— A várandós állapot nehézségei. — Múlnak a v 
hónapok. — /lefolyások a születés előtt. — fejlődő- [i 

bon levő nőtipnsok. — A szülés és a szépség, -i v
Kis koporsók. fí

Ara kötve 63,000 korona (j
Kaphatók minden könyvkereskedésben (I 

és a kiadónál, Dick Manó könyvkereske
désében, Vll, Erzsébct-körut 11 ®

I Cyánnal irt | r~RÉszletre is I Oitrichstein J



91925 július 13.

_  Bitang gazember! Részeg disznó, — vén 
csirkefogó, — gyilkosok komája, — tökfilkó, — 
már újra pofázik, — ki kell rúgni őket, — ar
cátlanság, — bolsi banda, — még a Ichclctük 
is gazság és hazugság, — komisz fráter, — jön 
még a kutyákra dér, — rongy népség, — tök
részeg pimasz, — akasztófára, való hazaárulók, 
— ezt a csokor dudvát a t. Ház múlt heti ülé
sein gyűjtöttük össze a napilapok parlamenti 
tvdósiiásóinak zöldelö csalitjában. A csokor 
inég tömöttebb 'lehetne, ha a helyszűke nem 
kényszerít, arra, hogy a durvaságok gazdag 
szüretiéből csupán a legélvezctescbb gerezde
ket tépjük le mutatóba. És ezt a tónust akar
ják meg öt esztendőre meghonosítani az amúgy 
is le.züllött, sivár magyar közéletben! Most 
hosszú pihenőre széledtek a. nagyságos kép
viselő urak és elmélkedhetnek a múltról és a 
jövőről. A múltról, amikor a képviselőházban 
egy cikluson át nem hangzott el annyi parlagi 
gorombáskodás, mint most két szünet között 
egyetlen ülésen és a jövőről, amikor legsúlyo
sabb szava annak lesz, aki a csapszékek sze
metjétől órákat vesz a káromkodásból...

Ma délután temetik nr. öngyilkossá lett Trauttcnberg 
Imre bárót. Székesfehérvárról jolenti telefonon A Heggel 
ludósitója: Traí<lfe>tbcr0 Zmre báró földbirtokos öngyil
kossága nz egész inegyében óriási részvétet keltett. Va
sárnap délelőtt 9 órakor a holttestet leólmozott kettős 
órekoporsóbnn Arkipuszlára szállították és olt. délután 
3 lírakor fölravatalozták. A temetésen, amely hétfőn dél
után 3 órakor lesz, képviseltetni fogja magát a budapesti 
7. Vilmos huszárezred, amelynek kebelében báró Trautton- 
berg a háborút végigkiizdötte, azonkívül Fejérmegyo 
törvényhatósága.

— Kétmilliárdos kárt okozott az árvíz Sze
ged környékén. Szegedről jelenti telefonon 
A Heggel tudósitója: A szombati és vasárnapi 
e,-őzés folytán az áradás mintegy húsz centi
méterrel emelkedett. A 
centiméter. A Tisza és 
tolt területen a termés 
már semmi kilátás 
s/wnifús szerint a víz okozta kár ké

Tisza vizái Iái?a 52 G 
Maros szögén clárasz- 

megmentésére most 
nincs és hozzávetőleges 

’-é' milliárd.
— Uj ritmust hozott Európába egy neger 

.színtársulat. Berlinből iija A Heggel levele
zője: Chocolatc Kiddies név alatt egy amerikai 
néger színtársulat játszik most Berlinben, a 
hatalmas Thcater im Admiralspalastban. Na
ponta táblás házak előtt játszanak ezek a kü
lönös, exolikus színészek, pedig nyár van, me
leg és a rossz konjunktúra. De ezek eredeti 
néger révül játszanak, néger girlcktkel cs jazz- 
baml muzsikával. Remek színészek es pokolian 
ügyes akrobaták egys/.emely ben. Art húr » . 
Lyons — a társulat megszervezője, a revü írója 
és rendezője egyszcmélyben — a következőket 
mondotta nekünk a különös társulatról: Színé
szeimét Newyork három legelső színházából 
válogattam össze. Valamennyien négerek, úgy 
a színészek, mint a muzsikusok. Nincs közöttük 
siar és egyikük sem járt semmiféle szincsz- 
iskolába. A revü, amiben játszanak, egy uj 
ritmuson alapul, amelynek Charles Davis, a 
világhírű bal lei-mester a kitalálója. Ennek az 
uj ritmusnak Charleslon a neve. Velünk van 
a szintén néger Sam II ooding is, akit. Ameri
kában a jazz-band királyaként emlegetnek. 
Ami pedig a girljeirnet illeti, ők a legügye
sebb és leggyönyörűbb mulatt lánygh, akik 
csak a világon vannak. Különben minderről 
alkalmuk lesz a budapesticíknek is meggyőződ
niük, mivel idáig Mister Blumcnthallol, Bár
dos igazgató uriól és a Lyra hangversenyren- 
dező válla la I tói kopt link szerződte tési _ a iá nlato!. 
Azonban minden valószínűség szerint « ma
gunk szakállára fogunk Budapesten játszani. 
Az előadás végeztével fölkerestem a színésze
két is. Fáradtak voltak szegények, nagyon, kü
lönösen a férfiak panaszolták, hogy nincs se 
éjjelük, se nappaluk a folytonos szerelmi aján
latoktól és levelektől, amiket kapnak. (I . I.)

— Csehország vatikáni követe jelentést tesz 
Prágában. Prágából jelentik: Csehország vati
káni követe, Pallicr, vasárnap. Pragaba érke
zett és beszámolt a külügyminiszternek azok
ról a tárgyalásokról, amelyeket a IIusz- 
ünncpséggel kapcsolatos legutóbbi események
ről a Vatikánnal folytatott.

— Gáz nélkül. (Panaszos levél.) Mólyen Lisztéit Szer
kesztő ur! Több mint tiz éve vagyok fogyasztója n 
főváros gázüzemének, havi számlám télen 1,000.900, nyá
ron 3—100.000 koronn. Az elmúlt héten vidéken tnr- 
tózkodtnm s amidőn hétközben hozták n guzszámlát, 
lakásomon tudatták n pénzbcszedővel, hogy csak szomba
ton jövök lmzu, tehát akkor fizethetek, fin szombaton 
meg is érkeztem, de csak este, így nem fizethettem ki 
gúzszámlámnl s nem is fizet keltem Itélíön déleiül tig, 
viszont a táisaság szombaton lezárta lakásomon a gáz
órái. Miután csak gázzal főzünk, most megakadt az 
egész háztartás, gyermekeimmel. vendéglőbo kell járnom. 
Ilyen méltányosan bánik el a gáztársaság az olyan 
fogyasztóval, aki több mint tiz éve fizeti rendesen szám
láit. Tisztelettel Hőnyi gyógyszerész, József-kőriint 13.

— A szerb külügyminiszter nyilatkozik Ausztria csatla
kozásáról Németországhoz. Belgrádból Jelenti A Heggel 
tudósítója: A szkupstina egyik legutóbbi ülésén Sniodej 
szlovénpárti képviselő mogintcrpelliálla a kormányt, hogy 
mi nz álláspontja Ausztriának Németországhoz való csat
lakozásáról. Nincsies külügyminiszter a hétfői ülésen 
válaszol az interpellációra.

aRegcel
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„Nem íaSáflíam a midftamban semmi oBy&t, amiért ezt a sorsot 
megérdemeltem volna .. .M

(A Reggel tudósítójától.) Amikor a Holdingus 
bank ügye kapcsán dr. Erdős Ferenc botrány
pőre kipattant, A Reggel közölte elsőnek azt a 
hiteles hirt, hogy a bank, illetve Sváb János 
bűnügyében egyáltalán semmiféle szerepe sem 
volt dr. Dolowschlák Mihály kir. ügyészségi 
alclnöknek. Most, hogy súlyos indiszkréció 
révén nyilvánossá vált Dolowschiák föl- 
fiiggesztése, jogászkörökben valósággal kon- 
stornációt. okozott ez a hír. Bírák, ügyészek 
és ügyvédek szinte egyhangúlag sajnálkoztak 
az esemény fölött és általános volt az a véle
mény, hogy komolyabb inkorrektséget az nl- 
olnük el nem követhetett és ha valamit hibá
zott, azt bizonyosan jószívűségének és szolgá
lat készségének köszönheti. A Reggel munka
társa fölkereste dr. Dolowschlák Mihály 
ügyészségi alelncköt és érdeklődött nála,

mik azok a konkrét okok, amelyek miatt 
ez a súlyos kellemetlenség érte.

Dolowschiák Mihály azonban nem adott és 
nem is adhatott részletes fölvilágositá-st, ha
nem csak a. következőket mondotta:

— A l'ölíüggesztésre vonatkozó határozatot 
tulajdonkénen még nem is kaptam meg, tehát 
nem is tudom, hogy miket panaszolnak elle
nem. De nem tehetnék nyilatkozatot akkor 
sem, ha ismerném a vádpontokat, hiszen csak 
a fegyelmi hatóságom előtt szabad beszélnem, 
köztisztviselő vagyok. Egy hete annak, hogy 
foghá.-őrrel kézbesít el! ék a lakásomra a fő
ügyészség értesítését a. fölf üggesztésemről. 
amely miatt természetesen panaszt adtam be. 
Panaszomnak az a lényege, hogy

pálcát törtek fölöttem, anélkül, 
hallgattak volna.

m

— Aiiguszíu.íban kevesebb a házbér, mint 
májusban voli. Az aranykorona szorzószámá
nak 2500-zal történt leszállítása különösen az 
üzlet, műhely, iroda céljára szolgáló helyisé
geknél érezteti hatását. Míg ugyanis az üzlet
bér kulcsa az augusztusi negyedre változatla
nul 59%, a lakásbér kulcsa 25%-rol 30n/c-ra 
emelkedik. Azaz tiszta bér címén az elmúlt 
májusi évnegyedben a békebér 25%-át, az 
augusztusiban 30%-át kell fizetni. így is keve
sebbet fizetnek a lakásbérlők, mint májusban 
fizetlek. Az uj házbérszorzószámok dr. Pon- 
grácz Jenő ügyvéd számításai alapján a követ
kezők: Lakások után az 1917 novemberi házbér 
minden koronája után 5700 koronát kell fizetni 
(a májusi negyedre 5717 koronát fizettünk). Ha 
az 1917 novemberi negyedben fizetett tiszta 
bérösszeget megszorozzuk 5706-tal, megkapjuk 
a tiszta bér, közüzemi költség, kincstári része
sedés és házmesterpénz címén járó teljes ősz
szeget. Üzleteknél .10.413 volt a szorzószám a 
májusi negyedben. Az augusztusi negyedben 
8882, tehát lényegesen kevesebb. Ha az 1917 
novemberi negyedben fizetett tiszta üzletbért 
megszorozzuk 8882-vel, megkapjuk az augusz
tusi negyedrí' minden járulékkal együtt fize
tendő összeget. Vidéken azokban a városokban, 
ahol csak vízvezeték van. de csatornázás.nincs, 
tiszta bér, közüzemi költségmegtérités és 
kincstári részesedés cimér lakások után az 
1917 novemberi bér 5767-szorosát, üzletek után 
8882-szcrcsét kell fizetni. Azokban a városok
ban, ahol vízvezeték és csatornázás is van, la
kásoknál 5011, üzleteknél 9927 a szorzószam. 
Vízvezetékkel és csatornázással nem rendel
kező városokban lakásoknál 5329, üzleteknél 
8597 a szorzószám. Azokban a községekben pe
dig, ahol som vizvczelék, sem csatornázás 
nincs, lakások után az alapbér (1917 novemberi 
bér) 5784-szercsét, üzletek után az alapbér 
8447-szcresét kell fizetni.

— A siófoki straud. A balatoni fürdőélet külön szen
zációja lett nz idén a siófoki strand, amely most inár 
mini külön látványosság is vonzza n közönséget. Már 
jelentettük, hogy az olinult héten beköszöntött a fő
szezon pezsgő élete és hogy n Fogas-, a Hullám- és, a 
Központi Szálló alig győzték befogadni a fürdővnndégc- 
ket és hogy az árak normális nívója mellott kellemes 
meglepetést keltett az előkelőén kiépített strand. Az tij 
kabinok egész sora és a kiépített part vilógfiirdői lát
képet nyujtnnnk és főképen tetszik e közönségnek, hogy 
nmig azelőtt hossza utat kellett megtenni a kellő mély
ségű vízig, nddig most pár lépés után már ■> part kö
zelében lehet fürödni. Ez a titka, hogy egész Bnln- 
tonon nz idei szezon szenzációja lett a siófoki strand. 
Itt vonulnak föl a legérdekesebb toalettek, egész napon 
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A kir. ítélőtábla fegyelmi tanácsa, úgy hallom, 
elutasította a panaszomat, de erről még hatá
rozatot nem kaptam kézhez. Évtizedekre visz- 
szamenőleg átgondoltam ügyészi mentalitás
sal minden fényemet és a legjobb meggyőző-- 
déssel mondhatom,

nem találtain a múltamban semmi olyat, 
amiért ezt a sorsot megérdemeltein volna.

Csak az a baj, hogy időbe telik, amíg minden 
vádaskodás alól tisztázni tudom magam, mert 
hogy ez clkövetkezik, az egészen bizonyos.

Dolowschiák alel nők felfüggesztésével kap
csolatban fantasztikus hírek keringenek. 
Sokan azt a komolytalan hirt kolportálják, 
hogy ez a szigorú intézkedés tulajdonképen az 
ébredők bosszúja. Ezzel akarják visszafizetni 
Dolowscb iáiknak azt, hogy olyan megrendit- 
hctlen szilárdsággal képviselte

Márffyék bünpörében
a vadat. Mások azt hircsztelik, hogy néhány 
ügyész-társa áskálódott volna ellene és bizo
nyos, a törvény keretein belül tett előzékeny
ségért bepanaszolták és ezért történt volna a 
fölfüggesztés. Hónapokkal ezelőtt fölmerült az 
a terv, hogy Dolowschiák az ősszel folya
modni fog táblabírává való átminősítése iránt. 
A fegyelmi ügy elintézéséig természetesen 
most ez is függőben marad. Annyi bizonyos, 
hogy Dolowschiákot úgy ismerték, mint vas- 
szorgalmu, hallatlan munkabírású és megértő 
lelkű embert. Esztendőkön át a hivatalos óra 
eltelte után minden délután, sokszor késő 
éjszakáig fáradhatatlanul dolgozott a hivatali 
szobájában.

át hihetetlen élénk élet uralkodik. Ma már a balnton- 
környéki nyaralók legfőbb szórakozása is az, hogy na
ponta áthajóznak Siófokra, hogy resztvegyenek a siófoki 
strand mozgalmas életében, fis amig napközben a strand 
szórakoztatja és üdíti a közönséget, este pompás kert
helyiségek várják a tánc híveit, kitűnő zene szól és a 
kerti tánclielyek a z illan?fénvben épp oly színes cs 
eleven képet nyújtanak, mint Siófok nappali szenzációja, 
a nagyszerű strand u ragrogó napfényben.

— A miniszterelnök nem akarja átszervezni 
az egységes pártot Egy vasárnap reggeli lap 
politikai körökben nagy föltiincst keltő cik
ket közölt arról, hogy gróf Bethlen István mi
niszterelnök átszervezi az egységes pártot, ki
szorítja. belőle a kisgazdákat, akiknek helyét 
a Wolfí—Ernst—Huszár-féle legitimista frak
ció foglalná el. A cikk szerint ennek megtör
ténte után Bethlen le akarja zárni a provizó
rium korszakát és hozzáfog az államfői kérdés 
megoldásához, még pedig olyképen. hogy visz- 
szaállilja a nádori méltóságot, amely hallgató
lagosan föltételezi a törvényes király létezé
sét. A Reggel munkatársa megkérdezte ille
tékes helyen, mi igaz e cikk szenzációs értesü
léseiből és a következő választ kapta:

— A cikk valóban szenzációs, mert írója 
pontosan ismeri a miniszter  elnök és a kor
mány intencióit és szándékait, holott velük 
semmi kapcsolata sincs. Talán fölösleges külön 
megjegyezni, hogy a cikk minden alapot nél
külöz és állításai merő kitalálások.

— Két tűz volt vasárnap a fővárosban. Vasárnap délután 
a Daróczy-utcai ccetgyár raktárában tűz ütött ki. Az 
1. kerületi tűzoltóság vonult ki a színhelyre és a tüzet 
rövidesen lokalizálta. A kár jelentéktelen. — Tüzet jelen
tetlek vasárnap délután a Kercszturi-utról is, ahol a 
7033. helyrajzi számú telken gyulladt ki nagyobbmenny:- 
scgil takarmány. Ezt a tüzet is sikerült hamarosan el
oltani. .

— Teljesen fölszabadítják a rádiót — Német
országban. Berlinből írja A Reggel tudósítója: 
A postaminiszterium elhatározta, hogy szep
tember elsejétől kezdve a rádiókészülékek for
galmát teljesen fölszabadítja és megengedi, 
hogy mindenki tetszése szerint vásároljon és 
helyezzen üzembe fölvevőkészüléket anélkül, 
ho.óy ezt be kellene jelenteni.

▼

Fiirdősapka ..... 10a000
Fürdőcipő 20.000

KERTÉSZ II.
Víg Andrássy-ut 36. sk.
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A szőke jeritza, az ősz Pirandello és Susanne Lengien, a 
csúnya francia tenniszbajnoknő, a nyári London legnépsze
rűbb csillagai nyilatkoznak A Reggel-nek angliai sikerükről

London, julius 8.
(A Heggel, munkatársától.) Á nyári London

ban az ősz olasz poéta, a szőke osztrák éne
kesnő és a minden képzeletet fölülniulóan csúf 
francia tenniszbajnoknő a legnépszerűbbek. 
Mind a hárman csak rövid ideje vendégesked
nek a szigetországban. Luigi Pirandellonak a 
New Oxford Theatre-ben adták elő most egy
másután hat darabját és az angol kritika az 
esztendő legnagyobb színházi ^eseményének 
tartja az olasz drámairó bemutatkozását. Je
ritza Mária Covent-Garden-i első föllépése 
után lábai előtt látta Londont, de ez nem volt 
még az igazi siker, mert az angol meglepő 
gyorsan mondja mindenre „wonder fully", 
„bcauti fülig". De azután „Fedorá“-t énekelte 
e most, amikor

a második „Tosca“-előadáson a király és 
királyné is megjelent,

valóban London ünnepelt nagysága lett, mert 
hiába, Angliában csak annak a színésznek és 
színésznőnek lehet döntősikc e, akit a király és 
királyné is meghallgat Reggel 5 órakor már 
sorbaálltak a Bow-Strceten, akik a Pirandello- 
vagy Jeritza-előadásokhoz jegyet akartak sze
rezni, de Piradello és Jeritza népszerűsége is 
eltörpül a nagy Susanne mellett. Még Angliá
ban, a sportok ősi hazájában, ahol a sport- 
fenoménok mindig a legnépszerűbbek,

még itt is meglepő az az óriási népszerű
ség, amelyre Lengien kisasszonynak rövid 

idő alatt sikerült szert tennie.
A király és királyné két ízben is ellátogattak 
a világ legnagyobb tenniszpályájára, a wim
bledoni groundra, ahol a nagyszerű francia 
bajnoknő egymásután győzedelmeskedett Ang
lia és az egész világ legjobb női tenniszezői fö
lött. A lapok első oldalát mintha kibérelték 
volna, mindenütt csak az ő neve díszeleg. A 
nagy lapok tudományos részletezéssel foglal
koznak nap-nap után játékával. A riportlapok 

az igazi szomorúéig és az emberi fájdalom legmaga
sabb fokát ez a gondtalan humorista a való élet egy
szerű, szürke leíráséval akarja megeleveníteni (/rámái
ban, komédiáiban.

A bölcs olasz drámairó után
Jeritzát látogattam meg.

London legexkluzivabb szállójában lakik, a 
Ritz Hotelben, amely kívülről olyan, mint egy 
modern lovagvár. Mr. Baldwinhoz könnyebb 
bejutni mint Jeritzálioz. Mikor megérkezett 
Londonba, a boulevard-lapok riportereinek 
hada rohamozta meg, hogy válaszoljon 01- 
sevska asszony vádjaira. Jeritza nem válaszolt. 
Egész londoni tartózkodása alatt az angol la
poknak egyetlen interjút sem adóit. A buda
pesti Opera legifjabb örökös tagja azonban 
magyar újságnak örömmel nyilatkozik. Közben 
konstatálom, hogy szebb mint valaha.

— Boldog vagyok — mondja —, nagyon boldog, hogy 
éppen „ToscA“-val, kedvenc operámmal arattam sikert 
Londonban. Legforróbb vágyam teljesedett be, amikor a 
Covent-Garden nagy tradíciói u színpadán elénekelhettem 
„Tosca" szerepét és az angol közönség szívesen foga
dott. Nagyszerűen érzem magam, nagyon sok londoni 
ismerősöm van, azoknál vendégeskedünk. Többet nem 
mondhatok, mert úgyis

minden szavamat félromagyarúzzák az — ellenségeim.
A kezét csókra nyújtja, mohón megszagolja 

toilot taszta Ián a szekfücsokrot és sic-t a Bond- 
Streetre shoppingolni, bevásárolni.

Az isteni Susannét
Kcnsingtonban keresem föl. Itt élnek a Cour- 
dinghaus-okban a külföldi diákok, diáklányok, 
jfis családi szálloda kertjében vár a tenisz vi
lágbajnoknője. Huszonöt-huszonhat éves. Csak 
igy közelről látom, hogy

London bálványozott istennője a legcsu- 
nyább nő, kivel életemben találkoztam.

Nagyon sovány, a bőre barnás-fekete, mint a 
hinduké, orra leirhutatlanul nagy és görbe. 
Ha elmosolyodik, előtűnnek nagy, kiálló fogai. 
Fehér teniszszoknyában, blúzban ül a kertben, 
limonádét iszik, nemrég jött haza Wimbledon
ból, mellotte a mamája, ötven év körüli hölgy, 
hasonlít a leányához.

— Imádom u tenniszt — kezdi Susanno —
életem egyetlen öröme, szőreimé, vigasza, mámora a 

pázsit, a rackát ón a labda.
Nem is álmodtam arról, hogy valaha ilyen hircs teniszt 
bajnoknő leszek, hogy Angliában igy ünnepeljenek. 
Anyámmal jöttem át Páriából. Francia vagyok testestöl- 
lelkestől. Angliai népszerűségemnek elsősorban azért ör-. 
vendek nagyon, mert fokozza az angol francia barátságot. 
A kert lassanként megtelik angol újságírók
kal, akik érdeklődnek, milyen a kedve Susanne- 
nek, miből áll majd esto a menüje. ,Jó étvágyat 
kívánok neki, csontos, izmos kezével úgy meg
szorítja a kezein, hogy egy pillanatig arra gon
dolok, talán Dempseynél, a boxoló világbajno
kánál voltam látogatóban... Korda Tibor.

— Halálba a pletyka miatt. Vasárnap dél
után bejelentették a rendőrségen, hogy Schiss 
Anna 24 éves nyomdászlcány junius 14-én el
tűnt Budaörsi-ut 91. szám alatti lakásáról. Hoz
zátartozói junius 25-én levelet kaptak az eltűnt 
leánytól, amelyben bejelenti, hogy öngyilkos 
lesz, mert nem bírja tovább a szomszédok foly
tonos rágalmazó pletykáit. A rendőrség keresi 
az eltüntet.

— ÉJJoll tá.ipadás u Madách-u teában. Benedek Víneo 
Ferenc 27 óvos lakatost szombaton éjjel a Madách-utcá- 
ban ismeretien tettesek megtámadták és annyira össze
verték, hogy eszméletlenül terült el a földön. A meg
támadott ornber kiáltozásaira összeszaladt járókelők 
azonnal rendőrért siettek, de amire ez. a helyszínre ér
kezett, az éjjeli támadók már elmenekülte/;. A súlyosan 
megsérült Benedek Vince Ferencet a mentők szállították 
a Dolog-kórházba.

— Ma. hétfőn este nz „Iglól diákok" kerül szilire a Vá
rosi Színházban. Farkas Imre diadalmas sikerű dalos
játéka az ismert kitűnő szereposztásban kerül a közön
ség elé.

— Dollár-, angol font- és svájci frank-jelzálogkölcsönt 
10 évi időtartamra évi 14%-os kamat mellett folyósittat 
budapesti bérházakra és mezőgazdasági nagybirtokokra 
Rótli Bank jelzálogosztálya Budapesten, VI, Vilmos csői 
szár-ut 43. Alapítási éve: 1906.

még arról is beszámolnak, hogy jól aludt-e, 
mit vacsorázott, volt-e színházban

és ha igen, hogy tetszett neki az előadás. 
Tizenötezer ember nézte végig Susanno küzdel
mét az angol bajnokságib't. Már reggel 9 óra
kor megelevenedett a wimbledoni pálya. A 
selymes-zöld pázsiton London legelőkelőbbjei 
adtak találkozót egymásnak és bridge-vel, 
keresztrejtvények fejtegetésével szórakoztak 
délután 2 óráig, amikor is a király és királyné 
jelenlétében megkezdődött a küzdelem Európa 
női tenniszbajnokságáért-

Luigi Piradelloval
a New Oxford Thealre halijában találkoztam. 
Elbűvölően kedves, 50 év fölötti, ősz gavallér a 
nagy olasz drámaíró. Külseje olyan, mint egy 
matematika-tanáré vagy természettudósé. Na
gyon jól öltözködik, divatos szabású kék ruha 
van rajta. Az embert elbűvöli társaságában az 
intelligencia csodálatos sugárzása.

Kérésemre beszél londoni sikereiről
s eközben kényelmesen neki dől az előcsarnok 
egyik oszlopának.

— Első londoni bemutatóm óin — mondja — a kritiku
sok filozófiai irányt igyekeznek munkámba bclcmagyn- 
ráznl. Én ősstnfc’n megmondhatom, hogy darabjaimnak 
nincs filozófiai tartalmuk. Nem gyűjtök filozófiai könyvek 
számára gondolatokat: én egyszerűen nyitott szemmel 
figyelem, hogy milyen körülmények között él az ember. 
Az ember nz úlotbcn nem látja önmagát,

do én kényszeríteni akarom az embereket, hogy meg
lássák önmagukat, nyissák ki szemüket, nézzenek n 
tükörbe és lássák magukat olyannak, mint amilyenek 

valóban az életben.
Meg kell mutatni nz emberek tükörképét, mert ők nc.i 
élhetnek tükör előtt, hiszen lm próbáljuk figyelni ma
gunkat a tükörben, a szomorúság pillanatai közben, 
amikor följajdulnak n fájdalomtól, vagy amikor boldo
gan kacagunk, amikor könnyes a szemünk, vagy mámo
rosán boldog a szivünk, — a szomorúság, a b ddogság 
lova illan arcunkról. Gondtalan humoristának is nevez
tek engem, mert meg nknrom mutatni az embereknek, 
hogy milyenek n cselekedetei az életben, ml.yenek a 
mozdulatai a térben. És csal:, kevesen értették el art, hogy

AUJÚKIRANBULAsI
ÚJ AiíTÖKKAL 

az Alpesekre és a Semmeríngre
ti lírányi

Budapest—Graz—Ischl—Salzburg. Kirándulás 
Bnlzknmincrgiitba ón a tavakra. Innsbruck— 
Müncnon — Linz—MariazN) -Afiirzzuschlagból 

végig a Somnici ingnn, Wien—Budapest 
Útvonal: 2000 kiloniótor. Menőt tartam: 17 nap 
Indulás: AugUgtus ho 2ón. Részvétel szemé- 
lyonként: 4,900.000 korona. — Jolonlkczáack:

Club Oarage R.-T.-náJ, ív, Mária Valéria-u, 8 
(Brlstol-száHóval szei*^bcn)
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KÖZGAZDASÁG*

(A Reggel tudósilójától.) Hónapokig tartó ta- 
pogatódzások, tárgyalások és alkudozások után, 
Olaszország és Ausztria, valamint a cseh
szlovák köztársaság és az osztrák állam között 
inost már nyílt tárgyalások indultak meg, ame
lyeknek célja, hogy Ausztria válságos gazda
sági helyzetének enyhítésére Olaszország és 
Csehország preferenciáiig vámokat, vagyis 
olyan vámtételeket engedélyeznek az osztrák 
ipari gyártmányoknak, amelyeket egyéb álla
mok a legtöbb kedvezményi záradék alapján 
nem igényelhetnek. Ez a kedvezményes szerző
dés, ha létrejön, s majdnem biztos, hogy létre
jön, az osztrák ipar kiviteli lehetőségeit tekin
télyes mértékben fokozza ás enyhíteni fogja az 
osztrák munkanélküliséget is. Mig az osztrák 
gazdasági politika igy céltudatosan előre tör 
s nemcsak kereskedelmi szerződéseket köt a 
monarchia területén kialakult valamennyi ál
lammal, liánom privilegizált helyzetet teremt 
magának két jelentős piacon, addig

Magyarország még mindig nem áll szerző
déses viszonyban egyetlen szomszédjával 

sem
és hónapokig, kevés hijján egy évo tartó tár
gyalások után se tudott kereskedelmi szerző
dést kötni a magyar kiviteli érdekek szempont
jából legfontosabb két, szomszédjával, Ausztriá
val és a csehszlovák köztársasággal. Amikor a 
ma érvényben levő autonóm magyar vámtari
fát életbelóptették, amely a békevámokat sok
szorosan fölülmúló vámtételekkel terhelte meg 
a fogyasztást, az elszörnyüködő közvéleményt 
azzal nyugtatták meg. hogy a vámtarifa ideig
lenes jellegű, átmeneti harci, fegyver, amely 
csak azért ilyen, magas, hogy a tárgyalások so
rán legyen miből engedményeket adni. 'Főbb 
mint egy esztendő telt el azóta. A vámtarifa 
még ma is érvényben van s a közvéleménybe 
lassan kiszivárog a Ilire annak, hogy a keres
kedelmi szerződések megkötésének legfőbb aka
dálya az, hogy a magyar vámügyeknek két sze- 
lidiclkü és tudós szakértője, elszánt matador 
módjára hadakozik a magyar vámtarifa bás
tyáin s jelentéktelen engedményekkel, akarja 
lekenyerezni az elvesztett piacokért küzdő cseh 
és osztrák ipart. ,

i\'/. ember csodálkozva áll meg és értelmetle
nül nézi ezt a jelenséget. Az okok, amelyekkel 
a magas vámok föntartását és bevezetését an
nak idején megokolták, ma már sorra meg
dőltek.

A vámok nem védelmezték meg az ipart, 
mert hiszen a termelésünk jelentékenyen le
csökkent, a munkanélküliség egyre, növek
szik, az állásnélküli hivatalnokok serege 
naprél-rapra nő s a belföldi gyárak kény
telenek a vámnyujtoíta marge-ot lecsök

kenteni,
agy, hogy a vámok megszabta értékhatár 
25—30%-áról a gyáripar a belső kereskedelem
ben önként lemondott, a vámok okozta ártöbb
let ma már egyedül a dctailkereskedelemben 
érvény,-sül. A kereskedelem pénzügyi nehézsé
geit a magas vámok tűrhetetlenre fokozták, 
mert olyan nagy összeget kell vám fejében elő
legezni és olyan nagy a. kamatveszteség, amit 
a hónapokig eladatlan áru jelent, hogy kevés 
kereskedő tudjq elviselni s a fölfokozott árak 
pedig a. fogyasztás olyan szörnyű lccsökkené- 
sét idézték elő, amelyre e vámtarifa meg
alkotói nemigen számítottak. Az ipari termé
kek árának e magassága a mezőgazdasági ter
melés költségeit, is annyira fölfokozta, hogy 
ina már az a tragikomikus helyzet állott elő, 
hogy

az ipari Csehországban nemcsak az ipar
cikkek olcsóbbak, mint nálunk, hanem a 
mezőgazdasági munkabérek alacsonyabb 
színvonala miatt az uj búza ára is alacso

nyabb, mint Magyarországon.

Azt, hogy e vamok milyen kínos és fájdalmas 
nélkülözésre kényszerítik a lakosságot, el se 
panaszoljuk. Ruhát, cipőt, inget venni ma már 
nehéz és komoly megfontolást jelentő elhatá
rozás Magyarország nyolc millió főnyi lakos
sága túlnyomó részének, elsősorban pedig a vá
rosi lakosságnak. A vámtarifa tehát nem vé
delmezte meg a magyar városi kultúrát, amint 
ezt Fenyő Miksa annak idején olyan szépen 
elmagyarázta, hanem még jobban elsorvasz
totta. Nem használ a gyáriparnak, megdrágítja 
a mezőgazdasági termelést, nélkülözésre kény
szeríti a városi lakosságot ás útját állja a ke
reskedelmi szerződéseknek. Miért ragaszkodunk 
tehát hozzá, főleg pedig meddig mégi Fenyő 
Miksa két nappal ezelőtt megírta, hogy a ma
gyar gyáripar azt várja az államtól, hogy 
mértéktelen megterhelése lényegesen cnyhittes- 
sék. Vájjon a magyar piac, a magyar fogyasztó 
közönség nem követelheti-e joggal a magyar 
gyáripartól, hogy a maga részéről most már 
sietősen tegyen meg mindent a fogyasztás 
mértéktelen terheinek enyhítésére? 
téré üzletnek sem volna teljességgel

Ami vég
rossz!

K. D.

X Hosszú tespedés után az elmúltX Hosszú tespedés után az elmúlt héten vál
tozatlanul barátságos képet mutatott a tőzsde. 
A szombati és vasárnapi magánforgalomba is 
áthúzódott ez a barátságos hangulat és válto
zatlan érdeklődés mutatkozott a favorit érté
kek után. A kérdés, amelyre minden tőzsdetag 
és a részvénytulajdonosok még mindig nagy 
száma választ szerelne kapni, az, vájjon ez a 
szilárdulás tarlós lesz-e, nem követi-e, mint 
annyiszor, kínos és kétségbeejtő zuhanás? 
Tőzsdei dolgokban jósolni hálátlan föladat, de 
a jelek azt mutatják, hogy a mostani szilárdu
lás nem csupán a hausso és baisse harcának a 
következménye, amelyben a baisse, amely mint 
gyakran, most is túlfeszítette a húrt, ezutal 
alulmaradt, A jövő nem olyan sivár többé, 
mint volt egy negyedévvel ezelőtt. A tőkeképző
dés gyorsulása, a feléledt munkakedv, az ál
lami terhek lassú csökkenése, a torméstöbblct, 
megkönnyebbülésre, az árucsere meggyorsulá
sára, a válság enyhülésére adnak reményt. 
Hogy ezek a körülmények a tőzsde hangulatán 
is visszaverődnek, az természetes. Do nem sza
bad megfeledkezni arról, hogy a tőzsde nem 
öncél s a tőzsdén jegyzett papírok értéke ma 
már nem irányítható szindikátusok és igazga
tóságok tetszése szerint. Az értékpapírok árfo
lyamát tőkeértékük adja meg, a tőkeérték fok
úiéi ője pedig a kamat! Amig a Kereskedelmi 
Bank líé'k-ot fizet a betétek után és a bank ér
dekkörébe tartozó leghatalmasabb vállalat, az 
Egyesült Izzó csupán 30.000 koronát, tőzsdei 
árfolyamának alig tF/i-áí, addig az uj tőkék 
nemigen fognak értékpapírokban elhelyez
kedni. Márpedig „in sich“, második kéz nélkül, 
a tőzsdén sem nőnek a fák az égig.

X Az Óvadékbank válsága. A Reggel adott 
bírt elsőnek arról a válságról, amelybe az 
Általános Óvadékbank és Hitelintézet Rt. sod
ródott s fölemelte szavát a kisrészvényeseit va
gyonának megmentése érdekében. Nemcsak az 
Óvadékbank vezetőségének, hanem a Pénzinté
zeti Központnak is arra kell törekednie, hogy 
egyrészt a kisemberek ne károsodjanak, más
részt a bank külföldi részvényeseit veszteség 
ne érhesse, hiszen a most helyreúlló nemzet
közi hitelkapcsolatainkat hasonló válságok 
vissza fogják riasztani és az amúgy is körül
ményes kölcsönszerzés lehetőségeit még komoly 
intézeteknél is módfölött megnehezítik vagy 
éppen lehetetlenné teszik. Erre pedig az eíryc- 
düll mód, hogy a bank a fölszámolás során, de 
viszont tekintet nélkül a fölszámolás eredmé
nyére, nyújtson módot úgy a kül-, mint a bel
földi kisebbségi részvényeseknek, hogy azok 
befektetett pénzüket hiánytalanul megkaphas
sák. Ha valaki nagyúri passzióból „próbálko
zik" és saját pénzét elveszti, ez a legszentebb 
magánügye, de hasonló kisérletezésekhez má
sok pénzét fölhasználni nem szabad. Ha azon
ban már ez a megbocsáthatatlan hiba meg
történt, az Óvadékbankban összeolvadt három 
bank reprezentánsainak nem lehet siirgősöbb 
dolguk, mint a megfelelő anyagi eszközöket 
rendelkezésre bocsátani és minden károsult 
részvényestől értéktelen papírjait visszaváltani.

X Stabilizálják a dinárt Zürichben. Belgrádból jelenti 
A Heggel tudósítója: Két év előtt 100 dinár 45 svájci 
frankot ért, de azóta a jugoszláv pénz folytonosan ha
nyatlott, úgy hogy most a 100 dindrost 0 frankkal Jegy
zik Zürichben. Stojadilovics jugoszláv pénzügyminiszter 
kijelentette, hogy a kormány elérkezettnek látja az időt 
a dinár stabilizálására. Szerbia költségvetése egyensúly
ban van, a külkereskedelmi mérleg is kedvező, a belgrádi 
jegybanktól az állam nem vesz föl több födözetlen köl
csönt, megszüntetik az inflációt és a politikai élet is a 
megnyugvás Jeleit mutatja, úgy hogy a Jugoszláv kor
mány a dinárt most 0-cs zürichi jegyzésen fogja stabi
lizálni.

0í. Saller Aríwr ®tlöíöhelyel
Eggeuberg bel Graz naponta 13Q.€D2>O K
StltFSing bei Gra« naponta . . t50.<3©O B€

Ezon árakban bcnfoglaltatik: szoba, kiszolgálás, világítás, 
adók és naponta ötszöri gazdag és kitűnő étkezés. Gyönyörű 
fekvés, kitűnő levegő. Uszoda a házban, napfürdők stb. — 
Kívánatra mindenfajta gyógykezelés a tulajdonos főorvos 
vezetése alatt. Fölvib'igositást nyújt (prospektus, vizűm, 
pénzátutalás, szobaolőjogyzós) személyesen is Bokor- 
BenltG hlrdctöí-odója, IV, Václ-ntca 25. Telefon 119-91

miivé szí künyv kötészete
Vállalja egyes és egész könyvtárak beköté

sét a legizlésesebb kivitelben

Régi posta-utca 1-9, sz, alatt

■ iunevefliíotthoii
bentlakó és bejáró növendékek rászóró
IV, Kossuth i.4»;r»s-utr.a 11, f. em.
Kóser internátus. Vezető: Jávor Bella. Tájékozta

tót küld

X A Magyar Általános Hitelbank igazgatósága elhatá
rozta, hogy c hó 27-iki rendkívüli közgyűlésén 550 mil
liós alant őkéjének 350.000 uj részvény kibocsátása utján 
690 millióra való fölemelését javasolja. Az uj kibocsátás
ból .‘ílO.i.'O részvény az eddigi részvényeseknek fog 4:1 ará- 
nyáb.'in, a közgyűlés által mcgállanitnndó árfolyamon föl- 
a.iánltatiii, inig a 6250 részvényt tevő jelentei:!elöli töre
dékről, ninc'.v fi>l nem osztható, az igazgatóság a köz
gyűléstől fölhatalmazást fog kérni, hogy ez szabadkézből 

azonban nem a napi árfolyam alatt — értékesíttessék.
A régi részvényesek által elővételi joguk alapján esetleg 
at nem veendő uj réf—ryek elhelyezését egy konzor
cium biztosítja, amelyben a S. M. v. Rotiiseliild wioni 
bankház, az Oo.tcrrclchischc Krcditanstnlt fűr Ilandcl 
und Gcwcrbo, Wien, Schneider & Cic. — Uniou líuro- 
pécnno Industrlcllo ct Financcere —. Banntio do l’Unlon 
Prrisicnno francia csoport, továbbá Lazard Bros. londopi 
és M. M. Warlnirg & Go. hamburgi bankházak vesznek 
részt. Gondoskodás történt, hogy nz e konzorcium által 
esetleg átveendő részvények évek során át piacra no 
kerüljenek.

árai föltünést keltenek! 
Női vászoncipő 128^
Tennisz-, torna- hízicipí 75^

hór, fokotc, sziirko és barna színekkel .... v kor- 
inrofakat............................................... ................... 1OO ezor

Tennistcípő livalybőr talppal..

Szandál gyes párok .....................
VAsatoticlt>0K Ilii—36 nagyságbí n......... .. POP ezer K
BÓrciptí íJirli vajry nöl................ ................. ISO ezer K
Schüfcp-cógnSi Űchrontel-tér 4. Vidókro utánvéttel 

l Szürke, barna, feketo vászoncipők, ugyazintón 
cbelasztineipök óriást választékban

1KF. ezer 
• • kor.

ón azor 
kor.

SZ AK® RWSS S'íSm,,.,...,
czP.?T. stL VAR®AN 0LTÁ'1

Rondolés etfótiz nap. Ilákóozi-ut 32.1. óra. 1, Róknssal szemben

BRILUÁNSOKAT glségckel bárkinél 
drAoAObar* vájt. CvAtacaBt* ETtmEi K,rA,y J®’-* 105-30KmNlSlIl utca a (Teréz-tempt. szemb.)

ran

®a*

Amatőr MnyképezSk
előnyösen vásárolhatunk. — Kénes árjegyzék 
bértnonlvo. MAGYAR l’OTÖIl’AR Király-u. G9

riMri

ofsifr>angu képek, 
szobrok, antik bútorok, otc. 

eladók
Érdeklődés naponta 11—12 között: Aradi-utca 59, 

JLIl. oni., 2-es számú festőmiiterom

5

Vepéó a páváid
Mary l’révost-val a főszerepben

Bustei* Keaton SssíVíír;
n szenzációs „SmuzoSím™ fawpleszít

Halmos János, a Városi Színház tenoristája
óriási sikert aratnak

! A MÁRKUS EMÍLIA PARKMOZGÓBAN
________ »__________________ Előadás 8 és 10 órakor

| Elutazás^ miatt |
I
i
y
®

.100.000 korona heti részletfizetés
V ollonébon szállítunk gyermekkocsit, gyermek- 

uffyat majTAceal, fehér zománcozott gyermek- 
kádat. HEKMANN GYULA Magyar Kosár
fonó Rt. Főüzlot: V, Llpót-körut 15. az. nlntt 

.. , , T „ JVi?rs?J,n,hAzzal szombon). Telefon 92-96. Fiók- 
iUlfiti J, Jfojt.ijy Mikloo-ut iQ-js, jizAiM, TQlpfeai J.ójsct M-n
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CX MOZI <3
Isméi egy amerikai magyar mllvésznö

Azt szokták mondani, hogy Budapest után a 
legnagyobb magyar város Nowyork. Most azt 
is lehetne mondani, hogy a magyar filmgyár
tás második hazája Los Angeles és Hollywood. 
A színházi képeslapok, amelyeknek ez a hiva
tása, élénk figyelemmel kisérik az amerikai 
filmművészetet és minden hétro esik egy-egy 
újabb amerikai magyar művész, vagy mű
vésznő fölfedezése. Már Amerikában dolgozik 
Huszár Káról/, Báirky Vilma, Sugár Károly, 
Várkonyi Mihály, magyar ember Zukor Adolf, 
magyar ember William Fox és most ehhez a 
sorhoz járul pgy újonnan fölfedezett amerikai 
magyai’ művésznő, Éva Kovák. De csak a ma- 
gyarságíut fedezték föl újonnan, mert mint 
művésznő, már Amerikában régen az arrivéek 
közé tartozik.

Éva Novák szépsége és Játéktudása régóta megnyitot
ták a siker útját <iz amerikai közönség előtt óh most, 
o héten, a Tó-mozi révén a magyar közönség is meg- 
ismcrkodhctlk Éva Novákkal.

„Világváros! bűnök" clnimol egy Almot mutat bo 
csütörtökön a Tó-mozi, amelyben nz amerikai ma

gyar müvéeznő Játssza el egyik legjobb szerepét.
A kitűnő fibnbon a magyar toheteóp, a magyar zseni l 
újabb diadalát ünnepelheti a közönség, amelyet a pom
pás dráma mollctt Zoro és Huru legjobb filmjének, a 
„Flóta és hegedű” című ódesbus vígjátéknak a rcprlzo 
fog szórakoztatni.

Amumisen szomszédságában
Egyik nyári mozitulajdonos kabalája az, 

hogy nyáron havas filmet kell játszani. Ez a 
kabala most különösen aktuális. Amundsen, 
a sarkkutató volt napokon és heteken át a 

_____ aReggel_____
beszéd tárgya széles e földkerekségen, 
Amundsen, aki az örök hó és jég birodalmait 
akarta fölkutatni és aki élete főcéljának az 
északnyugati átjáró kikutatását jelölte ki. Ez 
az északnyugati átjáró Alaska félszigethez ve
zet és igy Alaska rövidesen a legnevezetesebb 
része lesz a földnek, hiszen Amundsen leg
közelebbi expedíciójának eseményei Alaskahoz 
fognak fűződni.

Alaakn hálás témája volt mindig az anwrJkftl film
gyártásunk, do nz amerikai rondozök Aliinkat eddig az 
Álleghnny hegységben vették föl téli időben.

Igazi Jógmozftkot, igazi hÓRivatagokat eddig még a 
publikum nőm láthatott. Nemrégiben azonban egy 
amerikai filmgyár valóságos fllmoxpedlclét vezetőit 
Alnskába és egyik filmjét ott a helyszínén készl- 

totte el.
,.Ohc-chah-co*‘ n almo önnek nz alaakal Íllmimk, amoly 
hzó újoncot jolent. Ezzel a szóval illetik a régi nlaskal 
tolopoBck azokat, akik újonnan érkoznek n hósivatugbn. 
Egy ilyen újonccsapat tagjainak megható és szívhez- 
szóló drámája játszódik lo olőttiink. Izgalmakban gaz
dag dráma, nmolynok különös novozotoseégo, hogy a 
hóslvatag igazi, n jégglcccsorck valódiak, tehát való
ban a termószot fönségos szépségei veszik körül az om- 
berak között lojátszódó tragédiát.

A pompás filmet, amelyben a tormészetadta látvá
nyosságok lélcgzetfojtó attrakciókat nyújtanak, n Kert
mozi mutatja be csütörtökön.

A szeresem csintalan apostola
A szerelemnek már sok költője, sok, énekese 

volt, de csak egyetlenegy apostola és még- 
inkább egyetlenegy csintalan apostola. Ez a 
csintalan apostol Boccaccio volt, a középkori 
novollairó, aki gúnyos tollal, éles szemmel 
látta meg azokat az eseményeket, amelyek a 
szerelem fönséges szenvedélyéhez kapcsolódva 
is tréfásak és mulatságosak. Do azért apostola 
volt a szerelemnek Boccaccio, hiszen minden 
írása a szerelemről szól, a szerelmet dicséri, 
a szerelem szépségeit festi. Hogy csintalan 
volt és gúnyos, az megérthető, hiszen nagyon 

jól ismerte a szerelmet, mert Felsőolaszország 
asszonyai rajongtak érte.

A csintalan apostol mugn nem vetőtLo meg a szóró
iéin szépségeit os novelláinak nagyróazo stillzulkin búr 
do nz ő kalandjait idézi ás rajzolja. Néhány kalandját 
most Ilimen is megörökítették.

„Boccaccio kalandjai**
a clmo a filmnek, amely n Kamarában minden esto 
nagy tetszést vált ki a közönségnél, nemcsak müvészlosen 
borsos témájánál, hanem nagyszerű szereposztásánál, 
pompás rendezésénél ós pazar kiállitásáná.l fogva is.

E bájos, irodalmi ós művészeti csemege után a jövő 
.héten Lőtte Neumann legújabb filmjét mutatja bo a 
Kamara „Lillán regónyo" címmel.

Charlie Chaplintől, a nagy szőrű burleszkek bájosan 
eredeti főszereplőjétől el kell búcsúznia a moziközönség
nek. Chaplin lemondott a fllmszerepekről és ezentúl csálc 
rendező lesz. Nyilatkozatai szerint, amint megmutatta, 
miképen kell a közönséget mognevettetni, úgy most, 
mint rendező, meg fogja mutatni, hogy miképen kell 
megrikatni, mert kivétel nélkül csak drámákat fog ren
dezni,

*
Bánky Vilma, számtalan magyar film főszereplőjénél, 

művészi Inlcrpretútornője, most jutott Amerikában első 
nagy filmszcrepéhez. „A fekete angyal" a cime annak 
a filmnek, amelynek főszerepét Bánky Vilma játsza, 
A film szerzője Hónaid Colman, „A fehér apáca" szer
zője, aki az uj filmjével az előbbinek a pcndantjdt irta 
meg,

♦
Bolvdry Géza, a Münchenbe elszármazott magyar film

rendező, a legközelebb uj filmbe kezd. A film cime 
„Frauen die nicht lícben diirfen" és főszerepét Kürtiig 
lliiske játssza, akinek külföldi művészi neve Ellen 
Kilrthy.

♦
Hugó Betlauernek, a tragikus véget ért különleges 

stilusu osztrák Írónak egyik regénye, „Dió frcudlose 
fíasse" filmre került. A legkiválóbb német gyárai- 
egyike, készítette el ezt a filmregényt, amely valósággal 
parádés szereposztásban korül a közönség elé. Ásta 
Niclsen, B'erner Krauss, Putty Lya és más világhírű 
nevek szerepelnek a film szinlapjdn.

♦
A Star-filmgyár már a logltözelebbi napokban elkezdi 

idei első magyar filmjének fölvételeit. A film sconáriumdt 
Fodor László irta, rendezője Gaál Béla,

Nöí fehémemüosxftálys
(Csal* Calvtn-Jéri AruhAzunkbnn)

MosöosztéRys
Grenadin minden színben . . .. 
Cérnagrenadin, legszebb minták . . . 

Mosódelén, legszebb mintákban 
Zeílrek, minden színben.........
Azsur függönyetamin..............
Francia cérnamarocain, legújabb minták. 
Selyemfényű ruhává szón ^"ben 
Príma „/i:,, minden színbensvájci cernagrenadin no cin 8Z(tlcs 

Buretvászon öltönyre 70 cm. sz. 
Divateponge 100 cm széles ... 
Fekete kloth, selyemfényű ...

9.000
14.800
12.800
12.800
15.000
19.000
24.000
27.500
27.500
29.000
36.000 (Canlt Catvln-tírJ éruhfi.-tunkbnn)

Oivatkockás alj- és ruhakelma, dupiaszóics 33.000 
Kosztihnkelmc, anyol zsáner Jgf™ 55.000 
Tiszta gyapjú eolin kelme .... 85.090 
Tiszia gyapjú króm köpenykéimé ^ice’’... 199.800

Fürdősapka.................................. 16,500
Fürdőcipő ..................................... 28.000

Női batisztzsebkendő, azsurral 
Női nappali ing, hímez™ ».... 
Női hálóing, azsurral..............
Női nadrág, azsurral, hímezve .... 
Sifón szoknyakoinbiné, hímzéssel. 
Sifón nadrágkombiné, hffiísci » 

Fűzővédő, azsur és hímzéssel. 
Pamutvászon párnahuzat ..., 
Pamutvászon paplanhuzat.... 
Színes paplan, kitűnő minőségű ... 

Valanszien-csipke.......................
Fehérnemühiinzés.......................

5.600
33.000
72.100
33.000
64.000
66.600
42.500
70.000

170.000 
199.060

500
4.000

használati öltönykelmék ................ 85.000
angol011 divatöliönykelme............ 178.000
Felöltő- és raglánkölmeujilonsáfl.............. 120.000

Fürdőtrikó, 5,‘fflSg................ > . 71.000
Fürdőruha, fazónnbh..................... 97.000
Legújabb strandkabát . 120.000
Kitűnő'minőségű nó'i frottirköpony HL 377.000

Férffif®hémentöoszt£Gy:
(Csnk Calvin-ttr. Ac-uhi&zunkbc-n)

Fehér azsurozett sifónzsebkendó'............ 10.000
Színes nappali ing, iértraki‘,.o.n..B.n.1’ 69.000
Színes zeflring............................ 59.000

Kombinált öltönykellékcsomag 160.000
(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

VásxonosxtáByi
fanyvos mosott sifón és pamutvászon .
Bőrerős angin..............................
Kitűnő alsónadrágköpper ....
Batisztsifón, E3 cm szóles ..................
Batisztsifón, 130 cm széles.....................

Pamut lepedővászon, 150 cm széles

Pamut paplanlepedő vászon JS'á
Kitűnő törülközők.....................
Pohártörlő....................................
Kávéskészlet, Í'SE.,. ............
Dainaszt étkezőkészlet, 0 szomólycs

14.800
16.800
25.000
21.800
38.850
45.000
50.090
19.450
14.000

148.150
220.000

(Crnk Catwln-ÜrJ firuhűsuultbnn)

Női angol homespun kabát &?.b.b. S80.00Ö 
üivalininlás marocain ruhák IsgnjaLb fazon 99.000 
Epongc-ruhák, legújabb fazon . . . 222.000 
Divatcsikos aljak ............................ 89.000
Mosóvoiílruhók legszebb kivitelben 80.000 
Trikózsemper, müsolycmből minden szilikon 120.000 
Fehér grenadinbluz......................... 89.000
Férfi gumi esőköpeny ..................... 298.000

emesatály; 
Trikéselycm müsolyomből duplnszólos . 
NyerSSelyom minden sziubon, 8j cin széles , 
Crépo de Chine, divatszülőkben . . 
Japoiie-seiyejn minden színben,85 ení széles 

Hlmiett nyersselyem minden színben, issem 
Pup’inkülönlBQO&séG minden színben ^im..

49.000
59.000
85.000
78.500
05.000
49.800

2, 27„ 3 ős 4 méteres 
szövet-, selyem- és mosd- maradékok

Ray érnél lü ing, fehér..............
Kitűnő hosszú hálóing............
Hosszú alsónadrág, köpperből 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség . 

Pyjama-öltönyök, nagy választékban

92.500
95.000
64.750
29.500

214.600

Kötött-* és szövöttéruosxtöiy:
(Csnk Cítlvlrt-lérl őruhiaunkban)

Női harisnyák, minden sziliben 
Fátyolvékonyságu női harisnyák..............
Férfizoknik, tartós minőség. . 
Dívatmintás és hímzett fórfizoknik............
Gyermcktrikók............................
Gyermek apacstrikó ^"ígn.M!“bon. 
Férfltrikó minden sziliben L’ffig 
Gyermekzokni, mintás, több színben. 
Különleges mintájú női mellények ..........

9.000
33.000 

7.000
33.000
15.000
25.000
30.000
10.000 

148.000Mintákat Készséggel küldünk
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pontjait Faludi Jenővel, illetve az Unió 
vagyon!ölügyelőségével és

sikerült néhány pont kivételével nagyjá
ban és a szerződés lényegét illetőleg teljes 

megegyezést létesíteni.
A szerződésnek még nyitva levő pontjait még 

a mai nap folyamán tovább tárgyalják az 
érdekeltek és amennyiben ezekre nézve is 
megegyezést tudnak létesíteni, úgy Lázár 
Ödön

még ma este, de legkésőbb holnap délben, 
aláírja a bérleti szerződést,

amely őt a Kii'ály-Szinház uj igazgatójává 
a vadja.

— Milyen alkalomból időzik’ Bécsben?
— Kedves uram, bizonyára tudja, hogy egy 

csomó hónap fogházbüntetésem van, holmi sze
retetreméltó magánügyek miatt, amelyeket 
könyvekben írtam meg; de azt viszont nem 
tudja, hogy én kicsit tulédes ember vagyok, 
az orvos .legalább azt konstatálja, hogy sokkal 
több cukor van bennem, mint amennyi a sa
vanyú életben szükséges, ugyebár, ezzel a be
tegséggel lehetetlen nekem a fogházat elszen
vedni. mert ez a szervezetemre a legsúlyosabb 
következményekkel járna. Tehát úgy gondol
tam, hogy >iielőtt bevonulok a Markó-utcába, 
elmegyek kikurálni magam.

— Aztán hazamegy és jelentkezik?
— Ó, igen, amint egészséges leszek, a legelső 

gondom lesz, hogy utókurára bemenjek a Mar
kóba.

— Szabad kérdeznem, mik a legközelebbi iro
dalmi tervei?

— A „Korunk szenvedélyei" cimii ciklus má
sodik regényén dolgozom. Az első kötete a cik
lusnak nemrég jelent meg. Az uj kötetem címe 
lesz: „Színház, színésznők, írók, újságírók.“

A „Korunk szenvedélyei" Írója ezzel zseb’re- 
tette az angol pipát és szivarra gyújtott.

— Hogy izlonek a bécsi szivarok, mester?
— Köszönöm, jól. Kitűnőek.
Azt hisszük, azért a pesti szivarok’ egy kicsit 

jobban izlenek Újhelyinek, a napfényes, szerel
mes déli korzón...

• A második nyári kabaré hete lesz a Vígszínház jövő 
hete Is. Minden este a páratlanul gazdag intlaort adják 
leszállított, nyári I0.000- 85.00u koronás hely árakkal.

• Mindenki ott aknr lenni ,,A nóta végo“ első Jubllcu- 
mánál a Budai Színkörben. Pénteken, julius 17-én lesz ez 
n jubileum, tikkor érkezik el n példátlanul népszerű Zer- 
kovltz—Búb Fekete-operett í'ó-ik clöadát.áhoj s a mai 
idökbon mindennél többet mond 25 lelkesedéstől tombold 
húz <>« a rendkívüli nép .zorüseg, amely egyro növekvő 
nrány<>kban kisérte első jubileumáig; a szezon slúgerope- 
rettjét. „A nóta végd" természetesen teljesen betölti a 
Budai Bzinkör est1 miisorút, a főszerepekben a bemutató 
eseményszámba monő együttesével: Honthy Hannával, 
Kiss Ferenccel, Vigh Manóival, Kabos Gyulával, Simon 
Marosával, Hamvas dézsával és Szirmai Vilmossal.

• Minden Jó, ha a vége Jó — „A nóta vége" elejétől 
végig jó. Zerkovitz és Bús Fekete operettje — a Budai 
Színkörben nm és minden este.

• „Norma" kedd! előadásával zárja Ide! évadját a Vá
rosi Színház Németh Mária fiilléptével. Kedden, julius 
14-én lesz a Városi Színház évadzáró előadása. Bollinl 
nagysikerű operájával, a „Normáival. A címszerepet 
torinészetosen ezúttal la Németh Mária énekli, aki ebben 
a szerepben búcsúzik erre a szezonra a magyar közön
ségtől .,

Színház cs^lp
Ami az Intim Pistából kimaradt 

Mondja, kedves Intim Pista,
mit fog maga csinálni a jövő héttől kezdve, 
amikor már csak három színház lesz nyitva 
összesen?

— Még pedig?
— Hát a Király, a Budai és — a Budapesti,
— Jó vicc: hát pihenni fogok. Rámfér. Any- 

nyit abrichtolt egész szezonban...
— Nyilván magára fért. Na dekát hagyjuk 

ezúttal a rekriminódákat.,.
_  Én is amondó vagyok. Inkább azt méztas- 

tassék végre megmondani, hogy mi lesz már 
tulajdonképen ezen az egész színházi fronton. 
Ahová néz az ember, mindenütt olyan kíosz 
van, mint — ha már frontról van szó — a lem- 
bergi visszavonulás alatt.

— Pedig áriüt egyszerű az egész. Lázár 
Ödön most már biztosan — nem: megkapja, 
hanem — átveszi a Király-Színházat. Mert ed
dig is csak ő kaphatta volna részint „faute 
de mieux", részint teljesen megérdemelten, 
csakhogy a bérleti föltételek voltak kissé tul- 
szigoruak. A Blahát az állam kapja és itt új
ból egy tévedést kell hélyreigazita/nom. A la
pok ugyanis folyton azt Írják, hogy az állam 
viszont rekompenzádóképen átengedi a Blaha 
Lujza-Színház tulajdonosainak az Andrássy- 
vli Színház bérletét. Hát ez téves. Mert a va
gyon fölügy elő az Andrássy-uti Színháztól füg
getlenül, annak adja a Blaha Lujza-Színház 
bérletet, akinek akarja, jónak látja. S miután 
ebben az esetben úgy látja jónak, hogy az ál
lamnak adja, hát neki adja. Az állam viszont, 
amely eddig az Andrássy-uti Színházat a 
Nemzeti Színház Kamaraszínháza számára 
bérelte, miután az Andrássy-uti Színházra 
többé szüksége nincsen, arra nyilvános pályá
zatot fog hirdetni s annak fogja adni a kis 
színház bérletét, aki a legtöbb garanciát tudja 
majd nyújtani, hogy azt eddigi tradícióihoz 
méltóan fogja vezetni. így áll ez édes egy 
öcsém, Bendegúz...

— Raffana dolog, annyi bizonyos.
— Na, most menjünk tovább. A Belvárosira 

Bárdos a legkomolyabb aspiráns, a Magyar 
Színházra pedig egyelőre — nincs komoly pá
lyázó. Jóllehet az a konzorcium, amelynek ne
vében egy volt szeszgyárigazgató adott be bér
leti ajánlatot, anyagilag teljesen megbízható
nak tekinthető. E konzorciumnak értesüléseim 
szerint Hellai Jenő az igazgató- és Sornlay Ar
túr a főrendezőjeloltje. A Magyar Színház 
tagjai viszont a legszívesebben Beöthy László 
kezében szeretnék látni a színház vezetését.

— Na és?
— Hát csak várjon sorára. Ha Beöthynck 

kedve lesz hozzá és pályázik, hát akkor más 
úgyse nagyon jöhet majd szóba. Egyelőre a 
Magyar Színházai úgy áll a dolog, hogy az 
igen rokonszenves Péchy Blankán kívül nincs 
heroinája, mert Bajor Gizi visszaszerződése a 
Nemzeti Színházhoz úgyszólván befejezettnek 
tekinthető és bizony, a Magyar Színház uj di
rektorának sok és nehéz gondja lesz majd a 
szereposztással.

— Na és a Víg?
— Maga „lembergi visszavonulást" említett. 

Hát itt bizony fújják a takaródét. A kabarét 
a. jövő héten becsukják. És aztán szervezik szép 
nyugodtan, minden hangos emóciótól mentesen, 
a jövő szezónt. Jób Dani, akit egy ismert ha
zug egy hazug újsághírrel már menesztett is, 
javában dolgozik Parisban, egy-két hét múlva 
pedig már itthon is lesz. A Nemzeti, az iga
zán jó kezekben van, Sebestyénről pedig 
nem is beszélek, mert még clpechelcm. Egyelőre 
römökül megy neki Budán.

— Nyaraló primadonnák?
— Látja, ez bámulatos: dacára a dacáran- 

n

' Művészek és bohémek találkozóhelye 

átalakított külön helyis egeiben
V11J, Bé^^iocsiis^uica 12 savók)

Nyitva este 7 órától
VíláCCOJt/y magyar-franda konyha Vezető: Sír*.  Jtanay Sándor*  színész

-------------- — —polgári árakkal. Pom- Eridi és Ceaftö muzsikál 
pás italok. Figyelmes kiszolgálás mandolinon, gitáron és bendzsőn

dőknak, mindenki cl tudott utazni, ki az északi, 
ki a déli tengerre, ki Svájcba, ki Tirolba. 
Csak a Király-Színház munkás-primadonnái 
dideregnek vagy legyezik magukat idehaza, 
aszerint, amint meleg van vagy hideg.

— A turnék?
— Salamonék befejezték, 160 milliót kerestek 

tisztán. A Sornlay bécsi társulatának utolsó 
előadásán viszont — Írja a. „Nezies Wiener 
Tageblatt" — telt ház lett volna, ha azok, akik 
otthon maradtak, eljöttek volna és viszont. 
Utolsó előadásul a „Kisértetek" ment, Sornlay 
nem tetszett ebben a szerepében a bécsi sajtó
nak. Tzilrobusztusnak találták. Föltűnően és. 
egyhangúlag dicséri, viszont az egész bécsi 
sajtó Harsányt Rezsőt és, akit elsőnek kellett 
volna említeni, Bólh Klárit, Makláryt és kü-

Lázár Ödön.
rw«t, este, de tegfcésőbb holnap délhesi 
átveszi az Uniótól a Király-Színházat

(A Reggel tudósi lójától.) Azok a tárgyalá
sok, amelyeket az Unió niíivészszcinélyzctének 
nevében Csorlos Gyula, Vágó Béla, Rátkai 
Márton és Z. Molnár László folytattak le 
Fcdudl Jenővel — annyival mindenesetre 
hozzájárultak az Unió helyzetének legalább 
részleges szanálásához, hogy

a Király "Színház bérbeadásának ügye már 
a legközelebbi órákban tető alá jut.

A tárgyalások hatása alatt ugyanis Faludi 
.Jenő revideálta a Király-Szinház bérbeadásá
nak föltételeit, azokon lényeges enyhítéseket 
eszközölt és az Így revideált szerződési terve
zetet vasárnap reggel újból átnyújtotta Lázár 
Ödönnek. Lázár Ödön még a vasárnap folya
mán letárgyalta az uj szerződéstervezet összes

Fi széles kalap a Ringen sétál„Korunk szenvedélyei"
Becs, julius 12.

(A Reggel alkalmi tudósítójától.) Ez a ha
talmas drap Borsalino, a béke boldog Borsali- 
noja, amelynek karimája határtalan, mint a 
polgári szabadság és mint a tenoristák dicső
sége... és ez a kalandos kis angol pipa a Bor
salino alatt és ez a lusta méltóság, amellyel az 
egész vidám terjedelem hömpölyög előre, mint 
egy vizi ünnepély a múlt Canale Grande-Ján... 
nem, nem csalódunk, ah, ez Ó, a mi Újhelyiül:! 
Itt sétál a Bristol elölt hátratett kézzel, pipá
ját az égnek és monokliját a szerelmes női ka
lapoknak szegezve. Hogyan, ő ma nincs a kor
zón Pesten? Él nem lehet képzelni. A Vigadó 
palotája egy árnyalattal sötétebb bizonyára, a 
miniszterelnökség sárga háza pedig elsápad, 
ha átpillant a pesti partra s nem látja lent a 
korzón a szépség és az örömök molett barátját, 
a pajkos romantikust, a keserves magyar vi
lágra örökké kéjjel mosolygó Újhelyi Nándort.

Üdvözöljük és egy kis inícrvjuba gurulunk 
vele:

— Mit csinál itt Becsben?
— Örülök az életnek — feleli minden habozás 

nélkül. — Imádom Bécset, Becs a legtökélete
sebben hivatott arra, hogy az életörömét in
kább fokozza, mint lelohassza.

— Ilogy tetszenek a bécsi nők, kedves mes
ter?

— Ha nem ismernék pesti nőket, csak bécsi 
nőt szeretnék ismerni. Csak egy hibája van 
Becsnek a szememben, az, hogy nincs a nőkhöz 
Duna-korzó.

bJ

lönösképen az itthon Hamupipőke-szerepet 
játszó Papp Jolánt, akiről egy nekibuzdult 
kritikus azt Írja, hogy „die slrahlend schöne 
und strahlend begabte Jolanthe Papp"...

— Puff neki!
— Hát úgy látszik, hogy Bécsben többet tud, 

mint Pesten. Egyébként pedig anzixkártyák- 
bán az ő részükről sincs hiány: aki él és léleg
zik, azzal tudatva lett az enormis, a kolosszális 
siker: Bécs második megvétele...

— Na és a pletyka?
— Egy szentimentális, szőke Habarémüvésznő 

a napokban csúnyán megfeledkezett a szenti- 
mentalizmusáról. Öt év óta hűséges gavallér
ját ugyanis rajtacsipte a Váci-utcában, amint 
kikenve, ltifenve, élesre vasalva sétált egy 
uriasszonnyal, akit szőke szentimentálisunk 
mint sétapartnert letiltott. Nosza, nem volt 
rest, odalépett a párhoz, a mössziőt bevitte egy 
kapu alá s vadonatúj ernyőjét formálisan da
rabokra verte rajta. De, úgy látszik, régen 
rossz az, ha már valakit verni kell, mert a sze
lődön aznap este, amikor a szőke (szentimentá
lis) azt hitte, hogy otthon várja őt, — nagy tár
saságban együtt vacsorázott a letiltott uriasz- 
szonnyal a Margitszigeten.
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vereséget szenvedett
válogatott csapatunk Stockh®lmi>an

Izgatott tömeg Beste az
(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap délután 

már 6 órakor nagy tömeg lepte el a nagykör- 
utat és a különböző szerkesztőségek előtt vert 
tábort. Pont 8 óra volt, amikor az első jelen
tés megérkezett Budapestre és amikor a hir- 
4idó táblákon megjelent

a 6:2-es vereség,
a közönség éktelen szitkozódásban tört ki. Az 
egyik szerkesztőség előtt pillanatok alatt le
tépték a táblát és a sárba tiporták. Öt perc 
múlva azonban már újból megjelent a csúfos 
kudarcot jelző híradás a futballért rajongók 
nem kis szomorúságára.

Somfai Elemér a bajnoki atlétikai viadal hőse
Magysxerü küzdelmekben két uj rekord dőlt meg, hármat pedig baáliátottak a 
versenyzők — A griffnráadaras atléták vezérkedtek az egész vonalon — Tizen-, 

hat bajnoksághői tizenkettőt hódítottak el

(A Reggel tudósítójától.) Nagyszerű élvezet
ben volt részük azoknak a sportrajongóknak, 
akik szombaton és vasárnap a kellemetlen esős 
idő ellenére is az Üllői-uti pályára kizarándo
koltak hogy a Budapest-kerületi bajnoki viadal
nak szemtanúi legyenek. Úgyszólván minden 
egyes számban izgalmas élct-halálharc folyt a 
bajnoki címért és a nagyszerű formában levő 
atléták

minden egyes rikord ellen rohamot intéz
tek

és sikerült is két rekordot ledönteniök, hármat 
pedig beállítottak.

A kéthónapos viaskodás hőse Somfai Elemér 
(MAC) volt, akit a 200-as gáton uj rikord alatt 
kivívott győzelme után a közönség rajongva 
üdvözölt.

— Éljen a „Xaxa“! hangzott minden oldalról 
és a legkiválóbb magyar atléta a viharos ün
neplés elől sietve távozott öltözőjébe, ahol a 
versenyen megjelent dr. , József Ferenc kir. 
herceg üdvözletét adták át neki.

Somfai mellett Barsi és Grosz voltak a baj
noki mezőny kimagasló alakjai. Rajtuk kívül 
Darányi, Gáspár, Püspöki, Egri, Bcjczy, Kar- 
lovits, Rózsahegyi, Gerő és Szepes az uj bajno
kok, akik mindannyian pompás eredményekkel 
szereztek meg a szép címet.

A vasárnapi eredmények:
I. 100 méterre síkfutás.

Bajnok: Gerő Foronc (KAOE) 10.8 mp. 2. Rózsahegyi 
(MAC) 10.9 mp. 3. Flnck (BBTE) 11 mp. — Biztoean 
nyerve.

II. Sulydobás.
Bajnok: Darányi József (MAC) 14 ni. 20 cm. 2. Bedő 

(BEAC) 14 m. 05 cm. 3. Forbáth (FTC) 13 in. 8-1 cm. — 
Darányi volt a titkos tipp.

III. 110 méteres gátfutás.
Bajnok: Püspöki Tibor (MAC) 1G.8 mp. 2. Muskát 

(MTK) 16.8 mp. 3. Magyar (MTK). — Püspöki egy, Mus
kát két gátat döntött.

IV. Magasugrás.
Bajnok: Gáspár Jenő (MAC) 1-0 cm. 2. Magyar (MTK) 

175 cm. 3. Vldóczy (MAC) 175 cm. — Kömény küzdelem 
folyt — a helyezettek között.

V. 400 méteres síkfutás.
Bajnok: Barsi László (BBTE) 50.4 mp. 2. Juhász (MAC) 

50.5 mp. 3. Gcrö II. (KAOE) 50.6 mp. — Barsi öldöklő 
ílnlshbcn nicllszélcsscggcl győz.

VI. Dlszkoszvetés.
Bajnok: Egri Kálmán (MAC) 42 m. 88 cm. 2. Szilre 

(MAC) 40 m. GG cm. 3. óscjtlicy dr. (BEAC) 38 m. 85 cm.
VII. 1500 inétores síkfutás.

Bajnok.- Ilejczy Lajos (MAC) 4 p. 13.1 mp. 2. Grosz 
(MTK) 4 p. 13.9 mp. 3. Bollonl (MAC) 4 p. 17.5 mp. — 
Az első 400 méteren Grosz vezet (60.5 mp.), utána Bclloni

PITROFF MIKLÓS
oki. gépészmérnök, autóspeolallstu

SOFFŰRISKOLÁJA
Fölvételi iroda: Erzsébot-körut 23. szám, I. omolot 1G. 
Tclofon: József 116-79. Kövotkoző olcsó csoporttnnfolyam 
julius hó 3l-ig jelentkezők részére. A tandíj részletre 
is űzethető, mirtdon pótdijazás nélkül. Saját luxus
autó. Magánkiképzés is.

eredményt a körutakon
A stockholmi viaskodásró! A Reggel tudó

sítójának alábbi távirata ad hirt.
Stockholm, julius' 12. 

(Érkezett este 8 óra 15 perckor.)
Szokatlanul síkos és mély pályán folyt le a 

8. svéd—magyar 'válogatott mérkőzés. Bar a 
magyar legénység mindvégig jól játszott, Bíri 
teljes indiszponáltsága folytán a svedek 6:2 
(3:0) arányú győzelmet aratlak. A magyarok 
góljait Takács lőtte. B.

Az eddigi 8 találkozásból Magyarország i al
kalommal győzött, Svédország csak egyszer, 
mig 3 esetben volt eldöntetlen a küzdelem. 
Gólarány: 18:11 a magyarok javára.

ós Bcjczy kerülnek az élre; 600 ni. ideje: 2 p. 10 mp.: 
1200-nál (3 p. 23 mp.) Bcjczy tör előro ós hiába Grosz
közismert lluishe, 8 méterrel verve marad.

VIII. Hármasugrás.
Bajnok: Somfai Elemér (MAC) 1431 cin. 2. Molnár 

(MAC) 1363 cm. 3. Farkas M. (MAC) 1315 cm. - Somfai 
az első ugrásával nyerte a bajnokságot.

IX. 200 méterre gátfutás.
Bajnok: Somfai Elemér (MAC) 25.5 mp. (Országos re

kord.) 2. Pallagliy (BBTE) 27.4 mp. 3. Plavcnszky 
(BBTE). — Elejétől végig fölényes vezetéssel nyerve.

A bajnoki viadal mérlege.
Tizenhat bajnokság közül a MAC tizenkettőt hódított 

cl, a BBTE kettőt, az MTK és a KAOE pedig egyel- 
egyet.

Somfai egymaga négy bajnokságban diadalmaskodott. 
Utána Barsi szerepelt a legjobban, aki kétszeres bajnok.

Az 5000 méteres síkfutásban és a 200-as gátban uj re
kord született, amig 100-on, 200-on és a tdvolugrdsban be
állították a rekordot.

A bajnoki miting befejezése után alkalmunk 
volt beszélni a MASz egyik vezéralakjával, aki 
a következőket mondta:

— A bajnokság napján atlétagárdánk for
mája tetőpontján állott. A MAC sikerének 
titka a „saját nevelés" és Vadas Iván tréner.

Vajda László Magyarország 
möiugrő bajjiraoka

(A Reggel tudósítójától.) Az OTE vándor- 
dijas uszóversenyének a keretében dőlt el

Magyarország müugróbajnoksága, 
amely a kvalitásos Vajda László zsákmánya 
lett, a'ki megismételte tavalyi győzelmét

Főbb eredmények:
I. 100 m. gyorsuszds: 1. Gáborffy (NSC) 1 p. 3.5 mp.,

2. Magyar (MTK) 1 p. 7.2 mp.
II. 100 m. mellúszás: 1. Barta István (ITT. kér.) 1 p. 

2G.G mp„ 2. Stoinor (MTK), 3. Bitiek (VÁC).
ITT. íoo m. hátuszás: 1. Barta Károly (NSC) 1 p. 20 mp.,

2. Wenezcl (FTC) 1 p. 25.4 mp.
IV. 70 m. hölgygyorsuszds: 1. Ullrich Ilus (MUE) 57.2 

mp., 2. Kraszner Vilma (MUE) 58 mp.
V. Junior vegyes staféta, .7X70 m.: 1. VÁC, 2. MUE,

3. MTE. óvás alatt.
VI. Magyarország miiugró bajnoksága. Bajnok: Vajda 

Jászló (VÁC) 123 ponttal, 2. Nagy (FTC) 3. Lenhardt 
(OTE), 4. Grünzweig (Eger).

Vizipólómérkőzés (barátságos): OTE-MTK 3:3. Biró: 
Barta István.

A

CSILE ÁGH EGYI
strandfürdő

———— .•.■.■■■m-inrrTTrwTirrir—nnHii—w 
a nyár szenzációja, mert Jóval olcsóbb kiránduló- és fürdő

hely móg a legkisebb dunai strandnál is. — Húszezer 
négyszögöl területen épített,’mintogy 2000 ms felületű 

3 különböze mélységű 23 fokos langyos, üdítő 
ásványvízzel telitott fürdőmedence, 2 hatal

mas homokfürdő árnyas erdőrérr,•.lettel, 
tornaszerok, plng-pong-lercm biztosít

ják n közönség legváltozatosabb 
szórakozását. — 860 kényelmes 

vasbeton kabin sokezer
votkőzővol,

1 ■ ------------------------- ■ .. I Ilii TI l»M I1IJ II «■!

jazz-bimd

Naponta 
sok külföldi tekinti 

meg a már vil-íghirüvó vált
Csiliaghegyfi strandot

Olcsó kombinált jegyek villamossal, az Ál
talános Beszerzési összes utcai pavlllonjnlbnn.

A Pálffy-térl helyiérdekű állomáson a megszokott 
kombinált jegyek, honnan 30 porc alatt közelíthető 

meg a fürdő. Tiszt viselőknek hétköznaplényegos kedvezmény 

Kabin- és kombinált jegy* 
elővétel: Andrássy-ut 27, sz.

paris váltogatott vklpútocsapaíát 
levertoK a ierencvárosiak

11:0!
(A Reggel tudósítójától.) A 'túrázó ferencvá

rosi vizipólócsapat diadalutját Parisban fe
jezte be és ott hatalmas gólarányu győzelmet 
aratott, amelyről A Reggel párisi tudósítója 
az alábbi távirati jelentésében számol be:

Páris, julius 12.
(líjrkezett este 11 óra 40 porckor.)

Elejétől végig fölényesen vezetve, 11:0 (5:0) 
arányban győzött az FTC vizipólőcsapata Pá
ris legjobbjai fölött. A magyar fiuk mellett 
lelkesen tüntetett a sovén francia közönség. P.

Eldőltek a Fertökerület uszóbajnokságal. (A Reggel 
tudósítójának tclefonjelcntése.) A Soproni Pannónia Uszó- 
cgyosülot rendezésében megtartott fertőkerületi úszó
bajnokságokban a következők győztek: Gálosok Gyula, 
Benkő Margit, Szalag Béla, Strauss Tora, Wcissenbacli 
Vilmos.

A BTK lioxohM győztek az egész vonalon a TIT. kor. 
TVE—BTK klubközi boxvorsonyón, amelyen különösen 
Schick, Leltnor, Cznjkó és Wollner tűntek ki stílusos 
munkájukkal.

Megverték a Vasasokat Szombathelyen. 
(A Reggel tudósítójának tclefonjelcntése.) Az 
SzSE fölött 3:0-ra diadalmaskodó Vasasok va
sárnap a SzJ/í-kal kerültek szembe és 1:0 (1:0) 
arányú reális vereséget szenvedtek.

Bárány István a favoritja a párisi Graná 
Prix-nek, amely a „VAuto" rendezésében a 
franciák nemzeti ünnepén, kedden kerül el
döntésre 100 méteren. Az egri Bárány legvesze
delmesebb ellenfelei, a svéd Arne Borg és 
Trolié nem állanak starthoz.

Lovaregyleti verse^yeK
Tó(r«5 hanüicep.

I. Ascanio (Takács) 
TI. Melia (Tóth B.)

III. Koppány (Kovács L.)
A borus-csős időben hiányoztak a Lovarcgylet vasár-, 

napi versenyeinek megszokott ünnepélyes keretei. A gaz
dagon összeállított program nagyobb látogatottságot érde
melt volna. A minden izében változatos versenyek közép
pontjában az 1600 méteres Tátrai handicap állett. Nyolc 
telivért nyergeitek föl a 75 milliós díjért. A startolok so
rában egy-két igazi nagyság is helyet foglalt. Ott volt 
a -két év előtti Kiraly-dijgyőztés Ascanio, a tavalyi és 
idei, Kanca-dijnyerők, Agrasl és Pimpó, aztán egynéhány 
sok' csalódást hozott, de még mindig nagyratartott ló: 
Xyphias. Bogey, Koppány és a legalacsonyabb súlyt vivő' 
Melia, A fölkcntorezcsnól Koppány és Melia festettek a 
legjobban s ez utóbbi mutatott legtöbb kedvet a feneket
len sárban való lubickolásra, mig Pimpó fáradt és ked
vetlen volt. Nyilván nem volt Ínyére a szokatlan talaj. 
Start után rögtön Melia állt, az élre s némi térelőnnyel 
végig vezetett. A túvoszlopnál Ascanio bocsátkozott vele 
küzdelcmbo s a cél előtt pár lépésnyire sikerült is a les
vári lónak némi .előnyt Kicsikarni. Az utolsó métereken 
Koppány és Xyphias törtek elő, de Melia mögött csak a 
harmadik és negyedik hellyel voltak kénytelenek meg
elégedni. A kitiinőesélyü és fogadásokban legjobban tá
mogatott Agrasl Szabó L. II.-vei teljesen formája alatt 
futott. A Tátrai handicap kitűnő sulyolosztását a ver-, 
seny oredinónyo igazolta. A három helyezettet nem több, 
mint ogy hossz választotta csak el.

A nap részletes eredménye:
I. futam: 1. Iloystcrer (2tú) Martinék. 4. Fonóka (4) 

Schejbal. 3. Phryno (2!ó) Stolz). Fm.: Sárgám, Székely
vér, Győztes, Pomona, Tündi, Marilla. Nepomuk. %h, %h. 
Tót.: 10:27, 14, 16, 20. — II. futam: 1. Piczikém (5) Mar
tinék. 2. Dsungcl (l’,i) Sajdik. My Pét (8) Gutái. Fm.: 
Fácán, Rozgonyi, Marmara, Kontár, Cserkésző, IHockhcnd, 
Facetté, Gyöngyi, Slcppcr. -líli, J.íh. Tót.: 10:76, 17, 14, 22. 
— 111. futam: 1. Ascanio (3) Takács .1, 2. Melia (10) Tóth 
B. 3. Koppány (5) Kovács L. I'm.: Parádés, Agrasl, 
Xyphias, Bogey, Pimpó. :hh, 111. Tót.: 10:58, 20, 24, 18. —
IV. futam: 1. Milcva (2) Schejbal. 2. Bocskay (2H) Sajdik.
3. Uzsok (2) Gulyás B. Fm.: Nandino, Jutka, Tanácsos, 
Bordái, Hajrá, Barát, Kirgiz, Dombó. fejh, 3l4h. Tót.: 
10:27, 12, 12, 12. — V. futam: 1. Belmont (p) Stcnzl. 2. 
Eszmény (4) l’flsztor. 3. Sadko (I) Schejbal. Fin.: Blamir- 
ter, Eladólány, Évi, Verkn. Felperes, Horkant. Bimbula, 
Chccky, Maid, Rikkancs, Victoiro. 111. 214h. 'lót.: 10:25,
12. 15, 13. — VI. futam: 1. Frivol (2’í>) Gulyás B. 2. Ber- 
gére (2’A) Szabó L. II. 3. Embonn (3) Sajdik. Fm.: Bal
lada II., Pianissimo, Planéta, Silenn. •Kh. Tót.: 10:29, 
14, 15, 14.

Bookmakerek fogadóirodái:
IV, Kossuth Lnjos-utcn 14,
VI, Andrássy-ut 45,
VI, Váci-ut 1, 

.Vili, Rákóczi-ut 51

Start és Fix fogadások
Legközelebbi versenynapok: julius 14,16,18,19

-------------- ----- ------------------------------------------------------------------r
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