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ithlen ma Budapestre érkezik 
ás Iwddeí? továbbutazók

somogymegyei birtokára
Alaktalanok a minisxterelnSk elter
jedt hírek — Bethlen és Vass mai ianáísskoaása

(A Reggel tudósitójdtól.) Gróf Bethlen István 
gödöllői tartózkodásával kapcsolatban az a hír 
terjedt el, hogy

a nnnif-zierelnök egészségügyi állapota meg. 
rend ült..

Politikai körökben, párlkülönbség nélkül, rész
véttel és megdöbbenéssel beszéltek arról, hogy 
a miniszterelnök idegzetét a genfi utazás, a tűi- 
feszített munka és a még ki sem hevert vakbél
operáció annyira megviselte, hogy hosszú ideig 
nem is gondolhat hivatalának átvételére. Ilyen 
körülmények között sokan azt is tudni vél
ték,' liagy a miniszterelnök kénytelen lesz sza
badságidejét hónapokkal meghosszabbítani és 
tekintettel arra, hogy ezek a hírek máris a 
legfantasztikusabb találgatások lavináiért, in
dítói iák meg, szükségesnek tartottuk, hogy 
Bethlen egyik bizalmas Livihez,

A1 in ássy I ászlőh nz,
a kormánypárt ügyvezető alclnökéhez fordul
junk fölvilágosiláesérí, aki A Reggel munka
társának a következőket mondotta:

— A miniszterelnök ur betegségéről elter
jedt hírek teljességgel alaptalanok, Éppen teg
nap beszéltem báró Prónay György miniszter
elnökségi államtitkárral, aki Gödöllővel állandó 
összeköttetést tart fönn és

a miniszterelnök egészségi állapotáról a 
legnivgnyugtatóbh kijelentéseket tette.

A miniszter elnök egészségének teljes helyre- 
allása mellett bizonyít, az is, hogy legközelebb 
már elhagyja Gödöllőt és a fővároson keresz
tül somogymegyei bérletére, Inkcpuszlára uta
zd,-. ahol nyári vakációját fogja eltölteni.

A Reggel értcsüléi-e szerint Bethlen grófné

Magyarország részvételével 
hatalmas gazdasági. fcoMiwIerációt tervez

nek Belö.rádlfea.n
Az ujj Pasles-kormány programjába vette wyolc dEwamentá és Ballcán- 
«).?.»sn gazdasági szövetségének megteremtését — Pasics bizalmasa, 
Jovánovics volt bécsi és londoni szerb Ír. U vet, nyilatkozik. Magyar

ország szerepéről a délkeicteurépai konföderációban
Béig rád, julius 19.

áj Reggel tudósítójától.) Mialatt. Pasics és a 
tíoams-purt kormányalakítási tárgyalásai foly- 

,a Politika kulisszái mögött, sok szó esett 
l'1,7’ ’i- .’í’^y ílz n,i koalíció olyan nagyszabású 
^"'politikai programmal jön, amely a dunai 
'/if'Oderaciónál tágabb gazdasági, szövetségbe 
avarja egyesíteni a Balkán és a Duna-medencc 
a J'z a terv Abból a meglepő uj gon-
olatbol indul ki, hogy Jugoszlávia szakit a 

1(atszlav politikával, mert a délszlávoknak 
incs többé szükségük Oroszország protekció- 

n^e,,kczőleg, a ioléledő orosz impe- 
,iin lz”.l.’iK, .V(\8?-edelmet. jelentene .Jugoszláviára, 

e a lobbi délkeleteurópai országnak is létér- 
orosz és a német világuralmi tö- 

i JcV, védekezzenek. A terv, amely 
megbízható hírek szerint

12 uj Pasics-kormány külpolitikai pro- 
gramja, 

éppen a fővároson való keresztülutazás előké
szítése érdekében szombaton este Budapesten 
járt, a miniszterelnökségen megtette a szüksé
ges intézíkedéseket és még aznap visszautazott 
Gödöllőre.

A miniszterelnök feleségével együtt ma, 
hétfőn, érkezik vissza Budapestre, az éjsza
kát itt tölti és kedden reggel továbbutazik 

inkeptiszíára.
Közérzése annyira javult hogy Gödöllőn, ahol 
programszerűen egy hetei töltött el, mint a 
kormányzó vendége, napimként több órát dol
gozott. Kormánykörökben bizonyosra veszik, 
hogy ougu-Aus végén már munkaereje teljes
ségében veszi ál hivatalát helyettesétől, Pass 
József népjóléti minisztertől, aki ma alkalmat 
fog tel'tini ar' ? hogy a fővároson, átutazó kor- 
múi!\ dni'i;i: d<. részletes jeleivé:t tegyen és 
megbeszélje vele a legidőszerűbb politikai és 
gazdasági problémákat. E problémák sorában 
termeszedcc-cn olyan kérdések is vannak, ame
lyek csak a Népszövetség pénzügyi bizottságá
nak legközelebbi ülése után, szeptemberben 
lesznek megoldhatók. Éppen erre való tekin
tettel •

a miniszterelnök elsősorban arra fogja föl
használni szabadságidejét, hogy a szeptem
beri genfi tanácskozás anyagát előkészítse.
Augusztus utolsó napjaiban azután újból ki

utazik Genfbe és részt fog venni a Népszövet
ségnek szeptember elején kezdődő tanácskozá
sán. fi'á . ollétébon ismét ’/<Tss népjóléti minisz
ter fogja helyettesiteni, aki ilyen körülmények 
között csak szeptember közepén kerül abba a 
helyzetbe, hogy a kormány ügyeinek intézését 
végleg átadhassa Bethlen miniszterei nőknek.

Somfai, Bárány, 
Szepes

Vakáció van, a magyar gyerekek, akik el
mentek a külföldre küzdeni hírért, dicső
ségért, diadalért, egymásután, hozzák haza a 
modern lovagi tornák pályabéreit. A bozon
tos Somfai Elemér Londonból hozza a hár
masugrás bajnokságát, az egri diákok ifjú 
hőse, Bárány Pista, Párisból hoz el egy 
olyan nagy dijat, amely az egész világon 
arany vitézségi éremnek számit, Szepes Béla, 
a nagy „dárdaforgató“, ama Shakespeare és 
az Ivanhoe hősei földjéről ragadja el a gerely
vetés elsőségét, pedig ezen a földön az Ar- 
thurok, Henrikek, Richárdok és más régi ki
rályok óta mindég tudtak a férfiak bánni a 
lándzsával és más hajitószerszámokkal. A 
magyar zászló, a mi hervodt trikolórunk föl
röppent a bajvívó térségek árbocaira, ame
lyeket az öt világrész minden országából 
szivdobogva figyel nemcsak az izmai teljé
ben bizakodó ifjúság, hanem a versengések
ből immár félreállott férfiasság is. A piros- 
fchér-zöld fölröpült, mint egy exotikus ma
dár, künn Európa fórumán és megint csak 
meg kellett tudniok a földgömb lakosainak, 
hogy van valahol egy könnyes, bánatos, árva 
kis ország a földkerekségen, ahol már csak 
Szűz Mária palástjában bizakodnak az em
berek, de amellett, igyekeznek a régi hősko
rokból való férfiaknál is derekabb nemzedé
ket nevelni: talán éppen azért, mert ennek 
az országnak történelmi múltja, büszkeség
gel koszoruzott tiszta homloka oly fájdalma
san aláztatott meg a világháborúban. ma
gyar zászló, ime, amely oly fáradtan hanyat
lik el itthon, künn a honfoglalókorabeli út
mutató madár szárnyalásával igyekszik a 
legnagyobb magasságok felé, hogy meglás
sák őt Délen és Északon, hogy fakult és ron
gyolt állapotában is híven tükrözze szivdob- 
banásos színeiben mindazokat a történelmi 
vitézségeinket, amelyekkel úgy ki van rakva 
a múlt idő, mint az éjszakai égboltozaton a 
Hadak útja csillagokkal. Szenn3res, üszkös 
gondjainkból erre a nyári vasárnap alko
nyaira felkönyökölve lássunk ismét gyönyörű 
szellemalakokat magunk körül... Árpád ki
rályokat és Toldikat, a bajnoki térségen is 
pompázó Mátyásokat és liliomos uralkodó
kat ... Álmodjunk. A magyar történelem, 
mintha engedni kezdene ájult, mély gyászá
ból, mintha most kozdeno uj lapot írni a 
magyar sors csuklyás, kifürkészhetetlen 
szerzetese, amikor fiaink külföldi diadal
mait jegyezgeti... Nem lehet, nem szabad 
a londoni ós párisi sikereket lekicsinyelni. 
Hüs szellő ez a tikkadtan bandukoló magyar 
vándor számára Európa köves országutján. 
Legnagyobb diplomáciai eredményünk ön
állóságunk óta. A háboruszillto tcspedt 
csiiggedés, tompa kétségbeesés, a magyar 
bajnokfluknak az ogész .világra elhallatszó 
hurrázására fog enyhülni igazában, hogy 
könnyes tekintet helyett b’üszko sugárzással 
nézhessünk nemzeti színeinkre.

eredetileg a régi Szerbia egyik előkelő és 
nagy szerepet játszott diplomatájától szárma
zik, aki jelenleg a. belgrádi parlament tagja én 
a külpolitikában Pasics bizalmas tanácsadója. 
Jovánovics .lován a háború kitörésekor bécsi 
követ volt, innen Londonba került, ahol a béke
kötésig képviselte Szerbiát. J Reggel tudósí
tója beszélgetést folytatott c régi diplomatával

a (léik Jete'.író mii konföderációról, amelybe 
Magyarországot is meghívnák.

Európa békéjének legnagyobb veszedel
mét —- mondotta Jovánovics — Németország és 
Oroszország régi erejének és befolyásának föl- 
támadásában látom. Az egyik a Rajna és Var- 
dar torkolatára aspirál, a másik a Dardanel
lákra. Nézetem szerint ez ellen csak egy olta
lom van. Nem a dunai konföderáció, vagy a 
Balkán-államok konföderációja, amely inkább 
>oli!ikai jellegű szövetkezés és az egyes érdé- 
<clt államok rejtett politikai céljait, szolgálja, 
íancm a balkáni és keleteurópai államok gaz-
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dasági szövetsége, amely egyedül képes gátat 
vetni a földiedé német és orosz imperializ
musnak. Ez a kombináció azt jelenti, hogy

Albánia, Ausztria, Bulgária, Csehország, 
Görögország, Jugoszlávia, Magyarország cs 
Románia egy nagy gazdasági szövetséget 

alkotnának,
amelynek főkikötője Szaloniki lenne. Egyen
ként ezek az országok az orosz es nemet impe
rializmusnak nem fognak ellenállni tudni, 
csak akkor, ha idejében fölfogjak a veszedel
met és előkészítik a védelmet.

Megkérdeztem, milyen lenne Magyarország 
helyzete a délkelet európai konföderációban?

— Magyarország — felelte Jovónovics —
■ .... .. n—

Ripka főpolgármester:
„Ha a polgármester-kérdés nem lenne, már< 
túl is volnánk a legnehezebb akadályokon" 
Vasárnap délben a főpolgármester elutazott Reichenhallba

(A Reggel tudósitójától.) Ripka Ferenc fő
polgármester vasárnap délelőtt még bent járt 
hivatalában, délután lh.2 órakor azonban már. 
el is utazott Németországba. A Reggel munka; 
társának alkalma volt arra, hogy a Keleti 
pályaudvaron beszéljen

Ripka főpolgármesterrel,
aki közvetlenül elutazása előtt a következőket 
mondotta:

— A bajorországi Reichenhallba utazom, 
ahol három hétig kúrát kell tartanom. Nyári 
vakációmnak második részét Fonyód-Bclatele- 
pen töltöm el és azt hiszem, szeptember előtt 
már nem is veszem át hivatalomat, amit annál 
könnyebben meglehetek, mert hiszen a tör
vényhatósági bizottság legközelebbi közgyűlé
sét szeptember második felére tervezzük. A fő
város ügyeinek eddigi alakulásával meg lekö
tünk elégedve és az a szép egyetértés, amellyel 
a közlekedési bizottság tagjai vitatták meg a 
napirendre került kérdéseket bizalommal tölt 
el a jövőre nézve. A szélsőjobboldalról ugyan 
sok rosszakaratú támadásban volt részem, azok 
az aggodalmak azonban, amelyeket bizonyos 
oldalról a demokratikus biok előnyomulásához 
fűztek, alaptalanoknak bizonyultak. A biok 
képviselőtagjai olyan korrektül viselkedtek,

Abdul Kadir herceg 
nem fulladt a Danába^ jól érzA magát, 

csak pénze nincsen
A vizbefult törököt, is Alxiul Kadirnak hívják, de aiem azonos 

a herceggel
(A Reggel tudósítójától.) Amint a vasárnapi 

lapok közölték: a Lágymányos melletti holt 
Duna ágnál szombat délután egy férfi fürdés 
közben belefulladt a vízbe. Parton hagyott 
ruháiban egy török útlevelet találtak, amely 
Abdul Kadir névre szólott. Ennek alapján 
megírtak a lapok, hogy a szerencsétlenül járt 
ember: Abdul Kadir török herceg, aki inár 
több mint egy éve állandóan Pesten él 
emigrációban. A Reggel munkatársa ellátoga
tott a herceg zuglói villájába, hogy Abdul 
Kadir hozzátartozóival beszélhessen. Leg
nagyobb meglepetésünkre nemcsak a hozzá
tartozókat, de megát a herceget is megtaláltuk 
a villában:

Abdul Kadir él és a legjobb egészségnek 
örvend.

Alájr a házmester, aki tüzetes kérdezősködés és 
igazoltatás után kinyitja a kis villa kapuját, 
újságolja, hogy a herceg maga mutatta, neki 
az újságcikkeket, amelyek őt elparentálják. 
Csakhamar bejutok Abdul Radírhoz. A her
ceg — Abdul Kamid szultán hetedik fia —- 
•10 éven innen van még, alacsony, szemüveges, 
fáradt arcú férfi, de most vidáman, nevetve 
jön elem. Tört németséggel beszéli:

— Olvastam a lapokban, hogy meghallani.
AJ ég hozzá elég csúnya halállal, mert nem 
lehet valami kellemes dolog a vizbefulladni. 
A titkárom reggel kétségbeesve rohant ide,

Milliókat takarít meg 
Íí Opalograph 

nyomtatványait.
jegj zókekot, lajstroinoknt, kottát, rajzot atb. Korlátlan pél- 
aanyszn inban, ininden nzinbcn : tlazta? óles levonatok, <*ny. 
■■crtl kezelés! Díjmentesen bemutatja, ajánlatot kulrl: 
K? jSTF *®lotaar, Dustapast, IV, Feranclek- 
& w ■ ■"> *«r« 2,, fölemelet. Telefoni J, 152-19

aRescel
alapjában véve agrár-, de fejlődésben levő 
ipari állam is.

Ha Magyarország állami létének és függet- 
len sógének teljes biztosítása mellett be- 
lépne a délkcleteurópai gazdasági H^vet- 
segbe, ipara és kereskedelme follenaulne, 

mert földrajzi fekvésénél fogva, jó piacot ta- 
lálna Jugoszláviában, Romám ab un és Bulgá
riában. Budapest már a bábom elovt is erő
sen érezte Berlin nyomását Magyarországnak 
ós Ausztriának csak úgy van jövőjük, ha Né
metországtól ‘eltávolodnak. Ha Németország
hoz politikailag közelednónók, a német ipar le
tiporná és a német imperializmus elnyelné 
őket.

vehesse feleségül a hercegnőt.
Hogy mindez i.gy vun, ahogy én gondolom, azt 
uz is bizonyít,|p, hogy — amint az újságban 
olvastam - annak a török útlevélnek egyik 
lápján ezt a ceruzával iit nevet találták: 
Mustafa. Hat ez ő, a Must a Fa Aíif.

Nem lehet elhitetni Abdul Kjidir hercegffclj 
hogy valószínűtlen, amit mond és sokkal több 
a lehetősége unnak, hogy egyszerit névcsere 
okozta a tévedést. Ragaszkodik hozzá, hogy 
a ielesege, meg „a rossz Mustafa'* csinálták 
az egészet... Anyagi ügyek kerülnek még 
szoba. A herceg elmondja, hogy abból a sze- 
renj fiponuzsbol cl, limit legidősebb fivére

KX’V.

küld neki angliai petróleiungyáiának jövedel- 
tűéből. Feleségének távozása anyagilag ua. 
gyón érzékenyen érintette. A villa is a her
cegnő nevére van írva, aki el is akarta már 
adni néhányszor, folyton jönnek vevők nézni 
a villát, de ezeket már be sem engedi a ház
mester (ezért a szigorú igazoltatás a kapunál), 
a telekkönyvi birlo'kbcjegyzcs megsemmisíté
sére port indított a herceg. Ezt különben a 
kapu előtt kis tábla közli az arrahaladókkal, 
nehogy valakinek kedve legyen megvenni a 
villát a hercegnőtől. Bemutat még Abdul 
Kadir csinos, szőke barátnőjének — vagy hu 
úgy tetszik:

háremhölgyenek —
ós gyermekeinek is. Három fia van a herceg
nek, kotlő — 5 és 6 evesek — a feleségétől, a 
harmadik, nyolchónapos kisfiú anyja: a barát 
nője, aki már akkor is ott lakott a villában, 
amikor a herceg együttélt a feleségével. A két 
idősebb fiú jól beszél maavarvl, a nagyobbik 
ősszel már iskolába kerül. Elbúcsúzom a her
cegtől és hozzátartozóitól. A kapu előtt többen 
jönnek elém: a szomszéd lakók, izgatottan 
kérdezik: igaz-e, hogy a herceg a Dunába fűlt? 
Mikor megtudják, hogy semmi baja, örömmel 
mondják: hálistennek! Szeretik a herceget. 
Talán inkább részvét ez, mint szeretet: tudják 
róla, hogy szerényen, olykor, ha a havi 
apanázsa már elfogyott: nélkülözések közölt 
ét. Az egyik szomszéd beszéli, hogy a múlt
koriban látta a kapun kilépni a herceget, kar 
jón két fölöltővel. Kiváncsi volt: hova viszi 
Abdul Kadir a fölöltőket, azért nyomon kö
vette. És látta, amint a herceg, Abdul Hamid 
császár fia, lopva besurrant a fölöl tőkkel — a 
zálogházba...

♦’
A Reggel munkatársa ezután más oldalról 

szerzett információi alapján megállapította, 
hogy a lágymányosi Dunaágba fulladt ember 
szintén török volt, neve valóban szintén 
Abdul Kadir. Ez az Abdul Kadir azonban 
török kereskedő, aki gyakran fordult meg 
Pesten. A IX. korfuiéi egy vendéglőjében 
amely a pesti törökök találkozóhelye, jól is
merik. (h. i.)

Búd pénzügyminiszter 
e héten tárgyalja Se Mr Smüth- 
szel a beruházási programot

Méfj Júliusban megkezdik a program 
végrehajtását 

tudósitójától.) Búd 
szombaton délután, 
cs elutazása előtt

János pénz-
Balatonalmá- 

legközelebbi
(A Reggel 

ügyininiszter 
diba utazott 
terveiről a következőket mondotta, A Reggel 
m unkatár sána k:

— Nyári vakációmnak a kérdését úgy oldot
tam meg, hogy hetenként 3—d napot töltök föl
váltva Balatonalmádin és Budapesten. Né- 
hánytnapos pihenő után kodden vagy szerdán 
érkezem Budapestre ós akkor kerül majd sor 
arra, hogy

a már teljes részletességgel megállapított 
beruházási programot letárgyaljuk Mr. 

Smith népszövetségi főbiztos úrral,
Ezek a tanácskozások nem fognak sok időt 
igénybevenni és igy bízom abban, hogy

a beruházási program végrehajtása meg 
ebben a hónapban megkezdődhetik ás az 
állami rendelések hatása a gazdasági élet 
minden vonalán jótékonyan érezhetővé 

válik.
Más forrásból úgy értesül A Reggel munka

társa, hogy a pénzügyminisztérium rövid 
időn belül, cl fog készülni az uj költségvetés 
tárcánként! részleteinek összeállításával is.

Elutazás miatt
w

elsöpangu
SZOílPGff., 

antifc butovofi, eíc.

érdeklődés naponta 11 12 között: Aradi-utca 59, 
in, cin., 2-en fiz á mii festfimütorcm
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hogy ha továbbra is ezen az utón haladnak- a 
főváros ügyeinek intézése a legmegfelelőbb 
mederbe fog terelődni.

Annyi bizonyos, hogy én nem fogom őket 
becsapni.

Ük maguk mondották, mennyire jó hatást tett 
reájuk, hogy erre velük szemben még csak kí
sérletet sem tettem és kijelentették, hogy amíg 
ezt az őszinteséget fogják részemről tapasz
talni, bizalommal lesznek irántam. Ebben a 
tekintetben aggodalomra nincs okuk, mert 
egyéniségemmel jutnék ellenkezésbe, ha letér
nék az őszinteség és a méltányosság útjáról. 
Ilyen körülmények között

bizonyosra veszem, hogy az uj törvényható
sági bizottság munkaképessége biztosit, 

ható lesz.
Munkatársunk most megemlítette, hogy a fő

város közönsége most már csak
a polgármesterkérdés megoldása

elé tekint izgalmas érdeklődéssel. Errevonat- 
kozóau Ripka főpolgármester a következőket 
mondotta:

— Ezen nem is csodálkozom. Mert bizony, hu, 
polgármesterkérdés nem lenne, akkor már túl 
is volíiánk a legnehezebb akadályokon...

ő is azt hitte, hogy már valahol a Duna fene
kén fekszem. Megnyugtattam, hogy még élek, 
aztán együtt elolvastuk az újságcikkeket. 
Amikor ezekből megtudtam, hogy annak az 
állítólag vizbefult embernek a kabátjában egy 
török útlevelet találtak, amely az én nevemre 
volt kiállítva, az volt az első gondolatom, hogy

ez az egész dolog misztifikáció és a felesé
gem keze van benne.

A feleségem, Mustafa Medzsidc hercegnő — 
amint ezt annak idején a lapok is megírták — 
két hónappal ezelőtt megszökött a házamból. 
Magúval vitte a holmiját, az értéktárgyait, 
sót egyet-mást az én értéktárgyaimból is. 
Budára költözött és válni akar tőlem. Én ebbe 
nem akartam beleegyezni, nekem ugyan ő már 
nem kell do két kis fiunk vau, akik most itt 
ölnek velem, azt akartam, hogy jöjjön vissza 
hozzájuk. A hercegnő viszont sürgeti a válást, 
van neki egy Mustafa. Afif nevű titkára, qBh 
akar feleségül menni. Ez a Mustafa rossz em
ber, en bizonyosra veszem, hogy ő csinálta, 
most ezt az egész dolgot, ö tette bele valami 
regi útlevelemet egy kabátba és lette a partra. 
Jgy akarta elérni, hogy engem halottnak higv- 
jenek és 6 — talán külföldön,

a halálomat költő újságcikk alapján — el.
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Részeg katonák szuronyrohama 
egy rendőr elien a Viola-utcában 
A rendőr fejbelőtt egy garázdálkodó katonát — Öt súlyos 

sebestHtje van a véres korcsmái verekedésnek.
(A Heggel tudósítójától.) Szombaton éjszaka 

szokatlanul hangos volt « IX. kerületben a 
Tűzoltó- és Viola-utca környéke. Jajkiáltások, 
rendőrért való segélyhívások és füttyjelek 
verték föl a csöndet, úgy, hogy pár perc múlva 
mindenünnen rendőri készültség sietett ahhoz 
a verekedéshez, amely a Tűzoltó-utca és Viola
utca sarkán levő Seidler-féle kocsmában zaj
lott le. Katonák különböztek össze kocsmai 
vendégekkel, macával a kocsmárossal, végül 
az intézkedő rendőrrel és a kocsmai duhajko
dásnak oly véres következménye lett, hogy

a mentők öt sebesült embernek nyújtottak 
első segítséget.

Seidler Miksa kocsmája a Viola- és Tűzoltó
utca sarkán, emeletes ház tágas, földszinti he
lyiségében van. A kocsma ivója mögött üveg
fallal van elkerítve a jobb vendégeknek való 
hely és itt az üvegfal melletti hosszú asztalnál 
telepedett le négy fiatal közhonvéd. Először 
egy liter bort rendeltek s azután következtek 
a többi literek, de a fiatal katonák alighogy 
körülnéztek a helyiségben, amelynek falán 
Petőfi képe alatt nagy betűkkel a következő 
föl ír ás állott:

„Hangosan énekelni és Idrmdzni rendőrileg tilosV' 
elkezdtek énekelni és mind szélesebb jókedvvel 
dalolgattak. Seidler Miksa vendéglős figyel
meztette Őket a fölirásra és arra kérte a kato
nákat, hogy csöndesebben vigadjanak. A hon
védek néhány percig valóban halkabban du- 
dolgattak, de utána megint fölharsant a hang
juk. Közben a szoba hátsó részén levő asztal
nál néhány civilemberro tévedt a tekintetük s 
csakhamar különféle megjegyzéseket tettek rá
juk. A civilek, a környéken lakó munkások, 
fizettek ós eltávoztak a helyiségből. Az idő már 
későre járt és éjfél után a már részeg fiatal 
katonák át át szóltak a szomszéd asztalhoz, 
ahol két férfi két nő társaságában sörözött. A 
vendéglős látva, hogy itt baj támad, elküldött 
a közeli Mária Terézia-laktanyába és intézke
dést kért az egyre harciasabb katonák ellen. 
A laktanyából nem jött ki senki és bent a kocs
mában már

előkerültek a szuronyok,
amikor valaki a közelben szolgálatot teljesítő 
rendőrért szaladt. Kuli János 28 éves rendőr 
lépett be a kocsmába.^ Odament a katonák asz
talához, fölszólította őket, hogy tegyék el a ba- 
jonetteket és viselkedjenek csöndesen. A kato

71 marokkói harctérről 
fiazaszökötí egy budapesti táncosnő

Pesti hadseregszállitó Melillában — A tetuani magyar pucerájos — A városok 
alatt folyik a harc, benn zsúfoltak a színházak — Magyar artista-trupp 

a riff-kabilok vonalain
(A Reggel tudósítójától.) A riff-kabilok harc

vonaláról eleven harctéri tudósítás érkezett 
Budapestre, egy kékszemü, szőke táncosnő, Er
dős Irén személyében. A táncosnő, aki a műso
ron, a ikaíbilők földjén a harciasabb hangzású 
Iréné Bükkerdö néven volt ismeretes, tulaj- 
donkópen szökve jött el Marokkóból, de nem a 
riff-kahilok, hanem a saját igazgatója, Mayer- 
hoffer Ferenc, voílt pesti artista elől szökött. A 
pesti Mayorfhoffer Marokkóban még a kábítók
nál is féíelmcttesebbnok bizonyult... A szöke
vény táreoanő érdekes dolgokat mondott el a 
budapesti társulat harctéri kalandjairól. A tár
saság még a múlt óv decemberében indult el 
Budapestről. Azúr c a és partnere (Mayerhoffcr 
os felesége) szerződtették a külföldi turnéra 
10 pezeta napidijjal a társulat tagjait, akik a 
következők voltak: Bence Rózsi, Ilosvai Ica, 
Varkonyi Holla, Bergcr Rózsa, Grollik Erzsi, 
G'rünhut Joli, Adáim-Dula Manci, Bükkerdö 
Irén, Asztalos Imre és a Baklanoff néven is
mert orosz táncos, Száraz Laci. Előbb Olaszor
szágban, máid Francia- és Spanyolországban 
szerepeltek Ballet-Pannonia-Ruslaott. néven és 
egyszerre csak odaát voltak Melillában.

— MelÜlában — beszéli a táncosnő — két na- 
Sfy?11,, szép színház van s a városon kívül gyö
nyörű ieaiházak. Ezek elegáns, variotószerü 
tanclokáloík, itt még sók az ©utópiái kereskedő, 
spanyol katonatiszt. De a főközöniscg a gazdag 

.A v^r0B tömve spanyol katonasággal. 
Kétheti szereplés után Tangerbe mentáink, in- 

a háztetőkről már láttuk a harcokat,
láttuk a harcoló röpül őgcp ekei, azt is, ahogy 
a lelőtt röpülök lezuhantak. De el ne felejtsem, meg

Melillábau találkoztunk egy Rosenberg 

nák erre fölugráltak, lecsatolták a derékszíju
kat és a közelben álló Seidler Miksa vendéglőst 
hirtelen szúrás érte a jobb fültövén. Kuli 
rendőr most már keményen szólította föl a ka
tonákat, tegyék cl a szuronyukat, hagyják abba 
a verekedést. A zűrzavar nőttön-nőtt, a kocs
mai vendégek mind fölugráltak s a katonák 
hangos szitkozódással támadtak a rendőrre, 
aki felé

az egyik katona kivont bajonettet dobott.
A szurony célt tévesztett és az ajtó mellett a 
padlóba fúródott. A rendőr látván, hogy a 
helyzet mind veszélyesebbé válik, önvédelem
ből kardja felé nyúlt, de ugyanebben a pilla
natban balcsuklóján megszűrtük. A tumultus 
fölverte az egész környéket,

a kocsmából jajvcszékelve menekültek,
mert az ittas kafbnák derékszíjjal és szu
ronnyal hadonászva mindenjiinek nekimentek, 
akit a közelben értek. Abban a pillanatban, 
amikor Kuli Jánost megszurták, félig kihúzott 
kardját visszacsusztatta és szolgálati revolve
rét vette elő. Még egyszer megintette a kato
nákat, hogy hagyják abba a verekedést, de 
valaki máris nekiugrott, amire ö szorongatott 
helyzetében elsütötte revolver#.

Görög Lajos 20 éves közhon vádnak a fejébe 
fúródott a golyó,

Pukler János 21 éves honvéd a hóna alatt sé
rült meg és Koropik József 18 éves közkatonát 
szúrt seb érte. Valamennyinket a rögtön ki
hívott mentők kötözték be. A szerencsétlen 
Görög Lajost súlyos sebével az I. számú hely
őrségi kórházba szállították. Amikor p, revol- 
vorlövés eldördült, akkorára már több rendőr 
sietett Kuli János segítségére, a katonákat 
azonban csak a telefonhívásra kiérkező hat
tagú járőr ftudta leszerelni. A verekedők közül 
az egyik katona idejében elmenekült, a köny- 
nyebbem megsebesült Koropik Józsefet és Puk
ler Jánost azonban az őrjárat elfogta és be
kísérte a Mária Terézia-laktanyába, ahonnan 
vasárnap délelőtt átküldték őket a Ferenc 
Józsof-laktanyában székelő parancsnokságuk
hoz. Kuli János rendőr, miután sérüléseit a 
mentők bekötözték, jelentést tett az esetről a 
főkapitányság központi ügyeletének, ahonnan 
még vasárnap hajnalban rendőri bizottság 
szállt ki a helyszínére és kihallgatta a véres 
kocsmai botrány összes tanúit.

sírva jött föl hozzánk egy tetuani házas
pár, magyarok voltak, húsz éve cinek oda- 

kint, pucerájtulajdonosok.
Rossz foglalkozást választottak, Tetuanba* 

nem nagyon glancoltatják a fehérneműt, a 
pesti pucerájosnak ott rosszul megy. Do azért 
megvendégeltek bennünket paprikáscsirkével 
es palacsintával. Innen aztán még beljebb 
mentünk Marokkóba, Ceutanba. Idő kis vasút 
visz, amely azonban csak úgy közlekedik, hogy 
elől-hátul több szakasz katona ül, gépfegyve
rekkel és ágyúval.

Ceutanba menet már erősen lövöldöztek 
ágyús vonatunkra,

de benn a városban két hétig zsúfolt ház előtt 
játszottunk. Innen még beljebb, Laradseba kel- 
lett volna tovább mennünk, de már a ceutá* 
niak is lebeszéltek bennünket arról, hogy erre 
a veszélyes vidékre merészkedjünk. Ezért itt 
mar visszafelé fordultunk. Általában minde^ 
niit nagy sikerünk volt, mert

mialatt a harcok folynak a városok tövé
ben, benn a városokban a legtobzódóbb 

élet uralkodik.
Végül elmondotta a szőke táncosnő, hogy 

megis meg kellett szöknie, mert az igazgató 
rosszul bánt velük. Kétezer pezétát vesz be na
ponta, de az egész társulatnak összevéve csak 
150 pezetát fizet, ebből kellett szállodát és ven
déglőt fizetniük, valósággal éheztek s a nehéz 
táncoktól legyöngültek. A direktor még meg is 
verte őket és nem engedte, hogy bárkivel is 
beszéljenek, mert attól tartott, hogy gazdag 
ajándékokat kapnak s akkor nem lesznek bo
londok, hogy 10 pezétáért táncoljanak. A haza
tért artistanő most a külügyminisztériumhoz 
fordult, hogy ottmaradt társnőit kimentse a 
kínos helyzetből.

A kassai színtársulatot 
vasárnap este botrányba sodorta 
egyik színésze prágai vendégsze

replése alatt
Prága, julius 19.

(A Reggel tudósitójának télefonjelentése.) 
A Kassa—Pozsony-i színtársulat Faragó igaz
gató vezetésével vasárnap fejezte be prágai 
vendégszereplését és a vasárnapi utolsó elő
adást kínos incidens zavarta, meg. A társulat 
működését az utóbbi időben nem kísérte az az 
anyagi siker, amelyet a tagok teljesít menye 
alapján megérdemelt volna s a prágai útból 
remélték, hogy az helyre fogna állítani a tár
sulat anyagi egyensúlyát. Ez azonban, csak 
részben sikerült, mert a drága vendégművé
szek és az adminisztráció nagy összegeket 
emésztett fok Kezdetben zsúfolt házak előtt 
játszott a társulat, de később a tűrhetetlen hő
ség (miatt megcsappant a színház látogatott
sága.

k. társulat vasárnap estére búcsúzóul „Marica 
grófnő“-t hozta színre, amelyet csupán fél ház 
nézett végig. így történt, hogy Faragó igazgató

a bevételből nem volt képes a tagok ma 
esedékes gázsiját sem teljes egészében kifi- 

• zetnt
A tagok többsége tudomásulvette, hogy más

nap kapja meg teljes fizetését, csupán
a Török tiszttartó szerepét játszó Járni 
Sándor követelte gázsijának azonnali kifi- 

zetését.
Mivel kérését az igazgatóság nem tudta telje
síteni, Járai előadás közben

domaszkirozta magát és kollégáinak kéré
sére sem volt hajlandó szerepét tovább ját

szani.
Közel félórás várakozás alatt a közönség tü
relmetlensége egyro fokozódott, előbb tapssal, 
majd hangos dobolással követelte az előadás 
folytatását. Járai ezután gázsijának biztosíté
kául valami értéktárgyat követéit, amire 
egyik kolléganője ujjúról lehúzta gyűrűjét és 
átadta neki. Járai ekkor hozzákezdett az öltöz
ködéshez. A türelmetlen közönséget azzal csil
lapították le, hogy Járai rosszul lelt, de már 
jobban van és tovább játssza szerepét. Az elő
adást mintegy félórai szünet után folytatták.

T. L.

Nagy 
szandál 

vásár
VER-KO Muzeum-kVrtrt 33

(a Múzeummal Bsomben)

Gyula nevű pápai származású, pesti ember
rel, aki ott dúsgazdag hadseregszállitó.

Sokat mulattunk azon, hogy ww a marokkói 
harctéren is pesti hadseregszállitóval találko
zik az ember. De meg kell adni, nagyon ga
vallér volt hozzánk. Tangerből aztán 
Tctuanba kellett mennünk. Tetuan már jól 
bent fekszik a szárazföldön, a várost a 
spanyolok tartják megszállva, do Tanger és 
Tetuan között harcvonalak húzódnak.

A tetuani harcvonalakon fényes nappal 
autóval mentünk át,

a társulat tagjain kívül csak egy spanyol 
tábori pap utazott velünk. Három-négy 
spanyol táboron is átmentünk,, a saját felelős
ségünkre engedtek tovább. Útközben elhullott 
lovakat, sebesült katonákat és halottakat lát
tunk, sok elszórt muníciót, összetört kocsikat, 
dögmadarakat, de. a riff-kabilok nem állták 
utunkat sehol, Végül majdnem sajnáltuk, hogy 
beértünk Tctuanba, minden halálos baj nél
kül. Tetuanbnn, csak elállt a szemünk, két 
gyönyörű köszinház van, szebb mint a pestiek. 
Mi az A’hainbra-szinházban játszottunk. 
A városon kívül folyik a harc, bent a város
ban a legnyugodtabb élet, a folytonos harc
hoz teljesen hozzászoktak. Az itteni arabok 
teljes közönnyel nézik a dolgokat, do akik a 
harcolók között vannak, azokról beszélik, 
hogy rettenetesen megcsonkítják a spanyol 
katonákat, ha a kezükbe kerülnek, A város
ban roppant nagy a gazdagság, csupa drága
ságok a boltokban, elefántcsont, gyöngyök, 
selymek, — az arabok nagyrésze azonban az 
utcán ül, bélpoklos és koldus. Mint mindenütt, 
itt is magyar dalokat is énekeltünk és Liszt
rapszódiát táncoltunk, Előadás után
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Húszéves franciák
a marokkói pokol országútién...

A Reggel harctéri tudósítója„Presentez vouz demain! . ■ -M
Taxában, Abd el Krím repülőgépei alatt...

Taza, julius elején.
(A Reggel tudósilójától.) A könyörtelen 

afrikai nyári nap füzében rohan az autó 
Taza felé. Az ut sima, mint a párisi aszfalt s 
amerikai utitársam is meg van vele elégedve. 
„It’s all right!" — mondogatja. Jobbra-balra 
köves, ritkás fütakaróval, cserjével boritott 
alacsony kúpok; a vidék képe megdöbbentően 
hasonlít a hercegovinál tájhoz. Alacsonyabbak 
ugyan a dombok, zöldebb a táj, de ugyanaz a 
kétségbeejtő egyhangúság, sivár és unalmas, 
kissé karsztos dombvidék. Sehol erdő, sehol 
árnyat nyújtó csalit, mérföldekre vannak egy
mástól a kutak, csak itt-ott, a hőségben ki
apadó patakok mentén vonulnak fasorok. Haj
nal óta robog velünk a nagy Renault-kocsi s 
a hőség a vászontakaró alatt is rettentő,

a nap sugarai szinte kiszárítják az agy- 
velőt,

pedig a nagy sebességgel vágtató autóban hüs 
légvonal vágódik az ember arcába. Mennyi 
nélkülözést, szenvedést, szomjuzást jelent har
coló csapatnak afrikai nyárban menetelni, 
födözéket ásni, fel napokat hasonküszva, föl
derítő őrjáratban eltölteni, visszavonulni! 
Csak aki a Dobcrdó izzó kövein guggolt, tudja 
elképzelni, milyen emberfölötti hősiesség kell 
ahhoz, hogy ebben a pokoli melegben tiszt, ka
tona megállja a helyet. Nem is a riffkabilok 
golyóitól szenvedi a franciák hadserege a leg
nagyobb veszteséget, hanem a nap sugaraitól. 
Baj nélkül csak a régi afrikánusok állják ezt. 
a hadjáratot, azok a kókszemü és vörösbarnára 
sárgazöldre cserzett borii öreg katonák, akik a 
világháború esztendeit is itt töltötték, a fran
ciák afrikai gyarmatbirodalmának hősei, 
Szenegállá, Algír és Marokkó urai, akik kora 
ifjúságuktól hajlott férfikorukig itt éltek, o 
tomboló s pompás szudáni katonáik elén, min
den különösebb emóció nélkül verckcsznck. 
Viszont annál többet szenvednek azok a, fiatal 
hadosztályok, akik most kerültek át Európából.

Minél közelebb érünk Taxához, annál népte- 
lenebb lesz a vidék s annál mozgalmasabb az 
ut. Jobbra-balra a völgyek mélyén, pinia- 
fenyő'k és örökzöld tölgyek árnyékában fehér 
tanyák csillognak. De élő lelket nem látni 
sehol. A franciák kiürítették az egész vidéket. 
Minden kabyl, aki a front mögött lakik, ha 
nem is áruló, mindenesetre könnyen lesz azzá. 
A dombokon a nyáj nem Jegel s a nagy udva
rok, amelyekbe bo-bo nézünk, üresen és sivá
ran tátonganak. Annál sűrűbb és mozgalma
sabb az élet az utón. Hosszú kamionsorokat 
hagyunk magunk mögött. A franciák kész
leteik nagyrészét s gyakran a. csapatokat is 
száz meg száz kis teherkocsin, kamionon szál
lítják előre. Nyolc-tiz gyalogos ül egy kis 
kocsin, valamennyi pipál ós kilógatja a kocsi
ról a lábát. Megdöbbentő, milyen fiatal gyere
kek valamennyien! 20—22 éves francia paraszt
legények, munkások, néha egy-egy finomabb 
arcú polgárfiu, de ezek a fiatal katonák nem 
énekelnek, nem hajítanak az elrobogó autó 
után egy-egy vidám, hetyke szót, fáradtan és 
közömbös szemmel nézik a vidéket s még a 
fehér kendőt is, amely a képi alól a vállaikra, 
borul, fáradtan és közömbösen lengeti a szél. 
Az amerikánus kolléga, akivel együtt utazom, 
nagyon szűkszavú ember. Néha mordul egyet 
széleskarimáju nagy texasi kalapja alól; azt is 
nehéz megérteni! „Isn’t the right stuff!" („Nem 
idevalók ezek a fiuk!") — veti oda félvállról 
a fiatal francia bakák, a piou-piouk láttára. — 
„Ide, kedves barátom, jól megfizetett gyarmati 
zsoldos ser.eg való. Miért verekednének ezek a 
francia parasztok? A saját országukban van 
helyük bőven. Francia ember nem vándorol 
ki Északafrikába, csak néhány ezer hivatal
nok és kereskedő, az is povencoi! Háromszor 
annyi olasz, spanyol, görög, mindenféle levan- 
tinus és a franciák algiri, marokkói és tuniszi 
gyarmatain, mint francia. Már Anatole Francé

Ma, hétffin u| műsor a 
Márkus Emília ParKmozgóbanVigyázz a nűre!

Főszereplők: P. NenlGbelli ős Gocantln
Bőkelly, mint mozikikiáltó lép föl 
Zelsler Edit 12 éves csodatáncosnő 

is mulatott azon, hogy ez a párisi imperializ
mus, mint kolonizálja Afrikát az olaszoknak.

Itt csak a párisi bankok keresnek, akik 
a marokkói bányákat finanszírozzak.

Tudja-e, hogy mennyi foszfátot vittek ld ebből 
az országból a múlt évben? Félmillió tonnát 
s tudja-e, mennyi volt a kivitel 1921-ben? 
Hatezer egynéhány tonna! Milliókat keresett 
ezen néhány ember. De dollárban! Aki ezt a 
nagy pénzt kereste, azt érdekli Marokkó! De 
ezeket?...“

Taza,
szimpla, szegény és unalmas afrikai leszek. 
Egyhangú kőkerítések között robog be a kocsi 
a város belsejébe. Marokkói embert alig lát az 
ember. Az a színes, hangos és kavargó tömeg, 
amely afrikai városban fogadja az embert, ezek
ről az egyhangú, fehér utcákról nyom nélkül 
eltűnt. A téritökre átültetett Galícia! Száz meg 
száz wellblechfedelü katonai raktár. Katona! 
Katona! Katona!

És csupa rosszkedvű, rideg katona.
Rosszkedvűen fogad az a fáradtszemü kapitány 
is, akinél a parancsnokságnál jelentkeztünk. 
Ellenséges szemmel mér végig bennünket, unott 
képpel olvassa el a főparancsnokság Fezből kel
tezett menetlevelét. „Prcsontcz vonz demain!" 
Tessék holnap jelentkezni. Csak holnap mond
hatom meg, előbbre engedhotjük-e az urakat. 
De a saját érdekükben figyelmeztetem, se a ka
tonákkal, se a lakossággal a. háborúról ne be
szélgessenek. Bon jóul! Jó napot!

A szab a, amelyben két órai keresgélés után 
kikötöttem, pontosan olyan, amilyonben ifjú 
hadnagykoromban töltöttem llomonnán egy éj
szakát. Csuk a poloska több benne. Közönséges 
karavánszerály szobája, amely hatalmas udvar
ban körbefutó boltíves folyosóra nyílik. Ablaka 
nincs, szúnyoghálóval bevont keret az ajtó he
lyén. Az egész ház tele van katonatiszttel. Az 
udvaron kifcszit'ctt vászonsátrak alatt kipány
vázott lovak. Jövés-menés, kiabálás, lónyeritcs, 
káromkodás, sercegő faggyú szaga, délutáni ir- 
tóztutó hőség, szúnyogok, svábok, poloskák — 
ez az afrikai délután! Birkahús rizskásával, 
könnyű algiri bor, hűvös szollő, cikádacirpelés, 
a magasban vércse vijjogás, alkonyi égen vonuló 
darvak, suhogó denevérek, lassan ránkboruló 
éjszakai csönd — igy végződik az afrikai nap. 
Az udvar egyik sarkában terebélyes platán 
alatt, a sötétben —

lámpát gyújtani tilos, mert Abd el Krímnek 
is vannak röpülőgépei

— ülnek a francia tisztek és csöndben cigaret
táznak. A bizalmatlanságuk kissé inogenyhült, 
hiszen szcgről-végre baj társak vagyunk, egy
mással verekedtünk a nagy háborúban és a 
lassú éjszakai beszélgetés után kissé mélyebben 
lát az ember c furcs-a háború kulisszái mögé!

Hoinonnay István.

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

PITROFF MIKLÓS
oki. gépónmórnök, auMapeclalista

soffOriskolája
Fölvételi iroda:

Erasdbet-kSrut 28, 1.18, Tel. a J. 116-70
Tandíj ogymillió korona, mely rí. ,s
flzöthotÖ. saját luxns-nntó. Magánkfképaás is.

Kisgyermekeink
Levél a szerkesxtfóhiiz

Javíthatatlan levelező vagyok; talán én 
vagyok az egyetlen ember Pesten, aki nem 
hagyott válasz nélkül egyetlen levelet sem. 
Kérdésedre, hogy és mint töltöm napjaimat: 
sietvo felelem tehát, hogy napjaimat mula
tozva töltöm, mert gyermekregényt írok ama 
derék békéscsabai könyvkiadó fölszólitására, 
aki élete céljául, úgy látszik, azt. tűzte ki, hogy 
ne hagyja toliamat pihenni. (Pedig hogy rá
férne már egy kis vakáció e hüvösödő pen
nára!) Remélem, kedves Miklós, hogy olyan 
nagy dologba vágtam a fejszémet, amilyen 
nagy dolog csak talán cgyetlenszer fordul elő 
egy iró életében: « mai kor gyermekeiről, a 
tegnap babáknak, ártatlanságoknak, bájos édes
ségeknek nevezett kisgyermekekről írok re
gényt. Milyen ennek a korszaknak az apró 
gyermeke, aki még félve, tapogatódzva, bátor
talanul nézeget körül a világban, — értetlenül 
hallgatja, amikor az öregek a maguk boldog 
gyermekkoráról, a régi szép Magyarországról 
beszélnek neki; mindenen csodálkozik még, 
mert alig ismeri a történelmet: miért kell ma
napság jobban szeretni a hazát, mint valaha; 
miért kell dhitafosabb lélekkel imádkozni az 
Éghez szegény Magyarországért... 11 át volt 
valaha másként is, mint mo|t van? llát volt 
valaha krajcár is a világon, amely a gyermek 
kezében nagy kincs volt, különösen akkor, ha 
uj krajcár volt? Valóban tündérek és jóságos 
emberek jártak a földön, akik gyormekmen- 
helyeket, gyermekkórházakat, gyermekül (hono
kat létesítettek?...

A mai kor gyermekét írom meg. Megírom a 
szomorú fiúcskát, akit neveznek háborús
gyermeknek is, aki akkor jött a világra, amikor 
odafönt az égboltozaton nagyon vörösek vol
tak a csillagok. Megírom azt a leánykát, aki 
azért nem töltheti gy a rmok korát babája öltöz
tetésével. mert nagyon drágák lettek a baba
ruhák. Megírom azt a mai kisgyermeket, aki 
nőin lehet beteg igy nyáridőben a mértéktelen 
gyünaölcsélvczottői, mint hajdan apái. Meg
írom azt a gyermeket, aki nem ismerheti meg 
a Balatont, az Adriát, az úgynevezett „magyar 
tengert", a fenséges _ Tátrát, Erdély szivsaj- 
gásos bérceit, nemcsak azért, mert szüleinek 
nincs e.rro pénzük, hanem akkor sem, ha a 
régi szu pl ikáns-gyerekek módjára, gyalog 
indulna cl hazája szépségeit, büszkeségeit meg
ismerni: — útlevelet kérnek a gyermekektől 
is néhány kilométerre Budapesttől... Azt 
hiszem, sokszor cl dicsekedtem velő neked, 
hogy én a szatmári jezsuita-atyák növendéke 
voltam, amit akkoriban az ország legjobb is
kolájának mondottak. A szcntóíctü podolini 
piarista atyák kolostorában hajnalonként, még 
sötétben keltem föl. hogy a ministnuis- 
csönge.ttyüt megszólaltathassam. Nemzeti esz
méimet pedig a nyíregyházi Kossuth-főgim- 
náziumban szívtam magamba olyan profesz- 
szorok szájából, akikre boldogan gondol vissza 
minden nyíregyházi fiú. Tehát már nevelteté
semnél fogva is megismerhettem egy jó dara
bot Magyarországból... Do mit ismerhet meg 
a mai magyar gyermok a régi szép hazából? 
Áttekinthet-e gyermeki fantáziával a lengyel
nyeregről a measziség ködébe vesző idogon 
országba? Kísérheti-e figyelemmel a Szamos 
viharos futamodását? Ábrándozhat-e arról, 
hogy fel nőit korában kávé kereskedő lesz 
Fiúméban, vagy aranyásó Erdélyben? Azt 
akarom megírni, hogy milyen kevés öröme 
és sok szenvedése van a mai gyermeknek a 
régihez képest; mennyit kell nélkülöznie fan
táziában és táplálkozásban, könyvökben és 
szórakozásokban, reményben, vigaszban és bá
torításban ... Abban a Gyermekotthonban, 
amelyet jóságos feleségem a. Zugi igeiben léte
sített, annyi különböző felfogású, gondol
kozása, tehetségű gyermekkel ismerkedtem 
meg. hogy azt hiszem, gyermekregényem nem 
nélkülözi majd sem a mulatságosságot, sem 
pedig a gyermek élettapasztalatot. Való!

Krúdy Gyula
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Vasárnap letartóztatták Beck Károlyt, 
a Gity-cukrászda tulajdonosát

(A Reggel tudósítójától.) Hetek óta folyik 
az eljárás Beck Károly mérnök ellen, akinek 
három fényesen berendezett üzlete volt Bu
dapesten, a Lipót-köruti City-cukrászda, a 
Váci-utcai City-bar és Budagyöngyén a City- 
Pavillon. Ismeretes, hogy a fizetésképtelen 
Becket, miután a bíróság a kényszcregyezsé- 
get nem engedélyezte, tömegesen jelentették 
-föl csalás és sikkasztás címén. Időközben Beck 
Károly tovább vezette üzleteit, a szállítók, 
mészárosok, vidéki tojáskercskedők tovább 
fszállitották áruikat, mert azt állított#, hogy 
hitelezőivel kiegyezett és pontosan tud fizetni. 
így újabb adósságokat csinált, de nem fize
tett és uj károsultjai is följelentést tettek

Sándor Gizi azt sem tudja, 
hogy mi az „egy tértit palira venni.. “ 
A kis művésznő Osztendébe utazik és egyszer és minden

korra leszámol a Révész Aclolf-üggyel
(A Reggel munkatársától.) Budapest szín

házi köreiben és azokon a helyeken, ahol a 
mondain Budapest megfordul, néhány nap 
óta egy bírósági tárgyalás nyomán egyébről 
sem beszélnek, mint arról a bizarr büntető- 
pörről, amelyet Révész Adolf petróleum keres
kedő indított egy szép, fiatal pesti színésznő, 
Sándor (fizi, a Belvárosi Színház tagja ellen. 
A pör lényege, hogy Révész Adolf visszaköve
teli a művésznőtől azokat a drága ajándékokat, 
amelyeket néki, mint menyasszonyának, jegy- 
ajándclcul adott, miután a színésznő végül is 
megtagadta, hogy a felesége legyen. Sándor 
Gizi* viszont ajándékait nem hajlandó vissza
adni, miután tagadja, hogy Révésznek valaha 
is menyasszonya lelt volna. U Révésznek a 
barátnője volt, mint ilygn kapta az ajándéko
kat, ennélfogva azokat meg is óhajtja tartani 
magának. .Egy újságcikk, a tárgyalásról szóló 
beszámolójában, amelyben egyébként tiszte
letreméltó diszkrécióval csak a hölgy nevét 
irta ki teljesen, ellenfeléét pedig hamis kezdő
betűkkel jelezte, arról is említést tett, hogy 
amikor a bíró a pörösködő felek közötti, 
viszonyt rffy Sándor Gizihez intézett kérdéssel 
óhajtotta tisztázni, Sándor Gizi hosszas fagga
tás után, arra a kérdésre, hogy mégis kije- 
mijo volt neki Révész Adolf, azt felpite volna, 
hogy: „a palim volt". Az újságcikk megjele
nése után Sándor Gizi A Reggel szerkesztősé
géhez s e sorok írójához fordult s kétségbeesve 
tiltakozott az ellen a föltevés ellen,_ amely őt 
a bíróság előtt való ily alpári, viselkedésre 
képesnek tartotta. Értesiiottem tehát a művész
nők hogy vasárnap délután meglátogatom 
s A Reggel néhány centi méternyi helyét föl
ajánlom acélból, hogy ezt az ominózus és 
művészi reputációjára, valamint emberi és 
asszony! méltóságára valóban lealázóan kelle
metlen históriáját végre egyszer s minden
korra befejezze. A fiús, fekete Sándor Gizi, 
akinek külsőségeiben egy Carmencita veszett 
el. selymek, csipkék és batisztok felhői között 
áll egy kofferrengeteg közepén, föl is öltözve, 
meg nem ír, mint egy édes, ostoba kis francia 
lány, mint egy Raphael K irchncr-rnj7. a Fie 
Porisienne nyaralási m űrnél lékletein. Osztón dé
liek pakolja be magát, do abbahagyja és — mi
után más hely nincs a feje tetejére állított 
lakásban —, az asztal tetejére ül, cigarettára 
gyújt s onnét mondja el pőrének pesti rém
regényét:

— Révész Adolffal 1921-ben ismerkedtem 
nicg Siófokom. ő mindjárt belémszeretett, ké
sőbb Pesten is nagyon kedves volt, itt kezdő
dött a barátságunk. Egyszer, három évvel ez
előtt, megkérdezte tőiéin, hogy lennék-e a 
felesége. En akkor rögtön megmondottam neki, 
hogy:

„Nem, Adlkám, én a maga felesége nem 
Icezclc solia.*‘ 

Előrehaladott idény folytán az összes osztályokban nyári o c cas io-'cladás 

föltűnően mélyen 
leszállított

áraikkal. — 'Szuter énben eladásra kerülnek:
KuditíA, minden színben 200.000 — J?ufnríá, csikós, 
modern iOO.OOO — Köpany, tiszta gyapjú 350.000 — 
Köpeny, vízmentes covercoat-anyagból 500.000 K
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ellene. E bűnügyi akták' átkerültek az ügyész
ségre, ahonnan a napokban az az utasítás ér
kezett a rendőrségre, hogy hallgassák ki a 
panaszosok tanúit és amennyiben a följelenté
sek alaposak, Beck Károlyt tartóztassák le. 
Amikor a tanuk kihallgatását a rendőrség 
megkezdte, Beck Károly — amint ismeretes 
— ön gyilkosságot kibérelt meg. A. tanúkihall
gatások során mindenki Beck ellen vallott, 
amire a cukrászt, két nap előtt, őrizetbe vették 
és vasárnap délelőtt lfiiley-Szánló László 
rendőr fogalmazó kihirdette előtte az előzetes 
letartóztatást elrendelő végzést. A volt mér
nök és közismert cukrászda- és vendéglőtulaj
donos megtörve adta át magát sorsának.

Erről aztán nem is beszéltünk többet, ő 
nyakra-főre vette nekem az ajándékokat, ezt a 
lakást, de ennek dacára, vagy talán éppen 
ezért, mindenki úgy ismert, mint a barátnőjét, 
n$m pedig, mint a menyasszonyát. Hu pedig 
ez igy nekem is kellemesebb volt, annak ki
zárólag és egyedül az az oka, hogy én Révészt 
soha nem szerettem. Nagyon derék, tisztességes 
és jó ember volt, hozzám különösen, do nekem 
mindig idegen volt. Egy egészen más ember 
volt mint én; nem bírtam a természetét. S 
hogy a világ előtt nem akartam a meny
asszonyaként szerepelni, ezzel is csak azt 
akartam dokumentálni, hogy én gondolni sem 
tudok arra, hogy egy egész életet vele leéljek. 
Ezen’ össze is vesztünk számtalanszor. Még 
számtalan a bbszor szakítottunk, do mindig 
akadtak jó barátnők, akik kibékítettek. Végül 
is azonban elszántam magamat és elmentem 
tőle, mert még bein akartam az egész fiatal
ságomat egy olyan ember mellett leélni, aki 
soha nem értett meg. Erre jöttek a pörök.

Kilenc pör van ellenem beadva, csalás, 
meg sikkasztás miatt.

Hogy éu kicsaltam tőle az ékszereket, meg a 
bundákat, pedig nem egy tanúm van rá, hogy 
mikor vette nekem az ajándékokat, — de becsü
letszavamra mondom, hogy ez igy van —, min
dig mondtam neki, hogy: ,,/ídikám, ne költsön 
annyit, semmi értelme". Maga ismer engem, én 
nem vagyok egy „palizó , éu nem tudok 
senkit sem „palira venni". És nem tudom, hogy 
hova bújjak szégyenlclemhen, amióta plakát
betűkkel irták ki egy cikkben rólam, hogy én 
egy törvényszéki tárgyaláson azt mondtam 
volna Révészre, hogy ö a „palim" volt. Azt, 
hogy ezt egyáltalán nem mondottam, bárki 
megái lapíthatja a tárgyalás jegyzőkönyveiből. 
Do sirógörcsöt kapok arra a gondolatra, hogy 
valaki egyáltalán el tudja képzelni azt, hogy 
én olyan ízléstelen, olyan komisz legyek, hogy 
a törvényszéken ilyesmit a számon kiojtsek. 
Nem vagyok én olyan műveletlen, a tör
vényszék egy szent hely, hogy mernék én 
egy bírónak ilyesmit mondani? És azonkívül 
is, hogy mondhatok én ilyet egy emberről, 
akinek két és fél évig a barátnője voltam? Én 
nem is ismerem a szónak még az értelmét 
sem, azt meg még csak nem is sejtem, hogy mi 
az, egy férfit palira venni.

És már töredezik is a ipécscs. Vigasztalom, 
hogy csak nem fog itt sírva fakadni, utána 
majd pudereznio kell magát és még lek esi az 
osztendei gyorsvonatot. Nagynehozen érzékeny 
búcsút veszünk egymástól, megnyugtatom, 
hogy most majd békében fogják hagyni ezzel 
a dologgal. Tényleg, — hagyjunk már békét 
szegénynek, dogot szenvedett már azért a pór 
rongyos butonért, bundáért, meg azért a kis 
lakásért a. Semmelwoiss-utca ötödik emeletén. 
Szervusz Gizi, jó múl a tűst Osztendébon!

’ Egyed Zoltán

Dolowschiák 
ügyészségi alelnök a főügyészség 

hat vádpontjára huszoldalas nyilat
kozatot adott

»A vádpontok annyira erőtlenek, hogy 
csak a fegyelmi hatáság Iránt tartóssá 

tfsctelcth&g foglalkozom wclUk«. .*•
(A Reggel tudósitójától.) Dr. Dolowschlák 

Mihály kir. ügyészségi alelnök ügyében 
kikézbesitettek a főügyészség vádpontjait 

és fölhívták a fölfüggesztett dlclnököt, hogy 
tegye meg azokra észrevételeit. Dolowsehiáik 
szombaton délben bontjárt a kir. ügyészség
nél. ahol átnyújtotta a vele hat pontban közölt 
vádakra vonatkozó nyilatkozatát. A Reggel 
munkatársa előtt kijelentette Dolowschiák al
elnök, hogy a nyilatkozata meglehetősen ter
jedelmes, több mint 20 oldal és mosolyogva 
jegyezte meg, hogy

a vádpontok annyira erőtlenek, hogy csak 
a fegyelmi hatóság iránt tartozó tisztelet

ből foglalkozott azokkal részletesebben, 
meit megfogalmazhatta volna akár két sor
ban is a válaszát. Az iratok most a főügyész
séghez, innen ^pedíg a kir. Ítélőtáblához kerül
nek, ahol elsősorban arról, kell dönteni, hogy 
Dolowschiák alelnök fegyelmi ügyében melyik 
fegyelmi bíróságnak van hatásköre. Sokun 
jogászi körökben ugyanis úgy vélekednek, 
hogy a tábla fegyelmi tanácsa illetéktelen volt 
Dolowschiák ulelnök ügyében a döntésre, mert 
az 1920. évi XX. törvénycikk szerint Dolow
schiák panasza folytán a Kúria kisebb 
fegyelmi tanácsának kellett volna döntenie 
arról, hogy a fegyelmi vizsgálat, alatt föl- 
függeszthető-o az alelnök állásától vagy sem! 
A Reggel múlt heti számában közölte már, 
hogy bizonyos hírek szerint Dolowschiák ellen 
néhány ügyész kartársa áskálódására indítot
ták meg a fegyelmi eljárást egész jelentéktelen 
esetek miatt. A lefolyt héten ezt a hírt egy- 
esef.ek miatt. A lefolyt héten ezt a hírt nem 
cáfolták meg.

Csak a Középosztály 
cigarettája lett drágább 

Vasdte*napíöí indoítotaílamil fiflemeUfik 
a Her>eeff«fvina- és « Itten oszF.var'fcáfe 

árát

(A Reggel tudósítóját ól.) A Duna és a Her
cegovina cigaretták híveit néhány nap óta 
kellemetlen meglepetés fogadta majd minden 
budapesti trafikban. Nincs! — mondták, viszont 
vasárnap újból megjelent e két kedvelt ciga
retta, do most már mind a kettő drágább lett. 
E változatok titka az a pénzügyminiszteri- ren
delet, amely julius 19-én jelent meg s amely 
a dohánygyártmányokra nézve c naptól fogva 
uj árjegyzéket léptetett életbe. A dohány a 
mai norvózus ember idegcsillapitója; ha dohá
nyát bolygatják, az rendszerint keseríti ked
vét. Már pedig ez a vasárnapi rendelet komo
lyan megbolygatta a dohányzóit életét A ren
delet már napokkal előbb nyilvánosságra ju
tott és igy nem is lehet rosRznév<*r. vonni, ha 
a kisjöveaelmü tra&koeok a drágulás napjáig 
félretették volna az olyan dohánynemüt, ame
lyik drágább lesz. De nem is volt mit félre- 
tcnniök, ihoTt a rendelet kire óta a megdráguló 
cigarettákból csal: leír készletet kaptak. így 
napokon át a legtöbb dohányos nem kapta meg 
megszokott cigarettáját. A legtöbb' dohányos, 
mert

csak az a Írét cigarettafajta lett drágább, 
a Hercegovina és a Duna, amelyet a mim. 
kás- és középosztály úgyszólván kizáróla- 

gosan fogyaszt,
amely tehát a legkelendőbb’ volt A Hercego
vina darabja 300 koronáról 350 koronára lépett 
elő, a-Duna 150-ről 200-ra. Az emelés tehát elég 
jelentékeny is, sőt a Dunánál, a munkásosztály 
cigarettájánál a drágulás 33%/ Tudtunkkal 
semmn sem indokolja a dohányárak emelését, 
a dobárnytermelő díja és a munkabér & régi, 
do legkevésbé sem találuftk indokot arra, hogy 
csak éppen azt a két cigarettafajtát drágítot
ták meg, elég súlyosan, amelyet

nz a nőposztúly fogyaszt, amelyet lég. 
kevésbé lehet újabb téritekkel sújtani.

Ezt a kirívó jelenséget. csak fokozza az, hogy 
a rendelet olcsóbbá semmit sem tolt, csupán 
két szivameanüt, a Britanikát (3000-ről 2500-ra), 
a Trabukót (2300-ról 2100-ra.), viszont hol van 
ma mór az a tanár, kereskedő, iparos, hivatal
nok, aki Trabukót vagy Britanikát szí! A szi
var olcsóbbodása nem neki szól. Általában pe
dig a cigaretták és a szivarok drágák és 
rosszak. Drágítani nem lett volna szabad; ma, 
amikor semminek a drágulása nem jogosult, 
a kincstár jelentkezik mint áremelő!

Briliánsokat, syttngyaket
Sttadfeiw RíftflWöffifilSiXigSU
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Hírek
A barnák

— Irta Szép Émö —
Ez az "Abd él Krím unalmas bácsi lehet. 

Néztem a fotográfiáját. Olvastam is felőle 
'pár hónapja francia lapban; úgy emlékszem 
a francia külügyminisztérium alkalmazottja 
volt. Ott diákoskodott Párisban és azután 
gyarmati hivatalnoka lett Franciaországnak. 
Igen, és aztán nem tudom már miféle rendet
lenség miatt a fölöttes hatósága becsukatta. 
Sőjt kihallgatása közben a koloniális francia 
rendőrök meg is verték Abd el Krím urat. így 
bántak vele. Lehet, ez volt az oka minden 
bajnak. Mert azóta esküdött bosszút Abd el 
Krim a franciák ellen. Kis köpcös, fantáziátlan 
arcú, nyugodt barna demokrata volt ez az 
Abd, el Krim nevű trópíkus hivatalnok. Csön
des, kisigényű, egyforma ember. Afféle mint 
a zsebóra vagy mint a péksütemény. Ki hitte 
volna róla!

Vagy, nem is lett volna 'Abd el Krim a 
francia fönnhatóságra nézve ennyire végzetes, 
ha most két-három hete azt a szerencsétlen 
bombát le nem hajítja a francia pilóta Taza 
város környékén a törzsek vásárja közé, hol 
lovat, juhot, ruházatot vásároltak a fölkelők 
a semleges törzsektől. Ettől a bombától ug
rottak talpra a fatális álmaikban heverésző 
törzsek, mind egymás után. Ezért vész el hát 
a francia Afrika?

Vidor Hugó összeírta, hány okát adták 
annak, hogy a Waterlooi csata elveszett. Volt 
vagy huszonöt olyan oka, akit egyetlen döntő 
okának hitt a csatavesztésnek a huszonöt tá
bor. Vidor Hugó azután azt hozza ki, hogy 
azért veszett el a Waterlooi csata, mert már 
elég volt a világnak Napóleonból.

A minapi bomba, s az, hogy Abd el Krim 
urat személyében meggyalázták, s hogy német 
tiszteket és orosz csapatokat kaptak a fölkelő 
törzsek, s hogy most Franciaországot a kom
munisták molesztálják, s hogy a franc-kai is 
vigyázni kell, meg egy csomó satöbbi, igen, ez 
mind csak farkat csóvál annak az elementáris 
egyetlenegy erőnek, ami föltápászkodott a 
homokból... a barnák föl fognak szabadulni.

Ezek az arabok uraknak születtek. Hiszen 
méltóztatnak emlékezni: alig nyclc-kilencszáz 
esztendeje még a pyreneusi félszigetet is végig 
teregették boldog kis szőnyegeikkel, amelye
ken alázattal és méltósággal leborultak imád
kozni. S annak előtte magúk közt voltak sza
bad és büszke urak, és azok maradtak azután 
is, hogy kimaradtak az európai földekről. 
Nékik nem voltak jobbágyaik, páriáik,* ku
lijaik. Hercegnek, grófnak nem szoktak szü
letni az arabok. Ez a fajta csupa gavallér 
volt,, csupa regényhős, csupa poéta. A próféta 
megjelenése előtt annyi istenök se volt mint a 
kisujjam, hanem a vallás helyett egy fogada
lom, egy érzés, egy sejtelem igazgatta az esz
méletüket. A kút, akiből erkölcseiket itták, az 
a tudat volt, hogy a gyöngébbet bántani nem 
illik. Ők vallás nélkül olyanok voltak, mint a 
kereszténység lovagjai, s klubok nélkül, mint 
Anglia ideális gentlemanjei.

A barnák le fogják a fehéreket építeni a 
sárga Afrikában. Tudom, mert érzem. Most 
már nékik is van fényszórójuk, telefonjuk, 
rádiójuk, röpülőgépük, teherautójuk, minden
féle gépük és most már megvan bennük a mi 
kegyetlenségünk is, minden, amivel fölébük 
kerekedtünk volt mi fehérek. Mi fehérek, akik 
pirosak vagyunk: egyik a vértől, másik a szé
gyentől.

— Vasárnap már 200 budapesti pókmühely- 
ben szüneteit a munka. Két héttel ezelőtt mon
datta ki a sütömunhásság ismert határozatát 
a vasárnapi munkaszünet betartására vonat
kozóan. A múlt héten még úgy látszott, hogy 
a sütömun'kásolcnak ebben a kérdésben sikerül 
megegyez,niök a sói tömés terekből. Tegnapig 
azonban nem jött létre megegyezés, viszont a 
siitómunkáseág vasárnap már u muga elhatá
rozásából kezdte megvalósítani a vasárnapi 
munkaszünetet Tegnap már körülbelül 200 bu
dapesti pé/cmühelybcn állott al munka és a 
munkások 70%-a maradt távol munkahelyétől.

, ^ütömunkások szakosztályának vezetősége 
részéről 'kijelentették A Reggel tudósítója 
előtt, hogy a harcot folytatják és a vasárnapi 
muükaszfinettől elsősorban a munkanélküliség 
enyhülését várják, mivel a sütőmestereknek, 
hogy a vasárnapi süteménykészletet elkészít
hessék, a hét utolsó napján kisegitő munkaerőt 
kell alkalmaznlpk. Ezzel szemben Deutsch 
Mór, a sütöipartestülot elnöke, annak a véle
ményének adott kifejezést, hogy a mesterek a 
legélesebb harcot fogják folytatni a jövőben is 
a vasárnapi munkaszünet ellen és a legvégső 
esetben ők maguk fogják elkészíteni a vasár
napi Egyes hirek szerint a harc
^éleződésének eredménypképen a sütőmesterek 
ma, hétfőn már kizárják a vasárnap sztrájkoló 
sutőmunkásókaL

— Györky Mária, a megátalkodott kommunista
kisasszony. A koramiin bukása után Györky 
Mária fiatal banktisztviselőnő külföldre szö
kött. A diktatúra alatt tanúsított magatartása 
miatt teljes joggal félhetett a büntető igazság
szolgáltatás megtorló intézkedéseitől, 1J20. év 
őítzén az akkor megszállott Pécsre költözött, 
ott szervezte a kommunista pártot, a
bécsi központba került, ahol önként jelentke
zett arra, hogy a magyarországi kommunisták 
szervezetét kiépíti. Vakmerő módon több alka
lommal visszatért, mindig hozott magáyal egesz 
rakomány kommunista röpiratot, itt aztán ter
jesztette a „Proletár" cimü bolsi lapot és egy éb 
féktelenül és brutálisan lázitő tartalmú sajtó
terméket. A rendőrség 1922 őszén végre letar
tóztatta a megátalkodott kommunista úri
leányt. A budapesti büntető törvényszékén 
anpak idején az állami és társadalmi rend föl
forgatására irányuló bűntett miatt vontak fe
lelősségre Györky Máriát, akit 5 esztendei 
fegyházra ítélte el. A. kir. ítélőtábla megvál
toztatta Györky Mária ügyében az Ítéletet és 
a büntetését. 6 évi fegyházra emelte föl. Külön 
súlyosító körülménynek minősítették a tör
vényszék előtti főtárgyaláson tanúsított^ maga
tartását, ahol azzal kérkedett, hogy ő mind
végig meggyőződéséé kopimunista volt és az 
is maradt. A Kúria a bejelentett eemmi&egi 
panaszok elutasításával a tábla Ítéletét hagyta 
jóvá. A legfelsőbb bíróságnak ezt az Ítéletet 
ma, hétfőn kellene kihirdetni Györky Mária 
előtt, azonban az elmarad, mert az elitéit 
Györky Máriát a legutolsó kicserélési akció 
alkalmával kivitték Oroszországba. Ugyaneb
ben az ügyben szerepel vádlottként Csathó 
Károly kommunistavezér is. akit elsőfokún 
szintén 5 évi f egy házra ítéltek el. A. tábla föl
emelte a büntetését 7 évi fegyházra, azonban 
az ügyészség ezen ítélet ellen is semmiségi 
panaszt jelentett be, amelynek a Kúria helyt- 
adva, Csathó Károly büntetését 10 évi fegyház- 
ban szabta ki.

— Levél II. Vilmosról, a fehér Imperntorról. Dómból 
Írja A Heggel alkalmi tudósítója: Szerdán rándultam ki 
o napfényes városkába, ahol II. Vilmos él száműzetésben. 
Az egykori német császár minden fölügyelel nélkül sétál 
Doorn utcáin. A* szerajovoi merénylet nagyon könnyen 
megismétlődhetnék, do senki som gondol arra, hogy őzt a 
teljesen ártalmatlan embert bántsa. Csak rá kell' nézni és 
mindenki láthatja, hogy az egykori császárnak nincs 
semmi nagyratörő szándéka. Semmi kalandvágy nem su
gárzik ebből a hatvanhatóves emberből, aki szavát adta, 
hogy nem szokik meg innon és elég szótárté ahhoz, hogy 
ezt a császári Ígéretet meg ne szegje. Sápadt arcát fehér 
hegyes szakái övezi. Egészen megőszült, fohér az Imperá- 
tor. így látják öt a kirándulók, akik elárasztják Doornt, 
nem azért, mintha az cxcsdszárra volnának kiváncsiak, 
hanem mert Doorn, amely ütrccht és Arnheim között fek
szik. a hollandusok kedvenc kirándulóhelye. A császár, aki 
végigsétál az utcán, szinte kedvtelvo nézi a kirándulókat. 
Hétköznap korán kel, vasárnaponként délután mogy sé
tálni. Az egyemeletes épület előtt, amolyben a császár 
lakik, nőin áll őrség, csak egy hollandus, akinek még nz 
egyenruhája sem föltűnő. Csak a lapos porosz sapkáról, 
amelyen ott diszlilc a hagyományos porosz sapkajelvény, 
lehet látni, hogy a házban porosz ur lakik, Németország 
egykori hatalmas császára . ..

— Malvy lesz Marokkó főkormányzója. Pa
risból táviratozza A Reggel tudósítója: Politi
kai körökben elterjedt hirek szerint Malvy 
volt belügyminisztert, a nemrög még hazaáru
lás miatt száműzött politikust, aki a madridi 
tárgyalásokon Franciaországot képviselte, Ma
rokkó főkormányzójává fogják kinevezni. Ez
zel szemben a „Paris Soir" cimü lap azt az ér
tesülést közli, hogy Barthou lesz Marokkó fő
kormányzója.

— Vasárnapi balesetek. Gál Alfréd. 25 ővos magánhiva
talnok Baross-utca. 53. számú lakásán az elmúlt éjszaka 
a konyhai gázcsapról lecsúszott a gumicső és a kiömlő 
gáz a szobába is beszűrődött. Gál Alfrédet gázmérgezéssel 
a Kókus-kórházba vitték. — .Sámuel György 44 óvos nap
számos Kórház-utca 10. számú lakásán ittas állapotban 
bor helyett tévedésből ccelsavat. ivott. A mentők a Rókus- 
kórházba szállították. — Asbóth Artúr 40 óvos tanító az 
Orczy-téren kiesett egy 63. számú villamosból és a fején 
súlyosan megsérült. A mentők a Szent István-kórházba 
szállították.

— A munkanélküli munkálok és tisztvise
lők az augusztusi negyedben is havonként 
akarják fizetni a házbért. A kormány ismert 
rendelkezése, amellyel az augusztusi házbér- 
negyedre váratlanul ismét elrendelte az egész 
negyednek egy összegben való fizetését, külö
nösen súlyosan érinti a munkanélküli munká
sok és tisztviselők tömegét. A népjóléti mi
nisztérium a májusi negyedre tudvalévőén 
éppen a gazdasági válság által legjobban súj
tott munkanélküli tisztviselőkre és munká
sokra való tekintettel engedélyezte a havon
kénti részletfizetést és igy annál érthetetle
nebb, hogy most a munkanélkülieket nem 
vette figyelembe, holott ezek statisztikája, ha 
enyhülő mértékben is, do még mindig állan
dóan emelkedő tendenciát mutat. Ezenkívül 
még az állásban levő alkalmazottak életnívója 
is lényegesen leromlott a legutóbbi három 
hónap alatt. Éppen ezért a munkás- és tisztvi- 
selőlakók érdekképviseletei — értesülésünk 
szerint — a közeli napokban azzal a kéróssol 
fordulnak a népjóléti miniszterhez, hogy ren
deletével ellentétben, legalább a munka nélkül 
levő lakók részére, az augusztusi negyedre 
továbbra is hagyja meg a havonkénti házbér- 
flzetés kedvezményét.

— Scopest a majompörben legföljebb 506 dol
lárra lehet elítélni. Newyorkból írja A Reggel 
tudósítója: Az amerikai lapok sokat foglalkoz
nak azzal a kérdéssel, hogy a daytoni bíróság. 
milyen büntetést szabhat ki Scopes-ra, a mind 
nevetségesebbé váló majompörben. A legkisebb 
büntetés a törvény szerint 100 dolár, a legma
gasabb pedig 500 dollár, abban az esetben pe
dig, ha az elitéit nem tudná a büntetést lefi
zetni, minden fél dolláért egynapi fogházbün
tetés jár.

— Ml történt Ady Endre szobraival a Tőzsde KlubbanT 
Csorba Géza szobrász-művészt Havas Sándor tőzedebizomá- 
nyos főikért©, hogy müvoiből állítson ki néhányat a „Ma
gyar Tőzsde Klub" helyiségeiben. A művész két Ady Bndre- 
szobrot küldött kiállítás végett a Tőzsde Klubba. Az egyik 
a költőt ülő helyzetben ábrázolta, a másik pedig életnagy
ságnál nagyobb fej-maszk. Mindkét szobormű a művésznek 
erodeti gipszpóldányo, úgynevezett első öntvénye volt. Hó
napokon át díszítették az Ady-6zobrok a Tőzsde Klub helyi
ségett, de a tőzsdei bessz folytán egyikre, sem akadt vevő, 
úgy, hogy tavaly karácsonyra táján a művész elment a 
klubba, hogy el száll ittassá a szobrokat. Megütközéssel, ta
pasztalta, hogy mind a két szobrot összetörték és bedobták 
egy telefonfülkébe. A Tőzsde Klub vezetősége őszinte saj
nálkozással azt a magyarázatot adta, hogy nagytakarítás 
alkalmával leütötték a szobrokat az állványról. Más oldal- 
ról viszont úgy informálták a művészt, hogy n szobrok 
„egy önfeledt táncospdr táncdflhének estek áldozatul". 
Csorba erre követelte a Tőzsde Khabtól, hogy térítsék meg 
a kárát, fizessék ki a szobrok árát. A klub azonban meg
tagadta a fizetést. így a művész végül is bopörölto a 
budapesti járásbíróságnál a klubot. A tárgyaláson úgy 
védekezett az alperes klub, hogy a szobrokat a művész 
a saját veszélyére állította M, tehát a véletlen balesetért 
kárigénye nem lehet. A bíróság nem is rendolte el a bizo
nyítást arra, hogy ki ós mlképen törte cl a szobrokat, 
hanem elmarasztalta a Tőzsde Klubot 1,250.000 korona töke, 
ennek 14%-os kamatai és 600.000 korona perköltség meg
fizetésére. Dr. Moskovits Mór, Csorba Géza ügyvédje, föl- 
lobbozé89cl ólt az ítélet ©Don, mert a bíróság a szobrok 
értékét szerinto alacsonyan állapította meg és igy az 
iratok a törvényszékhez, mint föllebbezési bírósághoz ke
rültek. Fellebbezett azonban a Tőzsde Klub is, azt pana
szolván, hogy helytelen volt az elsőblróság Ítélete, mert 
kártérítéssel egyáltalán nem tartozik. A törvényszék most 
hozta meg ebbon az ügybon a végítéletet, amely 2% millió 
korona tőke és megfelelő kamat és perköltség megfizetésére 
kötelezte a Tőzsde Klubbot.

— Ma ven az első szcrenctenap! A főváros területén 
fölállított gyűjtőhelyeken e hó 20, 23, 22-én a társada
lom előkelőségei, egyetemi hallgatónők és hallgatók 
segítségével ,,Szorencsc-jegyek“-et árusítanak ‘.W, ko
ronáért. A vovök között augusztus 2-án ékszereit, sport
cikkek, stb. mellett többszáz Mofhosz-sorsjcgyet oszta 
nak szót. így a szcrencse.jegyck vásárlói résztvesznek 
a Mcfhosz többmilliárdos sorsjáték akciójában.

— Föltünéat kelt az óriási maradekvásár a jó hirnévnek 
örvendő belvárosi László és Fekete cégnél.

(ilDr. M. C. Stopes könyvei

Szerelmi élet
a házasságban
Ut a nemi kérdés megoldója felé
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w- No \ölj! Elhangzott a Froretch-itélet. a Dé- 
dercr-itélet éa a Kosztka-itélet. Az első négy 
ea»tendő, ,a t második .két kötél általi halál, a 
harmadik újra rZgy esztendő. A bíróság e há
rom, országos érdeklődést keltő bűnügyben is, 
kétségtelenül legtisztább meggyőződésé sze
rint kereste az igazságot, amelynek mérlegelé
sével hozta meg ítéleteit. A közvélemény 
azonban, az elmúlt tíz esztendő irtózatos meg
próbáltatásai után, njár nem filozofál, nem ana
lizál és nem keresi többé az enyhítő körülmé
nyeket: egyetlen és uralkodó érzése, engesztel
hetetlen utálat a gyilkossal szemben. És, ha 
ebben az általános, titkos és egyenlő érzelem
ben, mint minden tömeghangulatban, van is 
igazságtalanság, nem lehet és nem szabad 
pörbe szállni véle. Az emberi ségnek a vér sza
gától émelyeg a gyomra, az emberek az egyéni 
bíráskodás semtmirféle esetét nem tartják többé 
megen^edfaetönek, sőt menthetőnek sem, a 'köz
vélemény a gyilkosságokkal szemben immár 
nem a védőügyvéd, de az ügyész szerepét tölti 
be. Az isteni és emberi parancs: Ne ölj! —- és 
ha embertársad életére törsz, viseld cselekede
ted legsúlyosabb íkövetkezmenyei't. A gyilkos
ság romantikája elmúlt, a gyilkost a társada
lom kiközösíti, hogy úgy bolyongjon árván, 
véres kezével, mint a biblia borzadályos bél- 
poklosa...

— Bedő Mór dr. a Beazkár fi ryélről. A főváros W.le- 
kedénl bizottságának póntckl határozatai kapcBán/í Ren
get munkatársa fölkereste dr. Redő Mórt, a villamofi- 
vanutak ügyeinek egyik legalaposabb ismerőjót, afcinefc 
indítványait különben egyhangúlag magáévá tette a bi
zottság év nyilatkozatát kérte a Részkör időszerű problé
máiról. Dr. Bedő a következőkben nyilatkozott:

— A' közlekedési bizottság pénteki ülésén 
elhatározott tarifaloszállitás csak kezdő lépés 
és átmeneti jellegű szabályozás. Egyhangúlag 
elfogadta a bizottság ama indítványomat, 
hogy az egységes tarifa rendszerérő kell rá
térni és a Beszkár 30 nap alatt az ezen rend
szer életbeléptetése céljából szükséges számí
tásokat, a voamtkozó fák torokkal egyetemben 
úgy készítse elő, hogy az erre vonatkozó mun
kálatok n}ár a bizottság tagjainak birtokában 
legyenek ós hogy a bizottság a legközelebbi 
ülésen konkrét javaslatot tehessen és a gya
korlati megvalósítás terére lépjen. Én magam 
már a rendelkezésemre átló adatok alapján 
végeztem is számításokat és a légkör ültéit in
tőbb pontosság mellett azt állapítottam meg, 
hogy ez a publikum érdekében álló rendszer, 
életbeléptetésének pénzügyi akadálya nem lesz. 
Ami a Bcszkár intern ügyeit illeti: a vállalat 
éa a főváros, között létrejött szerződés 64. sza
kasza alapján az általam indítványozott vizs
gálatot és ellenőrzést a bizottság elrendelte. 
Úgy érzem’, hogy most ez ügy részleteiről be
szélni nem ülik. Lábhoz 'tett fegyverrel kell 
megvárni ezen vizsgálat eredményét az ügy 
ezen elhatározó stádiumának kezdetén. Párt
szempont, gyütölség és bosszú ki vannak a 
vizsgálat fegyvertárából kapcsolva, objektív 
szigor, a . főváros anyagi érdekednek s a fővá
ros agy önsanyargató tt lakóinak védelmo cs az 
fog vezetni minket, hogy személyes szempon
tok és elfogultság nélkül, felelősségünk teljes 
tudatában vizsgálunk meg mindent ottan — a 
lefolytatott vizsgálat után fogunk megérteni, 
fölmenteni vagy vádolni.

— Orv támad ás nappal, a nyílt utcán. Vajda Rcnő 23 
éves napszámait vasárnap délután a Kondcr-utcában is
meretlen tettes megtámadta és hátbaszurta. Vajdát a 
járőkoiak kísérték be a Kun-utcai kórházba. A támadó 
olmcnokült. Kilétének megállapítására a rendőrség meg
indította a nyomozást.

Scitovsizky házelnök
e hétre össsEeMvatJia &. nemsetgyfilés 

szanálási bMottságát
Ellenzéki felvonulás a h&zbérrészletfizetés érdekében

(A Reggel tudósítójától.) A demokratikus 
biok tudvalévőén úgy határozott, hogy össze
hivatja^ a nemzetgyűlés harmincháromtagu 
szanálási bizottságát és itt fog tiltakozni a 
házbérrészlet.fizetés megszüntetése ollón. Kor
mánypárti körökben nem nagy lelkesedéssel 
vették tudomásul a demokratikust bioknak ezt 
az elhatározását és arra hivatkoztak, hogy a 
nemzetgyűlés szünetében az uj házszabályok 
nem adnak helyt a bizottsági munkának sem. 
Amikor azután meggyőződtek arról, hogy a 
házszabályoknak ez az intézkedése nem vonat
kozik a szanálási bizottságra, azt hozták föl a 
bizottság összehívása ellen, hogy a kormány 
egyébként sem módosíthat a minisztertanács 
határozatán, a bizottság elnökének távollété
ben pedig nem is történhetik intézkedés a sza
nálási bizottság összehívására. A Reggel 
munkatársa ilyen körülmények között szüksé
gesnek tartotta, hogy telefonon, érintkezésbe 
lépjen a gombai birtokán nyaraló házelnökkcl.

Scitovszky Bélával,
aki a következőket jelentette ki:

— Tegnap szereztem hivatalosan tudomást 
arról, hogy Vázsonyi Vilmos, Peidl Gyula, 
Peyer Károly és Farkas István írásban kérték 
a szanálási bizottság összehívását.

Ennek természetesen nincs semmi aka
dálya,

— Egy nemzetgyűlési képviselő, aki boldog
boldogtalannak váltókat irt alá. Az elmúlt hé
ten sokat foglalkoztak a lapok Hir György 
nemzetgyűlési képviselő anyagi küzdelmeivel. 
Megírták, hogy egyik hitelezője 50 milliós kö
vetelést csödpanasz utján érvényesített ellőne. 
Dr. Tholdy Zoltán törvényszéki biró a jövő 
hétre tűzte ki a csődpanasz, folytatólagos tár
gyalását. Ebben az ügyben nagy föl készültség
gel akar védekezni a bepanaszolt képviselő, 
mert ha csődöt nyitnának ellene, akkor vége- 
szakadna közgazdasági karrierjén kívül poli
tikai pályafutásának is. A képviselő ügyvédje 
a csödpanasz tárgyalása során előadta, hogy 
Hir György*, aki mindössze négy elemi iskolát 
végzett, a háború alatt közlegényből tiszt
helyettes lett és ő volt a hadsereg egyik leg
szebben dekorált altisztje. A bronz vitézsógi 
éremtől kezdve a kis- és nagyezüstön át meg
kapta az arany vitézségi érmet is, de mind
egyiket duplán. Az anyagi bajokat tulajdon
képen a nyugatmagyarországi fölkelés okozta, 
mert Hir ezt a mozgalmat anyagilag is jelen
tősen támogatta. A Jelzáloghitelbanknál vett 
föl birtokaira kölcsönt, amelyet azóta már 
pörösitettek. De ezt a tartozását még könnyen 
rendezte volna, de jöttek a többi hitelezők', 
akik, mint kezest, poroltók. Az ügyvéd beállí
tása szerint Hir György boldog-boldogtalanért 
kezesség^ vállalt, barátainak, rokonainak, elv
barátainak és ismerőseinek váltókat irt alá és 
ezeket mind neki Ítéli rendezni. A törvényszék 
előtt azonban ezek az érzelmi momentumok 
nem szerepelhetnek a csődpanasz elbírálásá
nál. Hir Györgyöknek vagy rendezni kell az 
50 millió koronás tartozást.

meg kell azonban jegyeznem, hogy a bizottság 
összehívására nem én vagyok hivatott. A sza
nálási bizottság elnöke gróf Ráday Gedeon, 
helyettes elnöke pedig Kenéz Béla, az ő köte
lességük tehát, hogy a bizottság tagjait ülésre 
összehívják.

Munkatársunknak arra a megjegyzésére, hogy
som gróf Ráday, sem pedig Kenéz Béla 

nem tartózkodnak Budapesten,
Scitovszky házelnök igy válaszolt:

— Amennyiben gróf Ráday és Kenéz Béla 
csakugyan akadályozva vannak kötelességük 
teljesítésében, akkor

én fogok gondoskodni a szanálási bizottság 
Összehívásáról.

Ellenzéki körökben arra számítanak, hogy a 
szctnáüdsi . bizottságot szerdára vagy csütör
tökre hívják össze és a fölsorakoztatott érvek 
hatása alatt mégis csak hajlandó lesz a kor
mány a pénteki minisztertanács határozatának 
módosítására, vagyis a házbérrészletfiizetés 
további engedélyezésére. Ennek érdekében 
ogyóbként. a Lakók Szövetsége a hét elején 
küldöttséget is meneszt Vass József népjóléti 
miniszterhez.

— Terrorista különítmények polgárháborúid 
készültek Németországban. Berlinből jelenti 
A Reggel tudósítója: Egész Németorszá
got még ma is izgalomban tartja az a 
négy halálos i\!élet, amelyet a schwerini tör
vényszék hozott Helmut Holtz gyilkosai fölött, 
A gyilkosságot tudvalevőén, mintegy vérbiró- 
sági ítéletet, követték el azért, mert Holtz ki
lépett a Stalhelm és Rossbach nevű „hazafias,, 
különítményekből. A főtárgyalás német faj
védő vezérek kívánságára zárt ajtók mögött 
folyt le és csak az ítéletet hirdették ki a nyil
vánosság előtt. Most azonban a tárgyalásnak 
újabb és újabb részletei és adatai kerülnek 
napvilágra. Kiderült, hogy 1923-ban különböző 
mocklenbürgi birtokokon nagyszerűen megszer
vezett különHtmények alakultak, amelyek csak 
a jelre vártak, hogy akcióba lépjenek; A meg
talált program szerint: „Az akcióbalépés a pol- 
háboru megindulását jelenti, az üzleteknek és 
a polgárságnak kirablását és a zsidók kiirtá
sát. “Mecklenburg fővárosát, Schwerint ezek a 
horogkeresztcs alakulatok, amelyek föl voltak 
szerelve karabélyokat, rohamkés ekkel, gép
fegyverekkel, valósággal bekerítették. Az egész 
szervezet élén egy Lue nevű kapitány állott. 
A szociáldemokraták pralamenti frakciója 
most mindezeket a rémségeket szóvá akarja 
tenni a birodalmi gyűlésen és interpellációt 
jegyzett be. amelyben azt kérdezik a kormány
tól, mit tud ezekről a hazaáruló és közveszélyes 
alakulatokról, amelyek, hir szerint, Holtzon 
kívül még számtalan embert tojtok el láb alól.

— Inteligcns hölgyek szép keresetre tehetnek mert. Je
lentkezés hétfőn délelőtt & „Stop^-nál, V, Nádor-utca 24. 
(Telefon: 57-62.)

az ország legnagyobb női ős ffőrfi^ivatkelmeáruhőza

BUDAPEST IV, KORONAHERCEG-UTCA 14-16
Óriási érdeklődés előzi meg cégünknél egy évtized óta szokásos idényutáni

mely a megszokott tisztes formák között

e M 20-án veszi kezdetét
Maradékaink 1, 2, 3 és 4 méteres gyapjúszövetek, valamint mósókelmék

meglepő olcsó áron árusittatnak
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„Egyszer egy kecske betévedt Pestre...i( 
Miért tiltották ki Erdélyből a Vájná—Szabó-féle magyar ABC-t ?

Kolozsvár, julius 15.
(A Reggel tudósítójától.) Most érkezett ide 

a bukaresti közoktatásügyi minisztérium, ren
deleté, amellyel az ezelőtt öt évvel engedélye
zett Vqjna—Szabó-féle és igen elterjedt ma
gyar ABO-és olvasókönyvet Zíiü’Jfofta a« os/‘ 
szes magyar tannyelvű elemi iskolákból, A& 
indokolás szerint e tanköny v _ö'u n 
érdeke, ellen tartalmaz néhány kifutóit, Erről a 
kitiltásról egy kiváló erdélyi magyar Pedagó
gus A Reggel tudósítójának igy nyilatkozott:

— Megvallom, megdöbbentett a rendelet, hi
szen már öt év óta használjuk e pedagógiai 
szempontból igen kiválóan megszerkesztett-tan
könyvet és sohasem vettük észre, hQ(JV abban 
csak egy sor is volna, ami a román állam ér
dekei ellen törne. Itt van a könyv, a 41. olda
lon találjuk az első magyar vonatkozású 
mondatokat

— „Magyar ember ura a szavának^ 
..Magyar helyen. Székelyföldön születtem, 
Magyar anya virrasztóit énfölöttem!"

Bizonyosan ezek a szavak szúrtak szemet 
valami túlbuzgó kritikusnak. Az is baj már, 
hegy a Székelyföldön magyarok laknak shogy 
a magyar anya virraszt a székely gyerek fö
lött. A 43. lapon a Cs. betűnél ez áll:

„Csak nem fajult cl még a székelyvér,

— Ma nyújtják át Parisban Németország 
jegyzékét a biztonsági paktumról. Parisból je
lentik: A párisi nemet nagykövet Briand kül
ügyminiszternél kihallgatást kért, hogy át
nyújtsa neki a német kormánynak a biztonsági 
ixiktumra vonatkozó legutóbbi francia jegy
zékre adott válaszát. Á nagykövetet hétfőn 
délután 5 órakor fogadják.

— Vasárnapi öngyilkosságok. Vajda András 23 éves 
ügynök Szigetvári-utca 20. számú lakásán lugkőoldatpt 
ivott. — Szabó Anna 2G éves cseléd Ernő-utca 23. szúm 
alatti szolgálati helyén szerelmi bánatában fölvúgla az 
ereit. — Kiss Júlia 22 éves nyomdúszlúay a Wossblónyi- 
utca 50. 6zámu házban aszpirinnel megmergezta magút. 
A mentők mind a három öngyilkost a Rókus kórházba 
szállították.

— Száz repülőgépet kapnak a riff-kabilok 
Amerikából. Parisból jelentik: A Newyork 
Héráid szerint a serifek hadseregének rövide
sen mintegy 100 amerikai röpülőgépe lesz. A 
legközelebb Marokkóba induló röpülök egyike 
kijelentette, hogy ha minden jelentkezést elfo
gadtak volna, már vagy ötszázan volnának.

— A III. kerületi Demokrata Kör közgyüléso. A Buda
pest III. fcer. Demokrata Társaskör vasárnap tartotta évi 
rendes közgyűlését dr. Vörösváry Miklós türv. hat. biz. 
tag clnöklcto alatt, aki hosszabb beszédben vázolta a kör 
jövő föladatait és közéleti céljait, amelyek n nemzeti pol
gári demokráciát vannak hivatva tzoJgálni. Az évi jelentés 
elfogadása után Steiner Dezső, a kereskedelmi és ipari 
szakosztály elnöke, az augusztusi lakbérnegyed alkalmából 
a kereskedelem, és ipar létérdekeit érintő részletfizetési 
kedvezményt tetfo szóvá. Dr. Ráció Sáftdor, Milknvits Va
sul és Hajós Alfréd hozzászólása után a közgyűlés elha
tározta, hogy a kör csutlakozilc a lakbérréssletflzelf.s érdé- 
kében megindult mozgalomhoz,

— Magyary Imre bandája Siófokon. Nemrégiben Jelen
tették a lapok, hogy a híres magyar cigányprímás, i/i. 
Magyary Imre bandájának milyen szép nikírci vannak 
Londonban. Az idei siófoki százon azonban iiazacsábitotln 
Magyaryt a londoni szép sillerek kellős közepéből. A 
Bzcizinográf sem jolezhotnó a rezdüléséből pontosabban, 
mint ahogy e külföldön is híres cigúnyprimús hazatérto 
jelzi, hogy u siófoki szezon az idén a föllcnpolt fürdő
helyek mozgalmasságával vetekedik. Tfj. Magyary Imre 
most minden este a siófoki Kaszinókért ben muznikiíl. A 
legújabb külföldi dalokat hozta magával a híres prímás 
a népes fürdőhely közönsége esténként nagy tot3Zr.,.;cl 
hallgatja. A siófoki strand virágúban van és akik az idén 
Siófokon nyaralnak, örömmel konstatálják, hogy nz igaz
gatóság sikerrel gondbskodott arról, hogy az árak in kielé
gítsék a fürdővendégeket.

Ktinyvefésben, levelezésben Jártas 
ttsgtviseitinff 

tízéves gyaMtaM 

állást teres

Nagy gyakorlatom dacára Igényeim 
a k^SZerémeöteK. Szives megkere
sések „K&lftgrafitetö írás** jelige alatt

A Reggel kiadójába küldendők

Minden kis cseppjc drága gyöngyöt ér!"
Ezt se szabad mondani, csak képviselővá

lasztáskor a román képviselőjelölt mondhatja. 
Az 52. lapon a B. betűnél olvasom: <{

„Budapest Magyarország fővárosa.
Úgy látszik, ez .megbocsáthatatlan bún, hat 
meg alább ez:

„Pesten jártam iskolába, kuk! 
Térdig jártam a rózsába, kuk!

Ilyen, a román állam érdeke elleni mondato
kat hogy is lehet tanítani? Ez nyílt irredentiz
mus — gondolja a kritikus. Hát még ez a ret
tenetes mondat:

„Debrecenben kidobottak, 
Hogy a dongót ne dalolják."

A 60. lapon is van egy roppant sértő mondat: 
„Egyszer egy kecske betévedt Pestre",..

Mit keres a kecske Pesten?! Nem tad maradni 
a havason, látod-látod, szegény kecske, miat
tad most fő a szegény Vájná bácsi okos feje, 
miért is küldött cl téged Pestre? Több magyar 
vonatkozású mondatot nem lehet találni ebben 
az ABC-és könyvben, amelynek szerzői nem 
nyugosznak bele a miniszter szigorú ítéletébe 
s az a szándékuk, ho$y az inkriminált kitételek 
kihagyásával újra készítik szeptemberre A13C- 
jüket.

— Óriás? vihar és tiiz volt vasárnap Székes
fehérvárott. Székesfehérvárról jelenti telefo
non A Reggel tudósítója: Vasárnap este 8 óra
kor hatalmas sötét fellegek tornyosultak 
Lepsény és a hozzátartozó Rikipuszta fölött. 
Több mint c®'jr áráig tartott a vihar, amoly 
óriási kárt okozott a buzakeresztekben. A vil
lám. beütött özvegy Nádasdy Tamásné grófnő 
rikipusztai uradalmában a blrkaistallóba, 
amelynek tefejo pillanatok alatt lángbab&rult. 
Az összes szomszédos községek tűzoltósága ki
vonult a tűzhöz. A cselédségnek sikerült a nagy 
állatállományt megmenteni, ami főleg annak 
köszönhető, hogy az istállónak boltíves 
mennyezete vau. A íüzot hosszas erőfeszítés 
árán éjszakára eloltották.

— Vasárnapi betörések. Vasárnapra virradó éjjel föl
törtök László Andor uridivaliizlot Apponyi-tór 3. szám 
alatti kirakatát, amelyből 2’4 millió korona értékű árut 
elloptak. — Betörtek dr. Kemény Hála nyugalmazott 
tisztviselő Síuidor-utca 18. szám alatti lakásába itj. A bo- 
tiirök itt fehérneműt, cigarotiatúrcát és készpénzt loptak 
cl, őcszcticn mintegy 9 mil’ló korona értékben. A rend
őrség a nyomozást megindította.

— A franciák tapintatosan távoznak a Ruhr- 
vidékről. Berlinből taviratozza A Reggel tudó
sítója: A Ruhr-vidéket megszálló francia csa
patok kivonulása tervszerűéit, rendben folyik 
tovább. A gladbcok’i szakaszt mar teljesen ki
ürítették, vasárnap vonultak lei Hattingenböl, 
ma távozik a. 17. tüzér- és az 51. francia gya
logezred Bocliumból. A kiürített német váro
sokból olyan jelouté'sék érkeznék, hogy a fran
cia parancsnokságok mindenütt a Icgkorrek- 
tebbon viselkednek ók vigyázmak arra, nehogy 
a lakosság érzékenységét sértsék. A megszálló 
csa.patok csöndben, zeneszó nélkül, kis osztagok
ban, minden föltünést kerülve, vonulnak ki a 
riihr vidéki városokból. Julius 31-ig 23.000 fran
cia katona hagyja el a Ruhr-vidéket.

— Letartóztattak egy sikkasztó ügynököt. A rondőrség 
letartóztatta Sóhlesingcr Emil 50 éves 'ügynökül, aki 
a Diana ruházati részvény.lúrsar,ágtól 0 millió korona 
érlójlii textilárut vett út bizományi eladásra és azt elzá
logosította. tíehlcsingcr ezenkívül 12 millió korona kész
pénzt is elsikkasztott, amely összegből 4 millió koro
nát visszafizetett.

— Berlin 6,509.000 dollár kölcsönt kapott Amerikából. 
Berlinből Jelenti A Reggel tudósítója: Boriin ú',4 millió 
dollárkölcsönót, amelyet Ncwyorkban volt főj, a német 
nemzőt! bank ma kiílzctto a városi főpénztárnak. A köl
csönt építkezésekre, a rummelsburgl müvek és a közúti 
vasutak fejlesztésére fogják fordítani

— Kellemes meglepetést és sok boldog órút szerzett a 
Könyves Dezső Rt. elmúlt karácsonyi és húsvéti sorso
lása. A szerencsés pyerők között 30 aranyórát óh egy J5 
millió korona értékű fohórncmükclcngyól sorsolt ki telje
sen ingyen a cég. A szeptemberi sorsolásra, amelyre ezen 
a helyen még visszatérünk, az előkészületek megtörténtek 
és n sorsjegyek pár napon belül teljesen Ingyen korülnek 
forgalomba.

— Ycs világító csodarózsák magyarázata. Ez 
az égi tiiz, amelyet a rózsa titokban cllop a nap
tól, hogy az éj sötétjében misztikus fényesség
ben tündököljön.

— Dollár, angol font és svájci frank jelzálogkölcsönt 
10 óvj időtartamra évi 10 százalékos kamat melleit folyó- 
sitfnt budapesti kórházakra és mezőgazdasági nagybirto
kokra a llóth Bank Jclzúlogosztúlya: Budapesten, Vil- 
moB esúBzúr-ut 43. Alnpitúsi éve: 1900.
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— A főváros szociálpolitikai bizottságában 
szerdán tiltakoznak a házbórrészié!fizetés meg. 
szüntetése ellen. A pénteki minisztertanácsnak 
az u határozata, hogy augusztus 1-től kezdve 
megszüntetik u házbéirészlctfizetőst, egyre na
gyobb hullámokat ver föl. Ez az ügy élénken 
fogja foglalkoztatni szerdán délután a főváros 
szociálpolitikai bizottságát is. A szociáldemo
krata párt vezetősége közölte A Reggel íwwnka- 
í ársavai, hogy a házbérr észlel fizetés ügy ében 
javaslatot dolgoznak ki és terjesztenek a szo
ciálpolitikai bizottság elé. Igen erélyes állás
foglalásra készülnek a demokratikus biok pol
gári pártjai is és javasolni fogják, hogy a fő
város tanácsa járjon közbe, a kormánynál a 
házbérr  észtet fizetés további engedélyezése tV- 
dekében.

— Vastirnnjil gázolások. Vasárnap délután egy auto
mobil, amelyet Német Rezső soffőr vezetett, nz Qre/.y- 
utón olütötto Gálfalvi Irén 24 éves takarítónőt, akit a 
mentők élctvcszcdclmes állapotban a Rókus-kórhúzba \ il
lek, A softőrt előállították a főkapitúnyBúgra. — Vasár
nap délelőtt a Szondi-utca és Aréna-ut sarkún egy unté 
olütötto llonifert András 14 óves tanulót. A súlyosan m'y. 
sérült gyormeket a Bródy Adél-kórliázba rzúlliloltúk, Szé
kely Nándor gépkocsivezetőt a renilőnié^eu őrizetbo vet
ték. — Árki József 19 éves napszámost a Lónyay-utcábnn 
egy villamos elütötte. Könnyebb sárillónckkol a Rókus- 
kórházba szállitották.

— TJjabb katonai lázadás Portugáliában. 
Idssabonból jelöntik: A Sao Jiilia-erődhől meg
szökött katonai osztagok ma tisztjeik vezetésé
vel és a Vasco da G ama-cirkáló legénységének 
támogatásával fölláaaatak. A kormány azon
nal megtette a szükséges óvóíntézkcdésekcJ. 
Délelőtt 10 órára már a lázadók öt vezére, meg
adta magát. A mozgalom máris szünőfélbcn 
van. Arra számítanak, hogy a Vasco da Gama- 
eirkálót átadják.

— Megütötte a főnyereményt, aztán a rendőröket, akik 
végül őt vorték véresre. A kerasztényazocialista villamos
kalauzok 1923. év ércén egy Előd-utcai kocsmában szüreti 
mulatságot rendeztek. Az ilyenkor szokásom szüreti mókák 
során Horvát István villamoskalauz a sorsjátéknál meg
ütötte a főnyereményt, de a tréfás nyereménytárgyat va
laki elcsente. A meglehetősen ittas Horvát István efölött 
való elkeseredésében nagy botrányt csapott, ngy hogy a 
szüreti mniatsúgm kirendelt bárom rendít távozásra szóli- 
tttn föl. „Zsaruknak, nem angcdclmcskcdom!" ordítozott 
Horvát, miro a húrom rendőr megragadta és az őrszobába 
akarta vinni. Horvát István hirtolon olhatárosásoal a velő 
birkózó Papp III. Lajos rendőr kardját trírdntoita és azzal, 
támadt a rendőrökre. Német XIII. János randőrfőlügyclá- 
helyettos, Staudinger Imre rendőrfőtörzsőrraostor ós Pap 
III. Lajos rondőrfőtörzsőrmeater elhatározták, hogy most 
már megbilincselik, a garázdálkodó vUlamoskalauzt. De ez 
a művelet som ment simán. Horvát földre vetotto magút 
és mialatt a ropdőrök előszedték a megMllncaeléshez ezük- 
ségcw láncot Horvát beleharapot Pap III. Lajca combjába. 
Erro aztán a rendőrök se hagyták magukat, ttgg össze
verték, a vlllamoskalauzt, hogy mindkét karján, derekán, 
fején, a lábain orvosi kezelést igénylő sérüléseket szen
vedett. Az ögy & rendőrséflrre, majd pedig • kir. ügyúss- 
sógre került, ahol Horvát István ellen hdromrendbeU 
hatósági közeg ellen elkövetett erőszak elmén emeltek 
vádat. De bajba jutottak a rendőrök Is, mert őket szintén 
megvádolta az Ogyóuzaég hivatali hatalommal való vissza
élés vétsége c lm én a megbOincselésnól használt ütlegelések 
miatt. A budapesti btlntctőtörvónyozéken • héten kerül 
főtúrgyalásm a k^resitényszocinllirta kalauz óe a három 
rendőr bűnügye.

— Mese a Csallóközről. Prágából jelenti 
A Reggel tudósitója: Illctékcfi helyen meg
cáfolják a csallóközi magyar köztársaság hirét, 
amelynek állítólag Vcér Imre és társai lettek 
volna a miniszterei. aIz egész köziért kohol
mánynak minősítik.

— Nem lesz dernars a külföldiek ellenőrzése miatt. Az 
idegenek itt tartózkodását sa letclopodézót szabályozó uj 
rendelőt már nagyon sok panaszra adott alkalmat. Ezzel 
kapcsolatban egyes lapok mogirták, hogy a külföldi álla
mok követségei, az Egyesült Államok kivételével, közös, 
jegyzékben fogják a magyar kormánytól a rendelet meg
változtatását kérni. A Reggel inunkatárea utánajárt ennek 
a hirosztelesnek és megállapította, hogy az idegem állam 
polgárok tényleg gyakran fordulnak panasszal diplomáciai 
képviseletükhöz a rendolet miatt és ezért szőbakerült, hogy 
a követségek közös lépést fognak tenni e panaszok or\os- 
lázára. Mivel azonban a követségeit egyöntetű eljárásban 
megállapodni és egymással elvileg megegyezni nem tudtak, 
a közös jegyzék elmarad. Ehelyett minden követség esct ’n- 
ként fog a magyar kormányhoz fordulni, ha saját állam-, 
polgárai az idogoneket ollonőrző rendelőt aTkolmazúsiút ma- 
gnkrnnézvo Hérolmasnek tartják.

— Forduljunk mindennemű hitel- és fluunciális ügyben 
legnagyobb bizalommal hazánk békebeli legtekintélyesebb 
ób legmegbízhatóbb bnnkcégéhez: n Iióth Bankhoz, Buda
pesten, Vilmos cnáozár-ut 13. Alapítási éve: l'iOG.
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— Birstingel Maxi és Németh Józsi. Az egy

kori különítményes suhanó, Birstingel Maxi 
tanúnak jelentkezett a Somogyi—Bacsó rabló- 
gyükoeségi ügyben. Idézésével és különitmé- 
nvcs igazolványával beállított egyik délutáni 
lap szerkesztőségébe és elmondotta azt a vallo
mását, amelyet másnap a Iratonaí ügyész
ségen, Földes alezredes előtt kellett volna 
megtennie. Ax újság, anélkül, hogy azonosí
totta volna magát a fólnótás vagy éppen
agent pravöcateur" vádjaival, leközölte külö

nítményéé Miksa tudomásait Lett ebből aztán 
olyan heaehuja, mintha legalább is a két 
mdrür-uiságlró igazi gyilkosai kerülnek töm- 
locbet Mi történt? A tanúnak tolakodó, vagy 
a nyomozás fonalát még jobban összekuszálni 
igyekvő Birstingel Maxiról kiderült, hogy 
egy szavát sem szabad komolyan venni Pont 
Ilyen igáéi, vagy álbolond minden országos 
érdekű bünpörben jelentkezik. Éppen ezért 
nem értjük a lelkendező boldogságot ami 
Maxi igazoltatásával úrrá lett a szélsőjobb
oldali kedélyeken. És ha ujjongásuk nem is
mer határt, amiért egy tanúból fegycnc lett, 
miért veszik szentirásnak egy fegyenc vallo
mását, aki a Márfíy-ügyben tanú lettl Németh 
Józsi pincérről van szó, ahá most került ki a 
Markó-utcából és fantasztikus meséket tálal 
föl Setényiről, Schwetnitzerről, egy újságíró
ról Márffy megmentése érdekébem Miért szava
hihetőbb Józsi, mint Maxit Legyünk végre 
egyszer elfogulatlanok...

— Sebes Árpád bankár nem követett el ön
gyilkosságot, hanem véletlen szerencsétlenség 
áldozata. Vasiáraap este világosság derült 
arra a titokzatos revolverlövésre, amelytől az 
Országház-üSr 4. szám alatti Sebes-bankház 
társtulajdonosa, Sebes Árpád, vérző mellel, 
eszméletlenül esett össze a bankház helyiségé
ben. Sebes Árpád 23 éves fiatalember, féllábát 
a háborúban mint tartalékos tiszt elvesztette 
ós édesapja, aki társnl vette a banküzletbe, 
azt gondolta, hogy fia talán kétségbeesett 
idegállapotában Öngyilkosságot követett el. 
A fiatalembort rendkivül súlyos sebesüléssel 
szállították be a Rókus-kórházba, ahol csak 
másnap, vasárnap este tért magához. A 
kórház hívására Fülci-Szántó László rendőr
fogalmazó ment ki a súlyosan sérülthöz, hogy 
kihallgassa. Sebes 'Árpád, akinek 6zivo táján 
teljesen keresztülhatolt a golyó tüdején, 
jegyzőkönyvbe mpndta, hogy ő nem követett 
el öngyilkosságot, hanem régi szolgálati fegy
verét tisztogatta, amely eközben elsült s a 
golyó mellébe fúródott. Miután az esetnek ta
núja nem volt, el kell fogadni, hogy Sebes vé
letlen baleset áldozata. Á szerencsétlen fiatal 
bankár sebe egyébként oly súlyos, hogy föl
gyógyulásához kevés a remény.

— Radics táviratban üdvözölte a királyt és 
Pasicsot Bolgrádból jelentik: Iiadics István, 
mihelyt szabadlábra helyezték, táviratot inté
zett a királyhoz: „Felséged sietett biztosítani 
annak a nemzeti egyezségnek megkötését 
— mondja —, amely a kibékülés nagy teljesít
ményét jelenti. Az isten áldja meg Fenségedet 
és egész királyi családunkat." Radics táviratot 
intézett ezenkívül Pasics miniszterelnökhöz is, 
akinek szerencsét kívánt, amiért mély éleslátá
sával megengedte, hogy a rend és a szabadság 
alapján a parasztság min'a állam át építsék föl.

— Egy mérnök megmérgezte magát a Mc. 
ráu-szállóban. A Berlini-téren levő Morén- 
szállóban vasárnap este már gyanúsnak talál
ták, hogy Friedmann Alfréd 32 éves mérnök, 
aki a szállóban előző nap vett szobát, egész 
nap nem mutatkozott Fölnyitották a szobát, 
s a mérnököt halottsápudtan. eltorzult arccal 
találták ágyán. Kihívták a mentőket, akik 
azonban már csak a beállott halált konstatál
hatták. A rendőrség részéről Körmendi Sándor 
rendőrfogalmazó a helyszínen többféle mérget 
talált s egy lcvelot, amelyben az öngyilkos el
mondja, hogy tettét önszántából követte cl, 
súlyos anyagi okok miatt. Lovelében arra kéri 
a rendőrséget, hogy a szobájában levő kis cso
magot juttassák cl Kertai Papnövelde-utcai 
gyógyszerésznek. Az öngyilkos tetemét be
szállították a bonctani intézetbe.

— Lady Astor dicséri a nőképvholőkot és szidja a fér* 
fiákat. Londonból Írja A Heggel tudósítója: Az angol 
alsóhrtz korosat szereplő, de Icgelegántabb tagja; Lady 
Astor boszódít mondott ojry nemzetközi kongreasznson, 
ahol ampa nő vett réazt. A lady mindonokclőtt magúról 
beszélt és azt mondta, hogy ugyanabban a helyzetben 
tokkal ügyesebben tuti mindig viselkedni, mint a fórja ós 
<i fiai. Azután azt fejtegette, hogy a női képviselők sok
tál intelligensebbek, mint férflkollógdilc. A hallgatóság 
zajosan helyeselt és trtóna az. olegáns lndy gúnyos mo
sollyal jelent meg fórflkollégál közölt nz akóházban.

—• Megsebesítette leányát és fölvágta ereit 
egy elmebeteg nő. Vasárnap délután a Horthy 
Miklós-ut 84. számú házban levő lakásán 
Dobovszky Gézáné, aki súlyos idegbeteg, hir
telen. dü horogén i kezdett. Dobovszkyno egy 
pedildü!rké«sel mindkét kezén felvágta az ere
ket és Klára nevű leányát, aki le akarta fogni, 
ugyancsak megsebesítette. Mindkettőjüket a 
mentők kötözték bo s mivel megállapították, 
hogy Dobovszkynó ön- és közveszélyes elme
beteg, előbb a főkapitányságra, onnan podig 
az angyalföldi tébolydába száíílto^ék.

(A Reggel tudósítójától.) Kz utóbbi időben 
sokan úgy találták, hogy ismét kártya- 
konjunktura kezdődik Budapesten. Egyrc- 
másra nyíltak meg a „klubok", amelyeknek 
gazdái plnkajövedclmekből akartak megélni. 
Két ilyen klubnak belső dolgait teregetik 
most ki a főkapitányságon. Néhány hónapja 
folyik már a nyomozás és vizsgálat Kiéin 

‘Jenő építész ellen, aki a Stofánia-ut 25. számú 
házban lakik. Kiéin Jenőt egymásután két 
klub jelentette föl. Az első följelentésnek kö
rülményes története a következő: Az Ándrássy- 
ut 81. számú ház első emeletén Berényi Rezső 
textilkereskedő, aki valamely elszámolási 
ügyből kifolyólag már szerepelt és dr. Somo
gyi Jenő ügyvéd Kohári Dezsővel együtt 
klubot alapított. Az uj kaszinót „Terézvárosi 
Szabadelvű Klnb“-nak neveztek el, anélkül ter
mészetesen, hogy a Fővárosi Szabadelvű Párt
nak bármiféle köze lett volna hozzájuk. 
A klubhelyiséget fényesen berendezték, iparo
sok és vállalkozók hitelbe készítették „el a 
megrendeléseket s a klub meg is nyílt. Főpin
cért, pincért, krupiékét, ruhatárosokat alkal
maztak, valamennyiüktől természetesen kauciót 
vettek föl és ezeket

a kauciókat „beInvesztálták" a klubba.
Klóin Jenő építész 500 millió koronát követelt 
a klubtól, mert ő is hozzájárult a termek be
rendezéséhez. Követelését nem tudta meg
kapni, mire szerződést kötött a klub tulajdo
nosaival, hogy „átveszi a vezetést, a befolyó 
jövedelmekből teljesiti a klub összes kötele
zettségeit és igy lassanként levonja a neki 
járó összeget. Esténként, amikor befejeződtek 
a kártyajátékok, Kiéin Jenőhöz vitték be a 
lezárt pinkát, amelyet az építész ürített ki 
s ő számolt el annak tartalmával. A klub 
alkalmazottai és az igazgatók „közben rájöttek 
arra, hogy Kicin Jenő föltűnően kis összege
ket adott'át, sokkal kevesebbet, mint amennyi
nek a titkos följegyzések szerint a pinkában 
lenni kellett. Ugyanekkor több alkalmazott is 
követelte a kaucióját Kiéin Jenőtől, aki min
den kötelezctteéget magára vállalt, de a kau
cióját senki meg nem kapta s ezért tettek 
ellene több följelentést. A rendőrségen 
dr. Füley-Szántó László rendőrfogalmazó indí

— Két gyújtogató kerül Szegeden a statá- | _ Eg
riális biróság elé. Szegedről jelenti A Reggel Lapunk
tudósítója telefonon: A közeli napokban Szege
den valószínűleg két gyujtógatót állítanák a 
statáriális bíróság elé. Az egyik Bagi Imre 
tűzoltó, aki néhány nappal ezelőtt, mint isme
retes, a szentesi városházát gyújtotta föl, a 
másik Szatmári Béla vásárhelyi bereslegeny, 
aki János Bálint gazdálkodó tanyajan volt al
kalmazásban. A béres kerékpárt vásárolt xoa- 
gának, amit gazdája rossz szemmel nézett és 
ettől fogva állandó volt köztük a veszekedés. 
A gazdálkodó végül elbocsátotta Szatmárit, 
aki elkeseredésében bosszút forralt, es gazda ja 
tanyáján két szénakazlat fölgyu.itotk Szat
márit bekísérték a szegedi ügyészség fog
házába. A nyomozó hatóságok most azt igye
keznek tisztázni, hogy Vásárhelyen annak 
idején kihirdették-e hivatalosan a statáriumát, 
mert ha ez bebizonyosodik, akkor bzatrrtari 
Bélát a statáriális eljárás során halaira kell 
ítélni.

— Gróf Károlyi József augusztusban ismét 
Lequcitoba utazik. Székesfehérvárról jelenti 
telefonon A Reggel tudósítója: Gróf Karowí 
József Székesfehérvár város nemzetgyűlési 
képviselője vasárnap A Reggel tudósítója előtt 
ki jól öntette, hogy augus^'us közepén vált ja fát 
a királyi családnál tartózkodó gróf Cziráky 
Józsefet. Gróf Károlyi ez alkalommal ismét 
hosszabb ideig marad a királyi család környe
zetében, ahová később felesége és fia is el
utazik.

— Vasárnap ismét belefulladt egy ember a 
lágymányosi holt Dunaágba. Vasárnap este 
egy öltözet férfiruhát hoztak be a főkapi
tányságra, amelyet a lágymányosi holt Duna- 
ág partján találtak. A rendőrségi nyomozás 
révén csakhamar többen akadtak, akik láttak, 
hogy azon a helyen, ahol a ruhát találtak, egy 
cinbor levetkőzött és bementen Dunába, hogy 
megfürödjék. Hogy ez a fürdőző Jioya lett, azt 
senki sem látta, igy minden valószínűség sze
rint a Dunába fulladt. A parton maradt ruha 
zsebében semmiféle írást nem találtak.
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totta meg ebben az ügyben a nyomozást s 
a kihallgatott tanuk igazolták a pana

szokat.
Amig Kiéin volt a klub vezetője, leszed

ték a kapu alatt kifüggesztett Terézvárosi Sza
badelvű Klub feliratokat és a választások ideje 
alatt jobban hangzó Demokratikus Szövetség 
Klubja nevet bitorolta Kiéin Jenő, aki a cégér 
alatt a Ripka-pártnak korteskedett a bakkasz- 
tal körül. A régi pinkások azonban, akik azzal 
a föltétellel adták át a vezetést Kiéin Jenőnek, 
hogy ő a klub minden tartozását ki fogja 
fizetni és a házbórt is rendesen beszolgáltatja, 
látva, hogy Kiéin Jenő csak a maga hasznára 
sáfárkodik, leszaggatták a Demokratikus Szö
vetség cimü táblákat és nemcsak csalásért, de 
magánlaksértésért is följelentették Kiéin Jenőt, 
sőt formálisan kitessékelték a klubból.,

Ugylátezik, Kiéin Jenő a Terézvárosi Sza
badelvű Klubban rájött arra, hogy a pinka
üzlet nem rossz bolt és rövidesen a Teiúz-körut 
34. szám alatt Terézvárosi Társaskör címen

uj klubot alapítottak, amelynek vezető« 
megint Kiéin Jenő vette át.

A Terézvárosi Társaskör elnöke dr. Lévay Ti
bor kormánytanácsos lett. A klubbot egy ideig 
nem tudták megnyitni és Kiéin Jenő vállalta 
magára azt a gazdasági munkát, amellyel a 
klub életét meg akarta indítani. Ezért is bízták 
meg őt az alkalmazottak szerződtetésével. Kicin 
Jenő a fölvett személyzettől 120 millió korona 
kauciót vett át, a kauciót azonban az alkalma
zottak rövidesen visszakövetelték és Kiéin Jenő 
nem tudott fizetni, mire

többen újból följelentették a rendőrségen.
Szombaton este megjelent egy főpinoér a fő
kapitányság központi ügyeletén es bejelentette. 
hogy a kauciósikkasztás címén följelentett 
Kiéin Jenő szökni készül Budapestről. A beje
lentés után detektívek mentek Kiéin Jenőért, 
előállították őt a rendőrségre, ahol őrizetbe 
vették. Vasárnap hallgatták ki az építészt és 
miután el^ne több följelentés van, dr. Bartha 
Gyula rendőrtanácsos, az intellektuális osztály 
vezetője, az összes följelentéseket egyesítette 
és ez ügyben ma fogják kihirdetni a rendőrség 
határozatát Kiéin Jenő sorsa fölött.

Egy magyar színész botránya Prágában. 
__ más helyén közöljük prágai tudósí
tónk telefonjqlentését arról az arcpirítóan 
bosszantó botrányról, amelyet a Kas ja— 
Pozsouy-i színtársulat egyik magáról meg
feledkezett taírja rendezett a társulat prágai 
vendégszereplése alatt, a vasárnap esti elő- 
adáson. Járai Sándornak Hívják azt a színészt, 
aki előadás közben demaszkirozta nuigát és 
nem volt hajlandó szerepét tovább játszani, 
mert az igazgató nem fizette még ki 
neki aznapi gázsiját ós végül is csak akkor 
ment ki a színpadra, amikor egyik 
kolléganője (l) lehúzta a brilliáns gyűrűjét és 
odadobta neki biztosítékul a még ki nem fize
tett gázsiért. Pers-no, a publikum sípolt,, dobolt 
és képzelheti mindönki, hogy mi lesz a mai cseh 
lapokban. Nem is megyünk bele annak .vitatá
sába, hogy voltak-e ennek a 6zinto hazaárulás- 
számbamenő, hihetetlenül perfid viselkedésnek 
mentségei, mert elképzelhetetlennek tartottuk 
volna, hogy egy magyar színész idegen ország 
földjén, pláne Prágában, ily súlyosan vétkez
zék a magyar színészet presztízse, dicsősége, 
hírneve ellen. Ml úgy tudjuk, hogy Jásray Sán
dor tagja a Színes ószövetségnek. Reméljük és 
elvárjuk, hogy a szövetség hatadéktalanul szi
gora eljárást indít ez él'teai a bandita-módon 
viselkedő tagja ellen, aki mtatt Magyarország 
orcája eay píilanaira etf&gyrmpirha kellett bo- 
raljőu! (e. z.)

. •• ./

öav. Weiniuger Mónié sz. fingéi Jo- í? 
liánná a maga, családja és a rokonság ó 
nevében fájdalomtól sújtotton tudatja, 2 
hogy l

Weintnger Mór !
ftfvAroal •Mffmosier •;
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io aReccel 1925 julius 2D:

A világ legnagyobb sztrájkja 
fenyegeti Angliát

Huss mllKifi ffonft, hét billió magyar korona tröltréggel alagutakat 
épétenak állatig agy megszüntessék a köxíoka-

dési anarchiát ós csökkentsék a munkanélkiilaek számát
London, julius 16.

(A Reggel londoni munliatársától.) Anglia a 
legnagyobb gazdasági válság, előtt, áll. A 
munkanélküliek s: 
egnclkedik. A azé: .... ___
minden np.p beké vetkőzhetik, 
hogy ha á. bányászok lotcaMk a csákányt, 
akkor a saolidárifáá folytán, olyan sztrájk tör

ném fenyegette 
i-nap után 
en korlá-

_ _______ száma hívottként százezredikéi 
ejnclkedik. A szénbányászok sztrájkja, pedig 
minden nap bekö vetkőzhetik, Mina,an)ri tudja, 

ha á bányászok lotc^ik a csákányt, 
ajkkor a szolidaritás folytán, olyan sztrájk tör
het ki, amelyhez hasonló még ;. ,
« szigetország. lakóit. A gyárak nap 
kény leltnek minőnagyobb martotybe.. ------
íozni üzemeikét, nehogy belefulladjanak a tul- 
prod akcióba, HiáhA épülnek a. londoni utcákon 
százszámra & ipodpxn, hatalmas vasbeton
paloták, hiúba ópU 4 londoni földalatti vasút 
uj alggktqjiat, A íj^nk^iiélföiliek szánra egyre 
nő ás arányosáé, émölkednek az árak is. 
Az drigot gyáriparosak pénteken a kormány
hoz forjhiUab segiiségéjtf. Követelik, hogy a 
kolóniákba csak ífögől, gyárak exportálhassa
nak,

bojkotthoz hasonló rendszabályokat sürgői- 
uek a külföldi ipar ollón.

Közben a. Marbio Arclvnál, a „Márvány- 
árkádu-náí — a Hyde Párk nyugati végén — 
a legsaemórmeHepebbüt láz'danak a kommu
nista agitátorok éa mint minden gazdasági vál
ságot élő országban, itt is mind hangosabbak 
letí/aiek a szólső^égÖK. Megs&ülcttok már

a brit fascisták
is. Az angol politika és gazdasági élet komoly 
vezórférfiai Inába, szónok ólnak, hogy óriási 
■suüeág van kitörőben, amelyet csak két módon 
lehet megelőzni, ha angol állampolgárok minél 
nagyobb ezámnial vándorolnának ki a koló
niákba és Hogy le kell szállítani ideig-óráig 
íizt a magas ólélstóndardot, amely tjul -Yugliá- 
bau megszo'kott. Az aranyban fürdő gyivrnm- 
tokra niégtíeni akarnak kivándorolni, inkább 
Londoubun sétálnák ós fölszedik a nyugodt 
niegélhetösfc biztosító munkanélkülisegélyt s 
ugyanígy senki sem akar, változtatni álct- 
scendardján sem.

A munkanélküliségen most példátlanul ér
dekes módon akarnak segíteni.

A nyolcmilliós Londonban ugyanis, az utolsó 
három, hónap alatt annyira megnövekedőit a 
forgalom, hogy szinio lehetetlenné vált a köz
lekedés. Délben 1 órakor a Jnnch időben és 
délután 6 órakor, amikor a shop girlek, a 
typlsfék — á kereskcclősegódek, a bankhivatal- 
nokok és a kereskedők sietnclk hazafelé, Lon
don belső városrészeiben, a nagy forgalmi 
S'cp.ontoknáh — Strand, Oxford, Circus, 

ccadilly C’ircus, Márblo Arch, — néha fél
óráéiig niegakad a forgalom. Autóbuszok üt- 
köwk össze és boruljak föl, kocsik akadunk 
össze, A nyugodt,

az örökké mosolygó londoni policoman, már 
alig tud uralkodni a londoni utca közié- 

kedési anarchiáján.
.... — II II " ■'■■9 I" —...........................
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 havi részletfizetésre végez művészi 

szobafestést
Csyánwwl irt

— T

Hetekig tárgyaltak a közlekedési minisz
tériumban, hogy mit csináljanak, Eletbe- 
léptettek rendszabályokat, amelyek mitsem 
használtak, a gócpontoknál minisztériumi tiszt- 
viisolők stopperórával a kezükben szumoltak, 
hogy nercenként hány jármű halad keresztül. 
Végül is nagyszerű, megoldást találtuk ki az 
érdekelt minisztériumok. A földalatti vasul-

A Kormánypárt augusztus 19-iKi értekezletén 
megsürgetik a numerus clausus eltörlését

Kállay Tamás mindenben helyesli a népszövetségi HgnK uniójánaK
varsói határozatát

(A Reggel tudósítójától.) Az egységes párt 
nemzetgyűlés nyári vakációja alatt is alkal-

__ J ___A.i
és gazdasági kérdésekben állást foglaljon. A 
párt képviselőt agj a I minden hét csütörtökjén 
megbeszélésre és pártvacsorára gyűlnek össze 
az Eszterházy-pnlotában és ezenkívül — amint 
Almássy László ügyvezető alclnök közölte 
A Reggel mun ka tárnával —

három formális pártértokczlctet fognak 
tartani, apjclyekeu a képviselőkön és a fő
ispánokon kívül megjelennek a kormány 

tagjai is.
Az augusztusi vagy a szeptemberi pártértekez- 
lefen nagy érdeklődés közepette fog szoba
kor ülni

a népszövet'-égi ligák uniójának varsói ha
tározata,

amely tudvalévőén arról szól, hogy az unió 
sajnálhgzássul állapítja meg. hogy a numerus 
clausus 'Magyarországon még mindig érvény
ben van. Ezzel a lmtúrozattal kapcsolatban 

az egységcH partnak több tagja készül arra, 
hogy a numerus clnususról szóló törvény 

revíziójára szólítja föl a kormányt.
A Reggel munkatársa beszélt erről a kérdésről

Budapest kénytelen lesz kalácsot enni, 
mert — nincs kenyere

Csaknem teljesen kifogyott a főváros kenyérli3xt«késztaft® — Drágább 
s mint a legfinomabb nullásllszt

a_____ _____ __ __ _________  .. .
mai fog találni arra, hogy az aktuális politikai

r-

(A Reggel tudósilóiái ól.) A fővárosi lisz.tpifc- 
ról a legutóbbi napokban

csaknem teljesen eltűnt a kcnyérliszt, 
ezzel szómban hallatlanul bőséges kínálat mu
tatkozik fehér lisztben. A barna lisztben be
állott hiány és a fehér lisztben bekövetkezett 
szokatlanul nagy kínálat okai részint tavalyi 
Jifiztcxportunk speciális voltában, részint a 
túlhajtott liszlspokulációban koresondők. Az 
elmúlt évben legnagyobbrészt barna lisztet 
exportált a magyar lisztpiac, mert Csehszlo
vákiának, Ausztriának, Romániának elsősor
ban erre volt szüksége. Az itthonmaradt barna 
liszt a pókhoz és* fogyasztóhoz került és ily- 
módon lassanként teljes egészében eltűnt a 
piacról: cl fogyóit. Ezzel szembon a fehér lisz
tet vagonszámra vásárolták a malmok, keres
kedők, sőt pékek is spekulációs célzattal. Mi
nél jobban közeledett az uj búza terminusa, 
qnnál nagyobb, mennyiségben kerültek piacra 
ezek a spekulációra vásárolt készletek; a foly
tonosan fokozódó kínálat pedig természet
szerűen egyre lejebb szorította a fehér liszt 
árát. Mivel közben a kenyérliszt ára a nagy 
kereslet következtében állandóan emelkedett, 

amire még külföldön soha sehol nem volt 
példa: a kcnyérliszt ára fölülomclkódett a 

fehér lisztén.
Normális körülmények között a legfinomabb

Telefon: 105-78
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*hoz hasonlóan,
alagutakat, úgynevezett tube-kat fúrnak 

London fő utjai alá
és ezeken akarják lebonyolítani az úgyneve
zett nehéz forgalmat. A földalatti alagutakon 
mennek majd a teherkocsik, a teherautomo- 
bilok s itt járnak majd az express autóbuszok. 
így akarják tehermentesíteni a londoni utcá
kat. Húszmillió fontot, magyar koronában 
szinte kifejezhetetlenül óriási összeget kér 
erre a célra, a közlekedési minisztérium. Ezzel 
az óriási építkezéssel egyben a munkanélküli
ség problémáján is segítenének. Itt akarnak 
mun/üdí adni a körülbelül 1,300.000 londoni 
munkanélkülinek. A parlament a közeli na
pokban veszi tárgyalás alá ezt az útépítési 
tervezetet és az előjelek után ítélve, meg
szavazza a húszmillió fontot, hét billió ma
gyar koronát. Korda Tibor.

kormán; 
érdé

Kállay Tamás
ypárti kép viselő vök aki a kővetkező 

ikes kijelentéseket tette;
Én voltam az első a kormánypárt tagjai 

sorában, aki a numerus clausus eltörlése érde
kében nyíltan állást foglaltam és sikraszúllot- 
tam a parlamentben. Ezok után t természetes, 
hogy a népszövetségi ligák uniójának varsói 
határozatát minden tekintetben helyesnek 
találom.

Elérkezett az ideje annak, hogy a háborús 
emlékek az egész vonalon kipusztittossanak 
és az erről szóló intézkedések foganatosí
tása alapján újból a kultúrál hunokat meg

illető pozícióba kerüljünk.
Meg vagyok győződve arról, Hogy az egyenlő
ségnek a politikai, gazdasági és társadalmi 
élet minden vonalán be kell következnie, úgy 
azonban, hogy ez semmiesetro se történjék 
nemzeti ügyünk rovására.

Az egysége# párt legközelebbi értekezletén 
élénk vita fog a varsói határozatról, illetve a 
numerus clausíts revíziójáról megindulni és a 
párt józan gondolkozóén. tagjai kizártnak tart
ják, hogy a numerus clausunról szóló intézke
dés fölfüggesztene még sokáig várasson 
magára.

nullás liszt, , az úgynevezett duplafogós, 
16—18%-kal drágább a kenyórlisztnél, ezoel 
szemben szombaton 7200 koronájával is keres
tek prompt kenyérli8ztet, mig a prompt 
duplafogóst 7000-ért kínálták, anélkül, hogy 
vevő akadt volna rá. A kenyérliszt javára 
mutatkozó árdifferencia és a kcnyérliszt 
hiánya azután

precedens nélkül álló bonyodalmakat pro-
9 dukált a lisztbörzón.

Egyik nagy fogyasztási szövetkezetnek pél
dául egy régebbi kötésből kifolyóan egy vagon 
kenyér lisztet kellett volna ogy 1 iszrtnagykeres
kedőnek leszállítania. A szövetkezet a kenyér
liszt helyett fehér lisztet szállított, aminek át
vételét a vovö megtagadta, azzal az indokolás
sal, hogy neki kcnycrlisztrc van szüksége. Az 
eladó szövetkezet igazgatója erre a tőzsdei 
szokványoknak egyik valóban fönnálló pont
jára hivatkozott, amely szerint az eladónak 
jogában áll az eladott liszttel azonos gyárt
mányú, de jobb minőségű lisztet számtani. 
Ezt a jogot természetesen eddig nemigen vette 
igénybe az eladó. Ha oy-onban a barna liszt 
hiánya és n fehér liszt árához való abnormis 
viszonya továbbra is föninaradna, az esedékes 
barna liszt kötésekot előreláthatóan minden el
adó fehér lisztben szállítaná és

a főváros közönsége csakugyan kénytelen 
Jesz kalácsot, enni, — mert kenyeret nem 

kaphat
Az uj liszt megérkezése — ami már augusztus 
első napjaira várható — termesze teeen egy 
csapásra véget yot a konyórliszthiánynak és 
az árak viszonyát is a normálisra állítja visz- 
sza. Az uj dnpiafogóst a malmok augusztus— 
szeptemberre 6800 koronára, a 6-os barna lisz
tet 5800-ra kalkulálják.

Oltrichsteiw
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KÖZGAZDASÁG 
Miért kápomkodik

a vidéM gazda
(A Reggel tudósítójától.) Két 'keze vau & ma

gyar kormánynak, de egyik sem Jákob szolid 
es simogató, hanem Éasau kegyetlen és szőrös 
keze s az írás szava szerint egyik sem tudja, 
mii cselekszik a másik. Az egyik a Cseri-tel epre 
fuvarozza és a Dunába arn teszt! a magyar gyü
mölcstermést, a másik hirtelen és váiratlnn ren
delettel sokszorozza meg e „bűnös” főváros sú
lyos gondjait. Két héttel ezelőtt kockáztattuk 
meg e hasábokon azt a 'baljóslatú megjegyzést, 
hogy a magyar gyümölcstermést katasztrófa 
fenyegeti. És pedig azért, mert nwn gondos
kodtak kiviteli lehetőségekről, nemi szervezték 
meg a vasúti szállítást, nem adtak olcsó cuk
rot a konzervgyáraknak, hogy a termés érté
kesíthető lekeni. A katasztrófa azóta bekövet
kezett, kapkodnak ma már fühöz-fáihoz, de, késő! 
Kelety elnök ur hossau cikkben mosakodik, 
Ecrenczi tanácsos ur szalad Bécabe, liogy udva
rias visszautasításban legyen része és idehaza 
elrothad a gyümölcs és elkeseredetten károm
kodik a gazdik A (magyar állam jövedelmeinek 
7iPh-át fordít ja igazgatási költségekre, s az az 
óriási apparátus, amelynek eltartása ez elsze
gényedett ország vállaira nehezedik,

képtelennek bizonyult arra, amit minden 
részvénytársaság igazgatósága elemi kö- 
telességének tartana, a rábízott ország ter

melésének értékesítésére.
Most, amikor már részben megérett, 

részben érőfélben van a gyümölcs, most 
szaladnak a vámtarifa hősei a szomszédokhoz, 
a bősz protekcionizmus apostolai most előszó
háznak, Becsben, ahelyett, hogy márciusban, 
áprilisban elkwzitették volna az útját c ikivi- 
Icinek, gondoskodtak volna gyors relációkról, 
leszállított tarifákról, s kölcsönös engedmé
nyek árún szereztek volna piacot a magyar 
gyümölcsnek. Hozzá/vrtőTeg megállapítani is 
lehetetlen, mennyi kárt szenvedett ezen a ré
ven az ország. S ezért senkit felelősségre nem 
vonnak, mindenki marad a helyén, amig a 
dinnyével, a szőlővel, a borral, ugyanez meg 
nem ismétlődik. A gazdákból álló magyar par
lament sokkal gyöngébb ahhoz, semhogy meg
torlást követeljen ezért a mulasztásért, amely 
gerincesebb országban olyan fölzúdulást vál
tana ki, hogy nyom nélkül elsöpörné e katasz
trófa okozóit.

Ugyanakkor, amikor a kormány egyik kozo 
ilyen példás el őrei át ássál és 'kiváló szakérte
lemmel ellátta a magyar gyümölcs dolgát, a 
máeiík kezévol bejelenti, hogy a lakók részlet
fizetési kedvezményét ezentúl nem engedélyezi. 
Nem az szomorít ja el az embert, hogy ilyen 
könnyedén és egyetlen ikézílegyihtésiscl intézik 
<1 ezt. a kérdést, amely száz- meg százezer em
ber életbevágó érdeke, hanem az indokolás, 
amelyet hozzáfűznek. Az indokolás, amely sze
rint azok, akiknek érdekében a részletfizetést 
engedélyezték, nem vették igénybe, hanem olya
nok, akik erre nem szorultak. Honnan tudja 
ezt a magyar kormány? Miféle statisztika alap
ján állapította ezt meg? Föl se merjük téte
lezni, hogy e kijelentés, a háztulajdonosok egy
oldalú 'bemondása alapján történt. A vallcmási 
ivek és hivatalos blanketták o klasszikus hazá
jában neon tudtak nyomatni még egy blanket
tát őzzel az egyetlen kérdéssel: Igénybe vette-e 
a részletfizetési kedvezményt? Ha pciiig nagyon 
lelkiismeretes lett volna a népjóléti minisz
teri nm, kés zi Hetibe tett volna .még egy statisz
tikát és pedig arról, mennyi jelzálogos teher 
terheli a budapesti bérházakal? Mert alig ter
heli.

Értéktelen papírral fizették vissza a súlyos 
aranytorheket és most ugyané terhekre 
hivatkozással követelik a negyedévi fizetés 

visszaállítását.
Valamikor a békében ugyanis negyed

évenként. fizette a háziúr a jelzálogos tc-her ka; 
mutált és törlesztető. részleteit. Ma nem fizeti 
többé. A 'közterheket és a faázbérrészesedést pe
dig a lakó az első részlettel köteles kifizetni. 
Mi cinjen követelik tehát ettől a várostól,

Kézi mosógép
Minden háztartásban nélkülözhetetlen. 
A ruha nem lesz dörzsölve, sem ke
félve. Egy óra alatt egy egésznapi 
munkát végez. Óriási szappanmegtaka- 
ritás. A gépet vételkötelezcttség nélkül 
bárki kipróbálhatja. Bővebbet:

FREUD
Miksa-utca 13. Telefon: József 72—<3

és a pesti ladó
amely jövedelmeinek nagy részét heti és havi 
részletekben kapja, hogy egy negyedévre előre 
fizesse a bért? Amerikában és Anginában lehet 
hetenként és havonként fizetni, csak nálunk 
nem? Olyan nagy a tőkebáség nálunk, hogy 
egy negyedévi kamatnyereséghez lehet külön 
is juttatni a háziurakat? A budapesti polgár
ság elvesztette vagyonának tetmnes hányadré
szét állami járadékokon, hadik ölesönök ön, jel
zálogos kötvényeken és most kénytelen ilyen 
viharos tempóban valorizálni a háziurak va
gyonát, akkor, amikor az ő elvesztett vagyoná
nak valorizálásáról szó nem esik. Rendben van. 
Ha a lakó fizesse emelkedő hányadát az arany
bérnek és fizesse ezt negyedév énként előre, ak
kor gondoskor! jók a kormány a budapesti hér- 
házalc jelzálogos terheinek sürgős valorizálá
sáról, hajtsa be a háziurakon a bérok emelke
désével párhuzamos ütemben a papirkoroná- 
ban vissza fizetett jelzálogos terhek kamatait 
ás elmaradt részleteit és építtessen rajta háza
kat. Lehet, hogy éktelen fölháborodús fogadja 
ezt a javaslatot a háziurak részéről, <le az bi
zonyos, hogy annál nagyobb megnyugvással 
fogja köszönteid ez elszegényedett város küz- 
ködő lakossága és ezentúl nagyobb készséggel 
fizeti majd az emelkedő béreket, még ha ne
gyedévenként előre kell is megfizetni ökot.

___ K* °-
X A tőzsde a bécsi realizációkkal szemben 

változatlanul szilárd, és a szombati és vasárnap 
reggeli magánforgalom gyérszámu kötései a 
pénteki vtótőxsde árfolyamain történtek. Ugy- 
látszik, a közönség lassan mégis bekapcsolódik 
a forgalomba, nem az a közönség ugyan, amely 
pénzét a kispapírok feneketlen torkúba öntötte 
a nagy konjunktúra idején, hanem a régi, né
hány száz főnyi tőkés csoport, amely a háború 
előtt a töke forgalmát táplálta. A halott; fecskék 
is föltámadnak már, a. régi szép idők hansse- 
szindikátusai, amelyek a konjunktúra, végén 
olyan súlyosan vérző sebekkel voltak kénytelen 
visszavonulni. Bécsböl jön a híre, hogy a Ma
gyar Hofhcrr körül támadt hosszmozgalom egy 
szindikátus vásárlásaira vezethető vissza. Csak 
az a kérdés, lesz e vevő, amikor a fölvásárolt 
papírokat el kell adni?

X A nemzetközi gabonapiac meglepő fordula
tai igen sok aggodalmat váltottak ki nz utóbbi 
napokban Budapesten. Mig egész Európa, a 
kivételes jó termés láttára, lanyha, volt az őszi 
gabonaárakra, amikor már az egész keleteurópai 
termés megjelenik a piacon, addig Chicago, bár 
az Egyesült Államok kivételével valamennyi 
tengerentúli ország előreláthat^ .jó termésről 
számolt be, szembefordult az európai spekulá
cióval és úgyszólván megkontreminálja az 
európai baisset. Ez annyit jelent, hogy a 140-től 
160 centig emelkedése a chicagói árnak', köté
senként 50 dollár ráfizetéssel jár nálunk és ha 
igaz, amit az amerikai szaklapok jeleznek, hogy 
Chicago 180 centig hajtja föl a búzaárat, akkor 
minden haissekötésre 100 dollárt tizet rá a spe
kuláció. Sok jóval nem kecsegteti ez a lerom
lott európai fogyasztást, mert útját.állja az ár
színvonal további tartós esők kenésének. hiszen 
a 180 centes búzaár kereken 80% ártöbblctet je
lent a békcúvakkal szemben, csak ogy remény
ség van s ez az, hogy a Fedoral Keserve Bank, 
amely jrnindonképen útját akarja állni a nagy 
árföl haj tásnak, mint a tavasszal, úgy tán ez 
ősszel is a hitelek radikális megvonásával letöri 
ezt az indokolatlan hausscspekulációt.

X Megalakult a Kötvénytulajdonosok Országos SHJ- 
vétsége. A magyar lindlkölcsönkütvónyok, záloglevelek, 
biztosítási kötvények tulajdonosai, miután éveken keresz
tül hiálui várták a kötvények értékének valorizálását, 
most erélyes mozgóimat indítottak követeléseik eléréséro 
ós magnlákltották a Magyar Kötvénytulajdonosok Orszá
gos Szövetségét. Több mint 3000 kötvénytulajdonos lépett 
bo eddig ebbe a szövetségbe, csatlakozását jclcntollo bo 
ozcnkivül több társadalmi ogycsület is, köztük: a 
Nyukoiz, a Piac és a Ealu-Szöootsíg. A vasárnapi ala
kuló közgyűlést, amelyen mintegy 400 ember jelent incg, 
Slcxdk Lajos, volt országgyűlési képviselő nyitotta meg, 
majd dr. Tóth Árpád ügyvéd, mint az előkészliőbjzottedg 
clőndójn, vázolta nz alakuló szövetség oóljnit. Törvény
hozás utján kall rendezni — mondotta — a kötvények 
valorizációját. Exi.w.tcnciáknt tett tönkre, a kötvényék cl- 
órtóktclencdóso és megingatta m államba vetett bitóimat. 
Az utóbbira Jellemző az a végrondelot, amelyet egy 
nemrég elhalt gazdag földbirtokos tett: egész vugyouát

Motor csónakok, 
vitorlások uj és használt állapotban, uj skir- 
fek, fedett és túra doublók, balatoni es egyéb 
csónakok, lapátok, szerelvények, anyagok 

mélyen leszállított áron eladók
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egy rokonára hagyta, do haugealyozta, hogy ha az örö
kös egyetlen fillért is kölcsön ad az útiamnak, eszel el
veszti az örökségre való minden igényét. A szövetség 
alapszabályait olvasták föl ezután, amelyeket a közgyű
lés egyhangúlag elfogadott. A szövetség országos elnökévé 
dr. Sfrausz Istvánt, az állami számvevőszék volt elnökét 
választották meg; ügyvezető elnök dr. Eck'liardt Tibor, 
ulclnök dr. Homonnay Tivadar nemzetgyűlési képviselő 
lett, az elnöki tanácsban többok között báró Lulcachieh 
Géza altábornagy, a Nyukosz elnöke, dr. Nékdm Lajos 
egyetemi tanár, Tarmay Cecilé, a Mansz elnöke, Erba- 
Odescalchi Viraine hercegnő, Sílhy Antal államtitkár, 
u Kansz elnöke és dr. Jcllinek Ede kir. Járásblró is he
lyet foglalnak. Dr. Vari Ágost, a „Magyar Pénzügy'* 
ezerkesztője tartott ezután érdekes előadást a valorizá
cióról.

X A Sti tincs-örökösök eladják magyar válla
lataikat. Berlinből táviratozza A Reggel tudó
sitója: A rajna-wesl faltai cleklromosmilvck va
lószínűleg nemsokára, gazdát cserélnek, mert a 
Sfinnes-koncern birtokában' levő rósz vény paket
tet az Egyesült Iparművek akarják megvásá
rolni. Ezzel Stinnes fingó örökösei egyik, leg
hatalmasabb és legjelentékenyebb vállalatukat 
adnák át. ITgylátszik, hogy :i Stinne<vprökösök 
csupán csak szxm bányává! kilátóikat fogják meg
tartani, mert arról is szó van, hogy mar/.?/ar és 
osztrák vasipari érdekeltségeiket föloszlatják, 
illetve, másoknak engedik át ugyanúgy, ahogy 
azt orosz ipari érdekeltségeikkel let lék.

X A világpiac nagy szenzációja: u gumiáruk és ezzel 
a nagy angol é.s amerikai gutn'.l terntelíi plantagcvdllála- 
tok. részvényeinek föltarlózhaiatlnn cmcU.cdése. A:z el
múlt hal. hónapban a középminősúgii íiyersgniui ára í’-i' 
shillingről 3'.í> shillingre emelkedett, a gumi vállalatok rész
vényei azonban még viharosabb ölemben emolkedtek, 
mert a spekuláció a gumilrészlefek veszedelmes lecsöklce- 
nésére, és ezzel az árak további, emelkedésére számit. 
Különösen Hollandiában folyik nagymérvű spekuláció gumi
részvényekben és az amsícidami bőr-én hat hónap alóli 
több mint 150*7-ot kerestek ezeken a papirokon. A gumi- 
hausso a nemzetközi áriistatisztika. t<ikéle!lenségójo és a 
gnmilermelé.s elmaradására vezolhető vissza. Amig az 
antómobilgyártás nz Egyesüli. Államokban s kisobh mér
tékben Európában is rendkivül rohamosan fejlődött és 
nagyobbodott, addig a gumitermelés nem tartott vele 
lépést s a tropikus vidékek angol gyarmatain az úgy
nevezett Stcvcnson-rendszcr, amely a gumifaűlloinány 
védelmét célozza, merev szigorral őrködött azon, hogy a 
gumiexport előro megszabott kereteit tnl no lépje. Az 
ez évi gumifogynsztást n .nemzetközi statiszltka cirka 
,500.000 tonnára becsülte, amelyből 360.000 tonna esik egye
dül az Egyesült Államokra. Viszont ez óv első felébem 
a nemzetközi fogyasz.tás meghaladta a 300.000 tonnát, úgy 
hogy ez év vígéig 100.000 tonna hiányra számítanak s ha 
az angol kormány a kiviteli tilalmakat föl nem oldja, 
úgy további áremelkedésre lehet számítanunk.

X Nagy botráuyok a fiórenci tőzsdén. 
Flórencből írja A Reggel tudósítója: Két 
ügynök nagyon alacsony árfolyamon kínálta 
a Bonca Commerciale részvényeit, amire óriási, 
botrány tört ki, amelynek a rendőrség és a 
fasoista milicia közbelépése veteti, véget. A két 
tőzsdeügynököt megverték és kidobták, a kor
látokat és az árfolyam táblákat Összetörték. A 
rendőrség csak úgy tudott rendet teremteni, 
hogy a tőzsdetermet kiiirilctte és bezárta.
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Untobaik
részvényesei, jogaik sürgős meg
védése céljából, azonnal közöljék cí
meiket a darabszám feltüntetésével

Steril Kornéllal
Budapest, VITT, Mátyás-tér 15. s-zám

rendolő
vír-é.n.nilh.t.g.k risztre. 
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Rendolés egész nap. Rákóozl-nt 3?. I. cm. 1, Rókuesal szemben

Hadó Olga
művészt MnyvMfészete

Vállalja ogyes ogész leönyvtárak beli öté- 
sét a legizlésesebb kivitelben

Régi ppsta^utca 7-9. sz. alatt
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Hatalmat versengés folyt • magyar tllmi)(illatatok kö
tött abban az irányban, hogy az amerikai United Artias- 
gyár produkcióit, amelyek a világ összes szakembereinek 
véleményé szerint ma a legjobbak, ki szerzi meg. B ver
sengés most eldőlt. A filmeket az Orion-fitmgyár szerezte 
meg Magyarországra. Ezek között vanDouglas Fairbanks 
négy nagyszabású filmje, Chaplin első dráma rendezése, 
a „Woman of Paris" és végül D. W. Griffithnek „Ame
rika" cimü korszakos alkotása.

Amundsen legutóbbi északsarki tájáról, mM ismeretes, 
filmfölvételt készített. A kinematográfia technikájának 
és fejlődésének csodája már az i«. hogy e film elkészült, 
de gyorsaságban is vizsgázik a filmtechnika aual, hogy 
e nagyszerű és a maga nemében bizonyára páratlan film, 
már két héten belül Budapesten is a közönség elé kerül.

Molnár Ferencnek minden színmüve lassanként filmre 
kerül. Egy német gyár most elkészítette „A testör"-t. A 
filmet Bobért Wiene rendezte, főszerepeit Korda Mária 
és Alfréd Ábel játszók.

Magyarok Amerikában
A magyar tehetségek kivándorlása a háború 

utáni időben kezdődött meg, amikor az ország 
szomorú gazdasági viszonyai egyáltalán nem 
kedveztek semmiféle művészetnek. A magyar 
tehetségek kiszivárgása a magyar közönség 
figyelmet is fölkeltette és lassanként mindenki 
böngészni kezdte a külföldi híradásokat, ame
lyek egyszer itt, egyszer ott vetettek föl egy- 
egy magyar hevet a népszerűség hullámainak . 
tetejére.

Ws amint figyelni kezdtük, egyszerre óorsvottük, hogy 
zzélea e világon számos olyan magyar nér forog köz
szájon, amelyeket itthon nem is ismerünk. Ezek közó 
az itthon ismeretlen nevek közé tartozott egészen a leg

utóbbi évekig Évű Novak, tikit most Amerikában szín
padon én filmen egyaránt ünnepelnek.

Éva Novak egy, a Felvidékről Amerikába szárma, 
zott nri család tagja, akinek szépsége és drámai te
hetsége a legteljesebb sikerre vitte nevét az amerikai 

közvéleményben.
Éva Növik a legutóbb már több Ízben szerepelt a ma

gyar mozik műsorának, amerikai legnagyobb sikerét 
azonban e héten láthatja a budapesti közönség a Tó-mozi 
műsorán, a „Világvárosi biinök“ cimü filmben. Ahol a 
magyar tehetség az amerikai technikával és kinemato
gráfiái tökéletességgel karöltvo dolgozik, ott muszáj a 
sikernek megteremnie. A Tó-mozi őzen a pompás ame
rikai filmen kiviil Zoro és Iliim legnngyobbszeriibb víg
játékét, n „Flóta és hegcdü"-t mutatja be.

„A nagy Galeotto“
Echegaraynak, a világhírű spanyol 'dráma

írónak egyik legszenzációsabb tragédiája 
„A nagy Galeotto“. Szimbólum és világfoga
lom lett a nagy Galeotto, ami alatt, minden 
nyelvén a földkerekségnek a plotykát értik. 
A pletykát, amely elpusztít házi boldogságot, 
derékon tör karriereket, földönfutóvá tesz 
embereket és számkivetettekké asszonyokat. 
A pletyka rabja ma az egész társadalom és a 
pletyka öldöklő méi’gével van átitatva a köz
élet.

A pletyka középpontjában áll rendszerint a társaság
nak egy ismert szépasszonya. És a pletykának az a 
tulajdonsága, hogy mindig csak félmondatokat mond, a 
pletyka mélyén valami igazság van, do az igazság 
félremagyarázása tönkreteszi azt, akinek sarkába sze
gődött.

Egy ilyen társaságbeli szépasszonyt, akit a véletlenük 
összetalálkozása a pletykn középpontjába visz és 
sodor, Játszik cl a Jövő héten „A botrány" című 

filmben Glória Swanson.
Ennek a pompás amerikai nőnek a szépsége érthetővé 
teszi a pletykát, u küzdelme, viaskodáaa a megölő és 
moggyalázó rágalmakkal, érdekessé leszi a filmet. Ele
gancia, pazarság, szépség és izgalom együtt: ez Glória 
Swanson legújabb filmje.

A téma magáért beszél, a film nem szorul reklámra, 
de egyet mégis el kell mondanunk. A film egyes jele
netei a legújabb amerikai divatot mutatják be rovü- 
szerüen és fölvonultatják az amerikai és párisi divat
mesterek legújabb remekeit. Káprázatos látnivaló lesz 
A filmet csütörtöktől kezdve a Kamara és a Tó-inözi 
mutatja be.

Ghe-Cha-Co
Alaska nem volt mindig az aranyásók' 'és 

kalandorok eldorádója. Volt idő, amikor xnég 
járatlan volt Alaska minden hómezője, csak 
az élettel incghasonlott, mindenre elszánt em
berek mertek nekivágni a farkasok e jéghideg, 
gyűlöletes országának. A múlt század második 
felében azután, az egész világon elterjedt a 
hir, hogy az alnwkai hómezök alatt még Klon- 
dykenél is .gazdagabb arany földek vannak. 
Nosza megindult a népvándorlás a jéghideg 
északi ország felé es egyszerre benépesült ez a 
föld is. Kíméletlen tusa, véres harc indult meg 
minden talpalatnyi földért, a megélhetésért, 
a messzi ködben csillogó gazdagságért.

Ennek az ldőnok i\z Aldoaatal voltak azok, akik már 
az első roham utón körűitek alaskal főidre. Ezeket újon
coknak hívták, az ószaki indiánok nyelvén Glio-cha-’cok- 
nak. Ez újoncok tragédiája és története pörög lo előt
tünk egy filmen, amelynek nevezotoisóge nőm is izgal
mas meséjében és a színészek nagyszerű játékában rej
lik, hanem abban, hogy az öeszee fölvételek nem mes
terséges hómezőkön, hanem Alaska földjén készültek.

Igaz! hómezők, Igazi glcccaertengorek, Igazi hóviha
rok Játványonsága! vonulnak cl előttünk és fostik 

alá az érdekes, újszerű mesét.

A filmhez, amelyet ma mutat be a Kort-mozgó, Radó 
István sikerült betétdalt Irt, amelyet Báthory Elza 
operaénekosnő ad elő minden előadáson.

A Cho-cha-co mollett „AJnit megölt a szerelem" cím
mel egy másik amerikai filmet is műsorra tűzött a Kert
mozgó Rnth CliíTorddal a fősnor önben, valamint hoz 
egy uj Doilo bohózatot, „Dodo, a honám" eimmcl, amely 
a Kert-mozgó által népszerűsített nagyszerű burloszk- 
szinósz legújabb sikerét fogja Jelenteni.

Mosáosztálys
Grenadiii minden szinben ... 
Cérnagrenadin, legszebb minták ... 

Mosódelén.....................................
Zefirek, minden szinben.........
Azsur függönyetamin............«
Francia cérnamarocain, legújabb minták. 
Selyemfényű ruhavászon színben 

Buretvászon öltönyre 70cm.sz. 
Divateponge 100 cm széles ... 
Fekete klotlí, selyemfényű ... 
Ptiplinktilönleyetség minden szinben £«£“•

Gyapluszövetosztály:
Divatkockás alj- és ruhakelme 33.000 
Kosztümkelme, angol zsanér 55.000
Tiszta gyapjú eolin kelme .... 85.000 
Tiszta gyapjú krém köpenykelme 199.800

85.000 
178.000 
120.000

9.000
14.800
12.800 
12.800
14.800 
19.000 
24.000 
27.500 
29.000 
36.000
49.800

(Csak Calvin-térl áruházunkban)

iVa’íznáiati öltönykelme .........
Sodictl divatölíönykelme ............
Felöltő- és raglánkelmeujdonság..............
Kombinált öltönykellékcsomag 160.000

(tartalmaz egy öltönyhöz ezükségos bélésanyagokat)

Vászonosztály i
Fenyves mosott sifón............ ..
Bőrerős angin............:................
Kitűnő alsónadrágköpper .... 
Batisztsifón, 83 cm szélos ........ 
Batisztsifón, IN cm széles......................

Pamut lepedővászon, »o cm széles 

Pamut paplanlepcdővászou 
Kitűnő törülközők.....................
Pohártörlő.................................
Kávéskészlet, ftomhyo. ...................

Damaszt étkezési készlet, m'iy08

2, 27#. 6 és 4 méteres 
szövet-, selyem- és mosó-

14.800
16.800
25.000
21.800
38.850
45.000
50.000
19.450 
14.000.

148.150
220.000

Fürdősapka..................................
Fürdőcipő .....................................
Fürdőtrikó, Xn8fióff.....................
Fürdőruha, Habb.....................
Legújabb strandkabát dinben .. 
Kitűnő minőségű fürdőköpeny

Konffekciéosztály: 
(Csr.k Cn!vin*fért áruházunkban) 

Női angol homespun kabát Klói11??. 
Oivatmintás marocain ruhák legújabb fazon 
Eponge-ruhúk, legújabb fazon . . . 
Divatcsikos aljak ..........................
Mosóvoálruhák legszebb kivitelben 
Trikózscmper, müsclycmből műiden szinben 
Fehér gronadinbluz........................
Férfi gumi esőköpeny ...................
Trikóruha niüselycinből minden színben

Pénteken, e hó 24-én 
25% 

engedményt adunk as összes fürdőruhá
dat! cikkekből (frottirkelmék, fürdőruhák, 

kabát, köpeny, trikó, cipő, sapka, stb.) 
Minden pénteken más-más cikkből 
adunk Ily rendkívüli kedvezményt

Ezen kedvezmény crakls a hirdetett napon érvényeimaradékok :™T

16.500
28.000
71.000
97.000 

120.000 
170.000

560.000
99.000

185.000
89.000
80.000

120.000
89.000

298.000
263.000

Seflyemosztály s
Trikóselyem müsclycmből dnplaszélos , , , 
Nyersselyein mlndon színben, 85 cm széles . 
Crepe de Chine, divatszinekben .. 
Japone-selyem minden 8zinbon,85em széles 
Hímzett nyersselyem minden színben, 85 cm

Női fehérnemüosztály s 
(Csak Calvln-téri áruházunkban) 

nappali ing, azsurral, hímezve 
hálóing, azsurral.....................
nadrág, azsurral, hímezve . . .

49.000
59.000
85.000
78.500
95.000

33.000
72.100
33.000
69.000
66.600
52.000
70.000 

170.000 
199.000

500 
4.000

Női 
Női
Sifon szoknyakombi né, hímzéssel. 
Sifon nadrágkombiné, azsur és hímzéssel 
Zseniper füzővédő............. .. ..........
Pamutvászon párnahuzat.............
Pamutvászon paplanhuzat.............
Színes paplan, kitűnő minőségű . . 
Valanszien-csiplce..........................
Fehérnemühiinzés .............

Féri iffehérnemlioszftály:
(Csak Catvln-térl firuhfixunkban)

Fehér azsurozott sifonzsebkendő ,
Színes nappali ing, 2 külön gallérral 
Színes zefiring.......................... ..
Rayéniellü ing, fehér ...............
Kitűnő hosszú hálóing.............
Hosszú alsónadrág, köpperből . 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség 
Pyjama-öltönyök nagy választékban ....

Kötött- és szGvötftáruosxtáBy.
9.000 

33.000 
7.000 

33.000 
18.000 
25.000 
30.000 
10.000 

148.000

(Csak Cnlvln-térl áruházunkban) 
Női harisnyák, minden szinben . . . 
Fátyolvékonyságu női harisnyák . . 
Férfizoknik, tartós minőség...........
Divatmintás és hímzett férfizokni. 
Gyermektrikók.................................
Gyermek-apacstrikó, minden színben ... 
Férfitrikó, minden színben, kitűnő mhiöség .. 
Gyermekzokni, mintás, több szinben 
Különleges mintájú női mellények .

10.000
69.000
95.000
92.500
95.000
64.750
29.500

214.600
■

Mintákat készséggel KtHdftnk
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

mit szól a pesti „pali-porhoz?" Tennessee-nek 
megvan a majompöre, Pestnek a pali-pőre; 
mondja, nem látott egy palit vélclenüt ezekben 
a letagadni való esztendőkben?

— Kivesztek a palik, kérem, mint ősszel a 
légy. Én már arra sem, nagyon emlékszem, 
hogy voltok-e egyáltalán valamely esek a 
világon.

— Dehogy nem, kérem, csak méltóztassék 
visszaemlékezni: ha be sem mehetett ön, édes 
olvasóm, elfcoldusodott tiszt, orvos, művész, hi
vatalnok, a Ritzbe, bizonyosan elment egyszer 
az izgatott üvegajtó előtt, ahonnét ki forgott a 
pali, az autójába szántani. Azaz, abba a gyö
nyörű, modern kerekes vízilóba, al:ibe beült, a 
Rolls-Royce-ba, vagy Merccdesbc. Ha a pali 
arcberendezésére nem, méltóztatna már emlé
kezni, jobban rácmlékszik a drága szép kis mű
vésznőről, akivel együttesen a gépkocsiba emel
kedett a pali. Mert művésznő nélkül egy lépést 
sem, persze! Coty-illat, Itáprázó fogsor, karcsú 
glasaékesztyüs kar, rajta egyíptomias arany
karikák, gyöngysor a nyakban, a fényűzés ezer- 
cgyéji ábécéje, sélyemtrikókosztüm, exolikus, 
tömpe napernyő, arany rétikul, beigeharis- 
nya, ezüstbrokát cipellő, ez kellett, hogy ra
gyogjon, hódítson, lódítson, hódítson a pali 
mellett. Ez a szerencsétől-, konjunktúrától ki
sorsolt, a gyomrát rontott Európától okádott 
fizikum, a paszulyon, konzerven, spárgán, bő
rön, kékpénzen, kávén, rizsen, valutatologáta
son, tőzsdekárban megdagadt, fölpuffadt epi- 
dcrmls-ballon, ez mint a regi gavallér karika
túrája hömpölygött be a Ritz teájára egy dél
után, egy Gólem, akinek a homlokában egy ős 
fogalom már kialakult: a nő! Nő kellett neki, 
a szörnyetegnek, mázsás poloskának, akinek 
az elömölt katonavértől volt életszinc, s a ha
sát egy meggyalázott boldogtalan ország só
hajai fújtál:, föl. Nem emlékezik erre a palira, 
igazán nem? Volt abban az idomtalan kepében 
egy orra fölállítva néki, kiszagolni, melyik 
vonultat' lehet legkönnyebben lebélycgezetlen 
ezrest Romániába, Csehszlovákiába kimenteni.

—— A na •,«
— Na látja. Volt Icát fitté oldalt odaszerclve, 

meghallani a telefonon a bécsi kuliszt, arbit
rázst. ö vette birtokba a szükség járdájára ki
tett nevető, illatos, finom kis jószágot, a ké
nyes luxus-életccskét, a tehetséges 
fiatal színésznőt. Oh, szegényke, de 
vedhette a monstrumot.

— Úgy kellett a — palinak!
~ Nevem, pali-pali-palikám, most, 

idők, keze végre meghúzta rád a láncot cs te 
kis morajjal lesodródsz az aszfaltról, nem, nem 
fogod visszakapni, amit az ímádottnak ajándé
koztál, aki megfürösztött az élet, a divat, a 
szépség fényében. Erre ne spekulálj, patikám, 
S tudd meg, hogy a palik nem szoktak sírni, 
ha cblémonozták a pénzüket. Eltűnnek 
és a kültelki kávéházból sóhajtják 
régi szép napokat. Te még csak pali se vagy, 
látod. Nem érdemied ezt. a bájos 
Tudd, 
ember

és bájos 
megszen-

hogy az

szépen 
vissza, a 

\ 
bájos minősítést, 

meg, drága pofám: a pali diszkrét úri
volt ..

— De csak volt. Talán igaz se volt...
— Hát ha magára nézek, magam is elhiszem, 

’Az igazi palik, bizony, nem igy néztek ki, min! 
maga, kedvelt hívünk, nemes Bendegúz.

— No, de bocsá...
— Ne, szóljon közbe! Hát, nem látja, hogy 

még a színházra, erre, a mégis csak delikát. és 
jószagu üzletre sincs pali. Folyton halljuk, 
hogy ez pályázik meg az pályázik, eredmény 
még sincsen, a viszonyok még mindig éppen 
olyan rendezetlenek, minden lóg a levegőben,

Művészek és bohémek találkozóhelye
Károl&~pince étterem 

átalakított külön helyiségeiben 
vmf Bépkocsis-utca 1Z (Jőzsef-to&miit savok) 

Nyitva este 7 órától
ViflrQfHnr1! magyar-francia konyha _ Vezető: Pr, Jeney Sdndkm színész 

polgári árakkal. Pom- Eddi ős Cxaító muzsikál
pás italok. Figyelmes kiszolgálás mandolinon, gitáron és bendzsóH

csodálkozom, 
múltban szin- 
és bátortala-

és egy komoly 
tudna teremteni 
és ez az ember

ugyanúgy, mint amikor Faludiék beadták a 
kulcsot.

— Elég csudálatos dolog.
— Én pedig egyáltalán nem 

látja, azon, hogy azok, akik a 
házzal foglalkoztak, húzódoznak
nők. Mert éppen úgy, ahogy a politikában 
minden presztízs felőrlődött, úgy nincsen a 
színházi világban sem egyetlen egy olyan 
akkreditált ember, aki, ha valamelyik szín
házra pályázna, úgy azt a közvélemény 
nyomása alatt oda kellene adni neki. Egyetlen 
ilyen ember van — aki csodálatosmódon hall
gat —, pedig nagy szimpátia 
hit van iránta, hogy ö rendet 
az egész színházi fronton — 
Beöthy László.

-— Tényleg, senki sem érti 
Dehát mi van tulajdonképen az Uniónál?

— Az van, kedvesem, hogy egyrészt az Ingat
lanbank, másrészt a Faludi—■Barna—Révész— 
Bányai-rezsim olyan, horribilis összegekkel 
van betáblázva az Unió ingatlanaira, hogy az 
a bérlő jól meggondolja, mielőtt kauciónak 
követett milliárdját ő is betábláztatná — a 
tizedik helyre. Aztán itt vannak az adók, az

a passzivitását.

OBi

Henry Bernstein az uj színpadról, 
a fiatal írógenerációról és az újságírásról

(A
Liernsteint, az „A tolvaj", a „Baccarat", 
a „Tükörfolyosó" világhírű íróját, hegy 
ményét a fiatal írókról, az uj színpadról 
dót fiukról.

— A fiatal irók — mondotta

licoficl párisi tudósítójától.) Fölkerestem Henry 
„Baccarat", a „Judith" és 

mondja el vélő-, 
ds más színházi

___  ____ ... Bernstein — 
ma kiváltságos helyzetben élnek. Bátran mond
hatjuk, egy tehetségei, író ma uem marad 
észrevétlenül. Sokan vannak, akik valóságos 
sportot űznek a fiatalok müpártolásából. Én is 
mindig bátorítottam a fiatalokat, sőt mint a 
Gymnase-szirrház igazgatója, elő is adattam 
fiatal, uj írók darabjait. Bezzeg nem volt ilyen 
jó helyzete a fiatal íróknak akkor, amikor még 
én is fiatal voltam. Egyodül Antoinc törődött 
velük, neki köszönheti a legtöbb mai nagy iró, 
hogy azzá lett, inért ha Antoine neon adta 
volna elő első darabjukat, sohasem kerülhet
tek volna színre.

— Az utolsó 40 év a háború kitöréséig a 
dráma renaissance-a volt. Hallatlanul gazdag 
és bő tehetségekben. A színház kiemelkedett 
kezdetleges formájából és művészetté lett. A 
színház megújhodásának dátumául, tudva az 
emberek dátumszoretetét, 1882-őt jelölhetjük 
meg: Henry Bccque „Corbeaux“ (Holló)-jának 
bemutatójával. Az az irány, amit romantikus
nak neveznek, erős visszafejlődésben van. 
E valamikor nagyon divatos iskola hanyat
lása már a háború előtt megkezdődött, a há
ború realizmusa pedig súlyos csapást inért rá. 
A románt izmus a fiat alság jele, hátra szorítása 
tehát azt jelenti, hogy mostani civilizációnk 
érettebb korba lépett

— Mi lesz a holnap színháza, C7.t, senki sem 
tudja. Meg vagyok győződve, hogy szabadabb 
lesz, mint a mai. A mai dráma szigorú tör
vényei, rendszerint a 3 fölvonásokba való tömö
rítések nem maradhatnak meg. De hogy a da
raboknak 30 képük lesz, vagy ellenkezően, 
csupán egy fölvonásuk, amely viszont három 
óráig fog tartani, azt nem tudhatjuk. Lehet
séges, hogy egy darabban egyszerre hat vagy 
hét cselekmény lösz. A mai fiatalság annyi 
mindent átélt, mi félöregek úgyszólván csön
des korban éltünk. A fiatalok föl fogják hasz
nálni a pszichológikus szabadságokat, amiket 
nekünk sikerült kivívnunk, de ebhez hozzá
tesznek majd mindent, amiről álmodoznak. 
A rendezők ebben megelőztek az írókat. Igaz,

illetékeit, a .,pali“-nak igazán nem lehet valami 
nagy bizalma a dologhoz, hogy csak úgy uk* 
muk-fuk letegye a horribilis kauciót.

— Igaz.
— És aztán háttérben a régi rezsim is takti

kázik, persze, mintha huzná-halasztgatná a 
dolgokat, mintha úgy akarna valamelyes ered
ményt elérni. Hogy mit? Azt csak Szalui Emil 
doktor tudná megmondani! Lázár Ödön se 
irta még alá a szerződést, annak is minden nap 
valami újabb ponttal jönnek, hogy már a leg
szívesebben abbahagyná az egészet. Egyszóval, 
titokzatos, rejtelmes, sőt félelmes dolgok ezek 
az Uniónál...

— És imádott stárjairík?
— Járják, édesem, a világot. Biller Reichen- 

hallban piheni ki olasz-spanyol túrájának fá
radalmait, Péchy Erzsi Deauvilleban van, 
Gombaszögi Frida pénteken utazott el a Lago 
di Goméhoz, utána Parisba megy a kiállításra. 
A Kosáry—Butykay—Király-enscmble Osten- 
dében nyaral, Heltai Jenöné Firenzében, Dar
vas e pillanatban Gasteiriban van, Molnár Fe
renc München környékén, Rátkai ma utazik 
Atterseebe, Jób pedig már meg is érkezik. Egy
szóval, megy a zajlás sziháziakban,...

— Na és valami jó kis külföldi pletyka.
— Még nem futott be semmi. De ha belföl

divel megelégszik...
—‘ Meg én.
— Hát akkor keresztrejtvény formájában 

mondom el. Vízszintesen 11 betű és szubrett. 
Függőlegesen 11 betű és herceg. A megfejtők 
között kisorsoljuk Ismeretlen Költő „Nyári 
szerelem'* cimü regényét.

csak egy-két rendező, mint Copeau, Génuér, 
Pitoeff értette meg min álunk, hogy most szüle
tik az uj színház.

— Pár szót szeretnék mondani az írók anyagi 
helyzetéről. Amíg a múlt században az írás 
úgyszólván még luxus volt, addig ma már meg 
lobot élni belőle. Do ez nemc-sak az irodalomra, 
hanem a művészet többi részére: a festészetre 
és a zenére is áll. A mai kor olvitathatatlanul 
pártolja a művészetet és egy Cézanne-nak vagy 
Renoir-nak nem kellene attól félnie, hogy 
éhenhal. Csupán az irásinüvészet egyik fajtája 
félreismert, ez a sokat támadott & rágalma
zott újságírás. Pedig az újságírásnak igen 
nagy a jelentősége és felelőssége. Védelemben 
kellene részesíteni ezt a műfajt, nehogy a jó 
és értékes újságírók elkedvetlenedjenek és he
lyüket a tehetségtelen és lelkiismeretlen irno1- 
kok foglalják le maguknak.

Pallós István

dálián sikerű 
továbbra is a 
Kiss Fcronc, 
együttesével.

„Nóta vógc“ országos hirü slágerei. Á pél- 
Bu» Fekete—Zorkovitz-opcrctt dominálja 
Budai Színkör műsorát Honthv Hanna, 

Vigh Manci, Kabos Gyula tüneményes

* „Száll az ének szájról szájra ...” Mindenütt fölhi.nff- 
ZPlluk Illííü (1 váirft11 r>FJ7'írrna K í A «»/*

Mt»M« (Hbet tmíbMs, koHQ

fő-, vagy üres albérleti mattan lakást
Vm. aUiB "W® 5*rra»,
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*c árásiy istváw
országos rekordot úszott 100 méteren&5g

ISűmuiates időt ért el aa 
ItSüvel győzött — A »>
(A Béggel munkatársától.) Nagyszerű a kord

dal kezdődött a Hl. kér. TVE vasárnapi uszó
viadala. A 4X200 méteres stafétabajnoksúgban

nz egri fiuk legjobb országos eredménnyel 
úsztak elsőnek a célba

a kitűnő III. kerületiek előtt. A győztes sta
féta utolsó tagja Bárány István volt, a „párisi 
hős", akire különösen 100 méteren voltak kiván
csiak a nézek ezrei, mert hiszen ezen a távon 
nyerte a világhírű „Grand Príx“-t. Ezt a nagy
szerű élvezetet az ügyes rendezőség a verseny 
végére hagyta. Közben

Uarta Károly a 100 méteres hát.uszásban 
beállította a rekordot, a vílágbajnokterő 
ferencvárosi vizipolójátékosok pedig pom
pás küzdelemben leverték a kék-sárga átló- 

tákat.
Végre elérkezik a 100 méteres gyorsuszás startja is. 

Halálos csönd üli meg u Csúszúrfürdő férfiuszodáját. 
Minden szem Bárányra tapad. Sokan, különösen n höl
gyek el sem akarják hinni, hogy ez a vékony, sápadt 
legénybe egyáltalában úszni is tudjon. Be máris hangzik:

— Készen vannak az arak? Rajta!
Egy hatalmas csobbanás ós a leggyorsabb magyar 

úszók szinte harapják a vizet. Csakhamar két fej látszik 
az élen. Bárány és Gáborffy kiizködnek egymással. A 
táv kétharmad részében még ogyiitt vannak, n kishitiiek 
már egymásra néznek, de

nz utolsó hosszben Bárány egyenesen elszalad ellen
felétől és 6 méterrel fölényesen győz.

A közönség tombol, Bárány azonban bosszús.
— Még maradt bennem egy másodperc, rosszul for

dultam — panaszkodik apjának Pista és alig figyel oda, 
innikcr kihirdetik:

ÍN) méteres gyors úszásban első Bárány István. 
Ideje 1 p. 0L6 mp- Uj országos rekord!"

A kitűnő, uj országos rekord kihirdetése
■■■ ..................... nrtit-

VálogatottainK végre győzteK KraKKóban
JWagyana>~SE&g Eevagyelo^szúg 2:0 (O : O)

Reprezentatív tizenegyünk utolsó állomá
sán, Krakóban végre megemberelte magát és 
a „mester" jól megérdemelt győzelmet aratott 
a ..tanítványon".

A krakói győzelemről A Bc.ggel tudósítójá
nak alábbi telefon jelentése számol be:

A magyar-lengyel válogatott mérkőzés szép időben, 
8—-10.000 néző jelenlétében folyt lo.

A mérkőzés egész ideje alatt a magyar csapat ál
landóan fölényben volt.

Különösen a halfsor játszott kitünően. Orth klasszikus 
játékán kiviil a két szélső is kiválóan küzdött ós főként 
nekik köszönhető, hogy a lengyel csatársor alig jutott

Pannon- és Neptun-győzelmeKtőI volt 
hangos a bajnoKi regatta

(A Heggel tudósi lójától.) Alig 500 sport
rajongó volt kiváncsi a vasárnapi bajnoki 
regattára, amelyen

az oar-számokban a pannonok, a scull- 
bajnokságokban pedig a neptunisták ve- 

zérkedtek.
Legfájdalmasabb vereség a Hungária híres 

Walter-négycsét érte.
Részletes eredmény:

I. Magyarország nógyevozős bajnoksága. Védő: Pan
nónia EC. Bajnok: Pannónia (Wick, llautzinger, Blum, 
dr. Török vcz. ev., Koch korm.) 6 p. 50 mp. 2. Hungária 
216 hosszal.

II. Magyarország egyes (skiff) bajnoksága. Védő: Neji- 
íun. Bajnok: ifj. Szendey Béla (Ncptun) 7 p. 40 mp. 2. 
Marosi Tibor (Move, Esztergom) 1 hosszal. Orosz Andor 
és Morich 1000 méternél föladták a versenyt.

III. Kettős párovezős verseny kormányossal, egyloten- 
kivüliek részére: 1. Schön testvérek. 2. Ember János— 
Tóth Vihnos-pár.

IV. Nógyevozős verseny kormányossal: 1. Szegedi Ile- 
gatta Egylet 7 p. 22.fi mp. 2. Hitelbank, negyedhosszal.

V. Folyamőrök versenye: 1. Budapesti árvédelmi szá
zad. 2. Folyamőrség pnr. haj. osztály, fi hosszal.

VI. Magyarország kormányonnólküli kettős párovczíis 
(double Beüli) bajnoksága. Védő: Neptun. Bajnok: Ifj. 
Szendey—Morich (Neptnn) fi p. 4!) mp. 2. Movo. Esztergom 
7 hosszal.

''Hl. Magyarország íiyplcevezős bajnoksága. Védő: Pan
nónia. Bajnok: Pannónia (Mikuskn, Wnvra, Bartók, 
Wavra II, Blr.in, llautzinger. Wich. dr. Török, m, ev. 
Koch korm.) fi p. 20 mp. 2. MAC, 10 hosszal, mert már 
1501 méternél föladták a reménytelen küzdelmet.

Lnborlt meghívták a Rajnán Maim és dobién: között 
eldöntésre kerülő 102 kilométeres tdvuszúsra.

■m , __ _ mélyen leszállított árak, leg
ti BdT divatosabb külföldi minták
H gjuy ’Ow ’iö®51 Wttt »a ,n g y válosxtókbnn!

HANGOLD MANÓNÁL, Józscf-körut 31 /b. Telefon: J. 1-55

Tudta máF? 
hogy mi lesz julius 22-én, szerdán 

azMngolPap^^an ?

egri staféta is a bajnokságban — föarta Károly rekorcf- 
vi^ágl^^i3nokveí•'íí,, ferewcv«ír©3Íal!< leverték a grifffmadarasoka®

után munkatársunk az örömmámorban úszó 
apát, Bárány Gézát, az egri Városfejlesztő rt. 
igazgatóját interjúvolta meg, aki a következő
ket mondta:

— Amint láthatta, Pista fiam megszorítás 
nélkül javított rikordot. Erősebb konkurren- 
ciában föltétlenül liiussza, az 1 percet. Ha pe
dig a fordulókat is tökéletesebben fogja venni, 
akkor 1 perc, alt fogja szorítani a magyar re
kordot.

Részletes eredni ény :
I. 4X200 m. staf ■tabajnokság. Bajnok: MESE (Bitskey

II..  Bitskey 1., Szigrilz, Bárány) 10 p. 02.fi mp. Legjobb 
országos eredmény! 2. Hl. kor. TVE (Ilonionnay TI., 
Kcacrii, Czelle, Hóiba) 10 p. 32 mp. 3. MTK 10 p. 41.fi mp.

II. 100 m. I. oszt, hölgy hátuszái," 1. Mclegh Ilonka 
(III. kor. TVE) 1 p. 10 fi mp. 2. Ivernsztnry Kamilla (FTC) 
1 p. 47 inp. 3. Szűke Kató (MUE) 1 p. 48 mp.

TIT. 50 in. II. oszt, gyorsuszás: 1. Bőnk László (III. kor. 
TVE) 2P.fi mp. 2. Hollós (III. kér. TVE) 30 mp. 3. Fe
kete (NSC) 32.4 mp.

IV. 100 m. I. oszt, liátuszás: 1. Barin Károly (NSC)
1 p. 15.8 m,i. Rekord beállítva! 2. Klausz (MTK) 1 p. 18 mp.

V. 3XG65/, m. III. oszt, vegyesstaféta: 1. III. kor. TVE
2 |>. 34 mp. 2. MTK 2 p. 38.2 mp. .1. NSC.

VI. 100 in. TI. oszt, liátuszás: 1. Czelle László (III. kér.
TVE) 1 I>. 21.2 mp. 2. Venczcll (FTC) 1 p. 23.7 mp.
3. Lajta (NSC) 1 p. 37.4 mp.

VII. 3XG6!/s m. I. oszt, hölgy vegyossfafeta: 1. III.
kor. TVE 3 p. 12.4 mp. 2. MUE 3 p. 14.6 mp. 3. NSC a)
3 p. 27 mp.

VIII. Bemutató műugrás. Nagy Károly (FTC) — Len- 
hnrdt Ernő (OTE) nagy tetszést, arattak.

IX. 100 m. I. oszt, gyorsuszás: 1. Bárány István (MESE) 
1 p. 01.0 mp. Országos rekord! 2. Gáborffy (NSC) 1 p. 
01 mp. 3. Magyar (MTK) 1 p. 05.2 mp.

Vizipolómérkőzésok: FTC—-MAC 4:0 (2:0) T. osztályú 
bajnoki mérkőzés. Góldobók: Véríessy, Tűri. Vv’cnk, 
Keserű. Biró: Komjiídi Béla. — A Hl. kor. TVE—VÁC 
II. I. oszt, szövetségi di.imérkőzés elmaradt, mert, a VÁC 
lemondta. Ehelyett két kombinált csapat játszott egymás 
ellen. Eredmény: 0:0 (2:0). Biró: Hnlinny Zoltán.

gólhelyzetbe. Csatársorunk a kapu előtt minden erélyét el
vesztette. Különösen Winklcrnek nőit nagy pechje, aki 
egész csomó biztos helyzetből a kapu föló vagy a kapu 
mellé lőtt. Kollemcs meglepetéssel szolgait Holzbnuor 
eontcrcsatár kitűnő játéka. A védelemben Weinhnrdt 
megfelelt a yárnkozúsnnk, do sok, dolga nem is akadt. 
A hátvédek közül főleg Fogl II. volt kifogástalan.

Az első félidőben teljes mafp’ar fölény közepette .lény 
egy tizenegyest gyöngén lőtt kapura és a lengyel kapus 
a labdát elfogta. Félidő: 0:0. A második félidőben Taká
csot faultolja n lengyel balhútvód. A tizenhatos vonalról 
megítélt szabadrúgást Winkler lőtte a gólba. (17 p.) A 
második gólt a 33. percben Takács szöktctésóből Jlolz- 
liauor vágta be. Ebben a félidőben a lengyel hnlfsor tel
jesen összoroppant, a magyarok úgyszólván állandóan 
a lengyel kapu előtt tanyáztak.

Botrányos véget ért a bécsi osztráK- 
magyár boxviadal

(A Reggel bécsi tudósítójának telefon jelentése.) Az 
osztrák-magyar boxvindalt az osztrákok S : 6 arányban 
'megnyerték.

A magyarok nem érdemelték meg a vereséget, ame
lyet az osztrák bírák lehetetlen pártoskodása okozott.

A mérkőzést botrányos jelenetek kisérték és az osztrák, 
közönség Is több ízben a magyarok mellen tüntetett.

Rés :letes eredni ény :
Spurnicr (a.) győz Szobolcvazky (m.) ellen. — Balázs 

(m.) győz Gutfrcnnd (o.) ellen. — Notoesny (o.) győz 
Fás (m.) ellen. Schrciber (m.) győz Fricd (o.) ellen. — 
Vybiral (o.)—Bokcdy (m.) eldöntetlen. Schrnuiincl (o.) 
győz Zneinba (in.) ellen. - Pospisil (o.)—Adlcr (tn.) c’dön- 
totlcn.

Jól sikerült a Múv. GBK országos atlétikai versenye, 
amely az alábbi eredményekkel zár.•11:

I. 10(1 m. síkfutás, H. oszt.: 1. Balázs Jenő (ICAOE) 
11.4 mp. 2. Xleinn etz (KAOE) 11.5 m;i. 3. Iliícz (Move OTE) 
11.7 mp. — II. 403 in. síkfutás, junior: 1. Briiuner Gyula 
(FTC) 55 mp. 2. 11a (Máv. GSK). Tornyos (Máv. GSK).

III. Sulydobás, licp.: 1. dr. Pjpny Frigyes (MAC) 
1387 cm. (25ti cm. c.). 2. Kutifmann (MTK) 1275 cm. (220 
cm. e.). 3. Karnison (RÁC) 1271 cm. (250 cm. e.). — 
TV. 800 m. síkfutás, I. oszt.: 1. László Endre (MAC) 
2 p. 5.2 mp. 2. Fricdmnnn (FTC) 2 p. 5.8 mp. 3. Lcich- 
tag (MTK) 2 p. fi mp. - V. 3000 ni. síkfutás, I. oszt.: 
1. Bokor Sándor (MTK) 0 p. 44 mp. 2. licitnél (MAC) 
9 p. 49 mp. .1. Bőse (MTK) lo p. 03 mp. — VI. 200 in. 
síkfutás, hcp.: 1. JL'Icz József (Move OTE) 23.2 mp. 
(5 m. e.). 2. Elberf (FTC) 23.3 mp. (8 m. «.). :i. Kaidon 
(MAFC) 23.4 mp. (8 in. c.). - VII. 'rávolugrás, hpp.t 
1. Püspöki Tibor (MAC) fifiS cm. (e. n.). 2. Krieger (FTC) 
008 cm. (90 rtm. c.). 3. Ráér. (Move OTE) 042 cm. (50 
cm. e.). VIII. 1500 in. síkfutás, junior: 1. Somogyi 
Béla (MTK) 4 p. 25 mp. 2. Kertész (FTC) 4 p. 25.4 mp. 
3. Krieger (FTC) t p. 32 mp. IX. 3000 m. gyaloglás,
1. oi zt.: 1. Hajdú Miklós (Máv, GSK) 15 p. 4 mp.
2. Mkidonitzky (FTC) 15 p. 53 mp. 3. Godó (Máv. GSK).

X. Dlszkoszvctós. junior. 1. Fedők Béla (MAC) 3501 
cm. 2. Fcrbáth (FTC) 3221 cm. 3. Kuruc?, (11 AU) 3183 cm, 
— XI. Svéd stefélnfutós, H. oszt.: 1. FTC a) csapata 
2 p. 11.2 mp. 2. FTC b) csapata 14.fi mp. 3. Múv. GSK.

XII. 4X150O m. atnfólnfutás. I. oszt.: 1. MAC 17 p. 
50.2 inp. 2. MTK 18 p. 3. FTC 18 p. 31 mp. — XIII. 
Triatlon, junior (400 m., távolugrás, dlazkoszvetés): 1. 
FTC. 2. MAC. 3. MTK.

Szercnczejc.gyrk 2000 koronáért nz összes dohúnytőzs- 
dókben kaphatók. Központi árusítás: ,,Stop‘‘-nál, Nádor 
utca 21. (Telefon: 57- 02 ).

1925 ,j tili'..is 20.

Cséf&y Séndor a Jegjobb muifdásatléía
Egymaga Ciat bafnoksúgot nyert

(A Béggel tudósitójától.) Bámulatos fegye
lemben ós sportszerctetben egyesült vasárnap 
a munkásság atlétatábora, amelyből

toronymagasan emelkedett ki Cséfay János 
szerelő, aki hat bajnokságot héditot-t el.

Mellette ‘különösen az éttermi alkalmazottak' 
voltak elsörangnak.

Részletes eredmény:
I. 100 m síkfutás. Bajnok: Német Pál (éttermi alk.) 

12 mp. 2. Ró/.sa (műszerész) 12 mp. 3. IJiinmer (vasas) 
12.1 mp. 4. Grcrnsberger (műszerész) 12.1 mp. - IT. Ma
gasugrás. Bajnok: Csófny Sándor (szerelő) KM cm. 2. 
Zsiska (él termi alk.) 155 cm. 3. Rózsa (műszerész) 150 cm.
— III. Sulydobás. Bajnok: Csófny .Sándor (szerelő) 1073 
cin. 2. ítész (sütő) mii cm. 3. Grcmsbcrgcr (műszerész) 
881 cm. — IV. Távolugrás. Bajnok: Csófny Sándor (sze
relő) 005 cm. 2. Német (éttermi alk.) 5G5 cm. 3. Zsiska 
(óltermi alk.) 533 cm. — V. 400 m. síkfutás. Bajnok: 
Rózsa Ármin (műszerész) 51.2 mp. 2. Pártos (m.-tisztv.) 
5Í.3 mp. 3. Német (éttermi alk.) 56.2 mp. VI. Di.-.zkc.c.z- 
vetés. Bajnok: Csófny Sándor (szerelő) 31 m. 2. Dénes 
(éttermi alk.) 29 m. 80 cm. 3. Ítész (sütő) 27 m. 85 cm.
— VII. Hármasugrás. Bajnok: Csófny Sándor (szerelő) 
131!) cm. 2. Rosenbnum (sapkás) 1107 cm. 3. Bohr (szabó) 
1122 cm. — VIII. 1500 m. gyaloglás. Bajnok; Bihari 
János (m.-tisztv.) 7 p. 23.5 mp. 2. Pintér (éttermi alk.) 
7 p. 24.1 mp. 3. Kremmcr (kcrcsk. alk.) 7 p. 30 mp. • • 
IX. Gerely vei és. Bajnok: Csófny Sándor (szerelő) 44 m. 
50 cm. 2. Miiller (órás) 35 in. 30 cm. 3. llesz (sütő) 
31 ni. 48 cm. - X. 200 ni. gátfutás. Bajnok: Grcmsliorger 
József (műszerész) 28.G mp. 2. Braun (éttermi nlk.) 28 9 
mp. 3. Balázs (éttermi nlk.) 31.2 mp. — XI. 800 ni. sik- 
futiis. Bajnok: Rózsa Ármin (vasas) 2 p. 3.0 mp. 2. Pár
tos (m.-tisztv.) 2 p. 5.7 mp. 3. Stcinor (p.-tiszt.) 2 p. 
10.5 mp. — XII. 3000 in. síkfutás. Bajnok: Huszár Jó 
zsef (vonalozó ifjúmunkás) 9 p. 48.2 mp. 2. Takács (ét
termi alk.) 10 p. 03.fi mp. 3. Liptay (kér. alk.) 10 p. 
8.8 mp. — XIII. 1500 ni. síkfutás. Bajnok: Steincr P. 
(p.-tjsztv.) 4 p. 2G.2 mp. 2. Járó (szabó) 4 p. 20.8 mp.
3. Scfcsil: (éttermi alk.) 4 p. 27.2 mp. — XIV. 5000 ni. 
síkfutás. Bajnok: Király Pál (éttermi nlk.) 10 p. 119 
mp. 2. Kádár (éttermi alk.) 17 p. 8.0 mp. 3. Mnjzik 
(éttermi alk.) 17 p. 20 inp. — XV. 4X400 in. staféta. 
Bajnok: Műszerészek „A“ csapata 3 p. 45.9 mp. 2. Étter
miek „A" csapata 3 p. 49 mp. 3. Vasasok „A‘‘ cspata 
3 p. .50.5 mp.

XVI. összetett tornászba jnokriúg. Bajnok: Daka Imre 
(inkafos) .51 poiltl.nl. 2. Steincr (festő) 44.2 ponttal. “. 
Inke.y (műszerész) 42.73 ponttal. 4. Rcicli (ns-.t dós) 39.70 
ponttal.

i —«’«r.ig»ase ... i-

„Világossúg"-könyvnyomda rt. Budapest, VIII, Conti-«. <r 
Műszaki igazgató: Dcutsch D.

Lovaregyletí versenyeK

I. Rám várj! (Gulyás), 
II. Redouine (Gutái). 

Hl. lmpo.isiblc (Martinék).
Vasárnap élénk érdeklődés mellett zárult a Lovar- 

egylet Júliusi mitingje. A Liget-dijban a veretlen 
Bodouinct lényeges sulykülönbözet mellett némi küzdolcm 
után tudta Rám várj! megverni. Szenzációs eredménnyel 
végződött a napot licziiró Vigasz-handicap, amelynek 15-ös 
mezőnyéből a báró Born-istálló három lova: Édcsbabúm. 
Embona és Kikérik! végezték elől. A győztes ló rekord 
holykvótnt űzetett, az. istálló három lova közül egyéb
ként ez volt a mezőny legkevésbé fogadott lova.

A nap részletes eredménye:
I. futam: I. Mutatós (2r) Sc.licjlial. 2. Vak Bottyán (2tí) 

Szabó L. II. 3. Assir (316) Kovács L. Fm.: Elopcment. 
lh, 4h. Tót.: 10:13. H. I’ulani: 1. Freudenau (10) Ilof- 
bauor. 2. Bootleggcr (114) Gutái. 3. Náthás (3) Kovács L. 
Fm.: Helmont, Cowboy. Eeartó H.. Kóbi, Bimbula, 
Blondelli, Évi, Sobri Jóska, llíb. 2’Ádi. Tót.: 10:107, 22, 
13, 15. III. futam: 1. Rám vá.rjl (p) Gulyás. 2. Bedouino 
(8:10r) Gutái. 3. Imiiossiblc (2.5) Martinok. Fejli, 3h. Tol.: 
10:18. IV. futam: 1. li.ijn.-i (3) Snjdik. 2. Tóalmás (p)
Gutái. 3. Kapatos (1’4) Schcjbnl. I’m.: Erdőkincse. l!41i. 
íyili. Tót.: 10:41. V. futam: 1. Ynck (2) Szabó L. II.
2. Mcmcnfo (3) Sajdik. 3. Madame Morc (2) Stcnz.l. Fm.:
Paraszt. Bimliolo. 2li, 5h. Tol.: 10:25, 15, 17. VI. futam: 
1. Édcsbabáni (20) Takács .1. 2. Embona (fi) Tóth B.
3. Kikcriki (ln) Hofbaiior. Fm.: Sárgáin, Győztes.
Phryne, Prinoof..; Nénin, Pántlikás, Planéta. Felkelő, 
SÍlcna, Útmutató, Rnvigotc, Marrn.ara, Párkány. Tót.: 
10:fi8, 210, CM, 13.

UgetoversenyeK
Az ügető Verseny Egyesülőt vasárnap a Lovarcg.vlet- 

tel egyidőbeu rendezto versenyeit. A pálya kongott az 
üres-légtől, úgy hogy jóformán az ügetősport funkcio
náriusai voltuk jelen a verseny téren. A forgalom csődje 
különösen a ringon látszott meg. A versenyek se vol
tak valami túlságosan érdekesek és nz egyes futamok
ban kevés ló startolt.

■I na/i részletes eredménye:
I. futam: 1. Példás (4r) Bernrieder. 2. Aranka (4) 

Zwillinger. 3. Jani (á) Fciscr. Indult még 3 ló. Tol.: 
10:11. 13, 19. 11. fufnin: 1. Good JIopo (4) Cassolini.
2. Banya (216) Knllinka. 3. Paprumorgó (12) Schwartz. 
Indult még 7 ló. Tót.: 10:11, 12, 19, 95. ITT. futam: 
I. Alt Wien (2r) Novak. 2. Kairó (114) Bcukő. 3. Uida (6) 
Zwillinger. Indult még 2 ló. Tol.: 10:15, 10, 10. IV. fn- 
tn.m: 1. Filcmont (ár) Noviík. 2. Kerülő (Kovács). In
dult még 2 ló. Tol. 10:10. V. i'ularn: 1. Leleményes (116) 
Wnchtler. 2. Pitykc (2r) Cassolini. 3. Erzerum (3) Czcloth. 
Indult, még 3 ló. Tót.: 10:31, 15. 13. VI. futam: 1. Elit 
(216) Fityó. 2. Patyolat (1’4) Cassolini. 3. Zora (1’4) Luck. 
Indult még 3 ló. Tót.: 10:32, 15, 13. Vll. futam: 1. Violetta 
(fi) Wesselj’. 2. Gyöngyvirág (3) Kösztlor. 3. Minka (12) 
Kőris. Indult még 2 ló. Tót.: 10:68, 29, 18.

Bookmakerek fogadóirodal:
IV, Kossuth Lajos-utca 14,
VI, Audrússy-ut 45,
VI, Váci-ut 1,

VIII, Rnkóczí-ut 51

Start és Fix fogadások

Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
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