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Tizenkét jelölt és
izgalmas küzdelme a hatvani 

mandátumért
Csak Petrichevich-Morváth SmaG ba&rö kapott
engedélyt. — Vasárnap reg?$©9 7 ©rátőG éjféSasE folyt a válasz

tási

Vass miniszter: „Egymás fejét beveritek, egymás Istenét 
káromoljátok, igy akartok wjaSjb 1®O0 évig élni?**

Hatvan, julius -26.
(A Reggel kiküldött tudósítójától.) Hatvan

nak nagy napja volt vasárnap: az uj követ
választás első napja. Siettek kiírni az uj vá
lasztást, a jelöltek is gyorsan föltűntek, olyan 
nagy számban, hogy csaknem minden 500 vá
lasztóra esik egy jelölt. Hatvanban 18.000 la
kosból alig 1000 választó, a kerülethez tartozó 
5 község 12.000 lakosából pedig 3200-nak van 
szavazati joga. A sok jelölt nagy mohósággal 
veti magát a kevés választóra. Vasárnap kora 
reggel Hatvan már talpon van. A. pályaudva
ron hatalmas tömeg lesi a „pesti urakat", tös 
a pestiek jönnek szép számmal.

Reggel fi órától délután fi óráig egyetlen 
olyan vonat sem futott be a hatvani pálya
udvarra, amelyen ne érkeznének ’ jelöltek, 

képviselők cs kortesek Budapestről.
A kormánypárti jelölt: Pelrichcvich-Horválh 
Emil báró államtitkár Drchr Imre képviselő
vel autón fut be Hatvanba már a hajnali órák
ban. Hét órakor érkeztek a kortesut első állo
mására, Hcvescsányra, ahol Horváth Emil el
mondotta első programboszédét. Délfelé H őr
lőn és Ecséden beszélt. Itt egy gyászmenet 
alaposan megzavarta a programbeszédet: ép
pen a beszéd idején temették a fáin egy köz
tiszteletben álló matrónáját és a gyászmonct 
a választási szintéren haladt keresztül. Dél
után Hatvanban adott programot Pctriche- 
vich-Horváth. A választás első napján

csak a kormánypárti jelölt kapott enge
délyt programbeszédénck elmondására,

a többi jelölt hiába szaladgáló engedélyért. Pe
dig ugyancsak sokan szereltek volna beszélni.

tizenkét jelöltje és ön jelöltje van a hat
vani választásnak.

A Kossui ii-púrt az eddigi tervek szerint Lati
nuk Jenőt lépteti föl, egy ellenzéki kisgazda
csoport pödör Tienkő Gábor volt tiszalöki kép
viselőt. Az ébredőik, fajvédők ós keresztény
szocialisták táborában nagy a tolongás: egy
szerre öten szerelnének mandátumot szerezni: 
dr. Somogyi István ügyvéd, volt képviselő, aki 
keresztény-szocialista programmal lépett föl 
ű'22-hon Mikovinyival szemben, Budaliázy 
JiklóS' nyugalmazott százados, Prónay Pál, 

1 urcsúnyi Egon ós dr. Kriiger Aladár ügyvéd, 
'olt nagyváradi szerkesztő. Kormánypárti 
programmal, de páp'onklvili, lép föl valószínű
leg Szinyei-Mcrse Jenő kultuszminiszteri osz
tálytanácsos és Bobory György volt főispán, 
a kispolgárság és földmivesek pártjának pro
gramjával Csontos Alajos nyugalmazott is
kolaigazgató. Pctrichevioh-1 lorváthtal t ? hát 
összesen tizenkettőn indulnak küzdelembe a 
hatvani mandátumén'. Hogy mit szólnak a 
hatvaniak ehhez a példátlan vásári tülekedés
hez? Nem érdekli ökot túlságosan az egész vá
lasztás. A. házfalakon csak 1—2 kormánypárti 
plakát élteti Petrieheviehet — összes cimoiwl, 
rangjaival és módjaival együtt. Potrichovich 
azonban korántsem örül ennek, mert jól tudja, 
hogy a hatvani választók nem szeretik a nagy
urakat, nem. szeretik a sok titulust. Ügyvédok- 
kel, orvosokkal, kereskedőkkel, iparosokkal be
szélgetünk a választás esélyeiről;

— Nagy hiba — mondják —, hogy teljesen 
szervezetlen a liberális ellenzék, pedig mi szí
vesen támogatnák az ellenzék embereit. De 
igy? Alkalmas, poeszibilis jelöltet kérünk! 
Hatvan régi függetlenségi volt mindig.

Az ellenzék komoly jelöltjének most is ta
laja lenne.

Reméljük a pártok még jó időben és egységesen 
gondoskodnak megfelelő jelöltről és mi győze
lemre segítjük őket.

Az ébredők, fajvédők legnagyobbrészt nyu
galmazott vasutasok, B-listás és elkeseredett, 
menekült tisztviselők. Velük is elbeszélgettünk. 
Bizakodnak, csak

Budaházyval nincsenek megelégedve.
Mindenkit szívesebben látnának, mint Buda- 
liázyt. Somogyi ügyvéd, és Prónay Pál sokkal 
népszerűbb köztük. Kriiger Aladárról nem is 
tudnak. Pedig Kriiger Rómából siirgönyzött, 
amelyben jelezte, hogy nemsokára itthon lesz. 
lludaházyt Bónis páter gardírozza mindenfelé. 
Fekete selyemingben és lakkcipőben keres hí
veket nyugatmagyarországi bajtársának.

Az ébredők és fajvédők a nyugdíjasoktól és a 
földmi vés lakosságtól várják a győzelmet. 
A szabadelvű választópolgárság igy ítéli meg 
a helyzetet: a 7200 választóból néhány,száz éb
redő vasutas, néhányszáz köztisztviselő, a 
többi kereskedő, orvos, ügyvéd, ipaTos, föld- 
mives. A mi embereink. A kormánypárt a 
nyílt szavazásban és a köztisztviselőkben bízik.

A helyzet pedig a maga, számszerű valóságá
ban ez: Hatvan lakosságának jórésze (2000 vá
lasztónál több) iparos, kereskedő, akik valószí
nűleg a szabadelvűeket támogatják.. Van közel 
1000 cukorgyári munkás, aki szintén a liberá
lis jelöltre szavaz, 1500-ra tehető a vasutasok 
száma, ezek Petrichcvich-llorváthéi és nem az 
ébredőké.

Ha a szabadelvű ellenzék megfelelő jelöltet 
állít, ugyancsak erős és szívós küzdelemre 
van kilátás az ellenzék és a kormánypárt 

jelöltje között.
Hatvanban délben bankettel kezdődött a tu

lajdonkénéin választási harc, A bankét egyet
len érdekessége’Ignác műépítésznek tü
zes ellenzéki, beszéde volt. Petrickcvi  eh-Hor
váth Emil búré és Papp Géza államtitkár föl
köszöntője után a bankett véget ért.

Délután 4 óra volt, amikor a községháza ud
varán mintegy 500 ember gyűlt egybe, hogy 
meghallgassa a kormánypárti jelölt program
beszédét.

— Nőm minden moRlllcttldós nőikül — kezdto Horváth — 
lápéit erre az vj pályára, deresedő fejjel, óppen ón, aki 
6 öve igen magas konnányhatósági funkciót végzek, de 
eddig a törvényhozás munkájában nőm vettem részt. 
Sok 7.-c,rr/<*«í kellett elintéznem magamban, amig ide jutot
tam önök elő a kormány bizalmából. Az a politikai 
program, amelyet Hcthlen' htvdn gróf képvitcl, aü dn 
programom tg, mert

Bethlen István ncvo ma komoly program ebben nz 
országban.

Az épitkezésokríil szólván, kijelentette, hogy nz 6 elő
törjcsztóaéro 50 milliárdos állami támogatással 1300 lakást

Butaság ellen 
az Istenek is hsába 

küzdenek
A nemes magyar nemzetnek a históriájá

ban már szerepeltek egyszer a gárdisták. 
Bessenyei és ifjú társai. Becsben. Ott állot
tak a Mária Terézia ragyogó trónjának a 
lépcsőin. A legnemzetesebb, legdelibb, leg
méltóbb magyar ifjak. Ott állottak az 
autokrata császárné előtt, leventéi tarsolyu
kon a magyar haza címerével, acél te
kintettel, melyben a magyar nemzet remény
sége, féltékenysége, makacssága tüzelt. És 
ott ültek Magyarország gárdistái könnyű 
selyemujjasban halk szállásaikon a császár
városban, ludtollat fogtak és merengő sze
mük egy szabad, mívelt, boldog, európai. Ma
gyarország felé csillogott. A gárdisták vol
tak a magyar nemzet ojtott rózsáskertje; a 
gárdisták voltak a szárnyaink, akikkel előre 
szállottunk; batárjaink lámpásai voltak ök, 
akik az utat mutatták a barbár sötétben, a 
jövendő felé, Európa felé, a „nemzet csino- 
sodása“, pallérozása, szellemi nagykorúsága 
felé. Az ifjú gárdisták voltak Magyarország 
legmíveltcbb lelkei. Igen. Most újra vannak 
a nemzetnek gárdistái. Óh, fájdalom. Vájjon 
melyik Zrínyiről méltóztattak elnevezni 
magukat ö kedvességeik a Zrinyi-gárda bá
jos, szemérmetes ifjoncai? Az áldozatos, ko
mor, kerecsen-tollas kapitányról, aki a 
könyvtárakat égető, faragott és festett ké
pet félő, Krisztust tagadó, fejeket nyiszáló, 
várost fölperzselő vad ozmánság ellen állott 

. Szigetvár bástyáin, háta mögött Nyugattal, 
mig a mártiromság hidján ki nem adta 
sebein át drága nemes lelkét? Vagy, a szo
morú vadász, a Viola keserves szerelmese, 
s a zordon honvédelem és a szelíd költészet 
hőse, a bölcsesség, lovagiasság fennen érző 
s munkáló dicsője, ama zerinvári Zrínyi 
volna az, akinek emlékéhez e serdülők áb
rándjaikkal törleszkcdnek? Mi nem tudhat
juk; egyik Zrínyinktől messzebb esnek az ő 
fölgerjedt képzeleteik, mint a másiktól. 
Mindarról, amit nem tudnak, vagy amit 
rosszul tudnak, nem tehetnek ez elfajzott 
kornak érkölcsvédő nebulói. A megbánato- 
sitott mesterek, sejtjük, éppúgy nem liara- 
gusznak o vadóc leventékre, akik közép- 
koroeskát játszanak a mi kótszázeszten- 
dős gyötrelmekkel nevelődött Európánkban, 
mint mi magunk, akik esztendők óta csüg
gedten, szégyeniilten, hit és remény, nélkül 
vesszük minden nap az irótollat a kezünkbe. 
A Milói Vénusz, akit a mást rbáns gyer
kőcök mellékutcai pucér perdi uinak néznek, 
a neveletlen szemek előtt, hiányzó karjaival 
el akarná magasztos keblét födözni, sze
gény ... és o boldogtalan ország tisztái, 
jelesei, méltói, akik fölnevolkedtek országnak 
használni, nemzetet szolgálni, magyar hirt, 
nevet, erőt útragyogtatni a jövendőkbe, 
mind már a sóhajt is leunva, fásultan, 
erőtlen nézi, hogy tépkedik Magyarország 
zászlaját, az olvaditdtt gyermekek. Ti rut 
hipnotizőrök, akik a sötét gázt fújtátok a 
magyar ifjúság keblébe, ti nem hisztek 
Istenben. Nem, mert ti gyönge, ártatlan 
embereket sértettetek és kegyetlenségeket 
mivoltetek. Nektek haza, kereszténység 
konjunktúra, mint, hossz a tőzsdeügynöknek. 
Ti csak seftet csináltatok magatoknak. Do 
a ti bűnötök ez a lenevelt ifjúság és az a 
jövendő, amely a Zrinyi-gárda bal gerje- 
dclmoiből fenyegeti ezt az országot... jaj 
nektek, ha ,van örök élet, jaj nektek, soha 

irgalom és. megkönnyebbülés nem fog nek
tek adatni!
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trikerült lótcsiteni. Egekből mindenki kapott — mondja 
Pctrichevich —<, aki hozzánk jött ás jelentkezett.

Itt hangos közbekiáltások zavarták meg a 
beszédet. A közbeszólásokra igy felöl Petri- 
chevich-Horváth:

— Tessék jönni, kopogtatni és lakást kérni! 
Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát!

Uiabb közbekiáltások: Jöttünk, de nem kap
tunk. Protekcióval lehet csak kapni!

Vass Jto,sef beszéde
Temesváry Imre rövid fölszólaláea után Tass 

József kezdte meg beszédét:
— Nemcsak önmagunkért kell dolgoznunk, 

do az ország sorsáért is. Elvész, elpusztul, szét
hull az az ország, melynek széthúzó polgárai 
vannak. A kormány politikája abban gyöke
redzik, hogy a nemzeti összetartást megerő
sítse. Az a polgár, aki nem akarja hazája ügyét 
szolgálni, nem is polgár. Mit gondoltok, bará
taim, milyen a hitele ennek a nemzetnek kül
földön, ha a külföldiek ráolvassák a magyar 
kormányférfiak fejére, hogy

itthon egymás fejét beveritek, egymás iste
nét káromoljátok, igy akartok újabb 10W 

évig élni?
Társadalmi, felekezeti különbség nélkül össze 
kell fogni, csak igy segíthetünk magunkon! 
A ruhán, a cipőn, az ennivalón kívül más 
gondja is kell, hogy legyen a magyarnak: gon
dolni kell a hazára. Mi vigyázunk a konyérre, 
megbecsüljük, aki adja, megbecsülj ük a föld
mívest. Jaj volna nekünk, földmivesországnak, 
ha a kereskedő, bankár, iparos, lia miniszter, 
államtitkár nem becsülné meg a földmivest, de

a földmivesnek is meg kell becsülnie a ban
kárját, kereskedőjét, iparosát, miniszterét.

A különböző társadalmi osztályoknak, mint a 
láncszemeknek, kell egymásba kapcsolódniok.

— Ami a választás tisztaságát illeti: a vá
lasztás a lelkiismerct dolga és a tiszta, igazi 
választás nem tűri el azt, hogy erőszaké o al
kalmazzanak rajta. A tiszta választás annyit 
jelent, hogy mindenki lelkiismerete, becsületes 
meggyőződése szerint, szabad akaratból áll az ■

a maroKKói fronton, spáhiK, szenegáliak 
és légionár
Ain-Aisha, julius 14.

LA Reggel tudósítójától.) „Sokat ne várjanak 
ettől a kirándulástól az urak“ — jegyezte még 
a kis francia kapitány, amikor kiállította a 
menetlevelet. — „Látni nem fognak semmit. 
Azonkívül én is elkísérem önöket." Ezt az en
gedélyt is csak hosszú kérés, könyörgés és ka- 
pacitálásnak, de légióként a fezi amerikai fő
konzul sürgönyének köszönhettük, de előbb 
meg kellett szentül ígérnünk, hogy a frontról 
egyenesen Ain-Aishába megyünk, onnan Fezbe 
s többet soha ki nem kívánkozunk. A biztonság 
kedvéért Marsouin kapitányt adták mellénk, 
mert megtörtént már,

hogy angol és amerikai újságírók a front 
üres szakaszain átmentek Abd el Krím 

táborába.
Kilenckor este indultunk; az éjszakai autóút 

gyönyörű volt, de soha életemben még igy nem 
' fáztam. A nappali lángoló hőség után az éj
szakai hideg dermesztő volt, ezen a tökéletesen 
néptelen és kihalt vidéken. Minden élő lelket 
kitelepítettek innen a franciák, mert itt a die- 
ballák laktak, harcias berberek, fíaisuli és 
Abd el Krím szövetségesei s nem volt éjszaka 
az elmúlt hetekben, hogy egy „hurka" fegyve
res berbercsapat ne lopódzott volna át á völ-

í

Az I—III. kerületi telekkönyvi 
hatóságnál e hú 2S-ön, délelőtt 
10 órakor dr. Sümegi közjegyző 

közbenjöttével

! elárverezésre tat

Petrlohevich: Könnyű itt az eresz alatt 
sportsapkában kritizálni!

A közbekiáltások azonban nem ülnek el, 
amire Petrichevicli: ■

— Bocsánatot kérek, ha beszédemmel a tisz
telt közbeszóló urakat zavarnám, de ma én tet-> 
tem le a garast, tehát én beszélek, (Derültség.)

Horváth báró beszéde végén érkezett a gyű
lésre Tass József helyettes miniszterelnök.

urna elé. Mi minden egyes választás alkalmá
val ezt követeljük és ezt hangoztatjuk. De ne
künk nincs szükségünk arra, hogy a parla- » 
mentiben az elnök, mint iskolamester, leckéz
tesse a képvisel őket, ahogy a gyermekeket 
szokták,

nincs szükségünk olyanokra, akik botrányt 
provokálnak, a padokat verdesik, kiáltoz

nak össze-vissza.
Nekünk olyan férfiakra van szükségünk, akik 
komoly, csöndes, judiciuímmal rendelkező em
berek és értékes munkát végeznek. Az önök 
képviselőjelöltjét nekem van alkalmam is
merni s mondhatom, ő az utóbbi emberek közé 
tartozik. Nincs oly nehéz föladat, amelyet ő 
tudással és szorgalommal el ne végezne. De 
ha önök között, tisztelt barátaim, valakinek 
más a meggyőződése,

aki másra akar szavazni, szavazzon másra, 
hallgasson a Jelkiismeretére. Én azonban 
azt ajánlom önöknek, hallgassanak rám 

és Petrichovich-Horváth Emil bárót küldjék 
bo Hatvan követeként a parlamentbe.

• Vass József beszédét nagy tetszéssel fo
gadta a közönség. Végül Almássy László, az 
egységes párt ügyvezető elnöke beszólt és 
ajánlotta a választók figyelmébe Petriche- 
vichet. A gyűlés 6 óra tájban ért véget. A 
hatvani gyűlés befejeztével Váinosgyörk és 
Atkár községbe kísérte el Vass József minisz
ter Petrichevich-IIorválili bárót. Késő este 
volt n>ar, amikor befejeződött a választási 
agitáció első, mozgalmas vasárnapja és éj- 
szaka 12 óra felé tértek csak pihenni a kortes- 
hadjarat faradt harcosai.

I

usoK között
kiépít™. es ne támadott volna meg egy francia 
előőrsöt vagy menetelő csapatot. Ma már csönd 
van e vidékén, a berberek visszavonultak a he
gyek köze s csak az Uergha mély és széles völ- 

tv esetül néznék farkasszemet az ellen
telek. Éjfélkor értünk a magaslatok- tövébe, 
amelyek hirtelen emelkednek a marokkói la- 
pa!y föle s szürkületkor értünk föl a Soukh el 
Ahemis fölötti- csúcson álló blokházba.

Előttünk az Uergha-folyó mély és széles 
völgye gyönyörű smaragd mellszalag gyanánt 
húzódik végig e kopár csúcsok között, a völgy 
rneiyen ezüstösen csillogó folyó, sűrű kertek, 
ialvak, szántóföldek. A hegytetőkön, amelyek 
kulisszák gyanánt sorakoznak egymás mögé 

raf ^erősített posztok, l/ok- í.ak drótkerítések, beásott, betonirozoit gép
fegyverek, gyorstüzelő ágyuk. A völgy tnleó 
felen, a szemben fekvő hegyeken vannak a. bor- 

í SG blúzra, se erődítésre 
&nc*s»uksegük, °, r°I>Wa födözi föl néha 
hol bújnak meg, különben

láthatatlanok.
Fehér francia katonát alig látni. Vériir a? 
egésa etappot sváMk őrzik, fehér burm’zos 
staítTalíí’ X?™ .«•<'»«>««»» algíri lovaa- 

csupa szenegáli katona van, hatalmas kétméteres alakok, hófehér fogsoruk kivillog örökké vigyorgó arcukból / 
kívül csak légionáriusok, hallgatag, szikár" fá- 
r^dt és keserű kalandorok! Szörnyű verckedé- 
Sönd°vaí Kt hGteken kere^tül. Ma már

Abd el Krím nagy terve nem sikerült 
s most, úgy látszik, várja az uj, kedvező alltnl- 
mat, hogy kierőszakolja a Fezbe vezető utat.

$
„Mikor a múlt év tavaszán idáig előronvn 

vege — kezdte magyarázni a. helyzetet n knni 

kaid, minden\uub hüíé^^öki^ír’1’ ,nindfIn 
legény és hatalmasabb. mint re! izr,?-??

jíMSlillili tel.’ie'S''" tfll'íí it 'í"i.v- I

v 0 

a il. kor., Fillér-titca 23. sz. alatt 
lévő, háromnegyedrészhen kész 
villa, 354 négyszögöl területen, az 
összes építési anyagokkal, két 
hatszobás lakásnak kontemplálva 

és
OA.II’ ü.ini‘ut 21. szám alatt lévő 
fOUO négyszögölön fekvő öt szu- 
bából álló vilía teljesen modernül 
berendezve, az összes raellékhelyi- 
segakkel. kocsiszinneJ, istállóval; 
garázzsal és 1000 négyszögöl jól- 

tcrinő szőlővel

| Uriszoba klubíjarnituráva! íSíS™. K.ér, 

négy zóna van. Tan egy francia terület, egy 
spanyol, egy intemacionális s egy negyedik, a 
Riff, ahol a berberek szabadon élnek három
ezer év óta. Ila megvertük őket, spanyol terűn 
létre menekültök, vagy vieszavonultiak a he
gyek közé. Tangerben pedig mindig Jtaphalc 
fegyvert, ágyút, amennyi csak kellett.

Tele van az a város nemzetközi sikerekkel!
A marsall tudta, hogy baj lesz s katonát kórt. 
Százezer emberrel régen a tengerparton vál
nánk! De sohasem volt több, mint nyolvanczer. 
emberünk egész Marokkóban s annak is há
romnegyedrésze benszülött,

A francia katonák fiatalok, háborús gyere
kek, rosvz az idogzefük, még a régió sem az, 

ami régen volt.
Azelőtt vikingek szolgáltak nálunk, nagyszerű 
verekedők, elszánt, bátor legények! Ma csupa 
éhes mesterlegény, ijedt kispolgár, aki csak 
azért jött ide, hogy kosztja legyen. A spáihik 
meg a szenegáliak nélkül sohasem álltuk volna 
ki a berberek rohamát, Abd el Krím terve az 
volt, hogy erős demonstrációval Feztől keletre 
abba a háromszögbe csalja a francia erőket, 
amelynek az átfogója az Uergha völgye, ahol 
most állunk. Nagyon ravasz volt a terv, való
színűnek is látszott, mert innen északra van az 
ő hazája; Doni Uergthl, az Uergha fiai, az ő tör
zsének a neve. A föcsapást innen nyugatra 
akarta ránk mérni s egyetlen áttöréssel akart 
lerohanni Fezig. Nagyon biztos volta dolgában, 
mert mindenfelé elterjesztette a hírt, hogy ju
lius 2-án Eid el Kűbir, a juhok ünnepén Fez
ben lösz. Ez a babonás nép, amely nagyszerűen 
bánik a fegyverrel, de úgy gondolkozik még 
ma is, mint ezer évvel ezelőtt, biztosra vette, 
hogy Abd cl Krím beváltja a szavát s mond
hatom, nagyon veszedelmes napokat éltünk, 
Hiszen még Fezben is ezrével akadt marokkói 
ur, benszriilött hivatalnok, aki txiáon bízott 
a vezér szavában. De julius 2-i'ka elmúlt, Fez
ben a marsall van és a szultán! Aki dicsekvő 
szavát nem váltja be, annak muzulmán ember 
nem hisz többé. Közben, amint látja,

vissza is szorítottuk az Uergha völgyétől 
északra

és nem igen valószínű, hogy egyhamar, kirohan* 
jón a fészkéből.

Hogy a kis francia kapitánynak igaza lesz-e, 
azt csak a jövő mutatja meg. Bizonyos az, hogy 
a berberek hosszú verekedésre sohasem rendez
kedtek még be, hosszú, kalandos történetük 
egész folyamán. Fáradtak lehetnek, az bizo
nyos. E^?ész nap, amit ezen az előretolt francia 
védelmi ponton töltöttünk, egyetlen puskalö
vést sem hallottunk, siri csöndben izzóit a le
vegő a sziklák fölött s a könnyű ködöt, ami a 
folyó üde, zöldben pompázó völgyét takarta^ 
neon szakította meg egyetlen röpölőgép zuha
nása som.

Homonnay István

Az angol bányamiünMásoK 
egy 

güspWí
London, julius 26.

Durhamban a bányamunkások gyűlése után< 
amelyen MacDonald is beszélt,

a tömeg tettleg bántalmazta Welldon 
anglikán püspököt,

mert egyik korábbi nyilvánosan elhangzott 
beszédében a sztrájk ellen foglalt állást. A 
püspököt a tömeg egy foly ónak szorította, de 
egy méi'orcsónak még Idejében segítségére jött 
és menedéket nyújtott g püspöknek.

^fl‘'ós pbstacsbmagökat 
vidékre bérmentve küldünk! 
(kivéve rizs és cukor után)

k
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Beniczky Ödönt
kaució elSsoében még e héten 

szabadlábrahelyezik
(A Reggel tudósítójától.) A demokratikus 

ellenzék elérkezettnek látja az időt arra, hogy 
e héten akcióba lépjen Beniczky ötlön 

szabadlábrahelyezése érdekében.
Vasárnap este több ellenzéki képviselő tanács
kozott ebben az ügyben és egyértelműen meg
állapították, hogy a volt belügyminiszter 
fogvatartása jogilag abszurdum, mert hiszen 
az ellene emelt vád mindössze vétség, amely 
legföljebb 3 esztendős börtönnel büntethető. 
De ettől függetlenül, indokolatlanná teszi a 
fogvatartást az is, hogy Beniczky szökésétől 
egyáltalában nem kell tartani. A demokratikus 
ellenzék tagjai erre való tokintettel elhatá
rozták, hogy

t hét elején érintkezésbe lépnek Vass 
József helyettes miniszterelnökkel,

akinek a figyelmét fölhívják a többi között 
arra is, hogy az úgynevezett király görbén, 
ahol sokkal súlyosabb büntetési tételek állot

— . ............................. urat. IP.................................................. .. ■

H legelső newyorki folyóirat szenzációs tanulmánya 
Molnár Ferencről az Íróról és az emberről

„Ö a legnépszerütlenebb ember Budapesten I" — Mestere az alattomos 
epigrammoknak — Hogyan dolgozik a földkerekség leglustább írója? — 
„Rossz barát de nagyszerű ellenség!" — R drámairás Budapesten való

ságos betegséggé lett.,.
Newyork, julius 12.

(A Reggel rendes tudósítójától.) A legelső 
ncwyorki illusztrált folyóirat, a „Vanity Fair" 
cimü magazin ma megjelent júliusi száma

érdekes cikket közöl Molnár Ferencről, 
akit a „Vanity Fair" munkatársa, Donald 
Freeman fölkeresett budapesti otthonában.

A rendkivül elterjedt folyóirat budapesti 
cikke nagy föltünést kelt az amerikai körök
ben, annál is inkább, mert a „Liliom" szerző
jét névről mindenki ismeri Amerikában. A kü
lönös, amerikai beállítású, gyakran. elképesz
tően szabadszáju cikkből itt közöljük a leg
érdekesebb részleteket:

— A drámairás Budapesten valóságos beteg
séggé lett — írja Donald Freeman —, amióta 
túlzott hirek kerültek arról forgalomba, hogy 
milyen összegeket fizetnek darabokért az ame
rikai managcrck. így azután az a veszély 
fenyegeti Budapesten az amerikait, hogy 
egyik drámairójelölt épp akkor esik neki, 
amikor útban van Gcrheaud-hoz, hogy olt. szép 
hölggyel találkozzék. Gerbeaud helyett elcipeli 
a sötét mellékutcába, megkérdezi, mit szól a 
darabjához, amelynek világrengető témáját 
aztán végig kell hallgatnia, bármennyire 
untatja is. És a drámairó, (majdnem minden 
riporter drámairó Pesten), a dunamenti orszá
gokon túl sohasem járt, tüstént azt is beadja 
az embernek, hogy szerinte az övé a legnagy
szerűbb alapötlet, amelyet az utóbbi 25 eszten
dőben amerikai színpadra földolgoztak. Es mi
közben száz meg száz ambiciózus fiatal- és 
öregember ilyen módon fáradozik és izzad 
karrierje nyélbeütésén, azalatt Molnár Ferenc 
tempós nyugalommal továbbirja a .maga 
biztoskilátásu darabjait. Molnár életrajza — 
amelyet még nem Írtak meg — el fogja mon
dani, hogyan lett lmilliáns újságíróból sikeres 
drámaíróvá. A színpadon először 1902-ben jele
nik meg, néhány groteszk vigjátéka mcgelőzte 
első, igazi szinpadi sikerét, „Az ördög"-öt.

Amerikában tulajdonképen csak 1921 óta 
ismerik el Molnárt,

-abban az évben mutatta be ugyanis a Theatre 
Guild a .,Liliom"-ot s azóta úgy emlegetik 
Molnár Ferencet, mint a legfinomabb dráma
írók egyikétf, Darabjai közül ezután előadták 
Amerikában sikerrel a „Hattyú" A és a 
„lestör"-!,, az „Úri (livat"-o\, a „Farfaís*‘-t és 
a „Lőve lettet" cimü operettül) rettót, vógiil az 
„Efli és földi szerelem" és a „Farsang" cimü 
színjátékokat, amelyeknek egyáltalában néni 
volt,, sikere. A Fröhman-társaság czidén föl- 
ujifja a „Farkas"-!. Néhány fontosabb Molnár
darab ínég nem érte el Amerikát: igy 
a „Vörös malom", amelyet legközelebb Dávid 
Belasco és az „Üvcgclpő", amelyet a Theatre 
Guild fog előadni. Molnár tiz éven át a „Pesti 
Hírlap" cikkírója volt; a vasárnaponként meg
jelenő Molnár-cikkek átható, nialiclózus clmés- 
goge egész Európában hiréssé tette Írójukat. 
1914-ben cs. ás kir. haditudósító lett és olyan
fajta meséket küldözgetett haza, amilyenekből 

tak a vádban, kaució ellenében szabadlábra 
kerültek a vádlottak, nem volna tehát méltá
nyos az, ha a volt belügyminiszternek sokkal 
enyhébb esetében nem történnék intézkedés a 
szabad lábra helyezés érdekében. A jogi helyzet 
az, hogy a bűnvádi pörrendtartás szerint, ha a 
vád bebizonyulása öt évnél nem hosszabb 
börtönbüntetést von maga után, megfelelő 
biztosíték mellett nemcsak lehet, hanem kell 
is a vádlottat szabadlábra helyezni. A demo
kratikus ellenzék tagjai ilyen körülmények 
között bizonyosra veszik, hogy a helyettes
miniszterelnökkel való tanácskozás eredmény
nyel fog járni és

Beniczky még ezen a héten szabadlábra 
kerül.

Erre véleményünk szerint annál is inkább 
szükség van, mivel a volt belügyminiszter 
egészségi állapota sok panaszra ad okot és 
ügye az őszi hónapok elölt már nem kerül fő
tárgyalásra.

idővel a legendák születnek. Riportjait állan
dóan megható epizódokkal, szívfacsaró részle
tekkel cifrázta. Ezek a kesergői sokban hason
lítanak a Pesten oly divatos inüdalokhoz... 
Regényt is irt Molnár, mégpedig két logelső- 
rendüt: „A Pál-utcai fukk-at és „A gazdátlan 
csónalf'-ot; többi próbálkozása e térén csak 
triviálisát produkált. Molnár ma egészen egye
dül áll a magyar irodalomban (nem tartozik 
semmiféle csoporthoz), valószínen

ő a legnépszerütlenebb ember Budapesten.
Barátai önző és cinikus embernek tartják, a 

távolállók azonban úgy néznek rá, mint a 
magyar irodalom megmonitőjére. Elég nehéz 
az ilyen ellentétes vélekedésekre kellő magya
rázatot találni. Egy amerikai, aki nemrégiben 
Közópeurópában utazgatott, azt irta haza, 
hogy Molnár excentrikus éjszakai dorbézoló. Ez 
azonban alaptalan mese... — Fölkerestem laká
sán. Budapest egyik tipikus, ütött-kopott ber- 
kajszárnyájában lakik, a bejáratot, amikor ott
jártam, szinte eltorlaszolták a különböző sze- 
’mctládák és hulladékok s a kapu alatt piszkos 
gyermekok hancuroztak. Noha ilyen házban 
lakik, emeleti lakása mégis modern és gazda
gon berendezett, akár a Park Lanebeli laká
sok: otthonát pedig kifogástalan inas tartja 
rendben.

Molnár maga jólöltözött, hlazirt, világ
látott, fehérhaju férfiú.

Szokása, ha vendéget fogad, hogy kedvenc 
karos'/zékébo süpped, a kezeügyébo eső snapsz- 
asztalka mellett. Diskurzusa: emberek és 
események kritikája, simán-cinikus, nagyon 
elmés modorban. Gyakran mutogat nagy Író
asztalára és azt mondogatja: _ „Ott szoktam 
irni!“ Mestere az alattomos cpigramoknak. A 
legwzivesebb házigazdák közül való, akinek 
cocktail-fogyasztóképcsségc valóban, meglepő... 
Dédelgeti azt a mondatát, hogy ő „literaryar- 
tist". Gyakran a komikumig fönséges. Föltétle
nül tudatában van hírének, nevének érdekességé
nek. Azt mondják róla, hogy nincsenek ba
rátai és hogy’ nem is vágyik barátkozás utan. 
Neki csak csatlósai és ügyvédjei vannak. I)e 
azért nem idegenkedik a társaságtól és estén
ként a „Fészek" müvészklubban látható,

ahol egy „alsós“-nak nevezett fantasztikus 
kártyajátékot játszik hajnalig.

Van egyébként néhány intimusa, akikkel ál
landó összeköttetésben van. Azon a nézeten 
vagyok, hogy túlzottan sokat várnak ülői n ár
tól, mint drámaírótól. Az a. kéz, amely egykor 
a „ljiliom“-ot. alkotta, ma inkább rutinnal dol
gozik. Ö hangadó és elsőrendű drámaíró, az 
igaz, de nőin Shakespeare vagy Goethe, ahogy 
azt sokan hiszik; szerintem Ibsennel vagy 
Shawvftl sem veszi föl a versenyt.

Molnár a színpadon az emóciók illuzionis
tája,

habár nálánál kevésbé szentimentális ember a 
gyakorlati éledben el sem képzelhető. Tehetsé

gét pedig nem jól használja föl — és darabja 
varázsa még azalatt múlik el, mialatt a játék 
a színen folyik. Ez onnét van, hogy ő a darab
ját inkább hatásos epizódok sorozatának te
kinti, semmint drámai egységnek. Minden uj 
drámájában mindinkább elhanyagolja a mű
vészi arányokat. így lesz azután darabja oly
kor összefüggéstelenné és a tartalma som vezet 
el sehová. Csak az egyes jelenetek érdeklik, eze
ket aztán mint egy igazi teremtő, szépséggel 
és poézissel építi föl. De a többit egyenesen 
lustasággal hanyagolja cl.

Molnár bevallása szerint, ő a leglustább 
ember, aki csak él a földön.

így azután legrosszabb darabjaiban is ott van 
érzékeny és finom fantáziájának ujjlenyomata, 
do legjobb darabjaiban is csak boszorkányosán 
ügyes, akinek csupán az igényei művésziek. 
Amint az elképzelhető, a Molnár viselt dolgai
ról szóló hirek nagyonis érdeklik a budapesti 
pletykát és a Dunapalota terasszán, teázás köz
ben, nem egy mesét mondanak arról a kövér, 
őszhaju, igen érdekes külsejű férfiúról, akinek 
a monokliviselés épp oly fontos, mint a lélek- 
zés. Sok mindenféle ellenőrizhetetlen és hihe
tetlen történetet hallottam róla. Egyáltalában, 
úgynevezett barátai, titkos és nyilvános ellen
ségei csak róla beszéltek nekem. Egyébként 
Budapesten úgy ismerik, mint a legjobb üzlet
embereik egyikét. Rossz barát, de nagyszerű 
ellenség — mondják —, egy csöpp az ő cpi- 
gram-mérgéből csúffá tehet bárkit Budapesten. 
A Mo 1 nár-premiérek né 1 pedig, legyen az a da
rab jó, rossz vagy közömbös, mindig pontosan 
előre lehet tudni, melyik budapesti lap fogja 
őt nagyon és kovésbé magasztalni — és melyik 
fog-ja vitriollal leönteni.

A numerus clausus 
szeptemberben a Népszövetség 

Tanácsa elé kerül
(A Reggel, tudósilójától.) Multheti számában 

bejelentett-? A Reggel, hogy több kormány
párti képviselő az egységes párt legközelebbi 
értekezletén követelni fogja. a numerus 
clausus eltörlését. A mozgalomhoz az adta meg 
az impulzust, hogy a numerus clausus ügye 
egyfelől a varsói határozat, másfelől Lucicn 
Wolff előterjesztése alapján

már szeptemberben a Népszövetség Tanácsa 
elé kerül.

Beavatott helyen erre vonatkozóan a követ
kezőket mondották A Reggel munkatársának:

— A numerus clausus ügye
szeptember elején csakugyan a Népszövet- 

szövetség Tanácsa elé kerül.
de a jegyzékváltás máris megindult a Nép
szövetség és a magyar kormány között. A ma
gyar kormány álláspontja, hogy a numerus 
clausust a trianoni békeszerződés tette szük
ségessé és hogy a törvény meghozásakor ez a 
zsidók érdekeit szolgálta, mert e törvény nél
kül még 6% se iratkozhatott volna be az 
egyetemekre. Ila azonban Bethlen István gróf 
miniszterelnök azt tapasztalná, hogy a tárgya
lások elodázására irányuló törekvése nem jár 
sillerrel Genfbon, úgy előreláthatóan még az 
ősszel gondoskodni fog a~ numerus clausus 
enyhítéséről vagy eltörléséről.

•7
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az építési költség feléig a Horthy 
Miklós-uton a Ferenc József-hid tő
szomszédságában egy, kettő, három, 
négyszobás 

és a Feliérvári-ut elején önálló két, 
három, négyszobás, kertes

családi htizak Égésére
Az öröklakások 1926 május elsejére, 
a családi házak pedig a megrende
léstől számított tiz hét alatt beköl
tözhetek

Közelebbi fölvilágositással szolgál FlSCher 
Júzset Kir. tanácsos, építész Irodája, II, 
Horthy MIKÍÓS-Ut 92-94. Telefon: József 
85—24. Szóbeli tárgyalás délután 4—6-ig

AKílvum- és passzlvummentes 
részvényíázsasfig

amely működésben árivroDináríí Bővebbet d. u. 5-fl.
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Magyarorszag...
Erdélyben ■ 
centre a maguk ügyében. Már most az érett
ségin 100 magyar fiú közül 95 megbukott, míg 
a szászok közül 100-ból mégis átment 30 es a 
szász tanárokat a román nyelvből 
enyhébb vizsgamód szerint vizsgáztatják, mint 
a magyarokat. A szász Iskolák élnek, a ma
gyarok hősi halálra készek, ~,a magyarok 
úri, kemény nép, a szászok gyáva kalmúr- 
lelkek, árulók.

Egy magyar újság, a „Brassói Lapok" pörbe 
keveredett a „Gyilkos" cimü hetilappal. Ez a 
gyilkos denunciálta a Brassóit, hogy a ma
gyar kormánytól segélyt kap, másfelől pedig 
fölajánlkozott az uralmon levő liberális part
nak.' Sajtóper. A tanuk vallják, hogy nem 
tudnak semmi pozitivet, de lehet, hogy úgy 
van. Egyik vallja, hogy ő csakugyan ajánlko
zott, hogy megszerzi a kormánynak a Brassóit, 
de nem volt megbízatása, csak a maga sza
kállára próbálkozott. A többi magyar újságok 
trium fáinak. Egy konkurrens a pácban. Azt 
írják, hogy a Brassói # ellen minden vád be- 
bizonyult, egyenként ajanlkozn'n-k, hogy most 
már ők lesznek a magyar párt hivatalos lapja 
és boldogan újságolják, hogy a legharcosabb 
magyar lan ellen az ügyészség a román haza 
elárulása címén vádat emelt. Ne tessék félre
érteni, nemcsak a rideg konkurrensdüh dol
gozik itt. A „Kolozsvári Újság" szerkesztője, 
a kitűnő és puritán Padi Árpád, fújja a győ
zelmi kórus prímjét. Nem gyűlöletből, — meg
győződésből. A „Brassói Lapok" nem elég libe
rális, Faál Árpád szélső liberális, sőt progresz- 
szivista és mint ilyen, az emigránsokhoz áll 
közel, akik pedig haragusznak a mai magyar 
kormányra, amely állítólag rotációs gépet 
adott a „Brassói Lapokénak. A győzelmes 
„Gyilkos" szerkesztője Kiss Endre, akit gya
nús üzelmek miatt kidobtak a „Brassói La
pokétól, munkatársai a rovottmultu Győri és 
Kovásznál, aki csalás, sikkasztás és gyermek
rablás miatt áll pör alatt. Kiss Endre azzal 
indokolta leleplezését a bíróság előtt, hogy 
áfáit tett, román hazájáért tette és a komoly, 
müveit, magyar Paál Árpád regisztrálja a 
„Gyilkos" győzelmét, inért a csaló, a gyermek
rabló, a rovottmultu, az történetesen progresz- 
sziv radikális jásziista és a magyaroknak most 
ez kell Erdélyben, nem pedig a Magyarország
gal való kapcsolat, s a komoly, müveit ma
gyar publicista mintha annak a „Gyilkos"-nak 
a pártján állna, aki egy magyar lapot irre
denta üzolmekért denuncialt. A müveit 
magyar politikus Erdélyben, ahol mindent 
konokul konzerválni kellene, curopér, világ
megváltó és nemzetfölötti radikális, amíg itt
hon, ahol kívánatos és a Balkántól ragyogóan 
elkülönböző Európát kellene teremteni, a mü
veit magyar hazafi reakciőnáriüs. Meg kell 

I ebben őrülni, pláne lm a szászok kompakt 
falanxát látjuk, amely egy intésre mozdul, 
amely sajtóban, parlamentben és gazdaság
ban egy névtelen vezetés programjának zárt 
hadserege s amelynek s, közös célba cgyéniet- 
lencdett közkatonái értetlenül hallgatják a 
magyar lialalit, amidőn a többi magyar újság 
a román állameszme vesződd m ezt etéso címén 
űzőbe vett egyik magyar újságot dermedtro 
csaholja.

Magyarok
Kis kocsmákban ülnek a magyar urak és isz

nak. Székelykereszturon sok kis kocsmában, 
Udvarhelyen és Csíkban isznak és Gyergyóban 
és Vásárhelyem kis fülledt kocsmák bűzében 
isznak és kártyáznak. Izzadtan püffedt arcok 
vereslenek nehéz boroktól és veres szemek ba- 
•mulják az ürességet, amely szürke, pestises és 
végtelen. Csupa bús harcos es ökölbe vannak 
gyúrva a kezek és halkan frázisok morajlanak 
a hazáról, a régi, úri magyarságról, amely 
tudvalevőleg meghal, de magát meg nem adja. 
Áruló! Mindenki áruló, aki az idegennel szóba- 
áll, aki szétüt ós meddő • ellenkezést nem szögez 
a hóditónak szembe s megalkuvó, tányérnyaló 
cenk a kereskedő, ha számol a tényekkel es 
bitang bérenc a hivatalnok, aki nem. adja oda 
kenyerét egy bevándorolt regatbelinck. Peeso- 
vics, aki nem mondja oláhnak a románt és rot
hadt hazaáruló, aki tudomásul veszi, hogy ki
sebbség lettünk és kisebbségként kell politi
zálnunk, ha -élni akarunk. A cigány bús nótát 
jajong és a magyar urak szemszögből .lopva 
"kémlelik egymást. Mindenki gyanús, aki él és 
mindenki áruló, akinek jobban megy, mint ne
kem. Mert azt még megbirja a magyar ügy, ha 
én egy titkos estén bemegyek a prefekthez es 
kamatmentes kölcsönt szerzek üzletembe, hi
szen én azért magyar maradok, gyűlölöm őket 
és pozícióm és vagyonom és exisztenciám meg- 
táRiogatásával tulajdonképen a magyarságot 
erősítem. Én hazafi vagyok, de a szomszédom 
áruló és kegyetlenül és féltékenyen őrzik egy
mást a magyar urak, hogy a másik meg ne al
kudjon és a magyarságért mindig áldozza éle
tét és vérét a magyar. A másik magyar, mert 
rám szüksége van a hazának és az ón vértanú
súgom éppen abban van, hogy legyőzöm a tu
ráni gőgöt ós megalkuszom a hazáért. Ez az ón 
rendeltetésem: a másiké az, hogy ne állja, el 
előlem a mártiromság útját, ne konkurráljon 
velem a. prefektnél és ha rajtakapom, hogy ő 
is..., hogy ő se;... hogy ő is meglapul a pre- 
fekt, előszobájában, akkor kinyitom a számat 
és átadom őt a hazafias, a törhetetlen magyar 
közvélemény megvetésének.

*
Egyik kis kocsmában iszik a keménynyaku 

Karcsi, mokány gyerek, aki, igaz, csinált ren
detlenségeket is, de szilaj és keserű magyar. 
Detektív volt a román vmpérium első éveiben 
és kissé kegyetlen volt, sózta, pokolkövezte és 
pofozta a delikvenseket, a magyarokat is, 
mert ilyen a természetbe és kirabolta a 
zsidó üzleteseket rendre vitézül. A romá
nak elcsapták és most iszik az urak közt 
és minden meg van neki bocsátva, mert duhaj 
tréfákkal bosszantja az oláhokat. A múltkor is 
mit csinált: a főispán lovat akart venni egy 
árverésen, ő meg rálicitált és a főispán drágán 
vette meg, amit olcsón akart megvenni. Nagy 
hecc ez, urak, megéri azt a kis árat, hogy a 
mokány Karos! apját, aki körjegyző volt, ki
tették a hegyek közé és Karcsit is ki fogják 
rúgni az első adandó alkalommal, amikor is 
hős lesz és Pesten fogják üdvözölni, mint a ro
mán erőszak tiszteletreméltó mártírját.

*
Ez az egyik fajta. A nagy többség nem ifijen. 

Komoly, elszánt, becsületes magyar politiku
sok. Nem engednek a negyvennyolcból. Amikor 
Anghelescu iskolatörvénye ellen fölzudultak a 
kisebbségek, a miniszter ankétra hívta a ma
gyar és a szász tanügyi férfiakat. A magyarok 
és a szászok összefogtak, hogy viribus unitifi 
megtanítják ezt a minisztert. Az ankéton a 
magyarok délceg és törhetetlen álláspontot 
foglaltak cl. Száz percent vagy semmi és mert 
a miniszter alkudni próbált, a magyarok gőgö
sen kivonultak. Bámulva nézték ezt a szászok, 
aztán magúkhoz tértek és megalkudtak 20 per-
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rei az erdélyi magyarságnak. Árván és tanács
talanul küzd n nép és küzd és áll és élni fog, 
de néni Hang o.: szavunk és a jószándéku doh
ír literek jóvoltából. Az egyházak szívósak, a 
paraszt mozdulatlan magyar, a társadalom vé
dőké? ik, áldoz, szeret, he ül és tesz, de nincs 
összefoglaló program, amcl;i a gucrill ah arcokat 
működő frontba egységesítené. Mindenki‘min
dent innen vár, Magyarországról, a magyar 
lélek fókusúból és mit kaplak eddig? A „Duna- 
postát", ami egy kurzuskönyomatos, ;jó üzlete 
valakinek, do Erdélyben, hu be is tud furn- 
kodnk naiv irredenta frázisaival, semmit sem 
lendít. És kaptak még egyet. Sírva mondta ne-
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kém egy öreg magyar ur és áthozta a nevét, 
aki megparancsolta, hogy a magyar tisztviselők 
hagyják ott pozícióikat és dobják oda kenyerü
ket •— miért? Minden eltávozott, minden hőéi 
daccal, meddő, céltalan ^virtussal ellenszegülő 
ée mártírnak ide Magyarországra vert magyar. 
egy rést hagyott a magyar fronton és most át
kozzák ott azok nevét, akiknek a döntő órában 
nem volt csak egy silánj’’ frázisuk ós akik ezzel 
a frázissal megnyomorították a magyarokat. 
És mégis hisznek, mégis várnak az erdélyi ma
gyarok, nem nyalka licccelést, nem regényes 
irredentát, nem fejjel a falnak uszító szólamo
kat, hanem programot, amely szellemi és gaz
dasági kapcsolatot tartalmaz a szétszórt ma
gyarság közt és amely élni és magyarnak lenni 
segíti a magyarokat abban a közössógbem 
amelyben békésen koll élniük —, hogy meddig, 
az attól függ, hogy Csonka magyar ország 
mikor találja meg önmagát és históriai hiva
tását. Jolsvay Sándor

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

József főherceg, Vess miniszter, 
képviselők és más előkelőségek 
a budaörsi szoborleleplezésen

Budaörs, julius 26.
(A Heggel kiküldött tudósítójától.) Emlékeze

tes ünnepség kerotében, mintegy kétezer ember, 
jelenlétében folyt le vasárnap délben Budaör
sön a hősi halottak emlékszobrának a leleple
zése. A kormányt Vass József miniszterelnök
helyettes, a kormányzót Preszly Elemér, Pest
vármegye főispánja, a vármegyét Agorasztó 
Tivadar alispán képviselte az ünnepségen Ki
lenc óra után autón érkezett József főherceg, 
akit a falu legényeiből alakult lovasbandérium 
fogadott. Gschwindt Ernő, a kerület képviselője 
nyitotta meg az ünnepséget és fölkérte József 
főherceget ünnepi beszédének megtartására. 
József főherceg meleg szavakkal emlékezett 
meg a budaörsi 32-es gyalogos és 4-es tüzérezred 
haditetteiről.

— Ismertem és szerettem őket, akik mellettem küzdöttek 
át a világháborút. Hősök voltak valamennyien! Ba golyó 
találta őket és lerogytak a földre, nem a panasznak és 
fájdalomnak szava költ ajkukon, de ez volt utolsó sóhajuk: 
„Kedves hazám!"

Magyarnyelvű beszédének liefejezése után *—i 
a község németajkú lakosságára való teld ír tet
tel — német nyelven is beszédet mondott József, 
főherceg. Csiszárik János püspök szintén né
metnyelvű beszédben intézett vigasztaló szava
kat az elesett hősök özvegyeihez és árváihoz, 
majd megáldotta az emlékszobrot. Preszly Ele
mér, Pestvármegye főispánja magyarul, Wild 
József képviselő németül méltatta aztán az 
ünnep jelentőségét. Gschivindt Ernő képviselő 

| tartott végül hadtörténelmi előadást.
— A magyar hadsereget nem győzték lo a háborúban 

— mondotta —, gazdasági okok és egyes Jölfurgató elemek 
okozták a háború elvesztését. Ezek a fölforgató elemek 
most is nyíltan és titokban egyaránt hirdetik a forradal
masító gondolatot, de a nemzeteknek lesz elég ereje, hogy 
szembeszálljon velük.

Aztán megkoszorúzták a szobrot, amely Pásztor. 
János szobrász művészi munkája. Ilaldoíkló 
katonát ábrázol, akit Krisztus magúhoz ölel. 
A szobor talapzatának oldalaira arany hetükkel 
van bevésve Budaörs 263 hősi halottjának neve.
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7000 kiállító 1G állaimból ajánlja legérdeke

sebb újdonságait versenymentes árakon!
125.000 látogató az összes európai és tengeren

túli államokból!
Legnagyobb választék 

bécsi különlegességekben!
Jelentős menetdijkedvezmény a magyar 'és 

osztrák vasutakon, valamint a Dunán
Határátlépés egy utlevélvizumbélyeg váltása 
ellenében 1.50 osztr. schillingért (0.25 dollár)

*
FölvllégoBltáeok, vásári kimutatások ős utlovélvizum- 

bélyegek kaphatók:

WIENER MESSE A.-»., WIEN VII.
valamint a tlsr.tolotboli képviselőtöknél Bndnposton;

Aunztrlnl kövotni’g, V, Akadémia-utca 17
Ausztriai fökonsulátus, V, Akadémia-utca 17
Schonkor & Co, V, Nádor-utca 1(1
LászlúGy. A. V, Vilmoa császár-ut 12
M. A. V. Hivatalos Monetiogyirodúja, V. Vigadó 
Angol-Magyar Bank RT fiókja. L Gellért-tór 14 
Angol-Magyar Bank RT fiókja, VII, ErMÓbet-körnt 9
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Sopron megkapja a titkos szavazati jogot,
Baja, Komárom és SzéKesfehérvár azonban nem 

számíthat a Kormány hegyére
A belügyminiszter tanácskozásai a Kerületi beosztásról

(A Reggel tudósilójától.) Mielőtt Rakoszky 
Iván bolügyiminiszter megkezdte nyári vaká
cióját, az egységet? párt több tagjával tanács
kozott arról,

miképen lehetne jóvátenni vagy legalább 
is enyhíteni a négy törvényhatósági város, 
Sopron, Komárom, Székesfehérvár ós Baja 
titkos szavazati jogát megsemmisítő nem- 

zetgy ü 1 ési hatá roza tót.
Ezekkel a tanácskozásokkal kapcsolatban az a 
hir terjedt el, hogy a kerületi beosztásról svJÓló 
törvényjavaslatban, amelyen most dolgozik a 
belügyminisztérium törvényelőkészítő osztálya, 
a környező községekkel úgy ki fogják bővíteni 
az egy képviselőt választó törvényhatósági vá
rosok szavazókerületét, hogy a jövőben

egy helyett két képviselőt, küldhetnek a par
lamentbe és igy az uj választójogi törvény 
érteimében ezeket is meg fogja illetni a tit

kos és Iajstronios szavazás joga.
A Reggel munkatársa beszélt erről a megoldási 
tervezetről

Rubinok Istvánnal,

(A Reggel tudósitójától.) Annak a konjunk
túrának. amely a zuhanó korona árnyékában 
idegen kereskedők és fezőrök, tanyájává tette 
Budapestet, úgy látszik, most már végérvénye
sen befellegzett. Az „előkelő külföldi financ- 
man-ek“ néhány hónap óta. egymásután távoz
nak a fővárosból. Úgy jöttek ide a hol te víz
in us bukása után, mint egy invázió,s sereg, 
elárasztották legelőkelőbb szállóinkat, mind
egyik egyenként és külön-kiilön talpra akarta 
állítani Magyarországot, uj honmentőkként 
szerepeltek a legtekintélyesebb helyeken, ki
fürkészhetetlen kormányösszekötI eléseikkel,
minden ajtó tárva-nyitva állott előttük... A 
missziók és ellenőrzőbizottságok működésé
nek idejére ősik a fénykoruk. Jó vadászterület
nek gondolták Magyarországot, holmi gyar
matnak. ahol a színes bonszülöttek leborulnak 
a fehér bálvány előli. Most költözködnek és 
szidnak bennünket, mert vége van az arany- 
konjunkturának, mit ők örökólelíinek hit tek. El
megy tőlünk nemsokára a közismert Leschin- 
szky gróf, a „lengyel-amerikai" flnanc-man, aki 
a Nemzeti Hitelintézet utján akart itt nagy üz
letet csinálni é« aki mindenütt ott volt, ahol a 
jókedv és jólét terpeszkedett. Elmegy meg
lehetősen letöri en. rosszkedvűen, sikertelen 
pénzügyi tranzakciók kellemetlen emlékeivel. 
És távozóban van Magyarországról öt
esztendős itt tartózkodás után

Fred Chamier dr.,
ennek a társadalomnak talán legjellegzete
sebb alakja is. Akkor jött ide, amikor minden 
monoklié külföldit, aki a dunaparti hotelek 
egyikében szállít meg, hozsannával fogadtak. 
Eleinte gyönyörű tekintélye volt a Duna- 
palotában, majd a Stefánia-uti Gompers-villa 
második emeletén pompás lakást rendezett bo 
magának, mindig volt legalább kél nagyszerű 
automobilja, egy csapásra favoritja lett a 
lég exkluzívabb, legtekintélyesebb pesti társa
ságoknak, olyan összeköttetésekre tett szert 
kormánykörökben, amilyenekkel rajta kívül 
tan egyetlen külföldi sem dicsekedhetett, egy
szóval, ’

Fred Chamier dr. jelentős faktor lett az 
ellenforradalmi Budapesten.

„Valaki" volt, és senki sem tudta róla valójá- 
bun, hogy kicsoda. Nagyszerű föllépésével, 
szédítő eleganciájával, titokzatos mosolyával, 
diplomáciai összeköttetéseivel könnyedén és 
angol, hidegvérrel hárított el maga elől min

Előrehaladott idény folytán az összes osztályokban nyári occasio-oladás 

föltűnően mélyen 
leszállított árakkal
Szuter'énben eladásra kerülnek:

Ruftdh, minden színben..........................
Ritfoíífi, csíkos, modern . ......................

tiszta gyapjú............................
Köpeny, vízmentes covcrcoat-anyagból . 

iirtiodnasszuít 

a választójogi törvény egyik előadójával, aki 
a következőket jelentette ki:

— Meg kell állapítanom, hogy egyesegyedül 
csak Sopron városára nézve merült föl az a 
gondolat, hogy a város szavazóterületéhez hozzá 
kell csatolni a környező községeket és ezáltal 
lehetővé tenni, hogy a soproniak ne nyíltan vá
lasszanak egy képviselőt, hanem titkosan és 
lajstromosan keltőt.

Komáromra, Székesfehérvárra ás Bajára 
nézve ez a megoldási terv szóba sem került,

bizonyosra vehető tehát, hogy ez a három tör
vényhatósági város a kerületi beosztásról szóló 
törvény intézkedései segítségével sem jut tit
kos szavazati joghoz. Sopron szavazótorületé- 
nek kibővitóséröl azonban már meg is állapod
tunk az előzetes tanácskozásokon és azt hiszem, 
joggal számi tihatunk arra, hogy

ezt a megoldást a kormány is magáévá teszi.
A kerületi beosztásról szóló törvényjavaslat, 
amely erről intézkedni fog, valószínűen még 
az őszi kampányban a nemzetgyűlés elé kerül.

den akadályt, amely nagykonccpcióju vállal
kozásai elé hárulhatott, l'gy jött? mint egy 
angol főnr, halkan beszélt és lábnjhegyen 
járt, tinóm disznóbőrtáskájával a hóna alatt 
és minden ajtó azonnal kinyílt előtte. Minisz
terek és állami :t károk barátkoztak vele és 
tündöklő villany fényáradatban úszó fejedelmi 
lakása előtt gyakran állott az éjszakában 
nagy állású méltóságok autóinak hosszú sora. 
„Magyarországot Európa keleti és délkeleti 
részének tranzitó centrumává kel! tenni! ‘ -- 
ez volt az a bűvös jelszó, amellyel Ered 
Chamier dr. megérkezett Budapestre és mi 
tagadás, kormányainknak tetszett az idea. 
Fred Chamier dr.

rövid hetekkel ideérkezéso után már szer., 
ződéses viszonyban volt a magyar kor
mánnyal, amely nagyszabású üzleti kon

cessziókat engedélyezett számára.
A bolsevizmus után alig lehetett. Budapesten 
angol szöveteket kapni. Fred Chamier jól 
tudta ezt és megszerezte magának a legna
gyobb angol posztógyárak egyikének, a Ilurst- 
cégnek a képviseletét.

Potom pénzen bórbekaptu a kelenföldi hon- 
vétllaktanya egy részét, ahol hatalmas 

posztó, és szövetraktárt rendezett be.
Aránylag rövid idő alatt 600.000 méter angol 
szövetet hozott be, de ebből az üzletből kifo
lyólag differenciái támadtak és vissza kellett 
neki küldenie az érkezett szövetek legnagyobb 
rdszét. Amikor kiderült, hogy a szövetimport 
nem hozza meg számára azokat az anyagi ba
bérokat. amelyekre számított, más üzletek 
lebonyolításába fogott bele. Állítólag ő hozta ide 
Tildén Smith-et, aki töbmlllió fontos mezőgaz
dasági kölcsönajúnlutot tett. Külön dossie 
volt a pénzügyminisztériumban Chamier üz
letei számára és Fred Chamier dr. jól érezte 
magát Magyarországon egészen 1923-ig. Ekkor 
jött ugyanis Budapestre Sir William Goode, 
a bécsi jóvátétel] bizottság elnöke, aki a kül
földi kölcsön előkészítésénél kifejtett munkás
ságával megnyerte a kormány rokonszenvét 
és akinek megjelenésével egyidejűleg történt 
meg Fred Chamier dr.-nak a kegyvesztettsége. 
Vizbecsett a Tildén Smith-félc kölcsönakció is, 
amelynél pedig 20.000 fontos provízión levele 
volt Chamier dr.-nak. Ennek dacára Géza-v.tca
4. szám alatti irodájában lázasan folyt, mindig 
a munka, táviratok sokaságát küldötte na
ponta Angliába, Becsbe, Berlinbe, Newyorkba 
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és belefogott mindenbe, ahonnan pénzt remélt 
kibányászni.

Semmi sem sikerült neki.
Milliárdos veszteségek érték. Alapított egy 
nagy szőnyeggyárat, 200 szövőszékkel. Egy 
Poor nevű pesti arameussal társult ebben az 
üzletben, amelybe belebukott. Kölcsönösen po
rok és bűnvádi följelentések egész tömegével 
rohanták meg egymást és Chamier dr. ah l- 
maradt. Mai értékben milliárdokat fizetett rá 
erre az üzletre és csak a perköltségei több mint 
700 milliót teltek ki. ö maga azt mondja, hogy 

veszteségei a megkísérelt tranzakciókban 
és egyebütt meghaladják a 10 milliárdot 

és hogy egyáltalában nem ez az igazi oka an
nak, hogy távozásra határozta cl magát. Mert 
Chamier igenis elhatározta már, hogy emigrál 
Magyarországról.

A GomperZ'vHlában csomagol már Chamier.
Remek bútorai, a XVI. Lajos-stilu szalón, az 
olasz reneszánsz stílusa hálószoba, az igazán 
nagyértékü képek már nincsenek a Stefánia- 
uti fényes 15 szobás lakásban. Lakását föladta. 
Augusztus 3-án már egy szappangyár igazga
tója költözködik be a fényes appartementekbe, 
amelyekért évi bérül nem kevesebbet, mint 
10.000 aranykoronát fizetett Fred Chamier dr.

— Minek nekem 15 szoba, elegendő lesz 4 is, 
hisz egyedül vagyok — mondotta nekünk egy 
kis rozignációval.

Igaz ugyan, hogy eddig is egyedül volt, de 
azért mégis csak cnlreprisc jellege van ennek 
a költözködésnek. Az autók is dobrakerülnek. 
Eladja Chamier dr. három szép kocsiját és 
csak egyet tart meg. Ezentúl egy is elég lesz. 
Fred Chamier szomorú tanúságokkal távo
zik el innen. Nem füzünk ezekhez kommentá
rokat, ez az ő dolga. De a mi részünkre is van 
ezeknek a dolgoknak ogy tanulsága, amihez 
már hozzá kell szólnunk, amely megköveteli a 
kritikát. Éveken át kritikátlanul,

minden önérzet és büszkeség nélkül hasra- 
vágódtunk minden idegen útlevél jólöltö

zött birtokosa előtt,
c/Jfí/c ráztál: d rongyot és nagy embereknek 
számítottak. Most már beláthatjuk végre, hogy 
magyar útlevéllel is lehet valaki ember, ha 
müveit, tisztességes, ügyes és európai látókörű, 
nem kell ehhez sem amerikai, sem angol, sem 
francia útlevél...

Henderson volt munKás- 
párti belügyminiszter 

a békeszerződések revízióját 
Követeli

Bécs, julius 26.
(A Reggel tudósitójától.) A „Neue Freie 

Presse" vasárnapi számában Arthur Hender
son, a munkáskormány volt belügyminisztere 
föltünést 'költő vezércikket irt a békeszerződé
sek revíziójáról. Idők múltával — írja Hen
derson —

minden békeszerződés revízióra szorul ós 
és revízió alá is vétetik,

vagy a szerződő felek egyetértésével, vagy pe
dig egy uj háború következményeképen. A Ver
sailles’, szerződés, amelyről azt mondják, hogy 
a. világhéke garanciája, magában, hordja meg
semmisülésének csiráit. A kormányok akármi
lyen biztonsági szerződéseket köthetnek,

biztonságot mégsem teremthetünk olyan 
szerződéssel, amely nemzetközi igazságta
lanságot és nemzetközi veszedelmeket akar 

örök időkre érvényben tartani.
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Flört a természettel
Nem, ez nem a hagyományok pressziója, nem 

a divat terrorizmusa. Ez a nyár alig lát olya
nokat, akik szégyelik a szegénységüket és kira
katnak használják a nyaralást. A Balaton vize, 
a Kárpátok erdősége nem fügefalevél, amely 
befödi a szemérmeskedö szegénységet és nem 
biborpalást, hogy ragyogóbbá tegye a hival
kodó gazdagságot. Ez a nyár a. menekülök 
nyara, az elfáradtak, csüggedök és kétségbeeset
tek vadszölös filagóriája, amely mindent ígér 
és mégis csak annyit ad, amennyit magunkkal 
viszünk lombjai alá. Vagy látja valaki a Bala
ton szépségét, meghallja az erdők simogató 
suttogását? Bármi legyen a podgyászos tás
kánkban, az agyvelőnkben nem tudunk nagy
takarítást rendezni, a lelkünket nem tudjuk a 
gondoktól megszabadítani és amikor kinyitjuk 
szállodai szobánk szekrényét, már benne talál
juk minden gondunkat és szomorúságunkat. 
Mindenütt azt a világot, azt a levegőt és azt a 
hangulatot találjuk, amelyet magunkkal visz- 
szünk. Ez azoknak a büntetése, akik a termé
szettel csak azért akarnak találkozni, mert ön- 
maguktól szeretnének megszabadulni.

A természet nem adja oda magát pillanatnyi 
flörtökre. Aki elszakadt töle^ sosem találja meg 
az utat, amelyen visszatérhessen hozzá. És mi 
valamennyien elszakadtunk tőle testben meg 
lélekben, és ha most ájulton odaborulnánk az 
ölébe, ez a tékozló fiú megtérése lenne, aki a 
világ minden cédaságára pazarolta kincseit és 
amkor már nem volt más menedéke, leroskadt 
a szülői ház küszöbére, hogy hűséges szeretői
ben megfürössze kiszáradt lelkét. Mindennek 
volt kultusza a lelkűnkben, csak a természetnek 
nem és az utolsó szerencselovagtól is szíveseb
ben tanultunk, mint a természettől. Pedig hány 
tragédiával lennénk ma szegényebbek, ha a ter
mészettel való barátságunk megtaníthatott 
volna arra, hogy az életnek nemcsak egy ter
mése van és ha valamely katasztrófa tönkre is 
teszi a termést, a föld, minden életnek és gaz
dagságnak a forrása, nem pusztul el, hanem 
megújult erővel terem és teremt. Az emberek 
ezrivel vetették el maguktól az első kudarc 
után az életet, pedig van-e emberhez méltóbb 
valami, mint élőiről kezdeni és a semmiből egy 
uj világot teremteni. Az igazi erőnek a pusztu
lás a próbája és aki alkotásra született, gyö
nyörrel lát hozzá, hogy fölépítsen egy második 
és harmadik életet. Ahány siker, annyi élet és 
ahány élet, annyi újra született öröm és újra 
született boldogság. Nagyszerű iskola a termé
szet, de hol vannak azok, akik tanulni szeretné
nek? És hogyan lehessen nyolc nap alatt ellesni 
a természet titkait? Mert csak nyolc napunk van. 
A kilencedik napon már búcsúzunk és vissza
térünk a világ cédaságaihoz.

WaUesz Jenő

— Szeptember közepén keriil csak sor a köz- 
tisztviselői státusrendezésre. A köztisztviselők 
körében nagy elégedetlenséget keltett Vass he
lyettes miniszterelnöknek az a kijelentése, 
hogy a 15%-os fizetésemelést, csak augusztus 
10. és 15-e között fogják „utólagos előleg'* for
májában megkapni. Legilletékesebb helyen kö
zölték A Heggel munkatársával, hogy a kor
mány csak azért választotta az olőlegfolyósi- 
tés formáját, mert ha a. fizetésemelés és a stá
tusrendezés junktimát föntartották volna, ak
kor a tisztviselőknek még vagy harmadfél hó
napig várniok kellett volna a 15°/o-os segít
ségre. Az általános státusrendezésre ugyanis 
technikai okból legkorábban szeptember köze
pén kerülhet csak sor.

— Pazar pompa és 250 vendég Murid Vandcrbilt eskü
vőjén. Bostonból jolentik, hogy Muriéi Vanderbiltnck, 
az óriási' Vandcrbilt-vagyon örökösének esküvőjo Church 
Frigyes mérnökkel, példátlan pompával és ünnepélyes
séggel folyt le. A felső tízezerből 256 meghívott vendég 
vett részt az esküvőn és ott voltak n menyasszony szülei 
is, akik évek óta különváltan élnek.

— Palesztina volt kormányzója Budapesten. 
Sir Berbert Sámuel, aki Palesztina angol kor
mányzója volt és erről a méltóságáról csak 
nemrég mondott le, Jeruzsálemből Londonba 
visszatérve, meglátogatja Európa minden na
gyobb városát. A volt palesztinul kormányzó 
A Reggel értesülése szerint kedden érkezik 
Budapestre, ahol két napig marad.

— Éjjpll támadás az Aréna-uton. A szombatról vasár
napra virradó éjszaka Fodor János 28 éves kosárfonó- 
sogédet az Aréna-uton három ismeretlen ember meg
támadta és súlyosan bántalmazta. Fodort a mentők kopo- 
nyatörósscl szóllitottók a Rókus kórházba. Az éjjeli táma
dók kézrekoritéséro a nyomozást megindították.

— Napkurához csak Ship-vazelint használjon.

— Az Ügyvédi Kamara még nem döntött Ért 
dós Ferenc dr. fölfüggosztéséről. Az Ügyvédi 
Kamara fegyelmi bírósága szombaton foglal
kozott Erdős Ferenc dr. ügyével, mert az ügy
védi rendtartás előírja, hogy azt az ügyvedet, 
akit jogerősen vizsgálati fogságba helyeztek, 
az ügyvédség gyakorlásától föl kell függesz
teni. Ennek megfelelően a Kamara ügyészé 
Erdős Ferenc ar. letartóztatása ~ után indít
ványt tett a fegyelmi bíróság előtt, hogy Er
dőst függesszék föl az ügyvédi működéstől. A 
Kamara fegyelmi bírósága szombati ülésen 
tárgyalta ezt az indítványt és .úgy határozott, 
hogy egyelőre nem dönt a fölfüggesztés kérdé
sében, mert Erdős ezidő szerint csak előzetes 
letartóztatásban van, de nincs vizsgálati fog
ságban és még eldöntetlen az a kérdés, hogy 
az előzetes letartóztatás a fölfüggeszt és szem
pontjából ugyanolyan beszámítás alá esik-e, 
mint a vizsgálati fogság. A fegyelmi bíróság 
azt is elhatározta, hogy átiratot intéz a királyi 
ügyészséghez, amelyben érdeklődik afelől, hogy 
az Erdős elleni eljárás jelenleg milyen stá
diumban van és csak a válasz beérkezése után 
foglalkozik újból Erdős ügyével, amikoris a 
súlyosan megvádolt ügyvéd fölfüggesztése fe
löl végérvényesen határozni fog.

— Módosították a vadászati tilalmi Időt. A hivatalos 
lap vasárnapi száma közli Mayer János föidmivelésilgyi 
miniszter rendeletét a vadászati tilalmi idő módosítása 
tdrgyábqn. Eszerint nz általános vadászati tilalom január 
1-től augusztus 15-lg tart, amely idő alatt hajtókutyák
kal egyáltalán nem szabad vadászni. Tekintet nélkül ez 
időre, tilos vadászni: szarvasbikdra november 1-től, dám- 
bikdra december 1-től augusztus 15-ig, őzbakra október 
16-tól április 15-ig, őzgidára minden időben tilis. Mezei 
nyulra január 16-tól augusztus 31-ig, siket- és nyirfajd- 
kakasra június 1-től március 31-lg, mindkét fajbcli tojóra 
és jércéro minden időben tilos, császármadárra november 
1-től augusztus 15-ig, fácánra február 1-től szeptember 
15-ig, fogolyra, fiirjre és harisra január 1-től julius 31-ig, 
erdei szalonkára április lG-tól augusztus 15-ig, vizimadárra 
április 16-tól jttnlus 30-ig. Éneklő madárra, a kis- és 
nagykócsagra, üstökösgéníre, a vadpulykára, a kanális 
gémro és vadászati szempontból flgyelcmbo jövő hasznos 
madarakra, igy a bibiére, kékvércsére, a baglyok min
den fajára és a sirályra minden időben tilos a vadászat. 
A tilalmi idők alatt sem a vadak fiait, sem a madarak 
fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni 
nem szabad.

— Két kis gyermek haláláért. A budapesti 
büntetőtörvényszék sziineti tanácsa Schirilla 
Achil táblabiró elnöklésével holnap, kedden 
két olyan bűnügyet tárgyal, ariiely ékben két 
kis gyerek haláláért kell felelnie a vádlottak
nak. Az egyik pörben Bologa Teréz masamód 
a vádlott, aki szomszédjának. Kelemen Gyulá
nak 2 esztendős Ilonka nevű kislányát becsalta 
a maga lakásába, ahol egy darab ideig szere
tettel játszadozott az aprósággal, de aztán 
vendége érkezett ás azzal beszélgetett. A kis 
gyerek igy fölügyelet nélkül maradt, kiosont 
a konyhába, ahol a sarokban egy nagy fazék 
frissen főtt paradicsom párolgott. A gyerek 
beleesett és percek alatt megfőtt a paradicsom
ban, természetesen meg is halt. Gondatlanság-' 
ból okozott emberölés vétsége címén kerül 
tehát Bologa Teréz a vádlottak padjára. A 
másik vádlott Kábái Erzsébet, a Rókus-kórház- 
ban alkalmazott szülésznő, akit ugyancsak 
gondatlanságból okozott emberölés vétsége 
címén vádol az ügyészség. Tavaly ősszel egy 
szülésnél segédkezett Kábái Erzsébet és az 
újszülött csecsemőt pólya hiányában lepedőbe 
csavarta. E\öir&s az, hogy az újszülött, gyer
mek testét föl kell melegíteni, ami ebben az 
esetben annál is inkább szükségesnek mutat
kozott, mert a gyermek teste egészen hideg 
volt. A kórházban csak egy gyerekmelegitő 
van, ez el lévén foglalva, Kábái az újszülött 
gyereket lepedőitől ráhelyezte a gázkályhára s 
elment egy másik szüléshez segédkezni. Az 
apróság lerugdosta magáról a lepedőt és a 
lábait a fűtőtesthez csapkodta, úgy, hogy el
égett. Az orvosok szerint ezek az égési sebek 
okozták az újszülött halálát.

— Vasárnapi baleketek. Vasárnap délelőtt Újpesten, n 
Nap-utca 11. számú ház III. emeletéről lezuhant egy 
építkezési dllvdnydeszka és ráesett Simon Gizi 3 éves 
kisleányra. A lezuhant állvány a kisgyermek koponyáját 
törte be, éld veszedelmes sérüléssel az újpesti gyermek
kórházba szállították. — Brcutikán Ferenc 65 éves kő
műves n Fönvi-ut 45. számú háztelken dolgozott Az öreg 
kőműves a 3 méter magas falon clszédült, elvesztette 
egyensúlyát és lezuhant a földre. A szerencsétlen ombert 
a mentők n Telcpi-utcni kórházba vitték. — Vasárnap 
délelőtt n Váci-uton egy sebesen száguldó korékpáros 
elütötte Varga Béla 50 éves művezetőt, akit súlyos sérü
léssel a Rókus-kórházbu szállítottak. A kerékpáros a gA- 
7-olás után megállás nélkül tova pedálozott. A rendőrség 
keresi.

1 °^‘>8Z ÓR lengyel határőrökkozott. Varsóból taviratozzu A Reggel tudósí
tója: Kremcnz közelében újabb összeütközés 
volt az orosz és lengyel határőrök között. 
Az orosz katonák egy csoportja, átlépte a ha
tart és jól akarta gyújtani a lengyel őrházat, 
amire a lengyel katonaság tüzelni kezdett. 
Mindkét részről többen meghaltak és súlyo
san megsebesültek.

BRILLIÁNST/eSZvesVék
Singar J., IV, Egyetem-u. 11. FXU1?®

— Ásta Nielsen bejelenti A Reggelben, hogy 
otthagyja a filmet és átmegy u színházhoz. 
Berlinből írja A Reggel tudósítója: Itt ül ve
lem szemközt. Csontos, fekete asszony. Nem 
szép. Szokatlan. Meglepő. Szinte alig tudja 
az ember elhinni, hogy ő „a híres Ásta. Niel- 
sen“. Az éleiéről, a művészetéről, a vágyódá
sairól kezd beszélni. Ilyenformákat:

— Kopenhága! Tizennégy éves voltam. Föl
vettek a királyi színházhoz. Azt mondták, tehet
séges vagyok. Kilenc hosszú és keserűségen 
évet dobáltam itt el. Végre valaki észrevett. 
Filmhez vittek. Kétszáz korona volt a gázsim. 
Kevés pénz. De drámát játszhattam. „A mélység** 
volt az első film címe. Ott kezdtük a fölvételt, 
hogy engem — a szerelmes asszonyt, aki meg
öltem a kedvesemet — a rendőrök durván le
cipelnek a lépcsőn. A jelenet után Stribolt, a 
népszerű kövér komikus odajött hozzám: 
„Fiam — mondta kurtán — két hét múlva, is
merni fog a világ!** Nevettem. És tényleg. 
Már nem 200 koronát ígértek. Sokkal többet. 
Arriváltam. 1912-ben Berlinbe hívtak. Óriási 
gázsit kínáltak. Idejöttem. „Hamlet**... „Júlia 
kisasszony**... ezek életem legszebb állomásai. 
Most otthagyom a filmet. Elég volt. Elvesztet
tem a hitemet. A kedvemet. Nincsenek egyéni
ségemre hajló szerepek. Mást meg nem ját
szom. Csak és mindig magamat. Valahogy 
megállóit a film vérkeringése. És nem is akar 
megindulni. Nem kellek ón már. Valamelyik 
rendező betéved egy füstös mulatóba* Meglát 
egy csinos fruskát. Beleszeret. És máris kész 
az uj filmstar! Átmegyek a színházhoz. Hívnak. 
Nagy gázsikat ígérnek. A filmszinésznö egy 
keserű ádieu-vcl átsompolyog az uj föladato
kat ígérő deszkákra...

Most megpihen a hangja.- Újabb cigarettára 
gyújt. A szemei elmesélik a gondolatát. Az éle
téről gondolkodik. Arról, amit nem mondott el.

(V. P.)
— Anzlxkártyn Ischlből. A Heggel alkalmi tudósitója 

írja: Ischlben, Ferenc Józsof király kedvelt nyaraló
helyén szálltam meg néhány napra. Az osztrák fürdő 
árai 50%-kal olcsóbbak, mint teszem a Margitszigetéi. 
A gyönyörű parkkávóházbnn a szomszéd asztalnál ér 
dekes társaság ült: Fali Leó, Lehár Ferenc, Kálmán Imre, 
Gilbert és Aschcr, a legnépszerűbb operett-komponisták, 
együtt, vidám ds szívélyes beszélgetésben. Az öt világ
híres zeneszerző közül három: Lehár, Kálmán és Gilbert 
magyar tárgyú librettót zenésít meg. Illába, népszerűek 
vagyunk — nz operett világában...

— A zürichi rendőrség Budapesten keres egy 
sikkasztó kereskedőt. A zürichi rendőrfőnök, 
dr. Müller, átiratot intézett a budapesti rendőr
séghez, amelyben kéri Wiederkcr Alfréd 25 
éves kereskedő üldözését. A kereskedő Zürich
ben 30.000 svájci frankot sikkasztott és azután 
feleségével együtt megszökött. Alapos a gyanú, 
hogy a sikkasztó Budapest felé vette útját. A 
kereskedő 168 centiméter magas, nyúlánk ter
metű, feketehaju, borotvált és ho-sszuarcu em
ber. A balgyürüs ujján pecsétgyűrűt hord. El
tűnésekor barna kalap és barna félcipő volt 
rajta. Vasárnap az egesz városban keresték a 
zürichi „hosszúnrcu** embert, de eddig nem 
akadtak a nyomára.
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— Kísértet járás. Megint kisértetjárás volt és 
a múltak véres árnyai megint táncra perdül
tek előttünk. Jánosdeák, Jámbor... Rettenetes, 
hogy ezdknok a hátiborzongató éjszakáknak em
lékeitől nem lehet menekülni. Amikor egy ilyen 
pörben elhangzik az utolsó szó, boldogan léleg
zőnk föl, mert azt hisszük, hogy ezekkel a kísér
tetekkel nem találkozunk többé. Láncra verték, 
négy fal közé zárták őket s mi békében folytat
hatjuk mindennapi munkánkat. Már semmi 
sincs, ami a múltakra emlékeztetne, de hirtelen 
megszólal a csengő és hallatszik a komor hang: 
A tárgyalást megnyitom. Az árnyak előbuk
kannak és megél ötvenedik minden borzalmával 
az eltemetettnek hitt múlt. Hát sohso lesz en
nek vége? Erős a meggyőződésünk, hogy meg
van a jó szándék a kísértetek tovahessegeté- 
sére és távoltartására s bizonyára csak azon 
múlik a jószándék meghiúsulása, hogy e véres
kezű hősökben több férfiasságot, több törvény
tiszteletet tételez föl a bíróság, mint amennyi 
valóban beléjük szorult. Múltjuk nem ad okot 
arra, hogy bennük ilyen erényeket keressünk, 
de kétségtelen, hogy a bíróban nemes és előkelő 
lélekre válj, ha a vádlottról is nemes előkelő
séget tesz föl. Vannak bírók, akik nem ily op
timisták és a legsötétebb pesszimizmussal néz
nek a vádlottra, ha annak ujjain nem a rőr, ha
nem a tenta nyomai látszanak. Újságíró, szer
kesztő még nem tudott magának annyi hitelt 
szerezni bíróinál, mint Jámbor ur. Az újság
írót lefogják, ha félórával lekésik a tárgyalás
ról, de Jámbor, a vádlott, még akkor is szabad
lábon védekezik, amikor féltucat tanú rábizo
nyította, hogy megérett a börtönre. Ez a biró 
diszkrecionális joga és mi tisztelettel adózunk 
ennek a jognak. Csak éppen a kisért eljárás ok 
megismétlődése szempontjából tartjuk imprak- 
tikus dolognak ezt a bírói optimizmust. Mert 
ezeket a borzalmakat végighallgatni egyszer is 
elégés meri a kísértetek annyian vannak, hogy 
semmi szükség arra, hogy ugyanazzal másod
szor is találkozzunk. Egy kissé kevesebb bírói 
optimizmussal elkerülhettük volna, hogy Jám
bor úrral másodszor is kelljen találkoznunk. 
ÍJppcn csak annyi kellett volna, hogy az első 
tárgyalási nap befejeztével nem bocsátják, őt 
szabadon. Most aztán kereshetik a nyomát és 
ha megtalálták, kezdhetjük elölről az egészet. 
Ezért nem lehet egyhamar vége a kisértet já
rásnak.

— Megfordult a hadiszerencse Marokkóban. 
Parisból táviratozza A Reggel tudósítója: 
Naulin tábornok hadnarancsot adott ki, amely 
hansulyoZza. hogy a francia csapatok vitéz
sége Taza és Fez előtt föltartóztatta az ellen
ség támadását. A háborúnak ui szakasza kez
dődik, Franciaországból és Algírból megerő
sítések érkeznek. Közeledik az óra, amikor 
Franciaország a marokkói harctéren bőséges 
erőforrásokkal fog rendelkezni és meg
bosszulja halottait.

— Rupert nyilatkozik az ellene megindított 
fegyelmi vizsgálatról. Schadl Ernő tanács
elnök és Ilupert Rezső nemzetgyűlési kép
viselő legutóbbi átférje, legközelebb foglalkoz
tatni fogja az Ügyvédi Kamara fegyelmi 
bíróságát is, amennyiben Rupert ellen az 
(így védi Kamara elrendelte a vizsgálatot. 
Brrevonatkozóan Rupert Rezső a következő
ket mondotta A Reggel munkatársának:

— Igazságom tudatában emelt fővel nézők a fegyelmi 
bíróság döntóso elé. 7’crmc’sxí’tcsuefc faldlont, hogy az 
Ügyvédi Kamara megindította ellenem a fegyelmi el- 
Jdrdst, ez azonban nem'csalt clitdltclésenire adhat alkal
mai, hanem arra is, hogy az cdjdrih keretében megvédje
nek engem,

— Egy hetvennégyőves aggastyán öngyil
kossága. Vasárnap este a Városház-utca 8. 
szám alatti lakásán Weissner Samu 74 éves ma
gánzó öngyilkossági szándékkal nyitva hagyta 
a gázcsapot. Tettét idejekorán észrevették s 
kihívták a meutőkot, akik az öregurat eszmé
letlen állapotban a Rókus-kórházba szállí
tották.

sáff

a francia idegen a&a&t
a -pesti razzián

(A Reggel tudósítójától.) Két nap előtt nagy 
razziát tartott a Vili, kerületi rendőrkapi
tányság, éjszakának idején állítottak elő egy 
csomó férfit a kapitányság udvarára. Késő 
esto megszámolták az előállítottakat és akkor 
vették észre, hogy egy ember hiányzik. Keres
ték mindenütt a szökevényt, de sehol sem 
találták. Másnap reggel az egyik rendőr be
nézett a kapitányság félreeső helyére, hát ott 
gubbasztott egy kiugró vastartályon a kere
sett fiatalember. Előállították a főkapitány
ságra, mert hamis útlevelet találtak nála, 
amely Ilechtl János névre szólott. A bűnügyi 
nyilvántartóból megállapították, hogy a 
Ilechtl nevet bitorolja, Montz Józsefnek hív
ják. akit nemrégiben jelenteit föl a Schcnker 
és Társa cég 12,000.000 korona clsikkaszlása 
miatt. Montz nemrég érkezeit Budapestre ka
landos hosszú utazás után. Tavaly állás nél
kül volt — kezdte vallomását, minden állítá
sát hiteles adatokkal igazolva — és megtaka
rított pénzével

kiutazott Parisba, hogy ott elhelyezkedjék.
— Parisban a vendéglőben — folytatta 

Montz — az asztalomhoz telepedett egy né
metül beszélő férfi, megkérdezte, mióta vagyok 
Parisban, van-e munkám, azután fölajánlotta, 
hogy szerez nekem állást Marseilleben eg.u 
gépgyárban, útik ölt séget is ad, csak senkinek 
nem szabad szólnom arról, hogy odautazom. 
Én kapva-kaplam ezen az ajánlaton, mert a 
zsebemben ogy árva frank sem volt már.

\ismeretlen nyomban adott 200 frank úti
költséget és egy lezárt borítékot, franciául 

megcímezve, Marseillebe,
azután kikisért a pályaudvarra, föliiltetett a 
vonalra és szerencsés utat kívánt. Marcii lo
bén kocsira szálltaim és a boríték cimr/wét meg
mutattam a kceskspak. A francig konflis kihaj
tott á tengerpartra s megállóit egjj fellegvár 
elöli', amciy tengerpartra épült. A. kapunál egy 
szeressen katoha. állt őrt, aki a levél átvcfcilo 
után azonnal fölkisért egy toronyszobába. Még 
aznap délután a világ minden tájáról összese- 
rcglclt fiatalemberek társaságában

hajóra ültettek bennünket és mindjárt in
dultunk az afrikai partok felé.

Afrikába érve, egy kaszárnyában kaptunk 
egyenruhát és kemény munkára fogtak ben
nünket s úgy volt, hogy

az újoncokat viszik a riif-kabilok frontja 
mögé harctéri kiképzésre.

— A laktanyában — mondja — Montz—falál- 
koztamS először magyar fiukkal, az idegen légió
ban olyan magyarok is szolgálnak, akik már 

•4—5 éve szenvednek itt. Minden idegen légiében 
újonc, belépéseikor

500 frank „vérdijat“ kap a bőréért, 
amelyet belépésekor elad a franciáknak. A me
net század bel lek 250—250 frankot kaptak s a ki
képzés után, ugyancsak ennyit. Amint a pénz 
megvolt, álszöktem egy szomszéd laktanyába 
a spahikhoz és ott elbújtam. Közben persze 
mindenütt őrjáratok kerestek, mint .szökevényt, 
töltött fegyverekkel. Két magyar bajtársam
mal másnap reggel kiszöktünk a városiba, kü
lönböző helyeiken élelmiszereket vásároltunk, 
mindenütt csak köveset, mert parancs van arra, 
hogy ha valamely idegen légióbeli katona föl
tűnő sok élelmiszert vásárol, azonnal föl kell 
jelenteni, mert biztosan szökni készül.

Szökés közben nappal megbújtunk, éjszaká
ról éjszakára gyalogoltunk

ésigy sikerült eljutnunk ci spangolok által meg
szállott területekre, ahol elfogtak bennünket, 
de jól bántak velünk, majd hajón- Spanyol
országba. vittek. A spanyol kikötőben többször 
fölszöktünk olasz hajókra, de mindig észrevet
ték bennünket. Végül egyedül eljutottam 
Svájcba. Közben a ruha teljesen lerongyolódott 
rólam, mindenfele munkát, végeztem, hogy né
hány frankot keressek. Sok küzdelem és vergő
dés után Ausztrián át egy árva fillér nélkül 
érkeztem vissza Budapestre.

Itt Pesten Montz József hosszú ideig nem ka
pott állást ,'-issza akart utazni Parisba, de nem 
mert saját nevén menni, mert félt, hogy mint 
francia katonaszökevényt elfogják. Ezért el
ment az anyakönyvi hivatalba, Ilechtl János 
névre szóló születési bizonyítványt szerzett és 
ennek alapján hamis útlevelet kapott. Pénze 
azonban nem volt és ekkor beállott vámkezelp- 
tisztviselőnek a Sebőnkét és Társa céghez, ahol 
12,000.000 koronát sikkasztott. Szökni akart 
Pestről, elutazása előtt bujkált, igy akadt rá a 
razzia a kalandos múltú fiatalemberre, akit 

j fülei Szántó Jenő rendőrfogalmazó vasárnap 
i letartóztatott a főkapitányságon.

— Szegeden agyonsujtott a villám egy ke
reskedőt. Szegedről telefonálja A Reggel tudó
sítója: Vasárnap este Szegeden nagy nyári zá- 
poreső volt. A villám beütött az alsóvárosi Rá- 
kóczi-utea 22. számú házba, ahol az ágyban 
fekvő Boér István fűszer kereskedőt agyonsuj- 
folta. A helyszínére kiszállt rendőri és orvosi 
bizottság megáll apitolta, hogy Boér István a 
villámcsapás áldozata lett. A villám a bezárt 
ablak féltábláját átütötte és igy hatolt be a 
szobába. Boér István néhány perccel a tra- 
gikusvégü villámcsapás előtt . feküdt le b a 
másik ágyban fekvő édesapjával kedélyesen 
beszélgetett. Az apának az ijedtségen kiviil 
más baja nem történt.

— Lloyd George leghívebb barátja visszavo
nul a politikától. Londonból jelenti A Reggel 
munkatársa: Sir Alfréd Mond, aki 3910 óta az 
alsóház tagja volt és Lloyd George kormányá
ban népegészségügyi miniszter, elhatározta, 
hogy szakit a politikával és visszavonul a ma- 
gánéletbe. Sir Alfréd Mond, amellett, hogy 
Lloyd George egyik legbizalmasabb barátja, 
egy hatalmas angol vegyi konszern tulajdonosa 
is és visszavonulását betegsége teszi szüksé
gessé, amelynek gyógykezelésére Németor
szágba utazott, ahonnan Marienbadba fog ellá
togatni.

— Alvás közben akarta agyonverni férjét. 
Vasárnap délelőtt súlyos sérülésekkel hozták 
Sashalomról a fővárosba Hegyi József 58 éves 
bádogossegédet. Kihalgatásakor Hegyi elmon
dotta, hogy vasárnap hajnalban alvás közben 
felesége baltával rátámadt és agyba-főbe verte. 
Csak a sikoltozásra összeszaladt szomszédok 
tudták megmenteni az agyon verés tői. Hegyit, 
aki felesége merénylete következtében áll
kapocstörést, valamint súlyos fejsérüléseket 
szenvedett, a Rókus-kórházban vették ápolás 
alá, a férje életére törő asszonyt pedig a sas
halomi csendőrség letartóztatta.

Teréz-kOnit 23
— Kárfelvétel n Király-Szhihár.ban. Szóróiul délután 

3 órakor a Király-Színházban kallóivá tol lösz. Magas, 
szop és énekelni tudó fiatal hölgyek jelentkezzenek.

az ország legnagyobb nőé és fférfi~divatfce5meáruhá«a, Budapest, IV. kerület, Koronaherceg^utca 14-16. sz. 
A folyamatban lévő 

alkalmával sokeser 1, 2, 3 és 4 méteres nöí- és férfi gyapjú* és mosökelme 
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Gróf Bánffy Miklós
eöv kis erdélyi falu magányába vonult, ahol 
egyedül az irodalomnak akar ezutaat élni 
A volt külügyminiszter örökre kiábrándult a politikából 

és visszatért első szerelméhez, az irőtollboz
Kolozsvár, julius 24.

(A Reggel tudósítójától.) Megírták a lapok 
hogy gróf Bánffy Miklós, Magyarország volt 
külügyminisztere Kolozsvárra érkezett 
három napi itt idoze.se után kiutazott I alasz- 
itra atvianak, gróf Bánffy Györgynek birto
kára. A 'bukaresti sajtó föltűnően sokat fog
lalkozik e kétségtelenül érdekes s^mcZ.vi A - 
rel.' Először a nagyon olvasott „Cuvantui 
jelentette, hogy gróf Bánffy véglegesen vissza
költözik Erdélybe és itt a nlaü^sag élére aU. 
A „Cuvantul" elég fontosnak tartotta ezt az 
eseményt arra, hogy a bukaresti kulugy 
minisztériumban érdeklődjék: ^Acg adott-e 
a román kormány engedélyt gróf Bánffy Mik
lósnak arra,hogy fölvegye a romon fai
polgárságot? A lap e kérdésére azt a választ 
kapta, hogy

gróf Bánffy Miklós ilyen irányú kérelmé
ről román kormánykörökben mit sem tud

nak.
A Reggel erdélyi tudósítója föltétlenül hiteles 
forrásból állapította meg, mi az igazság a volt 
magyar külügyminiszter utazásához fűzött 
találgatásokban. Kétségtelenül megbízható ér
tesülésem szerint a grófnak tényleg régi szán
déka-, hogy

teljesen visszavonuljon a politikától és le
költözzék Erdélybe,

ahová ifjúságának felejthetetlen emlékei kö
tik. Erdély magyarsága, amig egyrészt öröm
mel vette tudomásul a zseniális mágnás le-

— Véget ért Madridban a marokkói konfe
rencia. Madriból jelentik: A francia és spanyol 
delegátusok uláirták- a WQTokkót spanyol es 
francia érdekzóna határairól, valamint a fran
cia és spanyol hatóságok együttmükodésérol 
szóló szerződést. A konferencia ezzel veget ért. 
A két állam kötelezte magát, hogy különbeket 
egyik sem köt és biztosítják egymásnak zóná
jukra vonatkozóan az üldözés és átröpüles jo
gát. Ami a határokat illeti, az 191?. évi szerző
dés alapján modus vivendiben állapodtak meg, 
amely minkét fél drdekeit kielégíti.

— Az első magyar gyermekfürdő: Siófok. Anyák szá
mára, akiknek sordfllő gyermekük van, a legnagyobb 
probléma volt mindig, hogy hová vigyék nyaralni gyer
meküket? Külföldön már régen kialakultak speciális 
gyermcknyarnlóhclyck, Magyarországon az idei nyár hozta 
meg a döntést és tette elismertté, hogy gyermekek sza
mára a legideálisabb fürdőhely: Siófok. Elsősorban a 
strand az, amiért az anyák legszívesebben Siófokra vi
szik gyermeküket: a siófoki strand vize a többi bala
toni fürdőkénél jóval magasabb hőmérsékletű és a kelle
mesen langyos vízben jó messzire bemehet a gyermek, 
akár egyedül is, anélkül, hogy ellepné a víz. Kint a 
parton, valamint a fürdő parkjában is része lehet a 
gyermeknek ipjnden kedvelt sportjában, a futballban épp 
úgy, mint a ping-pongban. A strandpn pedig uszótriko- 
ban vagy elegáns pizsamában jazz-bnnd zenéjére táncol
nak a gyermekek. Siófok a gyermekek Eldorádója lett. 
Az anyák' pedig egyrészt azért viszik őket Siófokra, 
mórt az orvos tanácsolja, másrészt: — mert Siófok a 
legalkalmasabb fürdőhely arra, hogy gyermekük mel
lett ők maguk js jól mulassanak. A strandon játszó 
jazz-bandon kivül délután ifj. Sárai Elemér bandája 
szórakoztatja a vendégeket, este a Londonból hazatéri 
Magyar* Imre játssaa fölváltva a legszebb magyar dalo
kat és a legújabb londoni slágereket. A zsúfolt szállodák 
és villák bizonyítják, hogy jól lehet élni Siófokon — 
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.

— Házasság. Deutsch Maliid Rákosliget, andódi ifj. 
Czuczor L. Mihdly Budapest, jegyesek.

—» Héjjaséknál Kecskeméten — Bródy Sán
dorról — Alakok a bárból — Bock Zsuzsanna 
lovele _ idei nyár — Kömény bácsi és még sok 
érdekes cik/k a „Pesti Futár" ma megjelent 
augusztusi számában. Ára 6000 korona.

Dr. Rbrams-féle gyógykezelés
Budapest, vn. kér., Hungária-körut 11/A

tuborkulózls, asthma, izületi bántalmafc, 
különfólo idogbnjok, vérbaj. hátgerinc
betegségek, étvágytalanság, érelmeszese

dés stb. ellen

költözését, másrészt tisztában van azzal, hogy 
gróf Bánffy Miklós politikai vezerségére nem 
számíthat, mert hiszen nyilvánvaló, hogy 
Bánffy viszatelopedését a román kormány 
föltételekhez kötné, elsősorban ahhoz, hogy 
Erdély ‘politikai életében aktív reszt ne ve
gyen. Bánffy Miklósra pedig történelmi szerep 
várt Kolozsvárit.. Hiszen szokatlanul érdekes, 
olykor bizarr pályafutása Erdély fovarosabol 
indult ki; itt választották meg annak íclejen 
pártonkivüli szabadelvű programmal Kolozs
vár országgyűlési képviselőjévé. A politika 
ugyan sohasem érdekelte, inkább kulturális 
problémák foglalkoztatták, Kisbán Miklósnak 
izzóbb volt a becsvágya, mint Bánffy Miklós
nak. Most ismét Erdélyben van, amelynek 
históriája, egy a Bánffy nemzetségével, bizal
mas barátai természetesen sorra, fölkerestek 
ós az egykori képviselő, az Opera és a Nemzetj 
volt kormánybiztosa, a Bethlen-kormnny kül
ügyminisztere meghitt körében elmondotta, 
"hogy politikai ambíciói most már igazan nin
csenek, a politikában elfáradt és Végkép ki
ábrándult e mesterségből.

Válaszúton akar élni, ahol gyermekéveit 
töltötte. A kis falu magányában visszatér 

első szerelméhez, az irótollhoz, 
amelyből az élet és a politika forgószele el
ragadta. így, ha gróf Bánffy Miklósból nem is 
lehet kisebbségi politikai vezér, de a poraiból 
megelevenedett erdélyi irodalom a maga sza
mára követelheti Kisbán Miklóst, aki a diplo
mácia zöld asztala mellől vissza vágyódott az 
erdélyi író szerény Íróasztalához.

— Nincs többé kényszerzubbony Csehország
ban. Prágából írja A Reggel tudósítója: 
A cseh egészségügyi minisztérium megtiltotta, 
hogy az elmegyógyintézetekben a kényszer
zubbonyt ezentúl használják. Csak egész kivé
teles esetekben szabad a betegekre kényszer
zubbonyt adni, amikor egyik elmegyógyinté
zetből a másikba szállítják őket.

Leégett az oríeansl hercegek ősi kastélya Francia
országban. Párisból Írja .! Re^el tudósítója: Az 
orleonsi hercegi család ősi fészke, .» randaumauhnonti 
kastély, Vichy közelében, amely 'ozidöszcrivt Montpentier 
herceg tulajdona, leégett. A kastélyban sokmillió értékű 
műkincs és történelmi emléktárgy volt fölhalmozva.

— UJsóglróegyctcmct terveznek Zürichben. Az elmúlt 
hetekben Wettsteln Oszkár svájci igazságiigyminiszter 
elnöklete alatt tárgyalások folytak Zürichben egy nem
zetközi egyetem fölállításáról, amely hírlapírók és poli
tikai pályára készülők kiképzéséiül foglalkozna. Az uj 
egyetemen nz clőkószitőbizottsúg tervei szerint előadáso
kat tartanának minden ország kiváló politikusai és 
tudósai, igy Lloyd- George, Nitti, Seipcl, Ilerriot, Mac- 
Donald, gróf Apponyi Albert, gróf Teleki Pál, Czcttler 
Jenő, Hellpach, Holta és mások. Érdekes újítás volna, 
hogy nz előadóknak nem is kellene Zürichbe menniük 
-• ha úgy tetszik — rádión is megtarthatnák előadásai
kat. A nemzetközi egyetem titkárságának vezetésére dr. 
Nyékhegyi Istvánt szemelték ki, aki lldrczy István volt 
igazságügyminiszter leányát, lldrczy Piroskái akarja 
megnyerni a titkárnői állásra. A bizottság a teljes csín- 
logosséget biztosítandó, elhatározta, hogy a svájci kor
mányt kivéve, nem fogad cl egy államtól sem semmi
nemű támogatást, nehogy ennek ürügye, alatt befolyást 
akarjanak nz uj egyct'inro gyakorolni. A tervek szerint 
2,000.000 frank töke évi 50.000 frankos kamata biztosítaná 
az intézmény állandó fönnállását. A tandíj 250 frank lenno 
félévenként és a hallgatók külön internátusbái: nyerné
nek teljes ellátást. A tervbevett. egyetemre, amely való
színűleg 1925 februárjában nyílik meg, bárki belratkoz- 
hátik, akinek érettségije van. *

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

— Forduljunk mindennemű hitel- és financiális ügyben 
legnagyobb bizalommal hazánk békebeli legtekintélyesebb 
és legmegbízhatóbb bnnkcégéhez: a Róth Bankhoz, Buda
pesten, Vilmos codszár-ut 45. Alapítási óve: 1900.

MBCHELBN PNEU
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— A Kúria érdekes intézkedése a csongrádi 
bombamerénylet bűnügyében. A csongrádi 
bombamerénylet bünpörében tudvalévőén a 
budapesti itelőtálMa helybenhagyta a szolnoki 
törvényszék fölmentő ijélctét cs ismeretes az a 
tény is, hogy’ ezt a loljnentő Ítéletet dr. 
Kéhler Béla főügyészhelyettes megnyugvással 
tudomásul vette. Az ügyben szereplő sértettek 
jogi képviselője, fK. Fábián Béla és dr. Fábián 
Sándor jelentettek be semmiségi panaszt a 
fölmentő Ítélet ellen, mire dr. Ulain Ferenc, 
mint a Piroska testvérek jogi védője tiltako
zással élt, azt vitatván, hogy a sertetteknek a 
táblai ítélet ellen nincs joguk a pororvoslatra 
ós kérte, hogy a fölmentő Ítéletet jogerősnek 
nyilvánítsák. A tábla azonban elfogadta a be
jelentett semmiségi panaszokat és igy a cson
grádi bombamerénylet iratait a Kúriához ter
jesztették föl. A legfelsőbb bíróságnál dr. 
'Ráth Zsigmond, tanácsa kapta meg az ügyet 
és az ügy előadójául dr. Szlavck Ferenc kúriai 
bírót jelölte ki. A semmiségi panaszok nyil
vános tárgyalása elölt most a Kúria érdekes 
közbenszóló intézkedést, tett, visszaküldőt te az 
iratokat az ítélőtáblához azzal a meghagyás
sal, hogy az ítéletet írásban kézbesítsék ki. a 
csongrádi bombamerénylet bünpörében sze
replő azon sértetteknek is, akik nem képvisel
tették magukat ügyvéd által a táblai főtárgya
láson. Dr. Fábián Béla és Fábián Sándor 
ugvanis 25 sértettnek volt a jogi képvisclpjc 
és eze/erm ZcwwZ nyolc sértett egyáltalán nem 
küldött ügyvédet a tárgyalásra. A Kúria 
közbenszóló határozata kimondja, hogy modot 
kell adni az ügy valamennyi sértettjének arra, 
hogy nyilatkozhassék, vájjon megnyugszik-e a 
fölmentő Ítéletben, vagy semmiségi panaszt je
lent be az ellen. Az ítélőtábla a Kúria meg
hagyásához képest az ítéletet mar leküldötte a 
szolnoki törvényszékhez kézbesítés végett, de 
értesülésünk szerint csak ezen a héten kapjak 
meg az érdekellek a tábla Ítéletét. Ettől szá
mított 8 nap alatt kell aztán nyilatkozniok a 
bejelentendő jogorvoslatról, így kerülnek maj<i 
vissza* az iratok a Kurtához, ahol az össze! 
nyilvános tárgyalást tűznek ki a semmisegi 
panaszok tárgyalására, ahol a vádat nem a 
koronaügyészség képviseli majd, hanem a pót- 
magánvádló sértettek jogi képviselői.

— Betiltották n szociáldemokrata rokkantak vasárnapi 
gyűlését. A szociáldemokrata pártban szervezkedett rok
kantak vasárnap délután a Vasmunkásszövetség Thököly- 
úti otthonában nagygyűlést akartak tartani, amelyen dr. 
Györki Imre szociáldemokrata képviselő ismertette volna 
a háború áldozatainak súlyos helyzetét. A rendőrség 
azonban szombaton este értesítette a rokkantak vezetősé
gót, hogy a gyűlés megtartásút a pól’tlkal helyzetre való 
tekintettel nem engedélyezi.

— A békéscsabai mozi tolvajai. Békéscsabáról 
értesítették vasárnap a budapesti rendőrséget-, 
hogy az ottani Apolló-raozgószinházban isme
retlen tettes 3 darab filmet ellopott. A filmek 
értéke 60 millió korona. Miután a tettes Buda
pest felé szökött, a főkapitányság megindította 
a nyomozást.

— „A nóta vége'* 34—40. Szűknek bizonyul a Budai 
Színkör tágas, szellős nézőtere az odatóduló közönség 
befogadására. Budapest nyári életének legkedvesebb. 
Icgmulatságosnbb estéjét garantálja »»A nótu vogc“ 
llonthy Hanna. Kiss Ferenc, Vig Manci, Kabos Gyula 
ragyogó együttesének előadásában.

Az egyes lapokban megjelent azon hamis 50W 
hircszfelésekkel szemben, hogy az izzó- í 
lámpák árai újólag emelkedtek, kijelent
jük, hogy a kitünően bevált és a technika 
legújabb vívmányai szerint készült

lámpák árát február 3-ika óta nem emel
tük. Mindenkinek módjában áll tehát 

őszi szükségletét

LÁMPÁNKKAL

I

változatlan áron födözni 
Minden típus raktáron! 

Kapható mindenütt!
Magyar Wo9?ramH£mpagy6r

Kromenoxky János r. t.
Városi Irodai VI, Tavéx-kBrut 1D
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— Hello... líogy is hívják Magát, kedves 
Nagyság ott Amerikában, akinek az a kenyere 
hogy szél1 szál fcllow, jól megtanult lovagolni, 
ugrani és úszni s mint világstar járja hódítva, 
hódítva mozgó fényképeivel a kinematográf- 
boltok vásznait. Sőt, most arról van szó hogy 
elevenen lesz szerencsénk talán Magához, 
dcar young mán, mert odakint a magyar kon
junktúra ' odúig emelkedett, hogy direkt 
eredeti magyar képet akarnak csinálni az 
amerikaiak. Magyar cowboy-romantikát. Hor
tobágyi prairie-rogényt. Betyártörténetet. 
Rózsa Sándor históriáját. Ez a féríl-star Ma
gyarországra indúl, hogy itt helyben, vad 
magyar countryban, magyar model után min
tázza meg a betyárt.' Jöjjön édes nagyság. 
Come, old boy! Ltt aztán talál módéit eleget! 
Som a newyorki kínai negyedben, sem Alaská- 
ban, sem az albán hegyek közt, sem a mace
dón síkon olyan megbízható betyárokat nem 
találna, mint a hungarian countryban. Nem is 
kell a Hortobágyra kimennie, se a szegedi 
tanyák közt strapálni magát, njv dear; a ma
gyar prairie-ken, a people közt talán nem is 
találna egy árva pofát olyat, aki a maga 
fantáziáját kielégíti, mikor betyárt keres. A 
magyar paraszt legény nem betyár, my dear! 
És ha Rózsa Sándor viselt dolgai után kutat, 
esetleg arra fog rájönni, hogy a mi régi Rózsa 
Sándorunk nem is betyár volt, hanem egy 
igazi angol gentleman. Csak maradjon majd 
itt Pestén, drága Nagyság. A mi betyárjaink
ból itt fogja a legszebb példányokat, találni. 
Itt járnak az aszfalton, fényes nappal, esetleg 
autóban ülnek, annyira már civilizálódtak a 
magyar betyárok. Uraknak tudnak öltözni, 
autót tudnak vezetni, kölni vizet is használ
nak. csak a vért nem tudja még egyik-másik a 
kezéről lemosni. Az ujját megnyalja majd 
utánuk, olyan guszta betyár-modeleket csip 
itt, my dear, ha megérkezik és körülnéz egy 
kicsit Pesten. Come, old fcllow, hello!...

— Csütörtökön lesz a pékmesterek és sütőmunkások 
egyezkedő ankét Ja a kereskedelemügyi minisztériumban. 
Háromhetes elkeseredett harc után egyelőre nyugvópontra 
jutott a sütömunkások és pékmesterek küzdelme. A nyolc
napos fegyverszünet azonban még korántsem jelenti a 
hókét a sütőiparban, mivel a munkáltatók számottevő 
kisebbsége, amely a pékmesterek nagygyűlésén is a va
sárnapi munkaszünet ellen foglalt állást, nem tud bele
nyugodni a határozatba. A napypékek kezdettől, ellenezték 
a vasárnapi munkaszilnelct és ma is azt hangoztatják, 
hogy ez a szünetelés úgy a nagyközönség, mint az ö 
magánérdekeiket egyformán sérti. Ez azonban egyelőro 
nem változtat a vasárnapi munkaszünet kérdésén. A 
munkások ugyanis most mór a kismesterekkel egyet
értve, a legrövidebb időn belül a részletkérdésekre vonat
kozóan is megállapodásra akarnék jutni és ezért már c 
hét csütörtökjén ankétre gyűlnek össze a kereskedelem
ügyi minisztériumban. Az ankét eredményeit mindkét 
fél képviselői még ugyanezen a napon közük megbízó 
testületcikkel és ha ezek a megállapodásokat elfogadják, 
úgy a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó határozatot 
Jóváhagyás végett még e héten fölkiildik a kereskedelem
ügyi minisztériumba. A pékmesterek most már azirány- 
bnn kezdtek akciót, hogy vasárnap zárva tarthassák bolt- 
jóikat is. Értesülésünk szerint n sütőipartestülotbon n 
vasárnapi munkaszünet kimondása miatt fölmerült ellen
tétek nem fognak, szakadásra vezetni, mivel a kisebbség
ben maradt nagypékek — amint e részről munkatársunk 
előtt kijelentették — tudják, hogy a határozat törvénybe
foglalása esetén minden ellenzéki mozgalmuk úgy is 
hiábavaló marad és ez csak a munkáltatóképviseletek egy
ségét gyöngítheti.

— Egy tizenkétéves néniét árvagyerek gya
log jött Berlinből Budapestre. Vasárnap dél
után Pilisborosjcnöről a budapesti főkapitány
ságra kísértek egy szőkehaju, élénk tekintetű, 
mezítlábas kisfiút. A tizenkétéves fiúcskán né
met bőrnadrág és kék turistaing volt, sem ci
pőt, sem kalapot nem viselt. A pilisborosjonoi 
községi jegyző jelentése szerint a fin, aki csak 
németül beszél, tegnap érkezett a faluba, beál
lított egy hentesmestenhez és arra kérte, hogy 
fogadja föl inasnak. Mivel nem tudott semmi
féle okmányt fölmutatni, értesítették a községi 
jegyzőt, aki a gyermeket maga elé hivatta. A 
fiúcska a jegyzőnek elmondotta, hogy I<ritz 
Schneidernek hívják, a Berlin melletti Cotbus 
faluból való. Édesanyja három év előtt, édes
apja pedig, aki szövőmunkás volt, kél év előtt 
meghalt. Rokonai nem voltak. Mikor árvaságai 
jutott, ogy ideig annak a Bcrlinerstra.ssei 
háznak lakóinál maradt, ahol szülei éltek. 
Két évvel ezelőtt, tízéves korában, világgá ment 
és gyalog barangolt Németországban faluról- 
falura járt, a parasztoktól kapott élelmet és < 
szállást. Télen egy parasztnál húzódott meg, do 
tavasszal ismét odébbállt. Gyalog érkezett 
Ausztriába, onnan pedig három hét előtt a 
magyar határra. A főkapitányságon kétkedve 
fogadták ezt a hihetetlennek látszó történetet, 
de a kisfiú minden zavarodottság nélkül minden 
részletében megismételte a községi jegyző cjőtt 
elmondot takat. Tudja azt, hogy Magyarország 
fővárosában van, ahol a Dunán nagy hajók 
járnak és ahol sok szőlő terem. Fritz Schneidert 
átkisérik. a rendőrbirósághoz, ahol meg fogják 
állapítani, hogy igazat mondott-e vagy sem. 
Amikor előadását .jegyzőkönyvbe vették, a kis
fiú kijelentette, hogy itt akar maradni Magyar
országon és a hentcsmestcrségct akarja meg
tanulni.

„A sztár élete sem fenékig tejfel 
Rátkai Márton a kegyelemkávéról és kegyelemkuglófról, 
a sztár élet dáridóiról és böjtjeiről s végül saját életéről is

(A Reggel munkatársától.) Vasárnap este 11 
órakor az insnekcíós tűzoltó eloltotta a Király- 
Szinház lámpáit s ezzel az aktussal lezáródott 
az 1921—25-ös fekete rezsim. Ma. este már csak 
Budán és a Ligetben játszanak, tikkadt lom
bok alatt, vilíamoscsllingelés közölt, a halott 
téli színházak sztárjaival. Soha meg’ igy épü
let össze nem omlott, zászló ily gyászosan nem 
hullott alá, csillag igy el nem hab anyuit, mint 
a színészeké. Ehhez a kérdéshez szól hozzá 
A Reggel fölkércséro az alábbiakban Rátkai 
Márton, abból az alkalomból, hogy vasárnap 
este játszotta el a „Régi szén Budanest“-et 
65-ödször a Király-Színházban. Ö és kollégái ad
tak kenyeret száz és száz koldus kollégának, 
azok asszonyainak és gyermekeinek, azoknak, 
akik munka és betevő falat nélkül maradtak. 
Rekkenő hőségben dolgoztak cstéről-estére, ju
lius végén. Rátkai fáradtan törli magáról a 
masztixot. Köröskörül zengnek az öltözők, a 
publikum már rég elment, csak a színészek vet
kőznek s öltöznek még — ma este utoljára. Vi- 
láncoló leányok rohannak végig a folyosón. 
„Szervusztok, szervusztok!” Mint amikor va
kációra mennek a diákok. Rátkai még mindig 
liheg a fáradtságtól.

— ?£v néz ki egy „sztár” — mondom csön-’i 
dcsen.

— Mi az, hogy sztár? — kérdi .elvillanva, 
mint a légköri elektromosság. — Gyűlölöm ezt 
a szót, hogy „sztár". Nincs sztár, csak színé
szek vannak, akik bebizonyították, hogy egy 
darabot „vinni" tudnak. És ezeket a színészeket 
az igazgatók jobban fizetik meg, mint a többit, 
ennyi az egész. S amig ilyen színészek lesznek, 
akikben az igazgatók üzleteket látnak, addig 
az ilyen színésznek mindig nagy és legnagyobb 
gázsija lesz. Azt hallom, hogy

Fedák tízmilliót fog kapni a Vígszínház
tól esténként, ha ősszel újból föl fog lépni 

az „Antóniádban!
Kérdem: nem érdemli meg ezt a tíz milliót, 

amikor estéről-estére biztosan telt házat, szó
val maximális bevételt fog „csinálni”? Ha én 
egy szép este kificamítom, a lábamat s az orvos 
azt mondja, hogy egyelőre — de legalább két 
hónapig nem játszhatom s aztán két hónap 
múlva kisül, hogy újabb két hónapig, de eset
leg egy évig sem táncolhatok, akkor mi törté
nik? Vagy mi történik akkor, ha egy vakbél
operáció után nem vagyok képes azt teljesí
teni, amiért úgy fizessenek, mint azelőtt? Ak
kor az történik, hogy

a sztár letörik,
elmúlik, lomtárba kerül. Tehát, igenis, addig 
kell úgy megfizetni, hogy bizonyos tartaléko
kat tudjon gyűjteni magának azokra az even- 
tualitásokra, amelyek az életben léptcn- 
nyomon előállhatnak, amig birja szusszal, erő
vel, tehetséggel. A színészre amúgy is ezer 
rendkívüli veszély leselkedik, nála minden 
ránc kettőnek számit és minden ősz hajszál, 
amely más pályán tiszteletet parancsol, őt 
rohamosan viszi a nálunk, olyan szokásos „vén 
marha" elnevezés felé. Hogyha az a sztár vé
letlenül nem színésznek, hanem bankigazgató
nak születik, akkor ugyanazzal a. — mondjuk: 
rátermettséggel — negyven éves korában háza, 
palotája, birtoka és — két autója van. Miért 
van az hát, hogy

r~ak a színésztől veszik rossz néven, ha 
szabadabban mer lélegzeni?!

Vagy csak az kelt megnyugvást, ha a hajdan

egy teljesen fölszerelt ul automobilt, 
egy nemes szőrméből készült níi bundát, 

egy teljesen fölszerelt mclorherékpávt, (oldalkocsival) 
, kót teljesen fölszerelt motorkerékpárt, 

tíz teljesen fölszerelt kerékpár!.
Sorsjegyük minden tőzsdében kaphatók!

Hur.ús 103B augusztus 23-fin.
Sorsjegyek viszonteladóknak Is

ÉRTÉKFORGALMI BANK ffíT.-nál 
Zrínyi-utca II (telofon 11)2-3*. 183-91) kaphatók 
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agyontapsolt és agyonünnopelt színész kará
csony este ott ül a Ncwyork-kávéházban és

megkapja a kegyelemkávét és a kegyelem, 
kuglófot?

A közönség ítél, ö emeli föl a művészt és ő 
teszi félre, a két határvonal közötti korszakot 
joga és kötelessége a művésznek kihasználni!

— Egyébként, Marcikám? Az élettel rendben?
— Most ki vagyok beleülve vele, mert két évi 

szakadatlan munka után — ezalatt a két év 
alatt ünnepnek számított, ha egy vasárnap 
nem kellett kétszer, délután és este is játsza
nom — végre elmehetek a feleségemmel és a 
leányommal egy kicsit Olaszországba. Egyéb
ként: — sokszor összepofozkodtunk — az Élet 
és én — sohso akartam az Életnek elhinni, hogy 
neki van igaza, lázadoztam ellene, ilyenkor 
azután mindig nagyot ütött a fejemre, amig 
végre észretértom s beláttam, hogy mégis csak 
neki van igaza s minden úgy van jól, ahogy 
van. Szóval, bölcs ember lett belőlem; nyugod
tan ülök az öltözőmben s várom a harmadik 
csöngetést. Mert nagy boldogság ám, tekinte
tes uram, minden este megnevdttetni 1200 em
bert. Már pedig én megnevettetem őket min
den este. Musszáj nevetni nekik...

A portás kopogtat az öltöző ajtaján. Már 
mindenki elment, a primadonna, a szubrett, a 
bonviván, a kóristák, csak mi vagyunk még az 
jjgész épületben. Elfogódva lépek ki a kapun: 
a Király-Színház fölött az utolsó lámpával 
együtt kialszik a régi — ez a szó jut az 
őszembe, hogy: ferenejózsefi uralom. Ki tudja, 
ezután mi lesz... Beszállunk Rátkai Mercedes- 
óbe s a kocsi nekivág a sötét Csengory-utcának.

mr Egyed Zoltán
— Barabás Béla panaszkodik, hogy Magyar

országnak nem kellenek az aradi vértanuszob- 
rok. Aradról Írja A Reggel tudósítója: Az aradi 
Szabadság-téren, magas deszkakerítés inogott 
bontják a tizenhárom aradi vértanú szoborcso- 
portozatát. A szobrok elszállítása dolgát a (ma
gyar kormánynak kellett volna fölkarolnia, 
azonban ez nem tette magáévá g kérdést azzal 
a jelentőséggel, áminőt valóban megérdemelne. 
Dr. Darabás Béla, a volt híres magyar politi
kus, ma aradi ügyvéd, A Reggel munkatársá
nak a következőkben panaszkodik a magyar 
kormány indolenciájáról:

— A vértanuknak el kell innen költözniük, ezt 
már lég tudom. Interveniáltam a magyar kor
mánynál, amely kijelentette, hogy átveszi a 
szoborcsoportot. A román kormány is hajlandó 
volt kiadni és várta, hogy jöjjenek érte... 
A szobrok pedig deszkakoporsóban vártáik a 
föltámadást... Én többször jártam fönt Buda
pesten, hogy vigyék cl a szegény vértanukat, 
mindig ígéretet is tettek... Beszéltem mind
egyik miniszterrel, mindegyik ígéretet is tett, 
hogyne, hogyne, szegény vértanuk... De senki 
sem jelentkezett a szobrokért. Amikor bontani 
kezdték a csoportozatot és dolgozni kezdett a 
kalapács, azonnal irtani a magyar külügymi
nisztériumnak, hogy itt az ideje a szobrokért 
jönni. Még választ sem kaptam a levelemre. 
De tudom, ha majd a szobrok valami dohos pin
cében rozsdásodnak, akkor majd lesz egetverő 
kiáltás, de amikor még lehet segíteni, senki 
sem segit szegény vértanukon.

— Kinyitotta az esernyőjét és — agyonsujtotta a villám. 
Gcnfböl írja zl Reggel tudósítója: Szinte hihetetlen mó
don ölt meg a vihar egy Hacflingtr nevű kereskedőt, 
aki feleségével gyanútlanul sétált. Amikor a vihar hir
telen kitört, a kereskedő kinyitotta vasnyclii esernyőjét, 
amelybe a következő pillanatban bclcsujlott a villdm. 
Ilacflinger azonnal meghalt, feleség?, aki belékarolva 
haladt, súlyos égési sebeket szenvedett.

— Ingyen nyerhet 1 női vagy férfi téli szörmekabátot, 
5 női kosztiinv vagy 5 férflöltönykelinét és 10 kész női 
ruhát mosókelinéből a Fenyves-sorsjegyekkel. Ezen sors
jegyek áruházainkban (Cálvin-tér 7, Koronaherceg-utca 8, 
Károly-körnt 9, Károly-körnt 10) vételkötclczctt6ég nélkül 
állnak minden vevőnknek rendelkezésére.

— Dillár, angol font és svájci frank Jelzálogkölcsönt 
10 évi időtartamra évi 10 százalékos kamat mellett folyó- 
f-ittat budapesti bőrházakra és mezőgazdasági nagybirto
kokra a llófh Bank Jelzálogosztály a: Budapesten, Vil
mos császár-ut -15. Alapítási éve: 1906.

GYERMEKEK BOLDOG OTTHOMA
Krúdy Gyulánó Gyermekotthona, Budapest, II, Hű

vösvölgy, Páfrány-ut 7. (Telofon: Zugliget 61.)
Már kéteszícndős kortól fölvesz gyermekeket neve
lésre, fqnitásra, egészségro. Orvosi látogatás naponta. 
Polgári arak. Gyermekek részére a legjobb konyha és 
a tanulás tcstgynkorlattal is egybe van kötve. A vá
rostól 15 percnyire, közlekedés nz üt percenként in
duló 81-os villamossal, leszállás a Nudliidnál. A leg
előkelőbb orvostanárok által is javasolt gyermek

otthon.
Gyermekek Boldog Otthona (Tolcfon: Zugligot 61).

BRILLIANSOKAT
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Vázsonyi Vilmos laKásépitő javaslatait 
elfogadta Vass helyettes miniszterelnök 

Uj adóval sujtjáK a „nemzeti ajándéKMal megáldott" ingatlanodat — 
Vázsonyi nyilatKozata a házbéraKció eredményéről és a Kormány leg- 

teendőiről
épült föl. A ház hozadékának legjelentékenyebb 
része a béke idején a kölcsönök törlesztési 
részletének fizetésére lett fordítva., A korona 
leromlásával ezek a részletek többe nem ját
szották szerepet és minden jelentősegük 
elenyészett, akár rajtahagyta a terhet a na%- 

' tulajdonos a házán, akár könnyűszerrel ki
fizette az egész kölcsönt lerongyolt papirkoro- 
nában. Ilyen körülmények között

bármilyen bérházzal megcsinálható az a 
számadás, hogy ma jobb a jövedelmezhető- 

sége, mint volt a békében.
A 33-as bizottság ülésén az volt tehát az első 
követelésem, hogy 1926 május, illetve november 
elsejei terminusokat ki kell tolni arra az időre, 
amikor a lakásakciónak már meg lesz a kellő 
eredménye. A lakásakcióról azonban nem elég 
beszélni, hanem rá kell mutatni arra is, hogy 
mi módon vihető keresztül és mi legyen a födö- 
zete. Az kétségtelen, hogy a magán építkezések 
nagyohbmérvü megindulásával még hosszú 
ideig hiába reménykedünk. A magú népitkezés 
megindulásának egyik alapja az alacsony ka
matláb, amely a tőkét* ingatlanibefoktetésekro 
csábítja, másik alapja az olcsó jc1 záloghitel, 
amely az építkezést megkönnyíti. Ezek az elő
feltételek nincsenek meg. Sőt, minthogy a ház
tulajdon, mint minden ingatlantulajdon,, az 
aranykoronában fölvett kölcsönöket elenyésző 
t őrt számokban, lerongyolt papírkor ónéban 
fizette vissza,

nagy nemzeti ajándékhoz jutott,
amely által a tulajdonos házának felét, túlter
helt ingatlannál akár kétharmadát, egyszerre 
ajándékba kapta. Ezzel a nemzeti ajándékkal 
nem lehet az uj házaknak konkurrálni. különö
sen akkor nem, amikor az építési anyagok is

Közelebbi
(A Reggel tudósítójától.) Hét napig tartott a 

demokratikus ellenzék és a különböző érdek
képviseletek offenzivája a házbérreszletfize- 
tést megszüntető minisztertanácsi határozat 
ellen és a nyolcadik napon Vass József helyet
tes miniszterelnök bejelentette a szanálási bi
zottságban. hogy 1%-os késedelmi kamatfizetés 
terhe alatt augusztus 1-től kezdődően is 
igénybevehetik a részletfizetés kedvezményét 
mindazok, akik valamely hivataltól nem egy 
összegben kapják meg a lakpénzüket. A 33 tagú 
bizottság ellenzéki tagjai jobb hiányában meg
elégedtek ezzel a megoldással is, egyszersmind 
azonban elérkezettnek látták az időt arra, hogy

megindítsák akciójukat a boltok és a lakú, 
sok forgalmának 1926 május, illetően no
vember elsejére tervezett fölszabadítása 

ellen.
Erről az akcióról, valamint a szanálási bizott
ság ülésének «eredniényéröl

Vázsonyi Vilmos
a következőket mondotta A Reggel munka
társának:

— A 33-as bizottság üléséről nagyon hiányos 
tudósítások jelentek meg és igy a közönség 
éppen csak annyit tud, hogy a kormány az 
augusztusi házbér részletfizetésének ügyében 
végtére is jobb belátásra jutott. Hogy a kor
mány visszavonulását egyes kikötésekkel fö- 
döztc, azon nem kell fönnakadnunk. A lénye
ges az, hogy mindenki, aki ennek szükségét 
látja, havi részletekben fizetheti augusztusi 
házbérét. Nem túlságosan fontos, hogy a kincs
tári haszonrészesedést, amely most már az ed
dig érvényben volt adótétel fele és a bér 
12'/2%-a, havi részletek helyett egy összegben 
kell megfizetni. Szemmcllátható, hogy a kor
mány — előző nyilatkozatai alapján — fönn 
akarta tartani a negyedévi bérfizetés elvét, de 
a gyakorlatban engedett a közvélemény egy
értelmű óhajának és megengedte a részletfize
tést. Nagyjában és egészében igy is meg lehe
tünk elégedve az elért eredménnyel. Ezzel az 
eredménnyel csak Sándor Pál. az Omke ki
váló elnöke lehet elégedetlen, aÁi heves szemre
hányást. tett a demokratikus ellenzék párfiai
nak, hogy gazdasági kérdésekkel mernek fog
lalkozni és aki a kereskedelem hitelképességé
nek zászlaját lobogtatta meg a részletfizetés 
kedvezményével szemben és

a zászló nyelével fejbeütötte azokat, akik a 
33-as bizottságot egybehivatták.

A házbérrészletűzetés ügye, véleményem ___
rint, alárendelt része a lakáskérdésnek, bizo
nyos haladást jelent, tehát, az, hogy 
bizottság ülésén a dolgok lényege is szóba- 
került. 1926 május, illetve november 1-én 
ugyanis az eddigi törvényes rendelkezések sze
rint szabaddá válnék a 'házbéremelés és a föl
mondás. Ámde

szabad forgalom csak a szabad verseny föl
tételeinek bekövetkezése után lehetséges.

A népjóléti miniszter három esztendővel ez
előtt kijelentette, hogy évenként 1009 uj lakást 
fog produkálni és ez az évi produkció a sza
bad forgalom clőföltétcle. A népjóléti minisz
ter programjának megvalósítása 5090 uj lakást 
jelentene a szabad forgalomnak a törvényben 
meghatározott, terminusáig. Kérdésemre ki
jelentette a népjóléti miniszter ur, hogy az 
összes különböző akciók eredményeképen 
eddig csak 1400 uj lakás épült. Lehetetlen volt 
a program beváltása főkópen azért, mert

a koronaromlás kezdőpontján a pénzügy, 
miniszter vonakodott építkezésekkel kon

zerválni a zuhanó koronát.
Bizonyos tehát, hogy a tervezett terminusra 
nem lehet szabadjára ereszteni a házbéreme- 
Icst s a fölmondást. Ez gazdasági rabságba dön
tené a lakosságot. Amig az építési akció ole- 
gendoszamu uj lakást nem biztosit, a. házból t 
nem lehet az aranyparitás 50%-án fölül emelni 
es nem lehet szabaddá tenni a fölmondást, A 
berek 50%-os aranyparitása a valóságban kü
lönben is több az 50%-nál, mert az alap az 1917 
november 1-i bér, amikor koronánk a svájci 
frankkal szemben már jelentékeny diszparitás- 
ban volt. Különben is a háztulajdon ma sok
kal kedvezőbb helyzetben van, mint a béke 
idején. Ezt a kedvező helyzetet az teremtette 
í110?’ i a bpztulajdon, mint minden ingat
lantulajdon, könnyűszerrel megcsinálta' a 
maga tehermentesítését, amikor lerongyolt 
vapirkoronaban fizette visza az aranykoroná
ban fölvett jelzálogos kölcsönöket. A házak 
ognagyobb része jelzálogos kölcsönből és eset

leg meg egy második tételű bankkölcsönből

szc-
33-as

I

»

I

messze túl vannak az aranyparitáson. Ilyen 
körülmények között csak az állam építhet, vagy 
a városok. Véleményem szerbit helyesebb, ha a 
városok vezetik az építési akciói éis különösen 
helyes ez Budapesten, ahol a fővárosnak nagy
számú telkei vannak. Do miből építsen a város? 
Miből épít Becs? A házbéradó és a kincstári 
házhaszonrészesedés, amely nálunk egyik 
alapja a szanálásnak, Ausztriában nem is ál
lami adó. Az állam átengedte a tartománynak. 
Ebből csinálta meg Becs is építkezési akcióját 
és eddig tízezer uj lakást épített, teljes prog
ramja pedig 25.000 uj lakás építtetésére irányai, 
Ezenfölül Bécsben 70.000 családnak vau kis csa
ládi kertje, házikója. A harminchármas bizott
ságban azt indítványoztam, hogy

a kincstári haszonrészesedést alakítsák át 
létminimumot és fokozatosságot ismerő lo. 
kásadóvá és engedjék át a városoknak azzal, . 
hogy minden fillérje csak a lakásép itkezé^i 

akció céljaira legyen fordítható.
A másik forrás egy uj, igazságos adó volna, 
megadóztatása annak a nemzeti ajándéknak', 
annak a nyereségnek, amelyre az ingatlantulaj
donosok tettek szert aranykoronákban fölvett 
kölcsönciknck devalvált yapirkoronákkal való 
kifizetése által. Ennek a nyereségnek 5%-át 
kívánom a köz javára fordítani. De még ezt az 
5%-ot sem kellene egyszerre fizetni, hanem rész
letekben. Ha valaki például 100.000 koronás 
arany'kölcsönt 100.000 papirkoronúval fizetett ki, 
amikor a korona 1%-on állott, akkor 1000 papir- 
koronát fizetett 100.000 aranykorona helyett. 
A nyereség itt 99.000 aranykorona, amely után 
nem egészen 5000 aranykoronát kellene az 
5%-os adó fejében fizetni. Papirkoronára átszá
mítva ez olyan jelentékeny összeg, amely tekin
tettel arra, hogy majdnem minden fővárosi 
házon volt jelzálogos kölcsön, hatalmas építési 
akciónak lehetne a forrása.

Vass helyettesminiszterelnök kijelentette, 
hogy első indítványomat mindenben he
lyesli, de rokonszenvesnek tartja második 

indítványomat is,
mivel azonban — szerintem helytelenül — 
csőfalban levőnek látja a valorizációval, 
a valorizációs kérdés megoldásakor tesz 
indítványt az uj adónem bevezetésére.

kap
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Kedden avatják föl 
' a Gróf Bethlen István-Udvart, 

de még egy igényjogosult sem tudja, hogy meg 
kapta-e a kért lakást

l1* »

(A Reggel tudós Hójától.) A Keresztény Köz
ségi Párt több mint egy évig küzdött a terv 
ellen, hogy az állam bérpalotát építsen az 
Attila-körúton azokra a telkekre, amelyeket a 
népjóléti minisztérium a Közmunkatanácstól 
vásárolt. Wolff Károly személyesen kereste 
föl annak, idején az apró, diiledező földszintes 
házak lakóit és kioktatta őket, hogy hogyan 
védekezzenek — a kilakoltatás ellen. A kurzus 
harca vereséggel végződött és a bérpalota jó
val kevesebb idő alatt, mint amennyit a har
cok igénybe vettek, fölépült. A kormányzó

kedden avatja föl és adja át rendeltetésé
nek a palotát,

amely .„Gróf Bethlen fstván-Udvar't nevet 
kapta. Az építkezést 1924 április elején kezdték 

és ifjú 
.!•, akik- 

az 540 
t erü let 1 eggazd aságosabb 

2, 3 és 4 szobából 
emelet -

meg dr. Ncuschloss-Knücli Kornél ó 
Gyencs Lajos műépítészek tervei szerint 
nek az volt a megbízatásuk, hogy 
négyzetöl leiken a '
kihasználásával minél több o. 
allo lakást építsenek. A palota tíz 
sorral épült, amelyek közül keltőt a földben, 
nyolcat a föld fölött helyeztek el. 
emeleten 15 lakás van, még pedig 
szobás, 4 háromszobás és 9 kétszobás.

összesen 96 lakása van a bérpalotának.
A bérpalota homlokzati részét Mária Terézla- 
korabeli barok-stilusban építették, mert ez a 
stílus felel inog leginkább a Tabánt domináló 
királyi palotának és a Tabán hagyományúnak.

•

T.^^kK'*e/,Ifíinosl’n./!vI mc* minilonfélo moglopoUstől 
Kapható drogériákban ós gyógytárnkban. Ara 3000 kor.

Minden
2 négy*

í

A bérpalota 
amiben benne van 
Hóért vásárolta az 
munkatanácstól. 42 
télyes összeg s nincs 
gon, ; ' _ ’ '_________  ___ _______
tok volna. Es az épülettel szemben talán csak 
az az egy kifogás emelhető, hogy jóval na- 
gyobb fényűzéssel épült, mint amilyet az 
állami lakások elbírnak. Kinek az akarata 
volt ez, nem tudni. Ami a lakbéreket illeti, 
a népjóléti kormány úgy kontomplálta, hogy 

minden szobáért 1000 aranykorona évi 
lakbért

követel. Ebből az árból
mintegy 50%-ot engedett már a népjóléti 

minisztérium,
mert az 1000 koronás alapbér mellett nem 
tudták volna kiadni a lakásokat, lfogy a bér
palotába kik fognak beköltözni, ez még ma is 
hétpecséttel lezárt titok. Pedig a lakásokat 
augusztus 1-én kell átvenni és a lakbért is 
ettől a naptól számítják. A lakásigényekkel 
csak az utolsó pillanatban közlik majd, hogy 
kaplak-e lakást vagy sem, mert a népjóléti 
miniszter nem akarja kitenni magát'azok 
ostromának, akiknek igényeit nem elégítették 
ki. A méltányosság követelménye megemlí
teni, hogy az építkezést Németh László építő
mester végezte.

42 milliárdba került,
a telek ára is. Ezt 50 mii
állam még 1923-ban a Köz- 

milliárd igen tekin- 
még egy ország a vilá- 

ahol egyetlen bérpalotára ennyit költöt-

Sztrájkba lépnek 
a saarvidéki bányászok 

a Berlin, julius 26.
(A Rcgcjel tudósítójónak távirata.) A francia 

csapatok vasárnap kivonultak Essenből. Ez
zel a Ruhr-vldék programszerű kiürítésének 
második fazisa kezdődött, amely julius 31-én 
er veget. Politikai körökben ma nagy nyug
talanságot keltett az a hir, hogy a Saar- 
ter“W sztrájkba fognak lépni. Asztrájk, hir szerint, ma kezdődik.

L—ŐtítfflMJrt__ ] rjjészletre is 1 F BitrichstBin
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KÖZGAZDASÁG
Világválság a szénl&ai*&an

Hlinoistóí — Tatól& 
Küszöbön a széndraft esése

(A Reggel munkatársától.) Tíz viharos esz
tendő teljes és tökéletes egységbe kovácsolta a 
világ gazdasági életét és soha ez az egység 
olyan meglepő világossággal meg nem nyilat
kozott, mint most,

amikor egyetlen nagy válság rázza meg a 
modern termelés legfőbb mótorikus erejét, 
a világgazdaság legfontosabb termékét, a 

szenet!
Végig az egész földgömbön, Walesben és 
Cumborlandban, Ulinoisban, az amerikai szén
termelés szivében, az exotikus keleti szén
bányákban, Szachalin szigetén, az Uraiban és 
a Don-modencébon, Sziléziában és a Ruhr hatal
mas széntelepein napról-napra, szinte percröl- 
percre halkul a munka dübörgő ritmusa, a 
bányák szélnek eresztik munkásaikat, bezárul
nak az aknák és a tárnák s fü veri föl az 
óriási telepeket, ahol ezer mog ezer ember 
nyüzsgött, ma birkanyájak legelésznek és a 
nagy angol szénkikÜtökben, Cardiff-ben és 
Swanseaben, hosszú sorokban tétlenül horgo
nyoznak a leszerelt szenesgőzösök. Mindez a 
háború keserű gyümölcse s ámbár kivétel nél
kül sújtja a kapitalista világrend minden álla
mát, halk káröröm nélkül nem szemlélheti az 
ember, mint recseg a győztesek alatt a fa, 
amelyről olyan büszkén lengették a diadal 
lobogóit. „That s they have fought for!“ Ezért 
küzdöttek! Írják az angol pacifista lapok. En
nek a világraszóló válságnak, amely a világ
gazdaság nagy tudósainak véleménye szerint 
csak

elő futár,ja hasonló válságok sorozatának,
minden okát egyetlen mondatba lehet össze
foglalni: Megnagyobbodott a termelés és meg
csökkent a fogyasztás! A háború alatti lázas 
és viharosan fölfokozott termelést a békeszer
ződések egyetlen csapásra fölöslegessé tették. 
Amerikai szakértők szerint a 338 szénbánya 
közül, amelyek ez év elején Illinois államban, 
az Unió legnagyobb szén terű létén, még üzem
ben voltak, 251 tökéletesen fölösleges s a meg
maradt 81 simán ki tudná elégíteni az Egye
sült Államok szénszükségletét. Az európai 
szénpiacok közül a válság elsősorban a leg
nagyobb költséggel termelő bányaterületet, te
hát az angolt, támadta meg. A Ru;h.r-vidék ter
melésének szünetelése rövid föllendülést és 
hatalmas nyereséget szerzett az angol szén
iparnak, de annál nagyobb erővel csapott le 
a válság a múlt óv utolsó negyedében, amikor 
az északi angol kikötőkben 10 év után először 
jelent, meg a belga és a német szén. A konti
nentális szenet az alacsonyabb munkabérek tet
ték versenyképessé az atlanti kikötőkben. A 
háború előtt az angol és a szárazföldi bányász 
munkabére között a maximális r különbség 
10—20% között mozgott. Ma ez a bérkülönbség 
megsokszorozódott.

Az angol jobb bányamunkás átlagos heti
bére 3 font, 1,000.000 magyar korona körül 

mozog,
a német hetibérc 2 font, azaz 700.000 magyar 
korona, a belgáé 1 font 16 shilling, azaz 650.000 
magyar korona, a franciáé 1 font 13 shilling, 
azaz 570.000 magyar korona. S ez a különbség 
egyre növekszik. Az angol szénipar csak a 
konzervatívok választási győzelme után egy 
évvel léphetett föl a munkabérek leszállítása 
iránti követelésével, míg a német szénbányá
szok a reparációs fizetések nyomása alatt kép
telenek a munkabér fölemelését és a munkaidő 
megrövidítését kivívni, a belga szénipar pe
dig ez évben már további 10%-kal csökkentette 
a munkabéreket. Az angol szénipar kivitele 
1923-ban 102,000.000 tonna volt, 1921-ben ez a. 
mennyiség 83,000.000 tonnára, ez év első felé
ben pedig húszegynéhány millióra csökkent. 
A nyereség, amely 1924-ben 2.5 és 1923-ban 2.25 
shillinget tett ki tonnánként, lecsökkent 0.5 
shillingre és az ószaki kikötőkhöz közeledő 
midlandi cs cumberlandi bányák pedig több 
mint 1 shilling tonnánkénti veszteséggel számol
nak. Az angol szén ipar elvesztette a francia 
és a spanyol vasutakat, az északolasz ipart, a 
görög szénszükségletet, amelyek ma mór szilé
ziai, de főleg német reparációs szenet használ
nak. De a világgaztkiság elmélyülő válsága, a 
vizierők kihasználása és az olajmótorok hasz
nálatának elterjedése, hamarosan

ugyanezzel a sorssal fenyegeti az európai, 
szárazföldi szénterületeket is.

v A cseh-lénnyé] széntorülot elveszti lassan
ként Ausztriát s a Ruhr, magát Németországot

. ?■ környező álla mókát, amelyekben a D lesel - 
motorok és egyéb, robbanóanyagokra szerkesz

tett hajtóművek szorítják ki a szén használa
tát. Németország az elmúlt óv novemberében 
még kevés híján félmillió tonna külföldi sze
net importált, ez év márciusában már 300 mil
lió tonnán fölül exportált német szenet, de

a válság ma már a Ruhrt is elérte,
a termelés egy hónap alatt 150.000 tonnával 
csökkent, egyre több tárna zárja be kapuit 
és a, bányavidékre kétségbeejtő tél vár. Kibon
takozás, még pedig gyors kibontakozás ebből a 
rendkívül bonyolult válságból, amelynek gyö
kerei a világgazdaság majd minden ágát kö
rülfonták, igen nehezen képzelhető el. A mun
kabérek könyörtelen leszállítása, amely a ter
melésre és a fogyasztásra rendkívül ösztökélőn 
hatna s első föltétele volna annak, hogy az ál
talános árszínvonal a nagy tömegek lecsökkent 
fogyasztók'épességéhez és kereseti viszonyaihoz 
alkalmazik odjék,

rendkívül nagy szociális és politikai nehéz
ségekbe ütközik.

Hosszú és kínos küzdelem után kényszeríthető 
csak a nagyszerűen megszervezett angolszász 
munkásság a rögtönös és alapos bércsökkcn- 
tésre. Mialatt azonban ilyen nehéz válságokon 
keresztül küzködik a világ széngazdasága az 
alacsony árak félé, addig a magyar szénipar
nak, amely rosszabb minőségű szénével egyéb
ként. is hátrányos helyzetben van a magas ka
lóriája cseh ás sziléziai szénnel szemben, külön 
és speciális veszedelem ellen kell védekeznie. 
A magyar földbirtok egyelőre csöndben küzd 
a terragium, a kitermelt szén után a földbirto
kosnak fizetendő járulék fölemeléséért, de ki 
tudja, mikor fogja ezt egész politikai hatalmá
val kikény szerileni. Tipikus magyar jelenség ez!

Ne legyen a magyar fogyasztónak soha 
semmiféle árcsökkenésből haszna?

Ha. csökkennek is az árak, mindig akad valaki, 
aki az árcsökkenést a saját, külön, egyéni nye
resége gyanánt el szedi a fogyasztó orra elő1!

K. D.
X Az erős kéz és a gyönge tőzsde. A tőzsde 

erőteljes forgalma és az árfolyamok emelke
dése a hét utolsó napján hirtelen megtorpant. 
Az elmúlt konjunktúra egyik nagyon erős 
keze, amely különösen Ganz-Danubius-részvé- 
nyekből halmozott föl tekintélyes pakétot, a 
magas kurzusokat arra használta föl, hogy 
olyan ügynökök utján, akikről a be nem ava
tottak nehezen következtethettek arra, ki áll 
megbízóként mögöttük, jelentős mennyiséget 
vessen piacra, ami nagyon nyomatékos áresést 
idézett elő. A kontreminc, lehet, megint, elra
gadtatta magát és a szombati és vasárnapi 
magánforgalomban már részben födözni igye
kezett, de ez a kis közjáték hirtelen fénnyel 
világította meg a budapesti tőzsde megdöb
bentő vérszegénységét. Száz vagy kéíszáz rész
vény vétele vagy eladása elegendő ahhoz, hogy 
egy papír, árfolyamát 1.0—25%-kal leszorítsa 
vagy föl ha jt sa. Más szóval, sem elegendő áru, 
sem elegendő pénz nincs a piacon, csak egy 
van bőven: játékos éspedig kis játékos! E kis- 
játékcsok ide-oda ugrálása, hirtelen fölviharzó 
vételkedvc és megriadása idézi elő az ilyen 
megdöbbentő jelenségeket, amelyek o tőzsdei 
forgalom és az árfolyamok realitását és meg
bízhatóságát még jobban aláássák. Az árfolya
mok emelkedése és siilyedőfe stabil korona 
mellett csak reális és pénzben kifejezhető 
okokkal indokolható: az egyes vállalatok hely
zetének .javulásával vagy romlása’al, az üzlet
menet változásaival, erőteljesen megnyilvá
nuló kereslettel az illető papír i’ánt. Tisztán 
játékból semmiféle tőzsde meg nem élhet ..

X A Magyar Általános Hitelbank iR/ir.gntósága nini 
kiizgyülőFÓn jnvnsolni fogja, hogy n 4:1 arányban föl
ajánlandó nj részvények ára dbként 335.f).’0 K-bnn ólln- 
pittassék meg. Elővételi Jog nugnsztus 5-ig gyakorolható.
■erxw-wu.y • wnrrrw— mr.ti ’wjl nrairy?tjcMárKws Emiit® Parhiozsú

Julius 27-től, hétfőtől kezdve:

Vigyázz a isöre!
P. Meniehelli & Cocán ti ti a föszeropekbon

Smnszóllni, a K&zépMl lovag
Amerikai burlcszk j

Lovon szerzett menyasszony 
Ámor lkai cowboy történőt 
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Miért bukott meg 
az Óvadékbank?

Egy bank, amelynek az alapt&llróje nin
csen befizetve

(A Reggel tudósítójától.) A súlyos válságba 
került óvadékbank körül most váratlanul 
újabb hullámok tornyosulnak. A bank igazga
tósága, ahelyett, hogy a kisrészvényeseket ki
elégítené, lek ommii ni kézié banküzletének tel
jes leépítését és kilátásba helyezte, hogy a jö
vőben a nyakába szakadt iparvállalatok 
„finanszirozásával“ óhajt foglalkozni. A rész
vényeseket ez a megoldás aligha elégíti ki, 
hiszen azok, akik pénzüket Óvadék bank-részvé
nyekbe fektették, egy nagyvonalú hollandiai 
bankösszeköttetést, akik viszont GaztXbank- 
részvénjreket vásároltak, mezőgazdaság’ hite
lek nyújtását remélték, most pedig, akarat •-.kon 
kívül, az Unióbank két jövedelmet nem 1 ózó 
vállalatát állíthatják lábra a pénzükkel. A rész
vényesek energikus akcióra határoztál: el 
magukat és most

az illetékes bíróság előtt kívánják az 
Óvadékbank igazgatóságát és fölügyelő, 
bizottságát ténykedéseikért felelőssé fenni.

Az Óvadékbank lejtőrejutása — amint azt 
A Reggel már megírta — attól az időponttól 
számítható, amikor a Gazdabankkal a fúziót 
elhatározta. Az Óvadékbank ugyanis 1921 no
vember 17-én tartott rendkívüli közgyűlése ki
mondotta, hogy a bank alaptőkéjét 6000 millió
ról 7500 millióra emeli föl. Mái- itt sérelem érte 
a Gazdabank részvényeseit azáltal, hogy min
den 3 Gazda bank-részvény ellenében 1 Óvadék- 
bank-részvény kiadását Ígérték. Azért mond
juk, hogy Ígérték, mert a határozat óta elmúlt 
háromnegyed év alatt sem váltotta be a bank 
ezt az Ígéretét, úgy hogy

a Gazdabank-részvényesek a mai napig 
sem kapták kézhez az őket megillető rés'--, 

vényeket.
A lezgsulyosabb sérelem azonbap, hogy a 
Gazdaban'k részvényeseit az alapítók már 1923 
elején ültették be e papírokba, vagyis paritás
ban a mainál tizszerte jobban álló korona- 
vagyont kellett a részvényeseknek bizonytalan 
célokra áldozniok, hogy a fúzió után részvé
nyeik annak is egy harmad részére devalválód
janak. A Pénzintézeti Központ kötelezte az 
Óvadékbankot, hogy a befejezett alaptőkeeme
lés után, a fölemelt alaptőke teljes befizetésére 
megállapított határidő leteltével, a befizetés té
nyét könyveivel igazolja. A cégbíróságnál ere
detiben elfekvő jegyzőkönyv tanúsága szerint 
az Óvadékbank igazgatósága 1925 február 
28-án tartott ülésében a könyvekből konstatálta, 
hogy a fölemelt alaptőke teljesen befizettetett. 
Ezen az ülésen jelen voltak báró P erényt' Zsig- 
mond elnöklete alatt, báró Maillot Nándor, 
báró Waldbott Kelemen, Fledderus János, 
gróf Forgácli János, stb. A közgyűlési hatá
rozatot megtámadni akaró kisebbség birto
kában azonban bizonyítékok vannak arra- 
nézve, hogy az Óvadékbank alaptőkeeme- 
léso sem járt a törvényben előirt sikerrel és 
számosán a részvényesek közül, de a bank 
igazgatósági és végrehajtóbizottsági tagjai kö
zül is nem egy, a befizetésekkel

adósa maradt a banknak
és a részvénybefizetési számla egyszerűen födö- 
zetlen folyószámlák terhére egyenlittetett ki.

X Amerikai magyarok — magyar ameri
kaiak. A Metro-bank fölszámolásával megszű
nik az utolsó „ainerikánus“ vállalkozás is Bu
dapesten. Finita Amerika! Bizonyos cselekmé
nyek elévülési ideje összeeshetett Magyar
ország gazdasági katasztrófájával és úgy jöt
tek vissza némely honfitársaink, mint a legyek 
a dögre. Csekély dollárjaikra, amerikai útleve
lükre támaszkodva, az amerikai magyarok 
boszorkányos gyorsasággal megtalálták a — 
magyar amerikaiakat. Egyre vártuk, hogy az 
Egyesült Államok hadat üzen a Magyar- 
Amerikai Bank szélhámosságai miatti Ezek 
leli én szárad, hogy a tőzsdéből játékbarlang 
lett az idők folyamán; ezek miatt távolodunk 
gyanakodva, ha egy amerikait látunk a hote
lekben vagy az utcán. Unger Berlram (?) ve
zérigazgató, aki most szüntette be a bankját, 
de búcsúzára még nagyon rejtelmes körülmé
nyek között a koldus főváros nyakába sózta 
drága telkét, óvatosabb hazafi volt, mint Barna 
Bertalanék és Bányai Sándoréit, ö föl nem 
váltotta a dollárjait, ellenben az államtól 
kölcsönvett milliárdokat és nyomorult pén
zünk romlását a sárga földig lejátszotta. Most 
stabil a korona és Unger azt se mondja: 
good by. Bort ram távozik, a Bertalanok után. 
Mi keresnivalója volna még hazánkban? Ha 
Newyorkban elmondja, hogy itt. Züífc álltak velő 
szóba, kik vették komolyan, kik fordultak meg 
nála, még a néger gyermekek sem hiszik el 
Háry Bertram. budavári kalandjait...

Ama^r fényképezök
előnyösön vásárolhatnak. — Kúpos árjegyzők 
búrmonlvo. MAGYAR FOTÓIPAR Kiríly-u, 69
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CX MOZI <3
Film-Rádió

Erna Morénát autóbaleset érte. Richard 
Vossnak, az ismert nemet írónak egy regényét 
dolgozza föl a berlini National-filmgyár Erna 
Morénával a főszerepben és a bajor hegyvidé
ken készítették a fölvételeket. Az egyik autóul 
alkalmával az autó hirtelen fékezett, úgy hogy 
Erna Moréna kiröpült a kocsiból és az ország
úira zuhant. Könnyebb sebesülések, de súlyos 
vérveszteség árán menekült a művésznő a 
balesetből.

A Famous Playcrs Lasky Corporation legutóbbi köz- 
gyülótón, amelyen a világ 66 államának képviselői 
jalentck meg. A vállalat igazgatósági épületének nagy
termát ez alkalommal ol tröszt gyártmányainak, a Pára- 
maunt-fllmeknek minden nyelvit plakátjaival alszltctlék. 
Külön kiállitdsuk volt itt azoknak a plakátoknak, amelye
ket a tröszt központja a legvonzóbbnak ítélt. Tizenhárom 
plakát volt itt kiállítva és ezek közül négy magyar 
plakát volt, ami a magyar plakdtmüvészek dicséretére 
válik.

Pierrc Benőit, az „Atlantis" világhírű írója, 
most uj müvei lép a moziközönség elé. „Az 
óriások útja" a cirnc ennek a filmnek, amely 
az 1917. évi ir forradalom izgalmas eseményeit 
írja le. A világhírű regényírónak ez az első 
munkája, amely egyenesen filmre készült. 
A film főszerepét egy Trubeckoy herceg, az 
orosz emigráció egyik előkelő tagja játssza.

* A Márkus Emília Parktnozgóban háttőn kerül be
mutatásra Flydaau világhírű bohózatából készült ,,Vigyázz 
a nőre!" cimü film P. Menichelli és Cocantin főszereplé
sével. A cenzúrabizottság a múlt héten betiltotta a film 
előadását, ezúttal is csupán Ki éven fölüllek számára 
engedélyezte minden rövidítés nélkül, mindössze néhány 
fölirás megváltoztatását kövctclto, amelyek a francia 
bohózatok sikamlós stílusán is tuliuentek. Az elővételi 
pénztár egész napon út nyitva van. — Előadások kez
dete 8 és 10 órakor.

Egész az EszaKO Pohssls
Wilde Oszkár mondja egyik elbeszélésében, 

hogy az élet utánozza a művészetet. A nagy 
angol írónak ez a mondása, mint az ő szoká
sos paradoxonjainak egyike élt a köztudatban, 
de lassanként rájött nz emberiség arra, hogy 
Wilde Oszkár csak jobban látta az eseménye
ket, mint mások, nem túlzott, nem paradoxont 
mondott ezzel az állításával, ment az élet való
ban utánozza a művészetet.

Wcrno Gyulának, n fantasztikumok mostari költőjé
nek „Jógsphinx'* cimü regénye, .Tókninak „Egészen az 
északi pólusig" cimü elbeszélése cs mindazok a fan
tasztikus elgondolások. amelyek a világirodalomban 
az északi sarkról mogjolentok, tisztán n képzőiét játé
kaiként szerepeltek, amig most jött Amundsen ós 
„utánozta n művészetet".

Amit fantáziában gazdag Írók elképzeltek, amit 
Istenáldotta költők megírtak, Amundsen valóra 

váltotta.
Ehnont egészen az éoza.ki pólusig, küzdött jéghegyekkel, 
veszedelmekkel és megcsinálta az újkor hősi eposzát.

Ezt nz époszt, amely hetekig lázban és izgalomban 
tartotta a világot, most saját, szemünkkel fogjuk látni. 
Amundson tudvalevőén fontosabbnak tartotta a íllm- 
fölvcvőgépet, mint a rádiót és csodálatos fölvételeket 
készített útjáról. E fölvételokot fogja bemutatni a 
Kamara csütörtöktől kezdve. Kommontár ohhoz a flhn- 
eseményhez nőm kell. A kommentárokat már elmondta 
maga Amundsen. *

Glória Swanson ismét hódított
Vannak divatok, amelyek soha el nem múl

nak és vannak művészek, akiknek művészetét 
a publikum mindig szívesen és örömmel 
fogadja. Soha el nem múló divat a mozi és a 
művész, akit a közönség nem un meg soha, 
Glória Swanson. Néhány év előtt tűnt föl az 
amerikai filmhorizonton, ahol Mack Sennet, 
egy kis burleszkjében szabta rá a főszerepet. 
Azóta lassan, de rendszeresen emelkedőit mind 
magasabbra és ma az amerikai kinematográfiá

ban az élen áll, a magyar moziközönség szere- 
totóben pedig egyike a legelsőknek.

Az u filmje, a.mclyot o hPon mutat bo és Játszik 
a Tó-mozi, csak M-r. porítottá Glória Swnnaon hívőinek 
azáir.űt. Egy társaságbeli, nagyvilági asszonyt játszik, 
aki a kellemetlen véletlenek ösezoiátszása folytán egy esni 
pletyka középpontjába juttat. Itt. a szépséges Glóriá
nak alkalma van úgy játékával, mint eleganciájával 
ás szépségével hódiinni. Játéka kifojező és erőteljes, a 
bajbajutott asszony szonvodésónok egész skáláját icl- 
jálsszn, szépsége... istenem, mit mondjunk a szépségé
ről. eleganciája pedig olyan, hogy a jöv'i léli divaton 
sok kreációval fogunk találkozni, amelyet az ügyes 
pesti asszonyok erről a filmről másoltak le.

A iHarriérek korszaka
A föld és a társadalom története sokféle 

korszakot ismer, kőkorszaikot, jégkorszakot, 
bronzkorszakot. Ha valaha a. jövő történet
írója a világháború utáni évtized történetét 
fogja megírni, bizonyára a karrierek korszaká
nak fogja elnevezni. Annyi karrier még soha
sem tűnt föl a közélet terén, mint a. logutóbbi 
években. Politikai, művészeti és közgazdasági 
karriérek, mint eső után a gombák, úgy nőttek 
a közélet mezején, egy ötlet a társadalom csú
csára emelt embereket ós egy-egy siker asszo
nyokat királynővé tett. A karrierek korszaka 
volt az elmúlt néhány esztendő és ebben az 
időben minden ember a tarsolyában hordozta 
a marsa 11 botot.

Az amerikai kincinatográfla nz utóbbi időben mind
jobban távolodik a csinált drámáktól és u. képzeletben 
fölépített Hhnt.óináktól. A való életet igyekszik nrtisz- 
tikns formában megörökíteni, a közéletben forrongó 
nagy gondolatokat illusztrálni ós a mai embert regóny- 
ős dráma hőssé átalakítva, dónk votitoni. Ennek n 
rcalista-atilusnak egyik legtökéletesebb terméke az, amit 
holnaptól, keddtől kozdvo bemutat a Kert-mozi.

„A nagy knrrlér" a elme ennek a filmnek, amely nz 
amerikai Fox-gyár egyik remekül Kikerült alkotása, 

nagyszerű főszereplőkkel ós pompás, modern rendezés
ben. — Az amerikai íll.m mellett tovább is műsoron 
tartja a Kert-mozi Beregi Oszkár nagy sikert aratott 
uj Hímjét, „A szépasszony négy éjszakájá‘‘-t.
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az összes 5£írt2őirM?vízattá cikkekből! (CrotttSr- 
kelmék, fürdÖFufták, thabá%9 köpeny, trikó, 

, cipő, sapka stb.J
Minden pénteken más-más cikkből adunk ily rend
kívüli kedvezményt. — Ezen kedvezmény csakis 

a hirdetett napon érvényes
4

MosőoszWyi
Grenadin minden színben . ... 
Cérnngrenadin, legszebb minták . . . 

Mosódelén.....................................
Zefirek, minden színben.........
Azsur függönyetamin..............
Francia cérnaniarocain, legujabb minták. 
Selyemfényű ruhavászon szi'nft 
Búrét vászon öltönyre 70 cm. sz. 
Divateponge 100 cm széles ... 
Fekete kioth, selyemfényű ... 
Puplinkiilönlegesség minden színben

9.000
12.500 
12.800 
12.800
14.800 
18.000 
24.000
27.500 
29.000 
36.000
49.800

tói r

ffS K o

Gyapjuszfö vetc sztábBy:
Divatkockás alj- és ruhakelme 33.000 
Kosztümkelme, angol zsáner 55.000
Tiszta gyapjú eolin kelme .... 85.000 
Tiszta gyapjú krém köpenykéimé JM”-... 199.800
haíznáiati öltönykelme................... 85.000
Soiotl divatöltönykelme ...... 178.000
Felöltff- ős raglánkelmeujdonsáfl.............. 120.000

16.500
28.000
71.000
97.000 

120.000 
170.000

W&B ffehérnemUosztály s
(Csat: Cnlvin-1ér3 óruhfiaunhhan) 

Női nappali ing, azsurral, hímezve 
Női hálóing, azsurral.....................
Női nadrág, azsurral, hímezve ... 
Sifon szokuyakombiné, hímzéssel. 
Sifon nadrágkonibiné, azsur ős himzőssöl 

Zsemper füzővédő..........................
Pamutvászon párnahuzat.............
Pamutvászon paplanhuzat.............
Színes paplan, kitűnő minőségű . . 
Valanszicn-csipke........................ ..
Fehérnemühinizés..........................

33.000
72.100
33.000
69.000
60.600
52.000
70.000 

170.000 
199.000

500
4.000

Férfit eítómemiiosztABy s 
(Csak Calvln-iér! árutiásunkban) 

azsurozott sifonzsebkendő . 
nappali ing, 2 külön gallérral .. 

zofiring.................................

Kombinált öltönykellékcsomag 160.000
(tartalmaz egy, öltönyhöz szüksógoo bélésanyagokat)

VAsxonoszt ály s
Fenyves mosott sifón.......... .. ..  14.800
Bőrerős angin.............................. 16.800
Kitűnő alsónadrágköpper .... 25.000 
Batisztsifón, 88 cm szőlős , . . ............... 21.800
Batisztsifón, íao cm szóios ....... 38.850
Pamut lepedővászon, iso cm széles 45.000
Pamut paplanlepedővászon Jgf™ 50.000
Kitűnő törülközők..................... 19.450
Pohártörlő.................................... 14.000
Kévéskészlet, ía™nólyo................... 148.150
Damaszt étkezési készlet, ®,^CB 220.000 

wXSeJmosi’ maradóra

(Csak CsBvJrt-ííri áruh&xttnkban)

Fürdősapka ................................
Fürdőcipő ..................................
Fürdőtéikó, SX...................
Fürdőruha, ni,:";1,"1,1’ ...................
Legújabb strandkabát áMS™ .. 
Kitűnő minőségű fürdőköpeny

(Csuk Cata!n-t6t*J áruházticlthrn) 

Női angol homespitii kabát föl,,,J,nb1’ ‘ 
Divatmintás maronain ruhák legújabb fazon 
Eponge ruhák, legújabb fazón . . . 
Dlvatcsikos aljak ..........................
Mosóvoálruhák legszebb kivitelben 
Trikózseniper, müaolyomből minden szlnbon 
Fehér grenadinbluz.......................
Férfi gumi esőköpeny ...................
Trikóruha müseJyomből mlndrn színben

Sely®m®»zta8y 8
Trikóselyem müselycmből duplaszóles . . . 
Nyersselyem minden szlnbon, 88 cm széles . 
Crépe de Chine, divatszülőkben .. 
Japone-selyem minden színben,ftli cm szóles 
Hímzett nyersselyem minden színben, 85 cm

Ingyen iSSSsSE Flintákat

w. 5800®
99,000 

185.000
89.000
80.000 

120.000
89.000

298.000
203.000

49.000
59.000
85.000
78.500
95.000

példátlan 
olcsón

10.000
69.000
95.000
92.000
95.000
04.000
29.000 

214.000

Fehér
Színes
Színes
RayóniellU ing, fehér ....................
Kitűnő hosszú hálóing..................
Hosszú alsónadrág, köpperből .. . 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség 
Pyjama-öltönyök nagy választékban ....

K&tfttt- és ffi^ÖVÖttt&FMQSEtáfiya
(Csők Catvírt-térl Aruh^aunkbnn)

Női harisnyák, minden színben . . . 
Fátyolvókonyságu női harisnyák .. 
Férfizoknik, tartós minőség..........
Divatmintás és hímzett férfizokni . 
Gyermek trikók.................................
Gyermck-apacstrikó, mlndan színben ... 

Férfitrikó, minden szinben, kitűnő minőség .. 

Gyermekzokni, mintás, több szinben 
Különleges mintájú női mellények .

9.000
33.000 

7.000
33.000
18.000
25.000
30.000
10.000

148.000
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

őszül ebben a tikkasztó ese- 
hogy ne mondja/m: intimte- 

nckem már észrevette valaki

maga még nem 
ménytclenségbcn, 
lenségben? Mert 
az első ősz hajszálamat...

—Boldog ember! Nézze meg galamb ősz fürt
jeimet. Úgy kapkodok egy kis intimitás után, 
mint a csuka, levegő után. Sehol semmi inti
mitás, sehol egy oázis; hacsak le nem utazom 
a riffekhez Marokkóba.

— Gondolja meg, Bendegúz, Abd cl Krim 
még le találja vágatni a füleit, akkor aztán 
tarthat plaidoyert Marokkó szépségeiről...

— Akkor már csak inkább Budapest szépsé
geinél maradok...

— Na látja. Mégis csak hallgat maga az okos 
emberre. És hogy nagyon messze ne menjünk 
Budapest szépségeitől, tudja-e, hogy a buda
pesti szépségek az idén el sem utaztak Buda
pestről? Esténként valamennyien ott ülnek a 
vén diófa alptt, a Márvány-menyasszonynál, a 
derék Gundelnál vagy Tarjánnál és isszák az 
őszibarackbólét, de még a francia pezsgő sem 
ritkaság utóbbi időben, igaz, hogy azt csak a 
„császárok" isszák...

— Császárok?
— No, nem igaziak, maga kis szabádválasztó, 

ne féljen. A pincérek nevezik igy a jó nyári 
vendéget, különösen a szalmaözvegyeket, akik
nek ilyenkor áll a világ. A császár a százezer
koronás borravalónál kezdődik, de aki százat 
ad „szétosztásra", már az is „kiscsászár". Per
sze, a. két kezemen meg tudom számolni az ösz- 
szes élő császárokat...

— Hát kik azok?
— Hát például Krausz Sírni, az nagy császár. 

t Ha Karlsbadból, a tü-ndéri Hotel lmpcrialból 
augusztus elején hazajön és künn vacsorázik 
nagy társasággal valamelyik nyári helyen,
5—600.000 korona borravalót ad. Ebben ő tartja 
a rekordot. A rekorder neve után pedig ki ki
váncsi még a — helyezettekre?

— Igazság. No és milyen uj gruppirozások 
vannak?

— Újat alig látok, pedig minden este minde
nütt ott vagyok. A magas, karcsú, nyakig 
szmoking férj társaságában, amely eddig a 
legideálisabb ménage en trois volt a városban, 
van egy kis változás. Most már ugyanis négyen 
járnak....

— És ki a negyedik?
— A troisiém-nek a felesége. Aztán nagyon 

érdekes látvány a lángoló (!) banquier asztala 
is, ahol minden ok nélkül — vagy italán a néha 
odatelepedő török bey kedvéért — a csinos, kis 
kapitányné, akibe, a néha, a szomszéd asztal 
felé is el-círcvcdező urától kezdve a kis külügyi 
csudáig az egész asztal szerelmes...

— Kitalálhatatlan.
— Na, ne mondja.
— De mondom.
■— Nana, Bendegúz! Lassan a testi el.

lázadni nem lehet. Látja, tanulhatna a másod
virágzásáé élő snájdig ügyvédtől, aki csodá
latra- és tiszteletreméltó kitartással jelenik 
meg a szigeten mindig egy és ugyanabban a 
társaságban, holott az illető hölgy húga nincs 
is mindig jelen.

— No de ilyet...
— Na látja. Tudni kell a dolgokat. A ndbobfi, 

aki vidéki gentrynek játssza meg magát, sem 
utolsó látvány, amint verejtékezve rendel egy 
üveg white horsc-ot s diszkréten száz szokott 
csúsztat oda a cigánynak a szép mérnökné ked
véért. Mégsem lesz belőle „császár" soha. Nem 
érti a módját, megtanulni meg nem lehet.

— öreg hiba.
— De mennyire az. Szóval, aki nem 

arabusul...
az ne utazzon Marokkóba...

Föl-

tud

Művészek és bohémek találkozóhelye
Káwíw-ipínce

átalakított külön helyiségeiben
Vin9 BévkocsiS'Utca 12 (Jőzsef-ft&put sapokj

Nyitva este 7 órátólVdCSllPfí magyar-francia konyha Vezető: Ztt*. jfenay S<Znaor» színész 
—------------ ——polgári árakkal. Pont- ds muzsikál
pás italok. Figyelmes kiszolgálás mandolinon, gitáron és bendzsón

r tn

— .Ve szóljon közbe, Már megint azé hiszi, 
hogy maga a „kimaradt". Pedig maga csak egy 
közönséges, praedicatumnélküli, normál, pol
gári Intim...

— Sajnos.
t Sohse sajnálja. Ilyennek is kell lenni. 

A lagunaviccet ismeri már?
— Jézusom, csak nem akarja itt elmondani...
— Hallja, miért ne. Tudja, hogy Ferenczy 

Károlynak milyen sikere volna vele a „Mezte
len Pest"-ben?

— Milyen?
— Még nagyobb, mint amilyen amúgy is 

van. Dohát miután úgyis mindenki tudja már, 
tényleg fölösleges. És most mondja meg, hogy 
mi Londonban a legnagyobb siker?

— ?
— A „No, no Nanettc!" Ebben vannak a. „Tea 

fór Two" és az „I won't be liappy" cirnil slá
gerek, amit Pestien már a suszterinasok is 
fütyülnek. Ezzel szemben tudja-e, hogy 
„Ave"?

— Ave Caesar?...
— Ugyan kérem. „Ave" = „Aláírást 

Egyesülete". Ebbe tartoznak az összes
szék, akik még nem írták alá jövőre a szerző
désüket. • Ez az egyetlen olyan egyesület, 
amelynek kimondott célja s leghőbb vágya egy-

mi az

Várók 
színé-

Lázár Ödön bérleti szerződését az Uniőval
Rákosi S£fc9$g Ver® György, Csortos Gyula, frfiemfeert Tísu zürichi 

sgaag©46 újabb ax Wmó ellen
(A Béggel tudósítójától.) Az Unió-szinházak 

kényszeregyezí égi ügyében szeptemberre tűzte 
ki dr. Csiky Károly törvényszéki bíró a folyta
tólagos tárgyalást és az előjelekből Ítélve, ez a 
második tárgyalás aligha lesz olyan sima lefo
lyású, mint amilyen az első tárgyalás volt. Az 
Unió-szinházak szanálása körül tapasztalható 
zavarok mindjobban idegesítik a színházak hi
telezőit, de különösképen a művészeket és mű
vésznőket, akik jövendő sorsuk bizonytalan-, 
sága miatt aggodalmaskodnak. Már rég letelt 
a hitelezők bejelentésének határideje, azonban

még mindig érkeznek a bírósághoz beadvá
nyok, amelyekben újabb hitelezők újabb 

követeléseket támasztanak.
Az Unió kényszeregyezségi ügyének előadó bí
rája, dr. Csiky Károly most nyári szabadságon 
van és hclyltto dr. Tholdy Zoltán törvényszéki 
biró foglalkozik a tárgyalás előtt elintézendő 
közbenső dolgokkal. Az elmúlt hót végén a szín
ház vezetősége részéről jelen lést tettek a bíró
ságnak arról, hogy a Király-Színházat bérbe
adták, de természetesen a bérleti szerződés csak 
úgy válhat perféleté, ha a szerződést a bíróság 
jóváhagyja.

A törvényszék ma, hétfőn délre rendelte be 
az érdekelteket azzal, hagy a Lázár Ödön- 

féle szerződést hozzák magukkal.
Az Unió szerzői fantiein-köveielésükre azt kí

vánják, hogy ezeket a bíróság előnyös tételként 
vegye figyelembe és mint ilyent a „quotális 
fizetés" előtt honorálják. Ugyanilyen alapon 
jelentette be követelését

Rákosi Szldi
is. A művésznő azt vitatja, hogy neki, mint az 
Unió-szinházak alkalmazottjának követelése 
előnyös tétel. Az Unió-szinházak szinésziskolá- 
jának 7 cszt<Tndőn át voltam az igazgatónője 
— vitatja Rákosi Szidi — és ez alapon igényt 
tartok egy évi fölmondúsi időre járó 48 millióra, 
de ezenkívül bírói döntést kívánok arra is, hogy 
az Unió tulajdonát képező Király-utca 70. 
szánni házban levő lakásomban további egy 
esztendőre biztosítsák a szabad lakásomat, mert 

SfSW! CT

úttal, hogy minél előbb megszűnjön. Dísz
elnöke Lázár Ödön, aki maga is arra vár, hogy 
aláírja már a K,rály-Színház szerződését.

— Hát tényleg, mikor...
— Pszt! Titok! Mikor e sorokat írom, javá

ban ordítanak és handabandáznak még a szer
ződés fölött; úgy néz ki azonban a dolog, hogy 
mára talán-talán mégis...

— Csak ne méztassék jósolni. Nemo pro- 
pheta...

— Tudom, tudom. De azért egy aláírásról mégis 
tudok, ami igazán a legnagyobb szenzáció eb
ben a kánikulában...

— 1
— Mészáros Giza, az „okos Giza" irta alá tí, 

szerződését a — Jardinbe. Augusztusban ott 
fog látszani,

— Végre menni fog a Jardin!
— Ráfér. Gázának óriási gázsija van, abból 

küldi a kis Mészárost, Paulcttet Ostcndeba 
egy kicsit. Erről jut eszembe, hogy Radó Sán
dor, a banán-Radó Pártéba készül. Meghallja 
ezt Sólyom dizőz és azt mondja neki: „Aztán, 
apuskám, a ,Pére la Chaise‘-be elmenj ám". 
Mire Radó: „Légy nyugodt, anyuskám, minden 
lokálban ott leszek"...

— Hahqhahahaha...
— Várjon. Nincs még vége.
— Ho-hogyan?
— Úgy, hogy Dénes Oszkár is Párisba készül 

és éppen ezért elmondták neki, mint deli- 
catesse-t, hogy Radó mit mondott a „Pére let 
Chaise"-rc. Mire Dénes szemrebbenés és mocca
nás nélkül, végtelen lenézéssel, röviden ennyit 
mondott: Pére la Chdisc -—az is lokál. Azokba 
a lokálokba, ahová én fogok járni, a Radót 
be sem engedik 

ez ev
Unió-színházakkal 

című darabját, bár

ez is a járandóságaimhoz tartozik. Igazgatónői; 
állásom után végkielégítés címén is van köve-* 
félnivalóm, mégpedig 33,600.000 korona és 
ezenkívül fizessék meg egy esztendőre 2,400.000 
koronában a telefondíjat is.

Verő György
iró és zeneszerző — amint ismeretes 
tavaszán pörösködött az 
azért, mert a „Nóta vége" vimu uaidujav, uciv 
elfogadták előadásra, nem hozták színpadra. 
A törvényszék nemrégiben ítéletet hozott és 
arra kötelezte az Unió-szinházak igazgatósé-! 
gát, hogy meg 1925. év folyamán az Unió vala- 
„Nóta vége" című darabot. Mostaztán Verő 
György, tekintettel az Unió-szinházak körüli 
tapasztalható zavarokra, 100 millió kiutalását, 
reklamálja.

Csortos Gyula
is nemrégiben adta be számszerű adatokkal a 
maira követelését azzal, hogy ezt is, mint elő
nyös téléit kezeljék. Szerződése alapján a 
hátralevő 27 hónapra 40.500 aranykoronát kö
vetel, de külön tiszteletdij címén jár még neki 
162 millió ás tulföllépési dij címén 18.900 arany
korona. A bejelentések tömege között érdekes 
tétel az, amelyet

Hcrbort Trau
zürichi vezérigazgató küldött a budapesti tör
vényszékhez. 3Í3.2 svájci, frankot követel aj 
Uniótól azon az alapon, hogy Faludiékkal szer
ződést kötött bizonyos jelmezek kölcsönzése 
dolgában.

fi c
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Szombaton esto 9—10 óra között az Erzsé- 
bet-tér 18. számú háztól a Harraiuoad-ut- 
cáig tett gyalogút, onnan n folsőmargit- 
szigeti Tarján-fólo vondóglőig tott autónt 
vagy az ottani antómogállótól a vendég

lőig tott gyalogút közbon 

élveszett 
eoy 7-3 cm. hosszúságú, 2-3 cm. 

széiesséan 

melltti

1*1

züítl sniara»íi> hók zaílr éj gyöncn/öh- 
ke! ós brflliitasoMal kirakva .

Megtaláló kórotlk, hogy busás jutalom 
mollott a megtalált tájgyat adja át Er- 

I zsóbot-tór 18, IV. emelőt 1. njtószám alatt

MUlfinsokat, gyüngyUket
ér. régi ezilfittúrgynknt (Jphmnlpjnp BonC Kíroly-kírut 28. ii. (Köz- 
toljos értékben vásárol uIIIIIiDIuiijI ponti városház főkapunál)

MBI ■ ■■ ■> ■■■■*■■« II I I I ■! I

Csinosan berendezett külön bejáratú utcai 
szoba fürdőszobával azonnal kiadó. Gyár-utca 
4, III. emelet 7.



aReccel. 1925 julius 27

Százmilliós veszteség érte
az oszósportoí a szövetség botrányosan rendezett viadala miatt 

Hat-hétezer főnyi Közönség marass légy néihü! — Hárány ssíván aj reKorfljat a MUSZ ^bájából 
nem lehet hitelesíteni, mert rosszul mértén W a csöszártflrööl uszotín pályáját

A váratlan eredményre a franciák heves ellentámadás
sal felelnek, amelynél; sorún Fazekas hibájából egy 
..négymétere.s" büntetődobást Padou u franciák első gól
jává értékesít: 4:1. Erre gyilkos tempót diktálnak a ma
gyar fiuk és bár Homonnay ll-t kiállítják. Keserű ff., 
majd Keserű 1. 6:l-re növelik a gólaranyt. I'jabb ki
állítás után a franciák lőnek gólt: 6:2, do Homonnay 
passzából Keserű //. ~:2-rc emeli n gólok szamát, l'ár 
pillanat mulva vége u nagyszerű küzdelemnek, amely
ben különösen Homonnay 11. és a franciák büszkesége, 
l’adou, voltak a legkiválóbbak.

Fájdalmas vereséget szenvedtek 
atlétáink Bécsben

(A Tlcggel munkatársától.) Vasárnap dél
után 5 órára tűzte ki az uszószövetség bajnoki 
versenyét és az első magyar-francia vizipóló- 
mérkőzést, de már 4 órakor éleíveszedelmes 
tolongás volt a Császárfürdö-uszoda pénztárai 
előtt, amelyeket pár percnyi működés után 
lezártak. Az emberfolyam pedig folyton áradt. 
Csak az juthatott be az uszodába, akinek 
valami uton-módon már volt jegye, a sport
barátok serege pedig bosszankodva állott a 
kapuk előtt. Amikor már vagy 4—5000 főre 
nőtt a tömeg, az elkeseredés egyszerre ki
robbant és éles kifakadások hangzottak a 
MUSz ellen, sőt

a vcrmesebbí'k erőszakkal akartak a néző
térre behatolni.

A kivezényelt rendőrség csak á legnagyobb 
erőfeszítéssel tudott rendet teremteni.

Bánt az uszodában ezalatt óriási zavar uralkodott. 
A számozott jegyűk tulajdonosainak a fele nem tudta a 
helyét megtalálni; az egyesületi intézők lázasan kutattak 
versenyzőik után, akiknek jórószo szintén kint rekedt; 
a sajtó részére föntartott két ócska pléhasztal körül 
mindössze négyen tudtak elhelyezkedni: az újságírók 
többsége pedig térdelt és úgy végezte nehéz kötelességét.

Legalább 1M millióra tehető az az összeg, amit a szö
vetség rövidlátó politikája miatt a közönség zsebében 
hagyott. Egy országok közötti viadalt nem a Császár
fürdő iavornagyságu uszodájában kell rendezni. Hiába sir 
a szövetség, hogy nincs más uszoda. A csillaghegyi 
strandfürdő uszodáján kívül — amely körül legalább 
7.-8000 ember fér cl —, még van vagy három olyan hely 
Budapesten, ahol legalább kétszer annyi közönség fér el, 
mint a Császárfürdőben.

Ennyit a „külsőséged ről.
Bent az uszodában a versenypályával volt baj. Jelesül 
a 100 méteres gyorsuszásban 3G centiméterrel úsztak 
rövidebbet a versenyzők és Így Bárány nagyszerű 

uj rekordja nem hitelesíthető,

hacsak u MUSz nem akarja nevetségessé tenni magát 
egész Európa előtt.

a ro«z rendezés ellenére versenyzőink szcbbnél-szebb 
eredményeket értek el. Különösen Gáborffy lepte meg 
a szakértőket is brilliáns formájával. A bajnoki fiíamok- 
ban Jung és Barta István elsőrangút nyújtottak.

Készletet eredmény:
t r.rAb méteres gyorsuszás, II. osztály: 1. Kcnyery László (MAC 414 mp. 2. Bruk (III. kér. TVE) 42.4 mp. 

3. Hollós (Ili. kér. TVE) 44.2 mp. . ,
II .33 mótcrcs gyermek (nyílt) mclhiszás. j. Woitcr Ka- 

rolv (Esztergom) 25.8 mp. 2. Rcich Cs. (KISOSz, Buda) 
26.2 mp. 3. Beleli B. (NSC) 27 inp.

III. Magvarország 1925. évi 10<i méteres gyorsuszó baj
noksága. Bajnok: Bárány István (MESE) 1 p. 1.4 mp. 
(Országos rekord!) 2. GáboríTy 1 p. 2.4 mp. 3 fezigritz 
(.MESE) 1 p. 5 nn>. Magyar < s Pádon (francia) hclyczetlen.

IV Magyarország 1925. évi 100 méteres mell úszó bajnok
sága’ (J)emján Oszkúr-emlékverseny). Bajnok: Jung Fri
gyes (NSC) 1 p. 20.4 mp. 2. Barta I. (III. kér. TVE) 
1 p. 23.4 mp. 3. Hegedűs 1 p. 27.4 mp.

V. Magyarország 1925. évi 100 méteres hölgy hn tüsző
bajnoksága: 1. Melegh Ilonka (III. .
39 mp. A győztes a standardot (1 p. 25 mp.!) nem érte 
el. 2. Sipos Manci (NSC). .

VI. 400 méteres gyorsuszas, TI. osztálya: 1. Pahok István
(MTK) 5 p. 43 mp. 2. Fehér (JÖSSZE) 5 j ‘
3. Szabó (VÁC) 5 p. 54.2 mp.

VII. 100 méteres hátuszás, ifjúsági nyílt:
Endre (OTE) 1 p. 33.4 mp. 2. Fricdmann (FTC) 1 p. 34.6 
mp. 3. Tótli (OTE) 1 p. 38.2 mp.

Vili. Műugrás Budapest székesfőváros nngydijáort: 
1. II. Wcil (CN Strassburg) 77.7 ponttal. 2. Nagy Károly 
(FTC) 75.7 ponttal.

IX. Magyarország 1925. évi 100 méteres hátuszó bajnok
sága. Bajnok: Bariba Károly (NSC) 1 p. 15.8 mp. 2. 
Bitskey A. (.MESE) 1 p. 16.2 mp. 3. Klausz (MTK) 1 p. 
20.4 mp.

X. 100 méteres gyorsuszas, ifjúsági nyílt: 1. Kelen 
Endre (ETE) 1 p. 148 mp. 2. Hindy (OTE) 1 p. 15 mp. 
3. Fridimnnn (FTC) 1 p. 19.8 mp.

XI. 33*.» méteres gyermek (nyílt) háfuszás: 1. Bozsfdrácz 
M. (Mt E) 26 mp. 2. .Mátyásy (Esztergom) 28.4 mp. 3. 
Kánási (OTE) 28.6 mp.

XII. 4X100 méteres
1. III. kor TVE csapata 
Hóiba) 4 p. 34.4 mp.

XIII. Magyarország 1925. 
bajnokság: 1. .Molnár Ella 
fos a bajnoki standardot 
(Esztergom) 1 p. 39 mp. 3. Stiebcr Lolli (MAC) 1 p. 41.8 mp.

G. L.

kér. KISOSz) 1 p.

p. (JÖSSZE) 5 P. 47.4 inp.

1. Hindy

gyorsuszó staféta, T. osztályú: 
(Homonnay II., Bruk, Czcllc,

évi ion méteres hölgy melluszó- 
(Bajai SE) 1 p. 87 mp. A győz
ném érte el. 2. Vermes Edltli

Súlyos vereség érte a „világbajnok" francia vizipóló-gárdát
Magyarország—Franciaország 7:2 (1:0) — A franciák a Marseillaise hangjai mellett szálltak vízbe

(A Heggel tudósilójától.) A MUSz bajnoki viadalának 
keretén belül dőlt cl az első magyar-francia vizlpóló- 
mérkőzés, amely

a magyar színek fényes diadalával végződött.
A szenzációsnak ígérkező viaskodúsra eljött József Ferenc 
dr. kir. herceg is, akinek a társaságában foglalt helyet 
gróf Andrdssy Géza és de Carboncl Francois, a francia 
Köztársaság budapesti követe.

A mérkőzés élőit egy ócska zenekar a „Marseillaise“-t 
Játszotta, amelyet a közönség állva, a francia vizipóló- 
játékosok pedig idegesen feszengve hallgattak. Háromszo
ros éljen! és háromszoros hip-hip-hurrah! után a ma
gyar ..Himnusz*’ akkordjai is fölhangzottak, majd 
A. Dclahaye belga biró vezetésével elkezdődött a nagy 
párharc, amelyben a küzdő felek a következő fölállítás
ban szerepellek:

Magyarország: Kart a (III. kér. TVE) — Fazekas (FTC), 
Jvddy (MAC) - Keserű 11. (FTC) — Wenk (FTC), Keserű 
I. (LII. kér. TVE). Homonnay II. (III. kér. TVE).

Franciaország: Zurflucli (Libelláié) — Ferói (Club
Nagours de la Seine), Fibbe (Puniiles des Neptune do 
Tourcaing) - l’adou (Cl. do N. T.) — Gi'iaz (Sporting 
Club Univcrsitniro do Francé), lJcmcttre (Toiireing), 
Mayand (Libcllule).

A franciák szép kombinációs játék után több góhcly- 
zetbc jutnak, ennek ellenére az 5 percben •

Homonnay II. váratlanul belövi a vezető gólt (1:0).
Óriási éljenzés reszketteti meg a levegőt, ami a Wenkkel 
újból megerősödött magyar csapatra nagyszerű hatással 
van. Támadást támadásra halmoznak, do különösen a 
kitűnő l’adou miatt az első félidőben további eredményt 
ncin tudnak elérni.

A szünetben Fazekas, a magyar csapat egyik erősségé, 
munkatársunknak ezeket mondta:

— Úgy érzem, hogy nagyon megverjük a franciákat, 
mert nem fogják bírni a tempót.

Háromperces pihenő után újból megkezdődött a Imre. 
Már az első pillanatban Homonnay hos4r.it lövést, küld a 
franciák kapujára, amelyet Keserű I. biztosan a gólba 
továbbit 2:0. Félperc múlva Wenk háromra szaporítja 
a magyar gólok számát: .7;0, kis idő mulva pedig 
Homonnay 11. 4:0-ra szépíti az eredményt.

Az rtöC nemsel” versenyében a németek 
mcgc'asieu bennünket

M Reggel bécsi tudósitó jónak telefon jelen
tése.) Amily nagy volt az öröm szombat este, 
hogy a bécsi „öt nemzet" versenyében a ma
gyarok vezetnek, olyan nagy csalódást és el
keseredést keltett, hogy a viadal második 
napján «■

a németek nemcsak beértek bennünket, de 
jelentős pontdíflerenciával meg is előztek

Vasárnapi eredmények:
I. 1C0 méteres síkfutás: 1. Büchlcr (német) 10.7 mp. 

2. Miiller. 3. Gerő. — II. Magasgurás: 1. Gáspár 18ő cm.
2. Orbán. — JII. 4X100 méteres staféta: 1. Magyarország 
43.5 mp. 2. Ausztria. — IV. llo méteres gátfutás: 1. Tross- 
bach (német) 15 mp. 2. Ganders. 3. Muskát. — V. 400 
méteres síkfutás: 1. Peltzer (német) 48.9 mp. 2. Gcrz.
3. Vykopill. 4. Barsi. 5. Juhász. — VT. 5000 méteres sík
futás: 1. Walter (német) 15 p. 43 mp. 2. Brunsen. 3. Dick- 
manu. 4. Grossz. — VII. Iliszkoszvetós: 1. dr. Görög 
(cseh) 4140 cm. 2. Somfai 4135 cm. 3. Hofmcister. 4. Egri. 
Vili. Távolugrás: 1. Somfai 707 cin. 2. Bakó G98 cm. — 
IX. Olimpiai staféta: 1. Németország 3 p. 18 mp. 2. Ma
gyarország. 3. Csehország. 4. Ausztria. 5. Jugoszlávia.

Végeredményben tehát /. Németország 69 ponttal. 2. 
Magyarország 6.'.5 ponttal. 3. Csehország 3S..5 ponttal.
4. Ausztria 15 ponttal. 5. Jugoszlávia 7 ponttal.

Vadas István, n grifTmadaras atléták kitűnő trénere, a 
lesújtó vereségről munkatársunknak a következőket 
mondta:

•- Sprlnlereinknck és négyszázasainknak a csődje egye
nesen kiábrándító. Miattuk veszett cl a verseny.

Incidens volt a kerékpárosok sprlntbajnokságában. 
(Eigner a bajnok.) Az újpesti Stadionban vasárnap dőlt 
cl Magyarország 1000 méteres fleyerbajnoksága, amelynek 
első előfutamában a győztes UherQczkynek klubtársa, 
Ságby, olyan föltűnően „falazott”, hogy emiatt kizárták 
a további futamokból. Erre a közönség erősen zajongani 
kezdett, sőt amikor megtudta, hogy Uhereczky „kiszállt” 
a további versenyzésből, kínos jelenetek, játszódtak le a 
tribünön. Végeredményben Eigner (FTC) lett a sprint
bajnok, aki a. második és harmadik futamot Bartos elölt 
megnyerte. — A szeniorbajnokságban Barútli Ödön diadal
maskodott.

A Balatoni Yacbt Club uj klubházát avattál: föl vasári 
nap Balatonalmádiban, ahol ez. alkalommal vitorlás
versenyt is rendezett a BYC. Délután a vendégek ré
szére sétarqpülés volt a Balaton fölött, este pedig tánc
estély zárta be a nívós progrmaot. Az uj klubház 
gróf’ .Inn’-<;vi',h Bésán Endre elnök munkásságának kö
szönhető.

Még csak ezen a héten vehet szerencsejegyet 2000 ko
ronáért az. összes dohánytőzsdókboii. Központi árusítás: 
a ,,.$7op”-nál (Nádor-utca 24. Telefon: 57—62). Augusztus 
2 án szenzációs értéktárgyak kerülnek kiosztásra.

reTKD

SZAKORVOSI
Rendelés ogész nap. Rákóozl-ut 32.1. om. 1, Rókussal szemben

m

K küzdelem lefolyása:
Rögtön a magyarok lépnek föl támadóan és bár 

francia vedelem nagyszerűen működik, egyik lövés 
másik után vágódik a franciái; kapujára, amelyet 
Zurflucli. szenzációsan véd. A folyton megújuló magyar 
lámrtdásol. ellen n franciák többször szabálytalanul véde
keznek, de a kitűnő biró semmit sem hagy megtorlatlanul, 
sőt a 4. percben a tulerólycsen harcoló Wenkel ki is ál
lítja. Megelőzően Keserű válik harckóptolenné, egy francia 
könyökével úgy a homlokába csapott, hogy a vér azon
nal elöntötto az arcát.

Gfi-fásnsS l’oiK’Fisme nan^ís

1925 WlHS 19

Megyeri versenyek
Szépszámú közönség előtt, kellemes időben folytak lo 

a vasárnapi versenyek. Az érdekes küzdelmekben a leg
jobb:'.!! fogadott lovak győztek. A 111. futamban Csuta 
lovászgycrck lebukott Rugósról, azonban semmi baja 
nem történt.

A nap részletes eredménye:
T. futam: 1. Nosza (2r) Csató. 2. Jenő (4) Dircr. 

3. Reinazuri (2) Patzák. Fin.: Hárítás, Forgószél. l!6h, l’/ih. 
Tót. 10:14, 12. 15. ÍJ. fntuin: 1, Útmutató (p) Kovács L. 
2. My Pét (2!>) Gutái. 3. Damokles (6) Singcr. Fm.: 
Ncphtisz, Párkány, Wood. Fejű, 111. Tol.: 10:20, 12, 14. 
III. futam: 1. Violetta (7:10r) Csató. 2. Bodrog (8) Kiszin 
vát. 4. Mit szól Hozzá? (2) Sclmcczy. Fm.: Rugós, Fortély. 
3h, nyh. Tct.: 10:17, 14, 31. IV. fűtőm: 1. Marilla (3) 
Szenté. 2. Felkelő (2) Kovács L. 3. Szívtelen (16) Kacziány. 
Fin.: Embouy, Almom, Mausika, Boglyas, Cserkésző. Nyíl, 
%h. Tót.: 10:43, 19, Hí, 31. V. futam: 1. Xerxes (8:10r) 
Gimpl. 2. l’aul (p) Patzák. 3. Petité (5) Sclmcczy. Ili, 
rossz ,1-ik. Tót.: 10:15. VI. futam: 1. Dsungel (p) Singer. 
2. Fodros (21/;)) Gutái. 3. Blondian (3) Bilisek J. Fin.: 
Elopemcnt, Marmarn, Blockhead, Fenegyerek II.

Abszolút győztese

rondolő 
vór-óanamlbitonBk részire. 
EZÜST SALVAR3AN OLTA3

harmadik éve

Vezérképviselet:

LANDY ISTVÁN

ANTAL
WICB Rákócxáout és Vllf Bsüván-ut 10 
Üzletemben tulhalmozott készlet miatt elsőrangú 
s n j A t k é 5 -z i t C s ti cipőimet étidig nem létező 

oicsé áirfean

bocsátom t. vevőim rendelkezésére
I GyermeKcipőJí, szan-

I
dáloK minden szinben .... 50.000 K-tól I

Női cipőK
é.< minőségben . . 150.000 k <6> 

Férficipőli 200.000 K-ui

Oarane és min lat erem 
Telefon: 200-65

Telefon: 105-78

3
 havi részletfizetésre végez művészi 

szobafestést i s,
- VABAOITZER

Dauerné Kiss Erzsébet
LeanynevelO o^lwna 

VSII, Népszínház utca 22, III. 8.
Elvállal elemi, közép- vagy továbbképző
iskolába járó úri leánykákat bennlakásra, 
esetleg bejárónak. Német, francia társalgás, 
zene, tánc, torna, korrepetálás, kézimunka stb. 
Megbeszélések augusztus 15-től délelőtt 11—1 

óráig. Prospektust küldünk.

Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
„VilíigosMig”-könyvnyomdu rt. Budapost, VIII, Conti-u. 

Műszaki igazgató: De u te eh D.

hos4r.it

