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IV. évfolyam

SfogtáO bécsi gyilkost 
Véres ingben menekült és még az éjszaka újabb kése

lés közben került rendőrkézre

Vasárnap beismerte a gyilkosságot, amelyet 
nem politikából követett el

Bécs, augusztus 2.
(A Reggel tudó siló iának telefonjelentése.) Az 

osztrák főváros egész lakosságát, pártkülönb
ség nélkül, lázas izgalomba hozta az a gyilkos
ság, amely szombaton a késő délutáni órákban 
egy weintraubengassei kis szállodában, a Ho
tel Dresdenben történi; s amelynek

áldozata egy Mohapl József nevű 21 éves 
fiatalember.

Mohapl a Pratersternen sétált, amikor efly tün
tető csoporttal találkozott, amelyre állítólag va
lami gúnyos megjegyzést tett. Horogkeresztes- 
nck nézték és többen fenyegetöleg közeledtek 
feléje, amire ö futni kezdett és a Dresden- 
szállodában keresett menedéket, ahol utólerték 
és

törszurással halálosan megsebesítették.
A nyomozás azonnal nagy apparátussal indult 
meg és órákon belül eredményt hozott:

a leszúrt Mohapl József gyilkosát, Seidl 
József 19 éves szobafestősegéd személyében 

a rendőrség elfogta.
Seidl, aki a gyilkosság elkövetése után véres 
ingben elmenekült, úgy került rendőrkézre, 
hogy a Práterben újabb verekedés központ
jába került és

elővette véres késéi.

Budaltózy ajánlólvelt vissza
utasítottak vasárnap Hatvanban, 

mert 109 aláírása hiányzott 
Fajvédő képviselők házrál-házra járnak a községekben^ 
hogy ma délig megszerezzék a hiányzó aláírásokat — Buda- 
házy programbeszédre sem kapott engedélyt — Gömbösök 

és Sokoröpátkaiék versenyfutása
Hatvan, augusztus 2.

(A Reggel kiküldött tudósítójától.) Ma egy 
hete kezdődött meg Hatvanban a választási 

.küzdelem Mikovinyi Jenő mandátumáért. Ma 
mar csak két jelölt küzd: a kormánypárti ZJeí- 
ric'levich-Horváth Emil báró, államtitkár és 
íiudaházy Miklós, ny. százados, aki a fajvédők 
ginéit képviseli. A szabadelvű ellenzék nem 
al.itott jelöltet. A jelöltek közölt egyre nő az 
W'ilom, de Hatvan városát annál kevésbé ér
dekli a választás. Az ajánlási iveket ugyan 

i (‘^„S7'éD számmal Írták alá, de ez nem az ér
deklődést, csak a kortesek buzgalmát bizo- 

ajánlási iveken a kormánypárti je- 
lojt közel 4000 ajánlót kapott, a fajvédőjén pe
dig alig másfélezret számoltak össze,

Budaházy vasárnap reggel visszakapta az 
ajanlasl iveit azzal, hogy inég 109 ajánló 

hiányzik róluk.
Prrp nnffy ijedelem Budaházy hívei kö

rmén vasárnap reggelre megérkezett az üze- 
ncr,J*li(lapestrc: mozgósítani kell az egész faj
védő tábort, különben úgy megbukunk, ahogy

Budapest, 1925 augusztus 3.

A rendőrök nyomban bevitték egy őrszobára, 
ahol egy rendőr, aki a gyilkosság színhelyén 
jelen volt, fölismerte benne azt a férfit, aki a 
gyilkosság alkalmával elmenekült. Seidl Jó
zsefet az éjszaka folyamán nem lehetett ki
hallgatni, mert teljesen részeg volt, de reggelre 
kijózanodott és

vasárnap délelőtt bevallotta a gyilkosságot.
Seidl elhanyagolt külsejű suhanó, amilyen 

tömegesen kószál a Práterben és vallomásában 
azt mondja, hogy

nem politikai meggyőződésből követte el 
tettét, hanem egyszerűen verekedő kedvé

ben volt.
.Véletlenül sodródott abba a csoportba, amely 
Mohaplt üldözőbe vette. Mohapl bemenekült 
a Dresden-szállodába, ő késsel a kezében utána
futott cs anélkül, hogy tudta volna miért, le
szúrta Mohapl Józsefe#.' Seidlt kihallgatása 
után visszavitték cellájába és a bécsi rendőr
főnökség vezető tisztviselői tanácskozásra ül
tek össze. Ezen a megbeszélésen arról volt szó, 
hogy

a rendőrség milyen eszközökkel vessen vé
get a folyton megismétlődő horogkeresztes 

tüntetéseknek,
amelyek hétről-hétre megzavarják Bécs nyu
galmát és ilyen gaztettekhez vezetnek.

még sohasem — ezt üzenték Hatvanból Göm
bösnek, aki csakhamar intézkedett is. Vasár
nap kora reggel több fajvédő képviselővel Hat
vanban volt. Gömbös Gyula vezérleltóvel meg
érkeztek: Ulain Ferenc, Zsirkay János, Léná
vá i István. A képviselők Hatvaniban csak na
gyon rövid ideig időztek: kocsikon és autókon 
a szomszédos községekbe hajtatlak. Csakhamar 
értesültek erről a kormánypárton is, ők is sür- 
gönyöztek, telefonoztak Budapestre: itt van
nak az összes fajvédő vezérek és hozzákezdtek 
a kerülethez tartozó községek alapos „megdol
gozásához”.

Ellensúlyozni kell a fajvédőket és ébredő
ket! Az ellensúlyozás munkájára sokorópátkai 
Szabó István vállalkozott. Vonatra ült s va
sárnap reggel már ő is Hatvanban volt és o 
is elindult korteseivel a szomszédos köz
ségekbe.

Valóságos verseny futással siettek Göm- 
bifaék és Sokorópátkaték a falvakba.

A fajvédők első állomásukra előbb érkeztek 
meg: Atkár községben már kora délelőtt ott

31. szám
m

Utravaló Ostendébe
Ma utaznak el a .városi pártok kiküldöttei 

és a szakértők a világ egyik legzajosabb 
fürdőhelyére, hogy ott Budapest hitelezőivel 
megegyezzenek. Milyen szárazon is hangzik: 
hitelezők, megegyezés, kiegyezés; megszanált 
hazánkban bizony elkopott e szavak csen
gése. Pedig tudni kell, hogy az ostendei tár
gyalásokon múlik a főváros jövője és meg
próbáltatásokban elfásult, kifosztott népé
nek nyugalma. Amíg a hitelezőkkel nincs 
végleges megegyezés, Budapest pénzügyi és 
szociális megújhodásáról aligha lehet szó. 
Háromszázmillió aranykoronával tartozik a 
főváros a külföldnek, immenzus összeg ez 
papirkorona milliárdokban. Wolff Kúrolyék 
balkezes baseli tárgyalásai még súlyosabbá 
tették a helyzetet; az üszkös sebet, vissza
riadva az alapos operációtól, tapaszokkal 
ragasztották be. És azóta erjedt és gennyese
det! Budapest sebe. A hitelezők nem akarják 
elhinni, hogy az egykor gazdág cs büszke 
magyar főváros ma megalázva, koldusszcgé*. 
nyon a porban hever, hogy két forradalom 
és az ötesztendős kurzusuralom szántott vé
gig a testén, hogy a szanálás béklyóiban 
vergődik és senyved kereskedelme, ipara, 
lezüllött polgársága és munkátlan munkás
sága. Előttük Smith jelentései, amelyek va
lóban azt az illúziót kelthetik, hogy a meg
csonkított ország teherbiróképessége végte
len, mint a napsütésben kéklő tenger az 
ostendei partokon. Honnan tudnák a kül
földi tőzsérok, hogy a Smith gigantikus 
számoszlopa a szenvedések babyloni tornya 
számunkra, hogy a mcgszanáltság igéret- 
földjére vezető ut a pokol minden kénköves 
kínszenvedéseivel van kikövezve, hogy ezen 
az utón a heroikus magyar szanálásnak 
hány ezer és ezer hősi halottja fekszik. 
A külföldi hitelezők a Smith-jelentések 
optimizmusáról és az elmúlt városházi 
rezsim 1925. évi bárgyuan rózsaszínű költ
ségvetéséről nézik Budapestet és e két deko
rációtól nem látják nyomorúságunk erdejét. 
Igen, végleges megegyezés kell, egész szi
vünkből kívánjuk ezt, de no olyan egyezség, 
amely« mint a baseli, a legszegényebb 
rétegek hotedik bőrét nyúzza le. Eddig az 
elektromos müvek 10 százalékos adójából és 
a példátlanul drága villamos gyűrött papir- 
bankóiból fizették a horribilis kamatokat, 
szóval a kisemberek amúgy is kétségbeejtő 
életstandardját nyomta igazában a város el
intézetlen adóssága. És mire épült a nagy
szerű uj költségvetési Arra a kvótára, ami 
a forgalmi adóból jut Budapestnek, tehát a 
közvetett fogyasztási adóra, amely újra a 
szegénység zsobóből kotorja ki a morzsákat. 
Hálátlan föladatot, nehéz felelősséget vállal
tak az ostendei kiküldöttek, akik bizonyára 
egyedül és kizárólag Budapest érdekeit nézik 
most, minden pártszempontot sutba dobva. 
Nem hiszünk az ütjük teljes sikerében és 
egész, .végleges eredményében. Bárcsak rossa 
jósok volnánk»»»



1925 augusztus 3.

voltak, hogy megkezdjék a hiányzó alairasok 
összegyűjtését. Budaházy, Bonts ■páter, Ulam, 
Zsirkay, Lendvai Gömbössel az elükön, sorra 
járták az összes választókat,

házról-házra mentek ajánlásért.
Atkár után Csány következett, itt is csak nem 
minden házban kopogtattak ajánlásokért faj
védőék. A kis falvak lakói ugyaniak csodál
kozással szemlélték a nagy fölvonultat De még 
nflíTyobb volt n csodálkozásuk, u-mikor inog*- 
megkérdezték a falu választóit:

— Jó keresztény ember kendi
_ Mert ha jó keresztény — telelték nekik 

akkor Budaliazy Miklósra szavazzon! írja is 
mindjárt alá az ivet!

Az aláírás azonban nem ment parancs
szóval, sem barátságos komázgatással, annál 
kevésbé, mert ott volt sokorópátkai Szabó 
István is, áld pedig igy kérdezett és igy felelt 
a maga kérdésére: .

— Jó kisgazda kendi Akkor Horváth Emilre
„szavaljon'* kend! Megértette kend? . .

Budaházyék délig két községet jártak be. 
Délután Ecsédre mentek. Itt azonban kelle
metlen meglepetés fogadta őket: P. Horvát 
kortesei, élükön Sokorópátkaival, már végig 
agitálták az egész községet, úgy hogy itt alig 
egynéhány ajánlást sikerült csak szerezniük. 
De a többi községekben sem járt komoly ered
ménnyel az ajánlásgyüjtés. Késő este volt 
már, amikor a fajvédők visszaérkeztek Hat
vanba. A Reggel értesülése szerint Buda
házyék ajánlási körútja nagyon gyönge ered-

Kétezer nyugdíjas vasutas 
fájdalmas tüntetése a régi képviselőházban 

Kúpért, Szilagyi, Bródy Ernő beszéltek az Izgalmas vasárnapi 
nagygyűlésen

(A Reggel tudósítójától.) A nyugdíjas, nyug- 
béres és kegydijas vasutasok, özvegyek es ár
vák vasárnap délelőtt országos nagygyűlésre 
jöttek össze a régi képviselőházban, hogy új
ból és erélyesen követeljek a kormánytól a 
nyugdíjas vasutassá# sivár helyzetének javí
tását, amiért — többszöri miniszteri Ígéret da
cára — évek óta hasztalan küzdenek. Az or
szág minden részéről mintegy

kétezer ember jött föl a nagygyűlésre.
Szakai János elnök nyitotta meg a nagygyű
lést, majd Balogh Béla előadó terjesztette elő 
a nagygyűlés határozati javaslatát, amely 
megbízza az előkészítő intézőbizottságot, hogy 
emlékiratot dolgozzon ki, amely a nyugdíjasok 
összes követeléseit fölöleli. Halász Károly, szé
kesfehérvári nyugdíjas vasutas, az első szónok.

— A vasutasokat — mondja a szónok — akaratuk elle
nére
boffyömóazölték bizonyos egyesületekbe, amelyek azután 

politikai célokra használták föl Okot.
Az egyesületek vezetői nagyhangon hirdeti jk: „Nekem 
25.000 beszervezett vasutas van a hátam mögött" —• mon
dotta az egyik. — „Nekem 39.000 vasutasom van" — mon
dotta a másik. Ezek

a vezérek azntán kormányfőtanácBosságot fa egyéb 
jókat kaptak

részint érdemeikért, részint a mögöttük álló tömegekre 
való tekintettel. Mi, vasutasok pedig, összoszoritott fo
gakkal és kezekkel néztük, hogy rajtunk kérésitől hogyan 
keresik Ok a saját érvényesülésüket, amíg mi éhezünk. 
De most térjünk észre és férfias önórzxjttel foglaljunk 
állást a Kansz és a Voge (Vasutasok Országos Gazdasági 
Egyesülete) ellen.

A gyűlés ezután elfogadta a fölszólaló ja
vaslatát, amely szerint memorandumban kérik 
az összes törvényhatóságok jóindulatú támoga
tását. Eötvös László rákospalotai nyugdíjas 
rámutat arra, hogy vannak kegydijasok, akik 
nem kapnak többet havonta, mint 10.000 papír - 
koronát. — Olyanok is vannak, akik 1000 koro
nát kapnak egy hónapra — hangzik a közbe
kiáltás több oldalról. Egy fejkendős asszony 
papírlapot lobogtat a köziében: ezzel a postai 
csekk-szelvénnyel Igazolja, hogy ő havi 910 
papirkorona kegydijban részesül. Lehrfeld 
Emil a betegponztár szervezetének súlyos hi
báira mutat rá, majd

Rupert Rezső
mond beszédet:

— A megélhetéshez, való Jogot senkitől elvitatni nem 
lehet! Külföldön — igy legutóbb Csehszlovákiában — 
már azt is behozták, hegy nemcsak az állami nyugdíja
sok kapnak aggkori nyugdijat, hanem azok is, akik 
saját maguknak dolgoztak. Elhibázott politika, hogy ná
lunk a Kmis’-bn. és más

politikai egyesületekbe gyűjtik a tisztviselőket.
(Közbekiáltások: „Le vele!" „Pusztuljon a Kansz!") 
Ezek az ogyosülotek hadat üzennek az ország többi osz
tályainak, a polgárságnak és a munkásságnak egyaránt, 
eljátszották azt a rokonszenvot, amelyet a közvélemény 
a közalkalmazottakkal szemben érzett, sajtóorgánumaik
kal vállvetve... (Viharos közbekiáltások: „Le a fajvédő 
•ajtóval!") uszítanak: ellenséges frontot állítottak föl 
magyar és magyar kö-fítt. Holott

ebben az országban még 15 nerc alatt minőont rendbe 
lehetne hozni.

aReggel
ménnyel végződött s

vasárnap éjszaka még igen kétséges, hogy 
sikeriil-e a 109 hiányzó ajanlast megszerez

niük ma délig.
Eddig kaptak ugyanis terminust az ajánlók 
ÖSAC^jv^dőkr arról panaszkodnak, hogy Buda- 
házv rendes időben szabályszerű módon beje
lentette, hogy gyűlést kíván tartani, amelyen 
elmondja programbeszódét, de meglepetésükre 

a rendőrség megtagadta Budaházynak az 
engedélyt

és lezárta a választási gyűléseket. Amikor a 
fajvédők kapacitálni, próbálták a hatvani 
rendőrséget, hogy vonja vissza a tilalmat, azt 
a választ kapták, hogy ha nem tetszik a betiltó 
végzés — melynek részletes írásbeli indokolá
sát néhány hét múlva kikézbesitik! — tölleb- 
bezzék meg a belügyminiszterhez.

A választás egyébként augusztus 9-én reg
gel 8 órakor kezdődik.

A választás elnöke: Ring Gyula építész, a vá
lasztási biztos: dr. Mer ász István, a gyöngyösi 
járásbíróság elnöke. Amennyiben Budaházy 
nem tudja megszerezni az ajánlásokat, a vá
lasztás napján Petrichevich-IIorváth egyhangú 
választással kapja meg a hatvani mandátumot, 
Budaházy pedig a választási költségek hatal
mas számláját, amelyeknek kifizetése körül 
márts bajok vannak.
IMB———■■"i" Wi ‘ ~Hi.wíaww

Véget kell vetni annak u politikának, amely mellett 
van egy páva-osztály, amely jólétben és -pompában él, 
níig a tömeg éhezik. Az éhes ember minden domagóg 
irányzatnak, epidémiának hajlandó fölülni. Fiajs^a kell 
térnünk a becsület útjára, a demokrácia útjára, amely 
visszaadja az éheseknek u mindonnupi kenyeret 6s idő
vel a jólétet is.

Esztergályos János
a következő szónok:

•— A! kereskedelmi miniszter ur, akihez egy évvel ez
előtt memorandumot nyújtottunk be a nyugdijáé vasuta
sok érdekében, megígérte, hogy a memorandumban föl
sorolt sérelmeket mielőbb orvosolni fogja. Ezt

az Ígéretét nem tartotta be a miniszter ur!
Pedig Walkó miniszter urnák a kutyája is fehérebb ke
nyeret eszik, mint a nyomorgó vasutasözvegyek.

Bródy Ernő
lép ezután a szónoki emelvényre:

>— Amikor idejöttem — mondja Bródy r-, azt hittem, 
hogy csupa öreg embert fogok itt találni. De csodálkozva 
látom, hogy a nyugdíjas vasutasok között nagyon sok 
fiatal, erőteljes ember is van. Miért küldték czekot nyug
díjba? Hiszen

még csak nem is görbe az orruk, legnngyohbrfazt 
jó, keresztény magyarok.

Látható, hogy a vasútnál is azt csinálta n kurzus, amit 
a villamosnál, meg a fővárosnál: régi, jól bevált inunka- 

! erőket bocsátottuk el, hogy helyükre a protekciósokat, 
a „megbízhatókat" tegyék. Itendszervdltozdsnak kell 
jönnie! Tűnjön cl az a korszak, amely a gyűlölet nevé
ben eml>crekot foszt meg a kenyerüktől és jöjjön el u 
jognak, igazságnak, szeretetnek korszaka.

Ezután
Szilagyi Lajos

szólalt föl:
— Ma már arra is szorítanunk kell a kormányt, hogy 

a saját maga által megszavazott törvényeket tartsa be. 
Megszavazták n köztisztviselők 15%-os flzxitóscmelósót. 
Most azután kiderült, hogy a törzsílzet/s emeléséről 
szó sincs, csak 15%-os előleget adnak, ezt is — utólag. 
Mindezt azért csinálják, mert ki akarják játszani a 
nyugdíjasokat, özvegyeket és árvákat. A nyugdíjintézet 
palotát szorzott a befolyt nyugdijakból. Adják el az 
ingatlanaikat, ha máskép nőin tudnak segíteni a nyug
díjasokon. Ha a kormány nem talál módot arra, hogy 
a nyomorgó tömegeken segítsen,

adja át a hatalmat nekünk!
Dr. Kollmann Dezső ügyvéd, nyugalmazott 

Máv.’fogai mázó a nyugdíj valorizálás ügyének 
jogi oldalait világította meg. Balogh Béla elő
adó, zárszavai után a deimokratikiis ellenzék 
vezéreinek éljenzésével ért véget a rendkívül 
74i,jós és izgalmas lefolyású nagygyűlés,
————>W— l—l III—I ■!!■■■    ■ —■■ll—U.l

Több mágnáscsaládtól 
milliárdos éKszereKet lopott gróf 
JanKovich-Bésán Endréné ékszer

tolvaja
(A Reggel tudósítójától.) A budapesti fő

kapitány súgón dr. Demeter rendőrkapitány 
előtt, amint Ismeretes, Papp Biri, volt hévízi 
szobaleány bevallotta, hogy a fürdőhotel ben 
ő lopta el gróf Jankovich-Bésán Endréné 
hetven gyöngyszemét. Nyomozás közben azon
ban a rendőrség rájött, hogy

Papp Biri tulajdonképen nagystílű ékszer, 
tolvaj, aki egész sereg lopást követeit el.

Föltűnt ugyanis a rendőrségen a nyomozás 
vezetőinek, hogy ez az egyszerű szobaleány 
a héjjáztT^ákmúnyból egyetlenegy gyöngy
szemet próbált eladni. Erire kutatni
kézi ItiMM inélete után és rájöttek, hogy 
kedvese Aranr akivel gyakran szokott egyiilt 
lenni." BiTe kinyomozták ezt a fiatalembert, 
Horváth Istvánt és lakásán házkutatást tartot
tak. A házkutatás meglepő eredménnyel járt. 
Rengeteg ékszert, brilüánst találtak nála. 
Paipp íiirl é« Horváth István erre beis
merték, hogy

a szobaleány mindig csak gazdag főúri csa
ládokhoz szegődött el és rendszeresen 

lopott.
Az ékszerdarabokról a rendőrség rövidesen 
megáll lapította, hogy kiktől lopták és a boldog 
tulajdonosokat már értesítették is. Érdekes, 
hogy több mágnás család a föltünés elkerülése 
miatt nem is tett följelentést a nagy ékszer- 
tolvajlásokról. Egy platinába foglalt brilliáns- 
karkötő tulajdonosút igy nem is tudták meg- 
álla/pitani és erről az ékszerről mind a két tol
vaj egyöntetűen azt vallotta, hogy nem lo
pás utján korült a birtokukba, hanem talál
ták a József-utcában. Természetesen ez még 
nincs bebizonyítva, éppen ezért

a föltűnően nagyértékii karkötő gazdáját 
is keresi a rendőrség.

Ez a karkötő különben megtekinthető a főka
pitányságon, dr. Demeter János rendőrkapi
tánynál.

Nagykanizsán lezuhant 
a „Pesti Hírlap" repülőgépe

Nagykanizsa,, augusztus 2.
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) 

Vasárnap reggel 7 és 8 óra között a Pesti Hír
lapot szállító röpülőgóp Nagykanizsán a Prá- 
ter-réten, a Délivasuti pályaudvartól 300 mé
ternyire

lezuhant.
A pilóta csak könnyebben sebesült meg, a gép 
azonban súlyosan megrongálódott.

A mikádó újra Kató grófot bízta 
meg a kabinotalakitással

Tokió, augusztus 2.
Kata grófot újra miniszterelnökké dezig- 

náltúk.

»ts u] clg&rettapapir hUveiy minősége ős klál- 
litásn utóferhoiotlcn! Minden egyes papír', inyvöcske és 

hüvelydoboz

egy ingyen sorsjegy!
160 t?ön

Főnyereiviény 30 millió korona értékben!
Húzás 1S25 december 15. iSylijCse n iou|q|]Fak«tl
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Öngyilkos tett Kacsok Magda, 
Kacsőh Pongrác unokahuga, mórt nem tudta 
visszaszerezni „Gráci bácsi" zongoráját...

Mamáját B-listára tették a városáéi, mert „Bérczy-kreatura" volt
(A Reggel tudósítójától.) Az Üllői-ut 119. 

szám alatti lakásán szombaton éjszaka morfium
mal megmérgezte magát Kacsóh Magda, a 
Zeneművészeti Főiskola növendéke, aki a sze
rencsétlen sorsú zeneszerző, Kacsóh Pongrác 
unokahuga. A Pajor-szanatórium III. emeletén, 
a 70. számú szobában fekszik Kacsodi Magda. 
Dushaju, bubifrizurás fekete feje bágyadtan pi
hen a párnán, de kreol arca már élénkül és fe
kete szeme már életkedvtől csillog.

— Azt akarja megtudni — kérdezi —, hogy 
miért lettem öngyilkos? Ó,

most mindnyájan nagyon kedvesnek és 
figyelmesek hozzám, pedig ha akkor lettek 
volna ilyenek, amikor nem meghalni, hanem 
élni, dolgozni és művészetemmel kenyeret 

akartam keresni,
akkor... igen, akkor elhittem volna, hogy va
lóban és igazán szeretik még Kacsóh Pongrác 
elárvult családját...

A szimpatikus művésznövendék szomorúan 
sóhajt:

— Nehéz azt elmondani, ahogyan kezdődött 
és összegyűlt minden fájdalom, amig végül 
méregpoharát kellett a kezembe venni... Ta
lán ott kezdődött az egész, a zongoránál, Az 
én szegény nagybátyám zongorájánál, amelyen 
ő a „János vitéz“-t szorzotté...

Ez a zongora volt az én életem, egyetlen 
vagyonon),

amelynek segítségével képezni tudtam magam 
és amelyen tanithaltam... És 1921-ben, most

Egy titokzatos nő 
a két Surányi tragédiája mögött 
Az apa a Sía miatt, a fiú a nö és a pénz miatt menekült a halálba
(A Reggel tudósító jótól.) Két friss sirhant 

feketéllik odakünn a temetőben, a Nagy János- 
utcai lakásban még nem száradtak meg a béna, 
nagybfctég feleség és anya és 22 esztendős leá
nyának könnyei és a közvélemény sem tud 
napirendre térni két öngyilkosság fölött...

Surányi Ármin és Surányi Frigyes tragé
diája még mindig foglalkoztatja az embe

rek fantáziáját,
mert mindenki titokzatosnak és különösnek 
találja a becsületben, jó hírnévben és gondta
lan jólétben megöregedett bankár és a társa
ságban jólismert fia tragikus elmúlását... 
Mindenki más és más okokra és körülmé
nyekre vezette vissza a két Surányi megsem
misülését. Suttognak itt is, amott is, de a, plety
kák áradatán fölül, a lények világosságában 
egészen másként fest az öreg Surányi és ex
centrikus fia tragédiája, mint ahogyan azt na
pokon át terjedelmesen Jcolportálták. És a fiú 
fiatalon kihűlt teteme közelében senkinek nem 
jutott eszébe az, hogy

a kettős családi tragédia rugóját egy nő 
kezében kell keresni,

aki Surányi Frigyes gyönge karakterét, aka
ratnélküliségét és beteges szerelmét fölhasz
nálva és kihasználva, anyagi romlásba dön
tötte az apát, ennek öngyilkossága pedig két
ségbeesésbe, önmagával való rettenetes meg
hasonlásba — a fiút. Az öreg Surányi Ármin 
már békeidőben többmillió koronára rugó va
gyont szerzett. Konzervatív volt és talán leg
jobban azzal lehet jellemezni, hogy amikor 
konflisba ült, pénzt adott a kocsisnak, hogy 
lassan hajtson. Félt minden újítástól és a há
ború után bekövetkezett uj gazdasági rendbe, 
uj üzleti lehetőségekbe már nem tudott bele
illeszkedni. A nagy vagyon összezsugorodott, 
anélkül, hogy erre idejekorán rájött volna az 
öreg Surányi. I)o élni kellett, a nívót fönn kel
lett tartani és pénz kellett, sok pénz, milliók és 
milliók a fiúnak, aki

egy raíTinúlt színházi hölgy karmai közé 
került.

Az öreg Surányi fia kéréseinek nem tudott 
ellenállani. Átadta fiának mindig a kért mil
liókat és egy szót sem szólt arról, hogy az úgy
nevezett „bon-pénzeket" vette föl, amelyekre 
nem volt már egy fillér födözet sem. Surányi 
frigyes barátnője habzsolta a milliókat és 
volt olyan hónap, amikor

a fiatal bankár 300—400 milliós összegeket 
vott föl különböző nevek alatt.

Az összeroppanásnak be kellett következnie. 
Az öreg Surányi tulajdonképen már a múlt év 
októberében passzív volt, azóta leplezte a bu
kást. Az öreg halála után fantasztikus rendet
lenséget találtak a hitelezők a Scbwarz és 

négy éve, el kellett adnunk a zongorát is... 
A többi vagyonunk után elvándorolt ez is...

— Hát ez volt az egyik ok... — mondja egé
szen halkan —, a zongorám, amivel a kenyere
met kerestem... És aztán, ehhez jött a többi... 
— és legyint lemondóan, fáradtan. — Két éve 
már, hogy csak tengetjük az életünket... Mert 
az anyámat, Kacsóh Pongrác húgát, aki a fő
városnál volt hivatalban, két évvel ezelőtt, 1923 
júniusában

B-listára tették.
Azt mondották, hogy ,,Bárczy-krcatura“ és ha 
Barczy behozta a városhoz, akkor menjen 
Bárczy után.

— És más oka nem volt? — kérdeztem.
Elpirul:
— Hát nem mondom... Elvált asszony va

gyok és
?gy kis szívügy is összejátszott

az anyagiakkal. De arról nem beszélhetek... 
és az különben is... már elmúlt! — és rámo
solyog arra a fiatalemberre, aki szótlan komo
lyan támaszkodik az ágy karfájához...

— Ilogy elkezdem-e elölről? Nem tudom, 
megpróbálom-o. Most nagyon fájnak az injek
ciók és... és van egy édes, drága kis ötéves 
fiam, akiről akkor... nem tudom, hogyan... 
megfeledkeztem...

— És most milyen tervekkel foglalkozik?
— Énekelni fogok tovább a Szigeten. Ked

den még nem énekelhetek, de csütörtökön már 
megint föllépek a víztoronynál... Honoráriu
mot, azt nem kapok, de tapsot annál többet...

Társa cég könyveiben. Százmilliós pénztári té
telek szerepeltek és senki sem tudott fölvilágo- 
sitást adni arról, hogy /ci vette föl ezeket a ha
talmas összegeket 1! Surányi Frigyes. Neki kel
lett a rengeteg millió, őt pumpolta végkimerü
lésig az a titkozatos színésznő, aki sohasem 
mutatkozott vele, akivel soha együtt nem lát
ták, de akiről mindenki tudta, hogy van. A 
fiatal Surányit mennykőcsapásszerüen érte 
atyja öngyilkossága, ö sem törődött soha az 
üzlettel s most észre kellett vennie, hogy az 
utóbbi időben édesapja banküzlete valósággal 
operett-bankká lett. Surányi Frigyes hamar 
átlátta a helyzetet és Bécsben élő gazdag roko
nainál, a liauer és Simon tőzsdeügynöki cég 
Bauer nevű főnökénél mindent elkövetett, hogy 
életét megmentse. De a rokonok nem voltak 
hajlandók segíteni. Surányi Frigyes kétségbe
esetten és lelkileg összeomolva hiába folytatta 
néhány napig a mentési kísérleteket. Semmi 
sem sikerült neki,

amúgy is típusa volt az energiátian, elfá- 
radt, kényes urfinak

és ő mcghasonlottan, lelkiismeretfurdalásoktól 
gyötörten szintül búcsút mondott az életnek 
és — a nőnek. Surányi Frigyes a fasori 
evagélikus gimnáziumot végezte. Már itt is 
köztudomású volt róla, hogy elkényeztetett, 
ideges és határozatlan karakter. Középiskolai 
tanulmányai után azonnal belépett atyja évti
zedes bankcégébe. Közben kitört a háború. 
Surányi Frigyest nem találták alkalmasnak 
katonai szolgálatra, de hogy mégis szerepeljen, 
addig dolgozott, míg kinevezték Vöröskereszt
megbízottá. Az üzletbe már ekkor sem járt be 
szívesen, mindig inkább társadalmilag akart 
szerepelni és legboldogabb akkor volt, ha vé
letlenül grófnak nézték.

Soha nein kártyázott, nem lóversenyezett.
A társaságban szerették, mert jómodoru és 
páratlanul jószivü fiú volt, A karcsú, magas, 
barna fiatalember jó szivével azután sokan 
visszaéltek, kihasználtál', kölcsönöket vettek 
föl tőle, amiket soha nem fizettek vissza. Leg
nagyobb ö-ómöt számára az úgynevezett tár
sadalmi kötelezettségek jelentették és büszke
sége csak fokozódott, amikor az Unió-klub 
olyan időben választotta tagjai közé, amikor 
sok más előkelő pozícióban levő urat vissza
utasítottak. Éltől fogva úgyszólván teljesen 
visszavonult az üzlettől. Szenvedélyei nem vol
tak, csak egy:

a nő.
Soha, még a legjobb barátai előtt sem tett em
lítést viszonyairól, szerelmeiről, de mindenki 
tudta róla, hogy akaratnélküli gyönge . báb 
annak a nőnek u kezében, aki tetszik neki. Az 
a titokzatos színésznő, akinek a nevét a tragé
diájával kapcsolatban emlegetik, — alaposan 

kihasználta a fiaiul Burányinak ezt. a karakter* 
gyengeségét és

félesztendő alatt százmilliókat préselt ki 
a fiatalemberből.

Az a nagyfokú idegesség, amely mindig jel
lemezte, az utóbbi időben egyre fokozódott, 
úgy hogy má rszanatóriumi kezelést is igényelt 
Surányi Frigyes. Hamar összeveszett minden
kivel es hamar kibékült, rendkívüli módon be
folyásolható volt éppúgy jó, mint káros irány
ban. O gróf akart maradni és előkelő. Ügy 
latta, hogy mindennek vége. Megijedt, az élet- 
Í9* eJ illett buknia... Akik az előkelő csa
ládból ittmaradtak: az anya, aki apatikusan 
és erthetetleniil hallgatta végig a kétszeres 
öngyilkosság hírét és a leány, -aki összetörve, 
betegen, lázasan fekszik a tragédia óta, mert 
idegei fölmondták a szolgálatot.

Rómában elfogtak 
egy budapesti részvény

hamisító tőzsdést
Fantó Imre háromévi bujkálás után 

Kézreherült
^.e:f/üel tudósitójától.) Három évvel ezelőtt 

nagy feltűnést keltett Fantó Imre és társai
nak nagyszabású részvényhamisitási bűnügye, 
rántó es társai akkor milliókra menő kicsalt 
összegekkel szöktek meg Budapestről. Előbb 
Becsbe mentek s ott Fantó Imre társait szét- 
ugrasztotta a bécsi rendőrség. Egy bűntársát 
el is fogta, Famtó Imre azonban továbbszökött. 
A budapesti rendőrség a megugrott tőzsdést 
egesz. Európában köröztette s vasárnap érke
zett , jelentés róla a római rendőrségtől. Az 
Európaszertc való körözés nyomán a római 
rendőrség nyilvántartotta Fantó Imrét, aki 
hosszabb ideig élt már Rómában abban a 
Íriszemben, hogy nagy port fölvert bűnügye 
már teljesen elcsöndesedett és meg is feledkez
tek róla. Legutóbb saját nevén vett már ott 
lakást s amikor jelentkezett az idegeneket 
ellenőrző római hatóságoknál, Fantó Imrét 
nyomban őrizetbe is vették, ujjlenyomatot vet
tek le róla és személyi adataival együtt az ujj
lenyomatot rögtön be is küldték a budapesti 
rendőrségnek. A főkapitányságon nyomban 
meg is tették a kézrekerült tőzsdeb'izomanyós 
.kiadatására vonatkozó lépéseket és erről már 
értesítették a római rendőrséget.

Abd el Krím kiküldöttei 
átvették Tetuánban a francia

spanyol békeföltételeket
Páris, augusztus 2.

(A Reggel tudósitójának távirata.) Tanger
ből Abd, el Krim két parlamentérje érkezett 
Tetuánba, akiket Príma di Rivera tábornok, a 
spanyol direktórium elnöke fogadott és

átnyújtotta nekik a madridi konferencián 
megállapított békeföltételeket.

Katasztrofális vihar
söpört végig a Felvidéken

Prága, augusztus 2.
64 Reggel tudósítójának távirata.) Az el

múlt napokban katasztrofális vihar dühöngött . 
egész Szlovenszkóban, amelytől legtöbbet Gál- 
szécs és Bodrogköz szenvedtek.

A jégeső óriási pusztításokat okozott és a 
termés nagyrészét megsemmisítette.

Hámos községben a villám agyonsujtott négy 
mezei munkást, akik egy fa alá menekültek. 
Varannóban is ítéletidő dühöngött. A villám 
beütött egy házba, ahol a család éppen ebédelt, 
a családfőt agyonsujtotta, a ház pedig ki
gyulladt és porrá égett.

SZŐNYEG
Velotír plüss obidlöszffnyog.............................. 1,{
Selyemfényű seziontakarő ................................. j,
Szép gyapjú ügyelő ............................................ ]
Szőrme ügyelő........................................................ j
Gyönyörű valód! perzsa összekötő................. 1,1
Romok valód! perzsa sczlontakaró ....................7,
Valódi perzsa ebédlő nagy szőnyeg ..............
Futószőnyogok, függönyök, ágygarniturák igen olcsón 
árusittatnnk, Vidéki megbízások pontosan eszközöltetnek, 
nem totszőt klcserélok. Kodvoző fizetési feltételek kész- 

pénzárnk mellett

schillinger Béla
Budapest VI, Teréz-körut 15. Alapítva 1907
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A főváros Kölcsönügyi KiküldötteineK Smith 
főbiztos optimizmusára és a főváros 1925. évi 
Költségvetésére Kell Ostendében rácáfolnioK 
300 millió aranyKorona a Külföldi tartozásoK teljes összege — Nem nagy 

reményeKKel nézneK az igen súlyos tárgyaláson elé

(A Heggel tudósitójától.) A főváros kölcsön
ügyi bizottságának tagjai részben már vásár- 
imp elutaztak Budapestről részben pedi^ ma 
és holnap indulnak útnak, hogy Ostendében 
résztvegyenek az augusztus 8-án kezdődő köl
csönügyi tárgyalásokon. A bizottság vezetője, 
Teleszky János csütörtökön utazott cl Gasteínba 
és innen utazik egyenesen Ostendébe. A bizott
ság tagjai

augusztus 7-én előzetes megbeszélést tarta
nak Ostendében,

a hivatalos tárgyalások megnyitására pedig 
augusztus 8-án kerül a sor. Egy-egy tárgya
lási napot fog igény bevenni a jogi, a pénzügyi 
és a valutaproblémák megvitatása, egy-egy na
pot szánnak az anyag egyesítésére és az eset
leges megegyezés megszövegezésére. Az osten
dei tárgyalások tehát előreláthatóan 5—6 
napig fognak tartani, úgy, hogy a bizottság 
tagjai 8—10 nap múlva már vissza, is érkeznek 
Budapestre. A tárgyalások célja tudvalevőén 
az, hogy megállapítsák a főváros külföldi köl
csöne inek törlesztési módozatait. 19.10-ben 2
millió angol fontot vett föl hitelbe a főváros, 
1911-ben 105 millió francia frankot, 1914-ben 
pedig 130 millió német márkát, úgy, hogy

a külföldi tartozások teljes összegű körül, 
belül 305 millió magyar aranykoronára rúg, 

ebből az összegből azonban körülbelül 5 milliót 
már letörlesztettünk. A 300 milliós adóssághoz 
járulnak az elmulasztott adósságtörlesztési és 
kamatfizetési részletek. A háború alatt tör
vényt hoztak arról, hogy külföldi államokba 
néni szabad fizetéseket teljesíteni, az 1914 jú
liusától 1921 julius 26-ig elmulasztott adósság
törlesztési és kamatfizetési részleteket tehát, 
amelyek körülbelül 100 millió aranykoronára 
rúgnak, a trianoni békeszerződés értelmében a 
kormánynak kellett magára vállalnia. 1921 jú
lius 26-a óta négy esztendő telt el, évenként te
hát 5%-os törlesztést, vagyis 15 millió arany
koronát számítva,

60 millió aranykoronás törlesztési és ka
matfizetési teher is nehezedik a fővárosra.

A törlesztési módozatok megállapításán kívül 
el kell dönteni Ostendében azt is, mi történjék 
azzal a 200.000 fonttal, vagyis 5 millió arany-

„Isin Volk wfel, M wsríB kT
DusziK Lajos miskolci evangélikus lelkész Doornban meglátogatta a szám

űzött német császárt, aki Kétórás Kihallgatáson fogadta
(A Reggel tudósítójától.) Puszilt Lajos miskolci evan

gélikus lelkész, az országoshirü szónok, Farkas Győző 
debreceni lelkész kollégájával hosszabb tanulmányútra 
indult éa Páris, Brüsszel, Amszterdam után eljutottak 
Utrechtbe, ahonnan 20 percnyi autóutnzással megközelít
hető Pourn, a német csdsxdr mai tartózkodási helye. 
A hágai német ovang-Mikus lelkész ajánlatával Július 
27-én kirándultak Poornbp, kihallgatásra jelentkeztek :i 
császári udvarnál és »nrfs»i«p, július 33-tín, már meg is 
kapták a meghívót, hogy

reggel -410 órakor várja őket n Felség.
Puszik Lajos a kihallgatás lefolyásáról a következőkben 
számolt be:

— Zuhogó CGŐben. csuronvizesen lépünk a fe
hér már vány lépcsők re s lieubur admirális be
vezet az előcsarnokba. Mindenütt valami le- 
tompitott fény és igazi művészi szépség. A csá
szár a dolgozószobájába rendelte el kihallgatá
sunkat. -Alig tudunk fölocsudni meglepetésünk
ből, már

a császár előtt állunk.
Kollégám elérzékenyült hangon mondja üd
vözlő beszédét. A császár meghatódik: földre 
néz és egy határozott gesztussal int az udvari 
főembéréinek, hogy távozhatnak. Egyedül akar 
lenni velünk. Az üdvözlésre meghajlással vála
szol s hoziánl: lépve, melegen, emberi bsnső- 
séggvl megszorítja kezünket. II. Vilmos nem 
öreg, nem törődött, nem ideges. Alakja, tar
tása kemény, egyenes, férfias. Szcmejdrása, 
taglejtése temperamentumos. öltözete egyszerű, 
de föltűnően szabott szürke ruha, gomblyuká
ban a vaskereszt szalagja, lilaszlnü, puha ing; 
egyedüli ékszer, amelyet visel, a jegygyűrű és 
egy zöld smaragd nyakkendőtű; hosszuszúru 
.vadászcsizmát 'hord és

beszélgetés közben többször cigarettára 
gyújt

A szobában kizárólag Rogy Frigyes bútorai 
vannak. Mi elámultunk, midőn a császár asz
talára előkészített levélboritékot nyit föl és 
jelzi, hogy mindkettőnknek két-két beszédét 

koronával, amely a szerencsétlen baseli egyez
mény értelmében az elektromosmüvek ésa vil
lamos bruttóbevételére kivetett 10/o-os 'pótadó
ból folyt be a külföldi kölcsön törlesztésének 
céljaira. A magyar kölcsönügyi bizottság tag
jainak legelső föladata az lesz, hogy valaszol- 
janak a. külföldi hitelezők öttagú szakértői bi
zottságának memorandumára. Ez a bizottság 
ugyanis budapesti tapasztalatai alapjan Rend
kívül optimisztikus képet festett a főváros 
anyagi helyzetéről.

A külföld optimizmusa elsősorban mr. 
Smith népszövetségi főbiztos jelentésein 
alapul, amelyek azt a hitet keltik a kül
földön, hogy Magyarországon nagysziru 

állapotok vannak,
mert hiszen még a szanálási kölcsönt sem kel
lett teljes összegében igénybevenni. H főváros 
1925. évre elkészített oktalanul bizakodó költ
ségvetése és a népszövetségi főbiztos túlzott 
reménykedése rendkívül megnehezíti a kölcson- 
iigyi bizottság föladatát.

A bizottság tagjai konkrét adatokkal igye
keznek majd rácáfolni a népszövetségi fő
biztos és a Wolíf-féle városháza kortes
optimizmusára és a sorozatos öngyilkossá
gokra, a munkanélküliség növekedésére, 
az ipar és kereskedelem pangására, a vál- 
jalatok csődjére és likvidációira fognak hi

vatkozni
annak bizonyítására, hogy az ország és első
sorban a főváros anyagi helyzete nemcsak, 
hogy nem rózsás, hanem a legnagyobb aggo
dalomra ad okot. Ki fogják fejteni továbbá 
annak szükségességét, hogy a külföldi hitele
zők igényeiket ne az alaptalan optimizmushoz, 
hanem a. főváros tényleges helyzetéhez és 
fizetőképességéhez mérjék. Az ostendei tárgya
lások nagyon kérdéses eredményo tehát leg
nagyobbrészt attól függ, mennyire sikerül 
majd bebizonyítani a főváros pénzügyi hely
zetének rendkívüli nehézségeit és mennyire ta
lálnak megértésre ezek a nehézségek a külföldi 
hitelezők megbízottai részéről. Nem indokolat
lan az a pesszimista fölfogás, hogy az ostendei 
tárgyalások vagy hamarosan megszakadnak, 
vagy eredménytelenül végződnek.

adja, amelyeket a családjának tartott isten
tiszteleten mondott el... llát várt minket? 
Készült a fogadásunkra? Először is

a két protestáns felckczct egyesítésének 
szükségét állapította meg.

Intett minket — lelkészeket —, no dogmatikát 
prédikáljunk, személyes hit hassa át minden 
szavunkat, akkor hivatásunkat jól teljesítet
tük. A. dogma — úgymond — elválaszt, de a 
szeretet, az erkölcs: örök és egyetemes emberi. 
Személyes hit kell — ismétli —, amellyel az 
ember hozzáfiiződik a. Végtelenhez és igy az 
ember önmagát Tsten eszközének tekinti.

Az én életem és szereplésem Isten akarata: 
ez volt a múltban és ez ma az én egyedüli 

erőm éa békességeiül
Csodálom, hogy vannak magukat természet
tudósnak tekintő emberek, akik ateisták, holott 
a tudomány -minden vívmánya az Isten ke
gyelmi ajándéka. Istenről nem lehot vitázni; 
vau, pont.

A zsidókérdóiu ől is szólt, majd világpolitikai 
térre csapott ál:

— A Nicderlandisch-népck és a Morgcn- 
landisch-népek között áthidalhatatlan a' kü- 
lönbsr',’. A Niederlandlsch-népek: a francia, 
angol, olasz a nőt úgy nevelik, hogy előbb 
zárdaszerü fegyelemben tartják, de ha férjhez 
megy: minden szabad; ezzel szemben a Mor- 
genlündisch-népek .(német, skandináv, finn, 
orosz, magyar, bolgár, török) a nőt a házasság 
komolyság-óiban, a hűség ósi becsület herosz- 
musának ti-zteleiében nevelik; a mi asszo
nyaink a 1iá:!'i k'ely hősei.

Az úgynevezett demokráciát a császár az 
; állam halálának tartja.

BrHM&nsolcats, &y$ngytfkét 
és rógl o-üattárgyc.kat Cphrnnlnjor BnnG Kéroly-kürut £0.«z. (Köz.- 
teljes értékben vásárol UllllllülblUI ponti városház főkapunál)

— Megbecsülöm a munkást — mondotta 
II Vilmos —, nem proletár az, aki dolgozik, 
hanem arisztokrata, mert az Istennek munka
társa. A mi népünk vérmérsékletének — foly
tatja. _ nem felel meg a demokrácia, hiszen 
u parlament színvonalát mélyen leszállítja. A 
monarchia a nép érdeke, egy erős, de okos 
fejjel irányított kormányzó kéz tartja a gyep
lőt, egyébként a demokrácia hazugság, hiszen 
a demokrata államokban is egy ember csinál 
mindent: az, akit a népszerűség, az egyedül 
erősnek, az irányt megszállónak elvállalt.

Nem kerestem soha a népszerűséget,
mert azt méltatlannak tartottam magamhoz, 
de a Rechtsanwaltpolitikerok, az ügyvédpoli
tikusok, e nevetséges szélkakasok, a népszerű
ségük érdekében cselekszenek. Azért nincsenek 
a mai politikai éleiben meggyőződéses veze
tők, mert nem egy helyesnek fölismert poli
tikai célgondolat vezeti nagy részüket, ha
nem a néphangulat, a népkegy ideges kilen
gése.

Szólott a magyar politikusokról, Andrássy 
Gyuláról, Wekerléről, Tiszáról. Tiszát nagy 
magyarnak (dér grosso Ungar) nevezte, aki
ben nagy volt a hajthatatlanság, amely még 
ő előtte, a császár előtt sem tört meg. Ro
mánia ellenünk fordulását a Tisza-l'éle engedé
kenységre nem hajlítható politika eredményé
nek minősiti. Nemzetünkről azt tartja: A. ma
gyar népnek nagy jövője van.

Az erdélyi szászok közelállónak a szimpá
tiájához,

bennük a német érdekek egy bástyáját látja. 
A jelenlegi tudományos életről szólva, dicsé
rettel, büszkeséggel mutat reá, hogy az 1921. 
évi könyvstatisztika szerint 36.000 megjelent 
német könyvvel szemben az angolok 16.000 és 
a franciák 6000 könyve áll. Amíg a német, ki
adványok tudományos müvek, addig a fran- 

’ciák tárgya erotika, vagy pornográfia és az 
angoloké ' legtöbbször Scherlock Holmes- ó 
Nick Carter-alakok. Majd a jövőről beszél. 
Szeméből tűz Jobban ki.

— Bízom a német nép erejében és a. német. 
szív hűségében! — mondja kipirult arccal cs 
hevesen üt az asztalra:

— Az én népem vár, én is várok’... — 
Moin Volk wartet, ich warte auch!...

Többet nem szól, nem tud szólni.

Érfissités S
MARGITSZIGETI SZIGET-CLUB 

nyilvános őSfterml helyisével
A külföldiek egyhangú ítélete sze
rint is Budapest legszebb helyé
nek, a Margitszigetnek, ennek a 

csodaszigetnek—csodakertje 
a SZIGET-CLUB nyilvános éttermi he
lyiségei, amely aug. 1-töl uj vonz
erőket sorakozhat föí a közönség ér
dekében. Bevezeti ugyanis az u. n. 
tuxcas’-mevsUí, 6 fogásos, nagyszerű va
csorát egy személyre 95.000 koro
náért, két személyre pedig megfelelő 
nagy a d a g o k k a 1130.000 koronáért. E z 
a nyugaton d i v ó ó s k o d v e 11 f o u d- 
szcr bizonyára nálunk is b o fog 
válni, mert például rákleves, bors 
d’o e v r e, liba, kacsa vagy j é r c e, k o m- 
pót, saláta, pár fait és zsardinct- 
tóért ez az összeg mindenképpen 

méltányosnak nevezhető.
Vonzó újdonság Ossz a Erctr, külön cso
daszép virágcsoportozatok között 
közvetlenül a Dunapartján, a 1 e g ke
dély e s o b b szórakozást nyújtva, éj
féltől hajnali 8 óráig, Budapest 
legjobb, legelismertebb tánczene- 
k a r a, a BAWKUt-SGlttMADER hangjai 

mellett.
A már köz tudati) a átment ieokitü- 
nőfob konyha, a legjoiök italok és leg
finomabb frissítők. A mai viszonyok

hoz mórt sxoild árak.
A szerény feketéző vendéget éppen 
olyan örömmel látjuk és óp u g y 
szolgáljuk ki, mint azokat, kik va
csorájukat habzó pezsgővel édesítik 
m e g. Délutáni tánczenés no mpás komplett 

uzsonna, leszállított áront
K 20.000

Asztalrondolések: telefon 170-12.
Dénes öy. madár
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Tanrend 
nyaraló urinők részére

(Levél a szerkesztőhöz.) Mostanában olvas
gattam szerencsétlen sorsú (királynénk, Bajor
országi Erzsébetnek történetét, amelyben egy 
helyen meg vagyon írva, hogy a bécsi főndvar- 
mcsteri hivatal mindig egy álló esztendőre 

előre kidolgozta a császárné és királyné utalá
sainak, sőt napi teendőinek programját. Ferenc 
József aláírta a királynénak szóló programot 
és bizony, a régi Birodalom legelső asszonya 
pontosan engedelmeskedett a rendelkezésnek. 

Igaz, hogy manapság már nincsenek olyan 
nagy urak ezen u világrészen, mint amilyen 
Ferenc József volt, aki egy esztendőre előre 
tudott parancsolni a feleségének. De hát van
nak kisebb urak, akik talán egy nyári nap tar
tamára rendelkezhetnek a hitvesükkel. Vájjon, 
hogyan gondolná el egy férj a felesége életét, 
aki elment a városi hőség elől nyaralni: Nagy
marosra, a Balaton mellé vagy pedig a ten
gerre?... Halld, hogy milyen rendelkezést ten
nének a pesti férjek.

Krúdy Gyula.

T M W R E JV D. Kivágandó) és I

7—8 8—9 9-10 10—11 11—12 12—1 1—2 1
Nem kell fölébred- 

niink azzal a gondolat
tal, hogy otthon mara
dott tériünk ebben a 
pillanatban érkezett ha
za a Nyárt Kertből, 
ahol egész éjszaka mu
latott. Hanem igenis
arra kell gondolni, az 
elmúlt esztendőben rossz 
példával voltunk cselé
dünkre, alti bizonyára 
most is nyújtózkodik 
még az ágyban. Tehát 
talpra, nyárim kifli meg. 
szokni a korai fölkelést.

Gyermekeinket ellen
ben hagyjuk aludni; 
eleget szenvednek ők 
majd télen a reggeli 
fölkeléstől. Legjobb idő
pont arra, hogy átvizs
gáljuk gyermekeink ru
háit és tegyünk foga
dalmat, hogy ezentúl 
férjünk ruhájával így 
’ogunlc elbánni.

Bőséges reggeli a
gyermekek társaságá
ban, akiket lehetőleg sa
ját kezűleg mosdattunk 
és fésültünk. Az arc és 
a hajzat üdébb, ha az 
anyai kéz ápolja. Pró- 
jdlják meg. Gyerme
keinket, ha nem mu
száj, ne ijesztgessük a 
láz/nérővel, inkább arra 
ügyeljünk, hogy a
gyermekek olyan reg
gelihez jussanak, amit 
szeretnek. Általában le
gyünk együtt minél 
többet gyermekeinkkel, 
az őszi iskola úgyis el
ragadja tőlünk őket

Fürdés a tóban, fo
lyóban vagy tengerben, 
A legkisebb gyermekre 
különösen üg i/elj fink,
hogy no kerüljön még 
vizbe. Legjobb, ha el 
sem eresztjük a kezét. 
Ha pedig valamiig ar- 
rajáró, unatkozó fiatal
ember dicsérgetné gyer
mekünk szépségét, arra 
gondoljunk, hogy gyer
mekünk csali nekünk 
szép.

Ilyenkor már legjobb 
hazafelé indulni a für
dőből, hogy a déli hősé
get megelőzzük. Nagyon 
helyes dolog, ha ebben 
az időben segédkezünk 
az ebéd elkészítésénél, 
de gyermekeink atyjá
nak módjában áll, hogy 
értünk vendéglői kasz
tot- fizessen, akkor ár
nyas helyen a séta na
gyon jó étvágyat csinál 
gyermekeinknek. Habár 
a vendéglőből is helye
sebb a kasztot hazavi
tetni.

Ebédelés. Ügyelnünk 
kell arra, hogy a legki
sebb gyerek ne egye 
magát tele egyetlen 
étellel. Figyelmünk oly 
gondos legyen, hogy 
még csak azt se vegyük 
észre, hogy a szomszéd 
asztalhoz fiatalemberek 
telepedtek és különféle 
megjegyzéseket tesznek. 
Férjünknek nem lehet 
kifogása, ha egy asszo
nyon észreveszünk va
lamely nevetséges ru
házatot. Azt kell róla 
gondolnunk* amit egy. 
szóban lehet kifejezni; 
„hivatásos"«

Ebéd után a gyerme
keket föltétlenül le kell 
fektetni, mert ez szük
séges ahhoz, hogy test
súlyukban gyarapodja
nak, mert végeredmé
nyében néni az a leg
fontosabb a nyaralás
ban, hogy ml ingerlő 
pongyolákat viseljünk, 
hanem az, hogy gyer
mekeink hízzanak. Leg
jobb, ha addig gyerme
keink között tartózko
dunk, amíg azok el
szunnyadnak.

2—3 3—4 4—5 5—0 6—7 7—8 8—9

Ilyenkor még oly el
viselhetetlen a hőség, 
hogy úgy sem lehet el
menni hazulról, itt van 
tehát ideje a minden
napi bőséges, terjedel
mes levélírásnak. fér
jeinknek írott levelünk
ben csak abban az eset
ben tanácsos pénzt kér
ni, ha az föltétlenül 
szükséges. Pénzt kérhe
tünk olyankor is, mi
dőn a legkisebb gyer
mek valamely bájos
csacsiságot mondott.
Anyánknak, barát nőn le
nek írott lovat linkben 
dicsekedjünk gondtalan 
életünkkel.

Itt van az ideje, hogy 
a gyermekeket megmos
dassuk, fölöllőztessíik. 
Ne felejtkezzünk meg a 
legkisebbnek olyan nagy 
darab vajaskenyeret adni 
amilyent csak meg bir 
enni, lla leánykánk is 
volna: azt ilyenkor át 
kell fésülni és ki kell 
kérdeznünk arról, hogy 
mit olvasott délután. 
Lednykdkn ak m ostaná- 
bán igen jó olvasmány 
Jókai Mór életrajza, 
amely az ifjúság részé 
re készült.

Mielőtt sétára vagy 
fiirdőzni indulnánk, ne 
felejtsük cl a gyerme
keket megu zson náztaf- 
ni. Némelyek, akiknek 
tx módjukban van,
ilyenkor a telep cuk
rászdájába szoktak men
ni, de a cukrászdában 
is ajánlatos előbb kö
rülnézni, hogy nem ma- 
radlak-e ott ebédután- 
ról ingujjra vetkőzött, 
kártyázó férfiak. Ha 
maradlak volna: men
jünk inkább a tejcsar- 

I '.okba.

Séta a gyermekekkel, 
lehetőleg olyan asszony
ságokkal, akik még
mindig azt hiszik, hogy 
Ferenc József uralko
dik Magyarországon és 
nem értik, hogy micso
da divat ez a mai 
szoknyaviselet és levá
gott haj. A promend- 
don is lehetőleg olyan 
asszonyságok közé ül
jünk, akik becsmérlő- 
lég nyilatkoznak a mai 
nőkről és csak akkor 
vidulnalc föl. ha a ze
nekar valamely régi 
kor Ingót játszik.

A gyermekek ugyan 
még nagyon jókedvünk, 
de mi ne felejtsük el, 
hogy augusztusban va
gyunk, amikor már hű
vösek és rövidek az es
ték. A legkisebb gyer
mekre föltétlenül rá 
kell adnunk a kabátkát, 
lis bizonyára elnyerjük 
a Ferenc József-korabeli 
hölgyek elismerését, ha 
közöljük velük, hogy 
este sohasem járunk 
vendéglőbe, hanem gyer
mekeinkkel otthon vala
mi hideget vacsorázunk. 
Ilyen hideg vacso
rát lehet venni min
den fürdőhelyen az oda
való boltosnál. Tehát 
semmi ok sincs a ven
déglőbe való menetel
hez.

Ebben az időben föl
tétlenül otthon kell már 
lennünk, mert a legki
sebb gyermek hajlamos 
a hurutra. Azt pedig 
igazán nem Írhatjuk 
meg férjünknek, hogy 
a gyermek a nyaraló
ban megbetegedett. A 
vacsorának nem kell 
bőségesnek lenni, mert 
teli gyomorral nem le
het nyugodtan aludni. 
Lehetőleg aludt-tejel,
vajaskenyeret fogyasz- 
szunk vacsorára. Iía
friss a párizsi, az sem 
árt, mert azt többnyire 
szeretik a gyerekek.

Gyermekeinket lefek
tetjük. Miután ruháza
tukat gondosan átvizs
gáljuk, megvarrjuk a 
szakadt részeket. sza
bad clgondolkozni az 
életünkön, amely nem. 
mondható boldogtalan
nak. Hány boldogtala
nabb nő szaladgál esze
veszetten a világon, akit 
a sajdt könnyelmű
sége döntött bajba. Ad
junk hálát Istennek,
hogy békességben, nyu
galomban élhetünk. És 
lefekvéskor párnánkat, 
átkarolva, gon d o lju n k
szeretettel arra a férfi
ra, akinek zavartalan 
életünket köszönhetjük.

Megjegyzés. Ha mindezen tennivalók között 
mégis akadna egy üres óra, nem ajánlhatjuk 
eléggé egy-egy jó, klasszikus regényköteg elő
vételét. Az uj írókat nem föltétlenül kell is

merni, mert nem mindig megbízhatók, de a 
régi irodalom már ki vau próbálva úgy nyelv_c- 
zotileg, mint tartalmilag. Nagyon jó barát még 
ma is például Jókai és az öreg Dickens. — Utó

végre más asszonyoknak ezid-cben otthon be
főzni kell paradicsomot, meg mi egymást. Ne
mesebb dolog jó írók olvasmányaival foglal
kozni, mint a lekvárral.

Rakovszky belügyminiszter 
nyilatkozik a játékbank engedélyezésének erkölcsi 

föltételeiről
A elöntő szót Bethlen hazaérkezése után rendkívüli miniszter tanácson 

mondja ki a kormány
(A Reggel tudósítójától.) A pénteki minisz

tertanács elvben a játékkaszinó fölállítása nwl~ 
lelt döntött, ami politikai körökben annál na
gyobb föltiinést keltett, mivel köztudomású, 
hogy Rakovszky Iván belügyminiszter kezdet
től fogva ellenezte a játékbank engedélyezését 
és ezt az álláspontját részletesen kifejtette a 
pénteki minisztertanácsiban is. Tekintettel arra, 
hogy a kurnnány tagjai között ebben a kérdxSs- 
ben fönnálló ellentétekhez sokan messzemenő 
kombinációkat fűztek, A Reggel munkatársa 
szükségesnek tartotta, hogy beszéljen

Rakovszky belügyminiszterrel,
aki közvetlenül külföldi utjának megkezdése 
előtt a következőket jelentette ki:

•— Sohasem csináltam titkot abból a magán
véleményemből, hogy a jáiékbank fölállítását 
erkölcsi és rendészeti szempontból nem tudom 
helyeselni. Erre vonatkozó aggályaimat annak
idején éppen A Reggel hasábjain fejtettem ki 
és azóta semmiféle olyan momentum nem me
rült föl, ami álláspontom megváltoztatására 
birt volna rá. Erkölcsi éw rendészeti aggályai
mat kifejtettem a pénteki miniszlertanács'ban 
i8A a l'x'mzügy'nnnisiitcriwn részéről a já- 
tekbank fölállításának gazdasági előnyeit rész
letezték.

téliét, hogy ezek a gazdasági előnyök 
döntő súllyal fognak a latba esni, 

annyi azonban bizonyos, hogy hu u végleges 
donoes a játekbamk főiiáiIrtása mellett fog 

szólni,
az erre vonatkozó engedély megadását, 
olyan föltételekhez fogjuk kötni, amelyek 
biztosítják a teljes ellenőrzést és alkalma
sak az erkölcsi és rendészeti aggályok ki

küszöbölésére,
A játékbank fölállítására vonatkozóan egész 

sor ajánlat fekszik a kormány előtt, ezek kö
zött azonban csafc kellő jöhet komolyan szórni 
és pedig a zopnoti német ajánlat és a francra 
jáfékbanldnlajaonosoJc közös ajánlata. Annak 
ellenére, hogy elvben a kormány tagjainak 
legnagyobb része már is a jáfékuanlk róflúwi- 
tása mellett foglalt állást,

végleges döntésre csak Bethlen István, gróf 
hazaérkezése után fog sor kerülni, 

ment a kormány tagjai a miniszterelnök távol
létében Jicrn akarják megoldani ezt az erkölcsi 
és gazdasági szempontból rendkívül fontos 
kérdést. A miniszterelnök, A Reggel munka
társának megbízható értosülóso szerint, au
gusztus végén érkezik vissza Budapestre és ha 
az augusztus 28-i rondes heti minisztertaná
cson még nem vehet részt, akkor

a játékbank kérdésének megoldására rend
kívüli minisztertanácsot fognak összehívni, 

mert a miniszterelnök legföljebb egy-két na
pot fog Budapesten tölteni és szeptember lég 
első napjaiban továbbutazik Genfbe a Népszö
vetség tanácsának ülésére.

Mire keltett IX kilo dinamit 
Okoiicsányi Lászlónak?

Axtt moíid}aD hogy a socikes
taBag rohbant&s&ra haszaaálta

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap a főkapi
tányságon azt az értesítést adták ki a sajtónak, 
hogy a házkutatás Okoiicsányi bűnügyében 
nem járt semmiféle eredménnyel, a rendőrség 
nem talált és nem foglalt le semmit. Miután az 
Elektromos Müveknél megtartott házkutatá
son jelen volt Okoiicsányi védője, Altorjay Sán
dor dr. ügyvéd; megkérdeztük, hogy tuljadon- 
kópen mi mindent találtak a házkutatáson?

— Legnagyobbrészt az Elektromos Művök 
élelmezési osztályára vonathoz/) kartotékokat, 
iratokat, könyvelési dolgokat, a szekrényé
ben pedig egy 'marék kész vadásztöltényt 
és körülbelül egy kiló puskaport talátlunk. Rá
akadt még a házkutatás ugyanott körülbelül 
1% kiló dinamitra is. Nagyon sóik privát
levelet is leltünk, ezeket a leveleket magas
rangú urak, előkelő férfiak, állami tisztviselők, 
katonatisztek írták Okoiicsányi Lászlóhoz. 
Egyes levelekben szó van bizonyos keresztény 
mozgalmakról és nemzetvédelmi dolgokról. A 
lovclokct dr. Ecscdy Árpád rendőrfogalmazó
val, aki a házkutatást vezette, együtt olvastuk 
ol és miután a rendőrség azokban semmi külö
nöset nem talált, a levélcsomagot teljes egészé
ben átvettem a rendőrségtől mindjárt a házku
tatás befejezése után és azokat átadtam Okőli- 
csányi íjásziónénak. A dinanritot lefoglalta a 
rendőrség. A dinamit, Okolácsányi László sze
rint, 1920-ban, amikor még Zabaron gazdálko
dott, „a szikes talaj robbantására szolgált".

—■—i— in — ,i ««■ w w— aJráfjátoban vosk.
£vXl<nlu Pm&k Király Tel. i J. ios —3B dZeHwRy ut«a W ■ (Tort^-templ. Momb.f
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A Ritz előtt, ha zene szól
Akkor sajnálom a szegényt 
Ha olvas egy boldog regényt 
Szorulva a villamoson
Meg a hidon ha nekidűl
Bámúlni hogy a viz oson —
S ha lép vasárnap egyedül

• Mint úri ember, sarlatán 
Kaucsuk gallérral a nyakán 
S nyakkendőtűvel és igen 
Fényesre nyalt cipőiben 
Vagy hogyha a telisteli 
Csapatba ő is beleüli 
A Ritz előtt, ha zene szól 
(A járdán is hallani jól, 
Bent ünnepély foly, csoda b'ál) 
Lábujjhegyen ha odaáll 
S a kis lányát fölemeli

Bucsin
— Irta Márkus László —

Domboldalban nyári vendéglő, szellős fila- 
gória, s lejjebb parázs tűz pislákol. Szabó 
Dcnkó fehérre sikált lapitón hozza a flekként, 
hosszú késsel laskákat metél az illatos berbécs 
húsból és mi némán mártogatunk , borral, 
borssal és paprikával kevert mártásba és 
beszivjuk a nehéz küküUőmenti borok illatát. 
Vargabéles következik most, aztán megint 
ben' és most halkan rákezdi a cigány; a szé
kely ur pedig fölüti a fejét és ökle rászorul 
a kés nyelére. A Budvár fölött fekete felhő 
állt meg, a fekete nóta sürüdött felhőbe, ahol 
Budakirály lakott régen és tört kardok for
dulnak ki ma az émelygő földből. Lent, a 
Kornisvár düledékei (reáliskolát építettek a 
tetejébe) és jobbról a dombon a másik vár 
helye. Úgy is hívták őket, hogy „Székely 
támad" és „Székely bánja", dacos nevek el
omló bástyákon és kereken körül a leszálló 
éjszaka.

Reggel indultunk autón a havasba, kis fal
vakon át, hunos székelykapuk spalicerjc kö
zött. Szellős tetőn kinyílik a havas képe, mesz- 
szire tisztakék gerincek, ultramarin csúcsok, 
itt pedig hullámos lejtőkön virág, sárga vad
repce és lila bárányláb selyemkendő-mint ás 
réteken, s a közel hegyek oldalában friss szán
tás rozsdáink nedveszöld kender és puhasárga 
zab szőnyeg ábrái között. Fölfelé gurul a kocsi 
a fekete hegyek felé, már itt a Firtos, odébb 
Korond és a szűkülő völgyben Parujd mezte
len sósziklái. Itt térünk el a havasba, egyszerre 
záruló völgyben, remegő bükkös homályába 
furakodó utón és lent már a Bucsin kis patakja 
dalól. Óriás füzek hajlanak a viz kristályos 
góbéi fölé, — a rák kedves tanyái ezek, s a 
sima vízből apró zuhatagok ugrálnak, bukfen
ceznek, surrannak le visongva, feliértajtékos, 
rohanó sugárban, ahol a pisztráng lakik. A 
völgy szűkül, éles, tiszta levegőt fuj ránk a 
havas, már csak az ut és a patak fér a vad
disznólakta bükkös hegyek közébe, s a friss 
széna parfümjét pikáns Ízzel keveri s távol 
szénégetők füstje, amit idáig csap egy kóbor 
szélroham. Meredek falak két oldalt, mogyorós 
erdőszél, s a bükkök közé elvétve fenyő ve
gyül. A szürkés lomb és a mély zöld fenyő alatt 
vakmerő szerpentinen siklik föl az autó, desz
kás székelyek köszönnek szembe, borzas mo- 
kánylovak nézik gyanakodva a gépkocsit és 
irtott tisztásokon ölbchónyt hasábfa és kris
tály vizű csorgok és mély vízmosások, amelyek 
mind a patak felé ontják a csíráztató vizeket. 
Egyre följebb, a völgy mély szakadékká, szű
kül, a bükk helyett mindenütt tornyos fenyők 
sűrűje, lent zúgva rohan a patak és irdatlan 
magasan egy sas függeszkedik a makulátlan, 
hűvös levegőben. Ez a Bucsin, a Hargita vé
géhez záruló csúcsok tömbje, s mi fönt va
gyunk a hágón. A völgy magas tetővé simult, 
csak jobbfclől sötétlik a patak százméteres 
árka és egy pár forduló még és előttünk, mé
lyen, végtelen szépségben Székelyföld szive, a 
gyergyói völgyrengeteg. Itt állunk a lezuhanó 
lejtő szélén, erdők, ormok, völgyek fölött, 
csattiepertől piros rét közelién, s előttünk be
láthatatlan cirkusz Öblében városok, falvak, — 
lent sokszáz méter mélységben a gyergyói la
pos. Egész vármegyét belátunk és látjuk körül 
a gigászi havasok koszorúját, szemközt a kár
pitokat, — Istenem, Tölgyes, Bucsccs, a Rctye- 
zát, a Király kő, a fagarast zergelakta bércek 
itt rejlenek ebben a mérhetetlen tömkelegben-, 
amelyre könnyű köd kékje borul, amíg a mély 
lapost pártóson süti és könnyű smaragdfoltok. 
k(d twkázza a bujkáló nap. ösfenyők csúcsa 
fWw „nézzük a mélybesüppedt Gyergyói és 
fölöttünk, szinte kézzel elérhetően barna felhőt 

sx&, ^s a dübörög a homályban,
millió madár dalol, elvesző emberi kiáltás lob
ban ki itt. a magasban és valaki halkan meg
szólal, a kék hegyekm mutatva: inie, ott' a 
régi határ. '

Estére hazajöttünk, s most itt muzsikál a 
cigány. Körül a székely csönd, amely most 
feketén harmatozik az éjszakában, s elfödi a 
borvizek dús forrásait, a gyógyító kútfőket, 
s a messzi havasokat, amelyek öbleiben arany 
és szén terem, szűz erdők illatoznak és tenger
szemek tükrözik a csillagpitykés fekete eget, 
A cigány sir és hallgatják a székelyek, nehéz 
borok mellett, s a hegedű suttogásán átzug az 
áradt Küküllő zuhogása. Most megelevenedik 
a vadkan csapása a Bucsinban, árnyékok gör
dülnek a szomjuságoltó patakokba, most indul 
vadászni a farkas és vackán a medve pihenm 
fordul. Tépi a lelkemct a nóta és fojtogat a 
sirás: vad, fekete'alakok gyűlnek a szomszéd 
asztalnál, cigány os, idegen arcok, kémlelő 
szemek és a székelyfejek lekóltadnak a nehéz 
borok kupái fölé. Az árnyékból a fényre lép a 
Balkán, jajongő román aal nyi föl a hegedű
kön, messzire tűnik a Bucsin víziója és ebből 
a messzeségből hallani, amint valaki a. kék 
hegyekre mutatva, suttogja: az ott a régi ma
gyar határ. Este van, sűrű fekete csönd és 
ilyenkor leborul az ember az asztalra és a 
hazáját siratja keservesen.

— Wolff Károlyt alaposan kiporoJják a faj
védők. A pesti városháza egykori Napóleon
jára, Wolff Károlyra, bukása óta a. feledés 
jótékony fátyola borult. Ö is hallgat, róla is 
hallgatnak, csupán gazdálkodásának szomorú 
emlékei beszélnek róla és helyette. A bukott 
diktátort most olyan helyről leckéztették meg, 
ahonnan eddig csak bókot, szerelmi vallomá
sokat és puszikat kapott. Abból az alkalom
ból, hogy Friedrich Istvánt, a Keresztény 
Községi Párt alelnökét, egyetlen műszaki jel
legű bizottságba sem jelöltette Wolff, a „Szó
zat" vasárnapi számában többek közt a követ
kezőket irja: „Furcsa szint vet a Keresztény 
Községi Párt politikájára ez a hadmozdu
lat..." „Megértjük Friedrich István méltat
lankodását és föl'háborodósát is..." ..A Keresz
tény Községi Pártot, illetve Wolff Károlyt, 
úgy látszik, ugyanaz a szellem vezeti, amely 
szellem a választásoknál lehetetlenné tette a 
keresztény erők és tehetségek érvényesülését. 
Wolff Károlyn&k ezzel a rendszerrel szakí
tania kell, mert a párt értékeinek rendszeres 
mellőzésével olyan atmoszférát teremt, amely 
élőbb-utóbb robbantásra vezet. Friedrich Ist
ván mellőztetésénck története iskolapéldáját 
adja a politikai taiiintatlanságnak...“ stb. 
A fajvédők orgánuma végül még azt is meg
áll apitja, hogy a Keresztény Községi Párt 
„elég szürke képviselőkből tevődött össze." Ez 
bizony elég kemény kritika, ha meggondoljuk, 
hogy a fajvédők és Wolffék ismerik egymást.

— A belügyminiszter betiltotta „Az Ifjúmunkás** clmtl 
lapot. Haáz Kálmán felelős szerkesztő jegyzésével egy 
időszaki lap jelent mog Budapesten: „Az Ifjúmunkás'-. 
Ezt a lapot a hivatalos lap vasárnapi számának közlése 
szerint a belügyminiszter betiltotta. A miniszteri rende
let a lap további megjelenésének és terjesztésének meg
tiltását a következőkben okolja meg: a lap „a politikai 
tartalmú lapok számára előirt biztosítékot nem tette le 
— politikai vonatkozású, szélsőséges cikkeivel a tanonc- 
ifjakat állandóan munkáltatóik ollen izgatja és a fejlet
len ifjúságot az egyoldalú pártpolitika körébo igyekszik 
vonni; továbbá anélkül, hogy utcai és házaló terjesztési 
engodéliyel bírna, példányait országszerte lapmegbizottak 
utján a tanoncok között osztogatás és házalás utján ter
jeszti és igy a közrendet és közbiztonságot veszélyezteti**.

V

— Rónai Hédit csak a lapok adták férjhez. 
Néhány lap azt a föltünést keltő hirt közölte 
az elmúlt napokban, hogy a fiatal Gorup báró 
julius 16-án Badenben feleségül vette Rónai 
Hédit. Érdeklődtünk a házassági hir felől Ró
nai Hédi édesapjánál, Rónai Nándornál, aki a 
következőket mondotta:

— Azt hiszem, az újsághír nyári kacsa csupán. Julius 
Jí-án a leányom itt volt Budapesten, tehát Bécsben nem 
Köthetett házasságot, 
együttesen 
legénynek 
utazott el 
izgalmait.

Rónai ________ _______ .... *>«-
bics Jenő vizsgálóbíró előzetes véleményt kért 
dr. Minich Károly egyetemi tanár törvény
széki orvosszakértőtől arravonatkozólag, szük
ségesnek tartja-e a Rónainé elmebeli állapotá
nak rendszeres megvizsgálását. Minich tanár 
magahoz vezettette a fogházból Rónainét és 
orvosi megfigyelés alá vette. Ezt követőleg 
olyan véleményt terjesztett a vizsgálóbíró elé, 
hogy Rónámé kétségtelenül nagy hiszterika, és 
éppen ezért szükségesnek véli, hogy az asz- 
szonyt hosszabb időn át megfigyelés alá' ve- 
g»vcvizsgálóbíró erre rendelte el Rónainő 
elmeállapotának törvényszéki orvosi megvizs
gálását.

— Vázsonyi Vilmos ma délután Oiiieudébc utazik. 
Vázsonyi Vilmos ma délután utazik cl Bécsbe, ahonnan 
tovább folytatja útját Ostendébc. Külföldi útjáról, amely 
nincs összefüggésben a főváros külföldi kölcsönétnek 
ostendei tárgyalásával, szoptam bőrben érkezik vissza 
Budapostro.

JVrtry Albert koronnügyész- 
“*• c,l"",lr

n IÜ BICV gyunsfyut Cs8ANS ■ j kinél drágábban veszek
Singer J., IV, Egyetem-u. 11.

mert tudtommal a házasságkötésnél 
kell jelen lenni az anyakönyvvezetö elölt a vő- 
és a menyasszonynak. Ilédi csak julius 25-én 
és Bécs mellett, egy nagynéniénél piheni ki

Nándorné ügyében egyébként dr. Bu-

— Ismét megszökött egy „rendkívül elegáns* 
tőzsdebizoináuyos. Kövér Gusztáv följelentést 
tett a fölkapd tán ys ágon Usenkey Károly tőzsde
bizományos ellen, akinek 200 millió értékű mű
tárgyat és részvényt adott át. Csenkcy az át
adott értékeket elzálogosította, a pénzt pedig 
saját céljaira fordította. Amikor Csenkeyt ke
resni kezdték a (letektdvek, kiderült, hogy már 
régen megszökött! Budapestről. A vizsgálóbíró 
most elfogatóparancsot adott ki Csenkey Ká
roly ellen, a következő személyleirással: 
1890-lien született, 165—170 cm, magas, szeme 
kék, haja, s’zemöldöke szőke, arca borotvált, 
bajusza nincsen, rendkívül elegánsan öltöz
ködik.

— Három kisgyermek mégnémult a villám
csapástól. Zalaegerszegről jelentik: Zalabak- 
sán a villáim becsapott Kanizsai Péter házába. 
A villám a ház egyik falát kidöntötte, a. szo
bában levő három kisgyermek az ijedtségtől 
megnémult.

— Eltűnt egyetemi hallgató. Benke Miklós 
25 éves egyetemi hallgató néhány nappal ez
előtt eltűnt lakásáról. Szombaton délután egy 
rokona levelet kapott tőle, amelyben bejelenti, 
hogy Öngyilkos lesz. A rendőrség a bejelentés 
alapján megindította a nyomozást.
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— Laci enyhítő körülményei. Másfél kiló di

namit. , Egy kiló puskapor. Török. Vadász
puskák. Putron egy rakás. Magasrangu és köz
életi férfiak „nemzetvédelmi** korresponden- 
ciája. Propagandái rát ok, s egy még babérokat 
nem szerzett, csak alakulásban lévő titkos szö
vetség hivatalos nyomtatványai, levelezése. 
Ezt a hatásos komplexumot találták az Okolt- 
csátnyi Laci irodai asztal fiókjaiban. Hopp! nem 
csak most, utólag csempésztette be Laci va
lami jópa.i-tások‘ka.1 a fővárosi elektromos 
üzemű irodába a dinamitot és a puskaport és a 
regényes iratokat, amelyek mind oly ideálisan 
illenek egy kurzus  főhivatalnok asztal fiókjába? 
Mert persze a titkos egyesülés, amelynek ala
kulásáról a papírok regélnek, „feazafías" és 
„keresztény" lett volna. Meg a dinamit, az is 
„keresztény" és „hazafias" dinamit, nagyon 
természetes. Azzal egész biztosan kommunistá
kat, rothadt keresztényeket, kémeket, ellenzéki 
képviselőket, zsidókat szándékoztak robban
tani Laci és baj társai. Nem, nem, csak tréfá
lunk- Komolyan csak a legelvetemültebb 
destruktív roszhiszemuség foghatná rá Lacira, 
hogy utólag ezeket az enyhitő körülményeket, 
varázsolta az íróasztal fiókjába. Nem, mi hisz- 
szük, mii szentül .meg vagyunk győződve felőle, 
hogy ezek a hősies, magasztos, faj- és ország
mentő eszközök, úgymint a dinamit és a török 
ás a puskák és a patronok már a Lcirer-érában 
is ott. merengtek az Okolicsányi Laci hivatalos 
fiókjaiban. És valóban hihető-e, hogy az Okoli- 
csányi-csoport, amely nemeset és nagyot, álmo
dott szervező nyomtatványaival, tőreivel, pus
káival és a másfél kiló dinamitt-al, hogy az 
tényleg részes lehetne a Leircr Amália-gyil- 
kosságban? Tapadhat, a bűnnek ilyen alacsony 
salakja kezekhez, amelyek a magyar faj becsü
letéért és boldogságáért puskaport és dinami
tot. gyűjtögettek? És ha mégis... ha az ördög 
mégis e rajongó faji leventéket mellék
vágányra csalta, volna, ha a szerencsétlen 
magyar-holland lány ponyvaregényi halálát 
csakugyan Laci idézte elő, nem kell-e Laci 
javára írnunk a dinamitot, a patronokat, a 
nuskát, amelyek ez egyetlen sajnálatos bal
lépésével szemben fenkölt és harcos hazafias 
szive mellett olyan fennen szólana k? És maga 
a kirabolt és megölt Amália is, a túlvilág néma 
tisztásán sétálva, nem hajtja-é lo vajon sápadt 
vörös _ fejét, sajnálattal és megilletődéssel, s 
nem b'ocsátja^e inog a könnyelmű Lacinak ezt 
a szórakozott kis privát, gyilkosságot, a Laci 
idealizmusáért: a lőporért, a patronokért, a 
puskákért, a dinamitert? ...

— A magántisztviselők rendkívüli közgyűlésén Végiek 
3 szavazatot kaptak. A "Magyarországi Magántisztviselők 
Szövetsége egy hónappal ezelőtt rendkívüli közgyűlést 
tartott, amelyen az alapszabálymódositásokat kellett 
volna tárgyalni. A közgyűlés — amint A fíenoel meg
írta — az ellenzék magatartása miatt az uj alapszabályo
kat nem tudta .letárgyalni és ezért a vasárnap megtartott 
rendkívüli közgyűlés végezte el a kormányrendelet (Utal 
kívánt alapszabálymódositásokat. A vasárnapi közgyűlé
sen a Vági-csoport minden rendbontó kísérlete kudarcot 
vallott. A közgyűlésen Baján Gyula elnökölt, majd Fa
ragó László dr. előadó fölhívást a a jaódositott alapsza
bályok szövegét, amelyet a IwHigyminisztor ellenjegyzett 
és egyes pontjaiban változtatásokkal látott el. Kertész 
Miklós főtitkár bejelentette, hogy egy magántisztviselő 
határozati javaslatot nyújtott be. amely azt követeli, hogy 
a központi vezetőség „a szabad szó üldözését szüntesse 
he“. Az ellenzék határozati javaslatával szemben Ker
tész Miklós főtitkár terjesztette b» a vezetőség határozati 
javaslatát, amely szerint a közgyűlésnek tudomása vau ar 
ról, hogy a tagok egy jelentéktelen töredéke olyan tevé
kenységet fejt ki. amely a szövetséget létalapjában ve
szélyezteti. A szövetség az ilyen ■ fekvésekkel szemben 
utasítja a vezetőséget, hogy mindr i eszközzel védekezzék 
a rendbontók, munkája ellen. A névszerinti szavazás 127 
szóval 3 ellenében az ellenzék javaslatát elvetette és a ve
zetőség javaslatát fogadta el.

— «Héber Bernát nem kerül B-listára. Né
hány héttel ezelőtt általános megütközést kel
tett a hir, hogy llébcr Bcrnátot, akiaBarcsay- 
utcai főgimnáziumban 32 év óta tanított, 
B-listára helyezték. A teljesen, méltánytalan 
és indokolatlan nyugdíjazás tiltakozásra, bírta 
adudós tanár sokezer volt tanítványát és tisz
telőjét. Ennetk a megmozdulásnak oredmenyc- 
képen vasárnap kézbesítették Héber Bcrnátnak 
azt a határozatot, amely szerint hatályon kívül 
helyezik B-listára helyezését ás igy továbbra 
is folytathatja az iskola kötelékében kulturális 
munkáját.

— Elfogták a szezon első kabáttolvaját. Nyár
utó Íján tűnnek föl minden esztendőben a ka
báttol vajok. Most — nyilván a folyton válta
kozó idő miatt — valamivel ikorábban kezdtek 
meg működésüket ás egymásután érkeznek el
lenük a följelentések a rendőrségre. Tégnap 
egy detektív az Emke-kávéház közelében gya
núsnak talált egy fiatalembert, aki egy kabá
tot vitt a karján. Mindjárt igazoltatta őt és 
kitűnt, hogy a kabátot éppen az Emkc-kaye- 
házban emelte le a fogasról és a kabát- gazdája 
nem vette észre a tolvajlást. Az idei első 
kabáttolvaj ogy Pikler Andor nevű foglalko- 
zásuélkűli fiatalember, akit a rendőrf^óg őri
zetbe vett, __________

TenniSZOtŐk 240.000 K-tŰI Kertészti
v», AncWAsny-ul 30.

Mit csinált Pesten két napig 
Sir berbert Sámuel, 

aki öt év alatt mintaállamot csinált a Szentföldön 
„Thai is civillsatlon J° — mondotta Budapestről — „Én teljes egyenlő
séget teremtettem, igazságosan és sok megértéssel kormányoztam”

(A Reggel tudósítójától.) A Britt Birodalom 
minden ereje, hatalma ás tekintélye mögötte 
állott, mialatt mint ö britt királyi felsége kor
mányzója Palesztinát kormányozta, öt év 
alatt mintaállamot csinált a Szentföldön, a le- 
züllöt török tartományból. Országutakat épí
tett, amelyeken százezernyi autó száguld, több
nyire az amerikai Ford autói. Vasutakat épí
tett. és a rozzant török vicinális helyett angol 
háló- és étkezőkocsi robog a síneken. Iskolákat, 
templomokat, népjóléti intézményeket épített, 
nyugalmat teremtett a lakosság között és azt a 
földet, amely három világrész kapuja, Szuez
nek, az indiai útnak kulcsa, az angol világ
uralom szolgálatába állította. Az újjászülető 
Szentföldön fogalommá lett: a Fökormányzó... 
the Governor Generál... És most, hogy misz- 
sziója véget ért, nem Főkormányzó többé,

egyszerű angol polgár, Sir Herbert Sámuel, 
a/ci maga veszi számba- 16 hatalmas bőröndjét, 
amikor a Petőfl-téren kiszáll a belgrádi hajó
ból, hogy kétnapos szállására, a Hungáriába 
menjen. Szürke utiruhát visel és mégis min
denkinek föltűnik a déli korzón a javakora- 
bcli, magas, feketebajszu, barnaarcu férfi, aki
nek egész megjelenése elárulja az előkelő an
gol urat. Nem angol diplomata-típus, inkább 
politikusra, magasállásu államférfira emlékez
tet. így is van; a, háború előtt az Asquith-kor
mány államtitkára — Postmaster Generalje — 
volt, azután koronaügyész — Attorney Generál 
—, a Lloyd George-kormány alatt és ebből az 
állásból küldték főkormányzónak Palesztinába. 
Vele van a felesége, galambösz, karcsú angol 
lady, bájos bakfisleánya, Jessy és fia, a szőke 
James, nyurga, izmos, 20 éves „student". Ami
kor Sir Herbert a Hungáriába ér, első dolga, 
hogy

sajátkezűié# felel négy bejelentőlap tíz tu
cat kérdésére.

Azután kilép családjával a 309-cs III. emeleti 
szoba erkélyére, végigsiklik pillantása tündér
szép városunkon és elragadtatva kiáltja:

— See you, that is ciVilíSation... Nézzétek,
ez a civilizáció!

Amíg itt voltak, főleg a várost nézték. Lát
lak mindent, amit két nap alatt Pesten látni 
lehet. Az angol követség tagjain és egy ame
rikai orvosnőn, Miss Franckon kívül — aki ro
konuk ós tanulni jött ide — csak kevés ember
rel érintkeztek. Ellenben már korán délelőtt 
elindultak Budapestet nézni. Fehér hollószámba 
megy a rógente híres, ma már bizony vedlett 
„gumirádler" a pesti utcán és még ritkább, 
hogy idogénak kocsiké zzanak rajta.. Sir Her
bert így tett, fiákkerre ült, hogy jobban lát
hasson mindent, igy járta be a Várat, a kőr
útokat, a ligetet, az egész várost. A Hungária- 
szálló főportása megadta az instrukciót a ko
csisnak, merre menjen és Sir Herbert vezető 
nélkül eltalált családjával, mindenhová, ahol a 
magyar szellem és munka nagy alkotásait cso
dálni lehet. Sokan megfordullak a kétlovas, 
számozott fiákkor után, amely Palesztina, volt 
kormányzóját vitte két napig a pesti utcákon. 
Mosolyogtak azon, hogy

a kis flákkeren hatan ültek, mint egy nagy 
autón,

hátul Sir és Lady Herbert, a kisülésem Miss 
Jessy és Miss Violeéte Machent. a bakon pe
dig, a. kocsis mellett, James urfi. Hátha még 
ebédelni látták volna őket! A Hungáriában 
meg a Ritzben

Miss Violotfe, a lady komornája — lady 
maidén —, is ott evett a kormányzó aszta

lánál.
Sir Herbert Sámuel Budapesten is hű maradt 

ahhoz az elhatározásához, hogy a sajtó szá
mára nem tesz politikai nyilatkozatot. Mind
amellett A Reggel munkatársának módjában 
állott megismerni

a volt Palesztina! kormányzó politikai 
kijelentéseit,

amelyeket magánbeszélgetés során tett:
— Palesztinában — mondotta Sir Herbert 

Sámuel — i6 különböző nyelven beszélnek, a 
sokféle nemzetiségű és nyelvű népesség köré
ben gyakori a, féltékeny kedés és súrlódás. Ami 
az egyik népnek tetszik, az bánija a másikat. 
Egy-egy rendelet, néha olyan fölzúdulást vált 
ki az egyik oldalon, hogy ezt csak egy másik 
rendelet tudja lecsillapítani, amely viszont a 
másik oldalon izgatja föl a kedélyeket és ezt 
az izgalmat megint ogy újabb rendelettel lehet 
leszerelni. 

Palesztinában diplomatikusan kell kormá
nyozni, épp ezért a kormányzás nem 

könnyű.
Engem az ötéves kormányzás nagyon kifárasz
tott, ezért örülök annak, hogy hivatalom véget 
ért. A legnagyobb igyekezettel és lelkesedéssel 
dolgoztain Palesztina fölépítésén a legsúlyo
sabb időkben és ha ez némileg sikerült, akkor 
ezt azzal magyarázhatom meg, hogy

én teljes egyenlőséget teremtettem, igazsá
gosan, pártatlanul és sok megértéssel kor

mányoztam.
Sir Herbert most pihen, azután Londonba 

megy és az ősszel Indiába utazik ahol Lord 
Reádíng alkirály mellett ideiglenes jellegű, 
különleges missziót fog betölteni. Budapest na
gyon tetszett Sir Herbertnek, aki megígérte, 
hogy jövőre ismét ellátogat hozzánk. Érdekes, 
hogy valakitől a magyar politikai viszonyok
ról is kérdezősködött. A beszélgetés során

szóbakerült a numerus clausus, 
amelyről Sir Herbert Sámuel már hallott, de 
véleményt nem mondott. Csak annyit jegyzett 
meg, nem érzi magát hivatottnak, hogy a ma
gyar politikát bírálja:

— I am nőt competent, to criticisc Hungá
rián politics...

________ _ ___ (V. i.)
— Egy kokainista táncosnő leugrott a 70 mé

ter magas Akropoliszról. Athénből jelenti 
A Reggel tudósítója: Egy fiatal művésznő, aki 
az éjszakai életben közismert kokainista volt, 
az Akropoliszról, 70 méter magasságból, a, 
mélységbe vetette magát és minden tagját 
összezúzva, azonnal szörnyet halt. E« már a 
második öngyilkos, aki az Akropoliszról az el
múlt héten a mélységbe ugrott.

— Vasárnapi öngyllkoss&gok. Stcgcrwald/János 24 éves 
kocsis, aki az. elmúlt hetekben mór kötszer követett cl 
öngyilkosságot és mind a kétszer megmentették, vasárnap 
este a Tisza Kálnuln-téren harmadszor/ is fölakasztotta 
magát. Ismét észrevették, levágták és bevitték a 
Rókus-kórházba. — flartmann Gusztáv 36 éves nyugdíja
zott tisztviselő a tabáni temetőben morfiummal megmér-, 
gezte magát. — Bach Frigycsné, 39 éves rendőri fölügye
let alatt álló nő, a régi lóversrenytéron lugkőoldatot 
ivott. — Koró Gizella 19 éves cseléd a Stefánia-ut 25. 
szám alatti lakásán, — Oláh Katalin 22 éves cseléd Kis
fuvaros-utca 7. számú szolgálati helyén, szerelmi bána
tában lugkőoldattal meginérgezto magát. A mentők 
mindannyiukat a Rókus-kórházba szállították.

— Mit írnak angol és francia lapok a szom
bathelyi incidensről. A „Times" a szombat
helyi incidenssel kapcsolatosan visszhangot ad 
a magyar lapok véleményének, hogy az ániánt 
katonai ellenőrző bizottságának látogatásai, 
amelyek többnyire hamis információkon ala
pulnak, eredménytelenek és károsak. Az efféle 
incidensek csak arra jók, hogy a katonai el
lenőr zőbizottság fölösleges voltát bizonyossá 
tegyék. A francia sajtó sem tulajdonit a szom
bathelyi ügynek különösebb jelentőséget, ami 
abból is kitetszik, hogy pusztán a budapesti 
hivatalos jelentés közreadására szorítkozott és 
semmiféle kommentárt nem fűzött hozzá.

— Forduljunk mindennemű hitel- és financiális ügyben 
legnagyobb bizalommal hazánk békebeli legtekintélyesebb 
és legmegbízhatóbb bankcégéhez: a Róth Bankhoz, Buda
pesten, Vilmos császár-ut 45. Alapítási éve: 1906.

MM

a legtöbb háziasszony, ha bevásár
lásánál a valódi 
lékot követeli, ök

Okosan teszi

„ Francit“ kávépót- 
sulyt helyeznek 
arra, hogy min
dig a valódi, 
régen bevált 
„Franck” ká- 
vép6tl é kot 
kapják!... mivel 
ez használatban 
a legelőnyösebb
nek bizonyult. 
Ügyeljen bevá- 

1 sárlásainál
gyári védjegyünkre, 
a „kávédaréléra" X
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kaució melletti szabadlábraheiyezését
ma vagy holnap kérik

A volt belügyminiszter a hát
(A Bea (jel tudósít ójától.) Beniczky Ödön 

védői és barátai úgy határoztak, hogy a volt 
belügyminiszter szabadlábrahelyezese érdeké
ben csak a vádirat áttanulmányozása után 
adnak be leér elmet. A vádiratot pénteken 
küldte meg az ügyészség a budapesti büntető
törvényszéknek, amelynek elnöksége szomba
ton intézkedett a vádirat továbbításáról, úgy, 
hogy a bűnügyre vonatkozó összes akták a 
vádiratokkal együtt Medvés - Medico István 
vizsgálóbíróhoz kerültek. A vizsgálóbíró szom
baton délben fölkereste Beniczky t a barkó
utcai fogházban és rövid jegyzőkönyv föl
vétele után kézbesítette neki az ügyészi vád
iratot. A volt belügyminiszter a bűnvádi 
perrendtartásra hivatkozva, azt kívánta, hogy 
a vádiratot védőjének, Z&ora.v Miklós dr., 
illetően Vajda Ödön dr.-naik kézbesítsék és 
csak ettől számítsák azt a nyolcnapos határ
időt, amely a kifogások beadása céljából, ren
delkezésre áll. A vizsgálóbíró természetesen 
helyt adott ennek a kérésnek és

a vádiratot vasárnap kézbesítették Vajda 
Ödön dr.-nak,

aki ezzel kapcsolatban a következőket mon
dotta A Reggel munkatársának:

— A kérdés most az, hogy adwwA-e be kifogásokat az 
ügiiészi vádirat ellen, vagy pedig lemondunk erről a 
jogunkról csak azért, hogy a volt belügyminiszter ügyé
ben minél hamarabb főtárgyalásra kerülhessen a sor. 
Ennek a kérdésnek az eldöntése sok körülménytől függ, 
elsősorban attól, hogy adunk-c be kérelmet Beniczky 
szabadldbrahelyezése érdekében.

Jogilag az ügyészi vádirat föltétlenül megtámadható,

— Dreyfns kapitány unokaöccse temesvári 
lányt vett feleségül. A Bánát fővárosába — 
amint A Reggel temesvári tudósítója jelenti — 
érdekes nászutasok érkeztek: Jcan Jack Drey- 
fus, francia bőrgyáron? és fiatal feleslege, Stein 
Etus, Stein Ferenc temesvári fakereskedő 
húga. Az ifjú bőrgyáros unokaöccse a neveze
tes Dreyfns kapitánynak s egy évvel ezelőtt 
véletlenül ismerkedett meg a szép temesvári 
urileánnyal. Stein Etus orvos fivérével Pa
risba utazott a múlt évben s a vasúton ismer
kedtek összo Jcan Jack Dreyfusvtal. Mire Pa
risba érlccztek, a gyáros megkérte a müveit és 
szép temesvári lány kezét. Stein Etus azt vá
laszolta, hogy ha egy év múlva nem változtak 
érzelmei, szívesen a felesége lesz. Röviddel ez
előtt, egy év letelte után csakugyan jelentke
zett a szerelmes Dreyfns és a regényes házas
ságkötés megtörtént. Az esküvőt Elzászban, 
Mülliausenbon tartották, ahol a dúsgazdag 
Dreyfus-csalá'd tagjai teljes számban jelentek 
meg. A nászutasok most temesvári rokonaikat 
látogatják'.

— Szirmai Rezső: „Menekülő lelkek.“ Nagyon el- 
csöndesiilt a magyar elbeszélő művészet, ma mór ritka 
jelenség a magyar regény. Pedig termékeny, események
ben és forrongásban tnl bő korszakot, élt át a magyar 
társadalom — még mindig nem találta meg Íróját. Szir
mai Rezső, a fiatal irónentzedék tagja, a háborús eszten
dőkben nevelkedett, maga is érzi, hogy a magyar író 
nagy föladatai most már azok a társadalmi problémák 
volnának, amelyek az uj viharos évek alatt tornyosultak. 
De regénye, n „Menekülő lelkek", amely most jelent meg 
a Fővárosi Könyvkiadó kiadásában, nem háborús regény, 
még a béke csöndes éveiből való és ezért az Író szerényen 
bocsánatot kér. Pedig ez a regény mégis háború már, egy 
szegény falusi leány és egy üldözött tanító küzdelme, le
mondása, vigasztalan sorsat az a béke, amoliybc belepusz
tultak a jobb sorsra érdemesek. Szirmai határozottan te
hetséges ember; könnyed és jó elbeszélő, meséjo fordula
tos és érdekes.

— Szí. Lukácsfürdő hírneves szénsavas für
dői újból megnyíltak.

— Fronti önéletrajza magyarul. A Nyugat augusztusi 
kettős száma Freud Zügtnondnak, a psychoanalysis meg- 
nlapitójúnnk önéletrajzát közli. Ignotus, Karinthy Fri
gyes, Schöpflln Aladár, Szomory Dezső, Móricz Zsigmond, 
Nagy Lajos, Babits Mihály, Szép Ernő írásai díszítik még 
a számot.

o TÁV ÍRAT
A DIVATCSARNOK VÁSÁRLÓKÖZÖNSÉGÉHEZ

Forgalmiadót kormányrendelet augusztus 1-töl 
2°/0-r a leszállította. Súlyt helyez
vén vevőink érdekeire, amugyis kedvezményes 
árainkhoz ezentúl forgalmi adót nem 
számítunk,

A-BTii

a védők a vádtanácstól 
közepén ©Bkagyja a ffogházaft

■ mórt a kormányzósértés vétségére vonatkozó vád, amely 
a 'legsúlyosabb az összes vádpontok közöli, nem állhat 
a tiltott közlésre vonatkozó vád mellett. N. volt belügy
miniszter ugyanis saját vallomását közölte lo és e vallo
más tartalma miatt scmilyou elmen, tehát kormányzó
sértés elmén sem lehet vádat emelni. Az ügyészi vádirat 
Beniczky további fogvatartdsát kívánja, azzal a megoko-. 
lássál, hogy a volt belügyminiszternek nincs olynn va
gyona, vagy keresetforrása, amely szorosabb kötelékkel 
fűzné otthonához, inás szóval a szökés veszedelmét nem 
lehet kizártnak tekinteni. Véleményünk szerint azonban

ezeket a hiányokat teljesen pótolja az az óvadék, 
amelyet sznbadlábraholyczéa esetén letétbe helyeznénk, 

A Reggel értesülése szerint. Beniczky hatá
rozott kívánságára csak akkor adják be a 
védők a„ szabadláb rahelyezósre vonatkozó ké
relmet, ha ennek teljesítése elé már nem gör
dülnek akadályok. Illetékes helyen mar tör
téntek is puhatolódzások ebben az irányban es 

a tárgyalások annyira előrehaladtak, hogy 
a szabadlábrahelyezés utjából még ezen a 
héten elhárulnak az utolsó akadályok is 
és így könnyen lehetséges, hogy Beniczky 
e hét. közepeiáján elhagy Itat ja a fogházat.

Az erre vonatkozó kérelmet a volt belügy
miniszter védői fflíi vagy holnap terjesztik 
a vádtanács elé, az, óvadék összegére nézve 
azonban nem tesznek indítványt. Ennek meg
határozását teljesen a bíróságra bízzák, mert 
bármilyen összeget kívánnak is óvadékul, az 
rendelkezésre áll. A szabndlábrahelyezésre vo
natkozó kérelemről clsőfokon a vádtanács, 
másodfokon pedig, amennyiben ennek szük
sége mutatkoznék, a tábla fog dönteni.

— A gázlámpákról leszerelték a hirdetése
ket, de ti beszedett sok milliót nem adják visz- 
sza. A székesfőváros hifndetővállalata tavaly 
bérboadta a főváros utcáin leszerelt gázlámna- 
oszlopokat, amelyekre a bérlők hirdetőtáblákat 
szereltek föl. A hirdető kereskedők a vállalat
tal évi szerződést kötöttek és a megállapodás 
egyik pontja érteimében január első napjaiban 
lefizették a hirdetési dijak fejében kikötött 
sok-sok milliót. Ezek után a gázlámpaoszlopo- 
kat kibérlő hirdető kereskedők hetekkel ezelőtt 
megütközve tapasztalták, hogy az oszlopokról 
leszerelték hirdetőtáblájukat. Fölvilágosít ást 
leérteik a főváros hirdetőivállalatánál, ahol 
megtudták', hogy a gázlámpaoszlopokra rövi
desen villanylápnpákat szerelnek s ezért kel
lett eltávolítani az ő hirdetésüket. Az írásos 
szerződés értelmében a kereskedők tömegesen 
visszakövetelték a vállalathoz befizetett sor
sok milliót, de a vállalat a visszafizetést meg
tagadta. Most aztán tömegesen indítják a pő
réket a főváros hirdetővállalata ellen, mert a 
szerződés értelmében egy esztendeig tartozott 
volna a főváros a reklámhirdetésokot a lámpa
oszlopokon megőrizni.

- Szerencséjük van a faseista gyilkosoknak. 
Rómából táviratozza A Reggel tudósitója: Né
hány hónappal ezelőtt meggyilkolták a kato
likus ellenzék ferrarai vezérét, Don Minzont 
plébánost és az ügyészség a gyilkosság elköve
tésével több faselstút gyanúsított. A tegnapi 
fótávgyaláson az összes faseista vádlottakat 
fölmentették. Amikor a fölmentettek távoztak 
a bíróság épületéből, nagy tömeg tüntetett 
mellettük, amely a faseista indulót énekelte. 
"Érdekes, hogy ezeket a vádlottakat már má
sodszor vádolták gyilkossággal és másodszor 
mentették föl őkét.

— A szegedi villamos alapítójának háláin. A mngynr 
közlekcdésügy egyik legavatottabb szakértője, Rosenfeld 
Nándor, szegedi villamosvasúti vezérigazgató 73 éves 
korában Abbáziában meghalt. Az elhunyt négy évtizeden 
át állt n szegedi közúti közlekedés ólén, az egykori ló
vasúti nyomán ő alapította a villninosvnsutat, amely a 
Deszkái' után legnagyobb közi dtedósi hálózatunk. Holt
testét családja Szögedre szállít lat In. ahol másfél év
tizeddel ezelőtt elhunyt hitvese mellé díszsírhelyen teme
tik cl,. A vógtlszlcsségi szertartás e hó 4-én, kedden dél
után ,t órakor lesz a szegedi zsinagóga előcsarnokában.

a
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— „Megrágalmazott angol üzletember nyilat, 
kozata." A Szózat szerdai számában c cím alatt 
egy teljes hasábot szentel dr. Fred Chamior 
nyilatkozatának és oly önzetlen és elragadó lel
kesedéssel tör kópját a,z „angol flnancier" mel
lett, hogy már-már szinte azt hisszük, hogy 
Chamior ur is fajmagyar rózsabokorban jött a 
világra. A Reggel-W'k dr. Fred Chamier szemé
lyisége és egyénisége közömbös, cikkünknek 
nincs is egyetlen sértő vagy valótlan tényállí
tása, mi csupán a típust akartuk megvilágí
tani, nekünk Mr. Chamier csupán szimbóluma 
annak az angol, amerikai vagy franci-t fezőr- 
nek, aki a bolsevizmus összeomlása után Bu
dapestre jött és itt külföldi útlevele előtt meg
nyíltak az összes ajtók és paloták, hogy gigan
tikus slberüzleteit lebonyolíthassa. Álláspon
tunk igazolására a Szózat erkölcsi tanúját le
gyen s,zabad idéznünk, George A. Birmingham 
urat, akinc-k „Vándorútok Magyarországon'* 
(A iWayfaror in Hungary) cirnü Londonban 
most megjelent könyvének ismertetésére ugyan
csak szerdai számában egy egész oldalt szentel. 
Birmingham könyvében olvassuk: „Széchényi 
István szobrával szemben áll a mai napok ke
serű szimbóluma, a Ritz-szálló ... Itt isznak és 
táncolnak a világűr rablói, a nemzetközi pénz
emberek. A dögkeselyűk csoportosan jelennek 
meg ott, ahol hulla hever, de sehol sem teleped
tek meg oly sűrű csoportban, mint Magyaror
szágon a háború és a bolsevizmus után. N béke
szerződések készítői Magyarországot területétől 
fosztották meg. Az utódállamok ügynökei kap
zsink, kihívók, fönhéjázók, gyávák. A legna
gyobb kárt mégis a pénzügyi szemfényvesztők 
okozzák, akiknek csaknem sikerült aláásni a 
nép erkölcsét és tönkretenni tisztességét. A tör
ténelem vad iróniája nyilvánul meg abban, 
hogy Széchényi István tekintete e;zekro a jele
netekre esik."

— Vasárnapi csődök és kényszeregyezségek. A hivatalos 
lap vasárnapi száma a követkoző csödhirdetményeket és 
csődönkivüli kényszeregyezségeket közli: Havas Sicgfried 
budapesti (Murányi-utca 63) és Szepesi Zsigmond buda
pesti (Teleki-tér 3) kereskedőcégek ellen a budapesti tör 
vényszék a csődöt megnyitotta. A pécsi törvényszék 
Maver Gyula és Társa pécsi kereskedelmi cég olleu ren
delte el a fölszámolási tárgyalást. Csődön kívüli kényszer
egyezségek iránt a budaposti törvényszék megnyitotta az 
eljárást Kolossá Viktor Erzsóbot-körut 17. szám alatti 
vendéglős, Pogány Ferenc budaposti (Lajos-utca 1G9) laka-, 
tosárn- és redőnygyáros, továbbá a következők ellen: 
Jánoshalmi Mészhomok Téglagyár, Frenkel Pál cipő-, 
kereskedő (Osányi-ntca 10), Pintér Károly kereskedő 
(Király-utca 59/a), nolzmann Henrii: utóda gőzmosógyár 
(Hunyadi-utca 8), Bér ént és László kereskedő (Papnövelde-! 
utca 4—6), Székely-szappanáruház (Népszinház-utca 24), 
Griinfeld Miksa kereskedő (Hajó-utca 3), Grün József ke-, 
reskedő (Dobozi-utca 37). A vidéken csődön kívüli kény-i 
srxjrcgyezségi eljárás indult Markovics Árpád egri férfi, 
szabó, Horváth Antal szolnoki rövfdúrukcreBkedő, Sebők 
Kálmán karcagi feles haszonbérlő. Görbe Bálint jászdrok- 
szállási popirkercskedő és Muschong Pál szegedi asztalos-: 
mester ellon.

— Titokzatos gyermekholttest a Dunában. 
Vasárnap délután az Országháziról egy 5 <év 
körüli kisleány holttestét fogták ki a Dunáb'61. 
A kis lialott teljesen felöltözött volt és a 
rendőri bizottság megállapítása szerint, három
négy nappal ezelőtt kerülhetett a Dunába, A‘ 
rendőrség a nyomozást megindította.

— Nyári olcsóság. A Pori Áruház Rt. VII, Thököly-ut 9 
és I, Krjsztina-tór 3. szám alatti áruházaiban a szokásos 
nyári lol tározóé alkalmával az összes raktáron levő cikke
ket minden hirdetett árnál olcsóbban árusítják.

WSalámándéi*
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— A szekszárdi rendőrkapitány segített ki
kaparni a saját múltját. Sohase tudtuk volna,' 
hogy a szekszárdi rendőrkapitánynak mwífjais 
van, ha a rendőrkapitány ur nem vigyáz oly 
izgatott éberséggel erre az ő kis erkölcsi tőké
jére. De hát meg vagyon irva, hogy az igazsá
got a vak tyuk is kikaparja és ezt a közmon
dást most megtoldhatjuk azzal, hogy néha még 
a legéberebb rendőrkapitánynak is sikerül az, 
amit a vak tyuk minden esetben sikerrel de
monstrál. Úgy történt, hogy pár nap előtt 
Szekszárdra érkezett Diószeghy Miklós, nagyon 
bátor és kitűnő tollú budapesti hírlapíró és a 
rondőrkapitány lelkiismerete rögtön nyugta
lankodni kezdett.. Rendőri fölügyelet alá he
lyezte az ujságiról, akit egész napon nyomon 
követtek a szekszárdi rendőrök és detektívek. 
Diószeghy Miklósnak sejtelme sem volt arról, 
hogy ki a város rendőrkapitánya és miféle 
cselekedetek lapulnak meg múltja mögött. De 
ekkora rendőri kiséret láttára érdeklődni kez
dett a város polgárainál aziránt, hogy tulaj
donkénen micsoda rejtett kincseket félt tőle a 
rendőrkapitány. És a város polgárai elmond
ták azokat a borzalmakat, amelyek a szek
szárdi temető másfél tucat sírjához fűződnek 
és amelyeket a rendőrkapitány nem akart meg
bolygathatni a pesti újságíróval. A rondőrka
pitány tehát nyomra vezette az újságírót, ami 
nem nagy viszontszolgálat azért, hogy nagyon 
sok esetben az újságírók vezetik nyomra a 
rendőrkapitányokat. És az újságíró sikere ezút
tal csak annál nagyobb, mert a rendőrkapi
tány nem akarta nyomra vezetni az újságírót. 
Hogy mi lesz ezek után a szekszárdi rendőr
kapitánnyal, nem tudjuk. Nem a múltja miatt 
aggódunk. Tizennyolc halott nem olyan nagy 
sor, hogy amiatt okvetlenül baja esnek az em
bernek. De az ügyetlensége miatt mi lesz vele? 
Mert hogyan lehessen rábízni egy rendőrkapi
tányra egy egész várost, ha ez a rendőrkapi
tány még a saját múltjára se tud elég jól vi
gyázni. Pedig ezt a múltat talán több gond
dal őrizte, mint a várost.

— Prohászka püspök fOlgyógyult. A Rennel adott el
sőnek hírt arról, hogy Prohdszka Ottokár szókosfehórvári 
megyéspitepök mcybetcocdclt. A püspök kezelőorvosának 
tanácsára, hosszabb pihenőre Csopakra ment, ahol azóta 
teljesen fölgyógyult és vascírnap visszatért székhelyére.

— Uj nyomon keresik Bolgár Ferencné titok
zatosan eltűnt milliárdos ékszereit. Megírta 
-1 Reggel, hogy Bolgár Ferenc volt főispánnak 
a lekvégél milyen károsodás érte, amikor né
hány héttel ezelőtt Becsből Budapestre uta
zott. Bolgár Ferencné egy kézi lakk táskában 
több mint egyinllliárd értékű életszereit tartotta 
és amikor Budapestre megérkezett; a lakktáska 
eltűnt. A rendőrség akkor nyomban őrizetbe 
vett egy-két gyanús embert, de miután rájuk 
bizonyítani semmit sem lehetett, elengedték 
őket a főkapitányságról. Az azóta lefolytatott 
nyomozás érdekes fordulatot vett, amelytől re
mélni lehet, hogy a titokzatos módon eltűnt 
ékszerek talán mégis megkerülnek. A rendőr
ség ugyani.-; megái’ api tolta, hogy, abban a fül
kében, amelyben Bolgár Ferencné utazott, egy 
előkelő orosz társaságon kívül többek közöli a 
kupéban tartózkodott még egy ur, aki évitekért 
hordott és igazolványt mutatott föl a kalauz
nak. Ezt a cvikkercs urat fontos kérdések meg
állapítására ki akarják hallgatni, éppen ezért 
fölszólítja őt a rendőrség, jelentkezzen Halassy 
Barna rendőrkapitánynál a főkapitánysúg mi.

— Egyetemi tanársegédnek neveztek ki egy detektívet. 
A napokban egyetoini tanársegédnek nevezték ki Grimm 
Gyula államrcndőrségi detektívet. A debreceni egyetemen 
mint n fizikai tanszék tanársegéde fog működni Grimm 
Gyula, akinek különben nagyon változatos a pályafutása. 
Mérnöki vizsgát tett, bevonult katonának és a háború után 
mint nyomozótiszt működött az iiijyncvezctt T osztálynál. 
Később elkerült a katonaságtól, de továbbra is nyomozó 
maradt, előbb a miniszter elnökségen mint külön nyomozó
csoport vezetője működött és hir szerint a miniszterelnök
ség számára „szociálpolitikai*1 ügyekben teljesített nyo
mozásokat. A miniszterelnökségről áthelyezték az egész 
Grlmin-csoportot, amely csupa volt T-tisztekből állott, a 
főkapitányságra és még mindig mint fii pociién és közvet
lenül a minisztereiniiltséff alá tartozó nyomozócsoport mű
ködőit. A! Utólag különböző bizalmas megfigyeléseket, 
munkásügyekben való információkat gyűjtött a „szociál- 
poliiiknl** detektivesoport. A napokban föloszlott a Grliniu- 
csoporl, amelynek logtöbb tagját Grimm Gyulával együtt 
T» listára hoi*yozték. Ez. alkalommal kapta kézhez Grimm 
Gyula tanársegédi kinevezését a X. flzolési osztályba.

— Nagy tűz a londoni Marconi-gy árban. 
Londonból táviratozza A /íc/yneZ tudósítója: A 
M arcon i-társaság kísérleti telepén rövidzárlat 
következtében tűz támadt, amely az egész épü
letet és az ott fölhalmozott, nagyérlékü nyers
anyagot elpusztította. A tűzvész, amely a gyár 
sok fontos iratát is elhíurnyasztotta, több mint 
MOó font kárt okozott.

— .Vasúti Útmutató" augusztus—sz.eptoinborl nagy ki
adása most Jelent meg, fíűnfalvy Ede ny. Mav. *< 
ügyelő és ncmeskéri Kiss Jenő Máv. főcllenőr szeri osz- 
tósében. Már most közli a Máv. vonalain még csak 
augusztus 10-óu életbelépő nagyon fonton változásokat. 
Kapható n vasúti és minden más könyv- és uJsugurusHo- 
tinl, valamint a trafikokban. _____
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Hajnali orgonaszó
Szomory Dezső manzardbirodalmában
„Sába királynődéiről, akit imád, Shakespeare-ről, akit 
gyűlöl s az ifjú Lord of Errol-ról, aki Oxfordban volt diák

(A Reggel munkatársától.) Vasárnapra vir
radó éjszaka a dunaparti étterem terraszáról 
jövet, lassan bandukolunk végig a sötét Bel
városon. Egyszerre valah onnét a magasból, a 
házak teteje alól, vagy egy nyitott ablakon ke
resztül, orgonaszó ömlött alá. Elolvastam az 
utca nevét:

Sütő-utca 2

E boldogtalan utcában, e szám alatt, tudtam, 
Szomory Dezső lakik. Az orgona, a költő 
manzardbirodaImának barokk büszkesége — a 
költő százszor elmesélte: valaha a híres kardi
nális Poldo Pezzolié volt, aki azt Azibrey 
Beardsleytől, a pikáns „Story of Venus and 
Tannhauser" szerzőjétől kapta ajándékba. 
Fölülről majesztuózusan zúgott a híres 
hangszer, amig vitt a lift föl a magasba és 
végül is koromsötét emeleteken, l’olyosólabirin- 
tusokon, csigalépcsőkön keresztül eljutottam 
az utolsó ajtóhoz, amely mögött az orgona 
zengett. Egy lépés még és a plafon transz
parensei alatt meglátom a költőt, sárga selyem
ingben, nyersselyem éjjeli ruhában, escarpcn- 
ben és zöld selycmharisnyában, amint hátra- 
csukló fejjel simogatja az orgonát. Némán 
hallgatom az ajtó függönye mögött a katolikus 
zsoltár-melódiát. Egy mozdulat és észrevesz. 
A szeme tágra nyílik, a lábai abbahagyják a 
fujtatást és az orgona szuszogva kifullad.

— Kedves barátom... — és tárt karokkal siet 
felém Szomory Dezső. Az íróasztalához ültet. 
Hét méter hosszú s valóságos departementjai 
vannak. Egyik részében a drámáit, a másik
ban regényt, a harmadikban talán memoirja.it 
írja. Irtózatos tömege a kéziratoknak min
denfelé. Kiderül, hogy „Sába király nőjé“-nek 
drámáján dolgozik, amelynek a kedvéért hé
berül is tanul.

— Meg kellett tanuljak héberül a nagyszerű 
asszony kedvéért — mondja —, hogy megért
hessem őt. Rcnan, Mommsen, —■ ezek nem for
rásmunkák. Én le akartam szállani a biblia
magyarázatokig, le a Targun Séni-liez. a kal- 
deusi és babilóniai mitológiához. Hogy Rcnan, 
Mommsen, lfalévy meg Goldzieher . ezekkel a 
dolgokkal foglalkoztak, az semmi. Igazság 
szerint nekem kellett volna clmennem a líbiai 
sivatagoknak azokhoz a forrásaihoz^ ahonnan 
ők maguk is merítették Sába törzse legragyo
góbb virágának történetét. De meg kellett elé
gednem u Targun Sénin kívül a Midrassal és 
a Sir ha Sirimmel, mert eredetiben akartam 
olvasni ezt a csodálatos történetet. Az is bor
zasztóan hiányzik, hogy az arabsot nem tu
dom, de ezt most már késő megtanulni. Ezzel 
a „Sába királynő'*-vei tulajdonképen még 
senki sem foglalkozott, mert a komolytalan 
operák — Goldmarké és Gounodé —> közepes 
Jibrettistábnak kísérletei voltak csupán, ürügy 
arra, hogy Goldmark és Gounod keleti muzsi
kát, csinálhassanak. Én aztán elmentem ezután 
a Belkisz királyné után — mert ig.v hívják —, 
ez a „Reggel királynője, gyöngye" — Félix 
Arabiae —, aiki 7 évig utazik Jeruzsálem felé, 
hogy Salamon királyt meglássa. Viszont ez a 
Salamon egy fenegyerek, aki uralkodik az 
egész világon és Jeruzsálem fölött, de legin
kább az ágya fölött — mert ezer felesége van 
—, ezer felesége és ezer paripája, amelyeken 
fölváltva lovagol. Erii az állatok nyelvét, tud 
beszélni a madarakkal s ha. délután lefekszik 
aludni, hogy a nap a szemébe no süssön, ma
dárhadával sötétíti cl az egei. Szóval, ablak
függöny helyett sasokat és keselyüket, durvá
kat és héjjákat és pacsirtákat használ. Egy
szóval én itten leszállottam az őskori történet
nek a legmélyére, a bibliamagyarázatoknak 
legsötétebb örvényeibe s miután ezt most mind 
kihajítom magamból és úgyszólván elfelejtem, 
újra kezdem az egészet, most már, merőben az 
én fantáziámmal, öt rövid fölvonás, ahogy ez 
lervezvo van, ebből körülbelül három van tel
jesen készen, a két utolsóhoz két jó éjszaka 
szükséges, akkor megteszek az egésszel. Embe
rek, állatok és főleg madarak a főszereplői en
nek a bibliai legendának és a madarak a leg
kedvesebbek ebben az egész történetben...

— Hol kerül színre?
— Én úgy dolgozom most, ama régi recipo 

szerint, hogy nem gondolok semmiféle szín
házra. mert ha arra kéne gondolnom, mindjárt 
meg volnék akadva, hogy talán folytatni sem 
tudnám. De ez ig.v is van jól, mert az igazi 
gyönyör, az igazi élvezet körülbelül addig \tart, 
amig a plasztikus mca valósi tás mindem faj
dalma el nem következik. Az, amit én akartam 
itt csinálni, ebben a „Sába királynő.|e“-ben, 
nőm is volna más, mint egy őskori emberiség
nek a hanyatlása és vége, amaz uj emberiség 
föltünésének hajnalán, amelyben Krisztus az 
első ember és az igazi Isten. Miközben dolgo
zom. rájövök arra, hogy nagy elődeim a dráma- 
írásban borzasztó tévedésekben voltak és innét 

van, hogy a dráma úgy tűnik, hogy ma már 
el is virult egészen. Különösen Snakcspear-re 
vagyok dühös, akit egy magyar közhangulat
tal ellentétben, megvallom, egyszerűen gyűlö
lök. Gyűlölöm ugyanis azt a trágár, piszkos- 
körmü, műveletlen fölűletes Shakespeare-t, aki 
összehadar tücsköt-bogarat a tízezer angol szó
ból álló hangszerén, amelyet nem szabad és 
nem lehet senkifiának utánozni, mert hiszen 
nemcsak azokat a trágárságokat szedi föl, ami
ket egy angol istállónyelv nyújt, hanem a 
diszn óságok tekintetében még a francia durva
ságokat is átveszi magának. Én úgy vagyok 
Shakespeare-rel, mint egy francia író volt 
Balsac-'kal, hogy folyton azt ordítom neki: 
„Tűnj el a szemem elől!" Mert ennek a tűnj el 
igének van valami tündéri varázslatos ereje és 
távolról sem azonos az olyan kifejezésekkel, 
mintha például azt mondanám: takarodj vagy 
pusztulj! Mert azzal, hogy' azt mondom: tűnj 
el! egy pillanatra tényleg eloszlik, mint az 
árny, de a következő pillanatban még borzal
masabb- figurájával tér vissza ós akárhogy 
gyűlölöm és akárhogy próbálom, nem tudok 
szabadulni tőle és egész hosszú éjszakákon, 
amikor itt ülök és dolgozom, mégis csak itt 
van velem a szobában. Soha el nem fogom 
felejteni, amikor Oxfordban voltam az egyete
men, ahol nagyrészt fiatal angol mágnásfiuk 
voltak, az ifjú Lord of Erről-nxxte. azt mond
tam alázatosan és irigyen:

— Maguké Shakespeare.
Amire Lord of Erről ezt felelte:
— Sajnos...
Szomory most elhallgat. A feje hátracsuklik 

a gótiküshátu széken, vékony ujjai között 
csonkig égett a cigaretta. Nesztelenül felállók 
és búcsú nélkül távozom.

Egyed Zoltán

— Amundsen ismét az északi sarkra készül. 
Ellsvorth Newyorkba érkezett és kijelentette 
a sajtó képviselői előtt, hogy az északsarki 
röpülést Amundsen vezetése alatt ismét meg 
fogják kísérelni. Az expedícióhoz léghajó sok
kal jobban megfelelne, mint a röpülőgép. .A 
második északsarki ut költségeit azokból a be
vételekből fogják födözni, amelyeket az első 
utón fölvett filmokért kapnak. Úgy számítják, 
■hogy az előadásokkal és könyvekkel együtt, 
amelyek az útról megjelennek, a bevétel mint
egy 85 millió dollárt fog kitenni,

ÁRUHÁZ RT
VII, Thököly-ut 0 és Krisztina-lér 3

leltározás
tartama alatt augusztus 15-ig a raktáron 

levő cikkeket minden

hirdetett árnál olcsóbban
árusítja, u, m.

női és férfi gyapjusetfvetet 
crepe de chine 
japán selyem 
Eponge, grenadln 
mosó marosain 
mosó voal, vásaon 
slffon. sefflr, asBtalnemU 
női és férfi fehérnemű 
harisnya, keztyU 
és fUrdóruhék 
dús választékban

1j 2, 3 és 4 méteres 

maradékok 
minden elfogadható áron

memoirja.it


10 aReccel 1925 augusztus 3.

Búd János: Szívesen KőtűnK Keres
kedelmi megállapodásokat bárkivel 

A pénzügyminiszter beszéde a soproni íparKiállitás megnyitásán
Sopron, augusztus 2.

(A Béggel tudósítójától.), A soproni íparkiálli- 
tást amel'yet a soproni .keres ke delhii és ipar
kamara rendezőit fönnállásának netvenötödik 
évfordulója alkalmából, vasárnap délelőtt 
10 órakor nyitotta meg a kormány képvisele
tében dr. Búd János pénzügyminiszter. A? rossz 
időben is nagy érdeklődés nyilvánult meg ~n 
kiállítás iránt. Az előkészítő bizottság nevé
ben Simon Elemér főispán üdvözölte Búd .Já
nos pénzügyminisztert, aki válaszában min
denekelőtt megköszönte a maga és a kiállítás 
védnöke, Eszterházy Pál herceg nevében a me
leg fogadtatást s azután 
következőket moDdta:

— A kiállítás talán úgy néz ki, 
gyáripari kiállítás lenne, ez azonban 
meg. A gazdasági étet verseny és küzdelem nélkül meg
lenni nem tud, a versenynek meg kell lennie a nemzetek 
között és meg kell lennie az egyes gazdasági ágak között 
is. Ez az ellentét azonban sohasem fajulhat el odáig, 
hogy az egyik a másik kárára legyen, mert egy érdek 
van csupán:

nz érdekek

többek között a

mintha speciálisan 
senkit no tévcsszon

szolidaritása, harmónia a különböző gazda
sági termelési ágak között.

nyújtani, ezzel! lehet fejlődni és igy lehet 
ország gazdasági jövőjét.

A' sarkkő a mezőgazdaság,
do ez sem fejlődhetik, ha nincs ott mellette a minden 
irányban fejlett magyar ipar, ha nincs kereskedelem, 
amely továbbítani tudja az ő termékeiket.

— Sokszor hangoztatják, hogy mi állunk ellen a keres
kedelmi és gazdasági megállapodásoknak. Kérdem, vnn-o 
igazságtalanabb állítás ennél? Hát nem mi hirdettük első
nek Portoroseban, hogy Európa a mai szétdarabolt súgó
ban, a száz év előtti állapotába való visszahelyezésében, 
amikor a vámsorompók úgyszólván puskalövésre vannak, 
meg nem élheti A magyar kormány hirdette elsőnek, hogy:

Szívesen kötünk kereskedelmi megállapodásokat és 
szerződéseket bárkivel Is. Lehetetlen azonban azt

Ez tud erőt 
kiépíteni az

Hiába szakadtak meg az osztrák 
tárgyalások, mégis meg kell 

szűnnie a drágaságnak
A kisgazdák nem hajlandók gabonaexportjukat 
kiszolgáltatni a gyáripar túlzó követeléseinek

(A Reggel tudósítójától.) ’Aa osztrák-magyar* 
p rüvi zórtum ra vonatkozó tárgyalások meg- 
ezalcadása mozőgazdasági és kereskedelmi 
körökben igen nagy megütközést keltett. 
A nemzetgyűlés gazdakép visel őtagjai máris 
elhatározták, hogy a kormánytól

részletes fölvilágositást kérnek nemcsak a 
tárgyalások megszakadásának okairól, ha
nem arra vonatkozóan is, hogy ezek után 
minő lépéseket készül tenni a kormány 
a magyar termésfölöslegek értékesítésére.

A gazdaképviselőle mozgalmáról megkérdeztük
Rubinok István

képviselőt, aki ezeket mondta A Reggcl-nek: 
rí Értesülésem szerint az osztrák-magyar tárgyalások 

megszakadása nem jelenti a tárgyalások meghiúsulását. 
Ausztria elzárkózása esetén ugyanis nekünk is módunk
ban áll reprcsszálidkkal élni, ami nem felelne meg az 
osztrákok érdekeinek sem. Nem tudom, igaz-e az a® osztrák 
magyarázat, hogy a provizóriumra vonatkozó tárgyalások 
a magyar gyáripar túlzott követelésein borultak föl, de 
ha ez a magyarázat megállja a helyét, akkor máris ki, 
jelenthetem,

semmleseire sem leszünk hajlandók gabonaexportunkat 
kiszolgáltatni a magyar Ipar tulkövctclísetnek.

'A Reggel munkatársának értesülése szerint 
Mayer. miniszter kedden délelőtt az állami 
erdőgazdaságok megtekintésére elutazik a 

fővárosból
és így könnyen megtörténhetik, hogy a termés
értékesítésre vonatkozó megbeszélést három- 
fiegy cl fogjuk halasztani, A. gazda-
képviselők mozgalmától függetlenül ih'iní/ce- 
zést fognak keresni a kormány illetékes tag
jaival a kereskedelmi érdekképviseletek ve
zetőiis, akik ugyancsak megengedhetetlennek’ 
tartják, liogv az osztrák-magyar tárgyalások a 
gyáripar túlzott követelései miatt hiúsuljanak 
meg. Erre vonatkozóan

Vértes Emil,
a Főv^rösf Kereskedők Egyesületének elnöke, 
a kővetkezőket mondotta A Reggel-nok:

— A kereskedők szempontjából már maga az a körül
mény is súlyosan káros, hogy a tárgyalások ily hosszan 
elhúzódtak. Ugyanis a kereskedők nagyrészo arra várt, 
hogy mégte csak véget érnek a tárgyalások és ezért 
annak várható befőj oztólg

tartózkodtak az ára behozatalától, remélve, hogy, majd 
olcsóbbak lesznek a vámtételek.

'4 fogyasztóközönség is azt remélte, hogy mihamar bo 
fog következni az olcsóbbodást a vámtételok leszállítása 
folytán. Most, hogy a tárgyalások megszakadtak, a holy-j 
zet a legrosszabb, mert most aztán

sem a kereskedő, sem a fogyasztóközönzég nem tudja, 
hogy, mit várjon

s ez a bizonytalanság még nyomasztóbban fog hatni a 
kereskedelemre. A gyáriparosok ebben a kérdésben épp 
oly helytelenül egyoldalú álláspontot foglaltak el, mint 
a forgalmi adó kérdésében. Pedig

a gyáriparnak bele kell nyugodnia a Vámtételek le* 
Beállításába, mert a drágaságnak inog kell végre 

szűnnie,
Amig a vámtételeket a behozott árura le nem szállít
ják, addig itt olcsóbbodás nem lehet, noha már mindenütt 
megindult ez a folyamat.

kívánni tőlünk, hogy misok előnyére és magunk 
kárára szerződj önk.

Ha nézem azokat az intő jolekot, amelyek hói pénz
ügyi válságban, hol más természetű gazdasági válságban 
jelentkeznek a világgazdaságban,

abban
lassan

az erős meggyőződésben vagyok, hogy Európa 
át fogja érezni azt, hogy önmaga megmenté* 

sóról van szó.
Búd János ezután Wimmersperg Frigyes 

báró kereskedelemügyi államtitkár cs Spiegel
Szigfrid királyi tanácsos, kamarai elnök ve
zetésével a kiállítás megtekintésére indult. 
Déli 12 órakor ugyancsak az Erzsébet-kertbcn 
kétszázteritékes diszebéd volt, amelyen Simon 
Elemér főispán mondta az első fölköszöntőt a 
kormányzóra, Spiegel Szigfrid Búd , János 
pénzügyminisztert, Tais Károly Esterházy Pál 
herceget, Thurmer Mihály polgármester pedig 
a vendégeket köszöntötte föl. Búd János pénz
ügyminiszter megköszönve az üdvözlést, majd 
igy folytatta:

— Még csak másfélévvel ezelőtt a pénzügyi összeomlás 
ez bekövetkezik, 

amely talán vég- 
Dönteni kellett 
az ország, meg-

összes jelenségei mutatkoztak és ha 
olyan társadalmi fölfordulás jött volna, 
zetesebb lett volna az átélt időknél, 
arról, hogy milyen irányban haladjon
úlütsnk-o a meredély szóién a nemzetet vagy bnkjók belet

A kormány ilyen körülmények közt kezdte meg a 
tárgyalásokat a külfölddel

és bármiképen nyilatkozzanak is a szanálásról, ogyet 
nem lehet'megtagadni tőle: azt, hogy

megteremtette az előfeltételeit az
sági fejlődésnek.

— Tudom, hogy az átmenet nem 
gokkcl kell megküzdeni. Do hiszen
kedvező előjelek és ha meglesz a határozott akarat, amely 
egy kormányzatnak sino qua non clőföltétele, akkor a 
gazdasági élet erősödóso be is következik. Megtettük az 
első lépéseket. Mór csak napok választanak el attól, 
hogy a beruházási program megvalósítása megkezdődjék.

egészséges gazda*

könnyű és nehózsé- 
mrfr mutatkoznak a

Forgalmi Bllenőrök és pesti iskolák 
gyárilag készítik az „íístermelőT igazolványokat 
A csarnoki és piacs árusak OijjafsSuSása az árusítást szabá- 

rendesetek miatt
(A Begyei tudósítójától.) Ezerkétszáz csar

noki és piaci árus gyűlt össze vasárnap dél
után a régi íképviselőházban, hogy helyzetük 
javításáról tanácsJkozzonak és a főváros köz
élelmezési bizottságától sérelmeik orvoslását 
és az árusítást szabályozó rendcletek megvál
toztatását követeljék.

A vásárcsarnoki és piaci árusításra vonat
kozóan ugyanis még mindig egy 1836-ban 

kiadott szabály rendelet van érvényben, 
amely — igy mondják az árusok — a piaci 
kereskedelem és a fogyasztóközönség érdekei
vel egyaránt ellenkezik. Eveken át folytattak 
küzdelmet az árusok, hogy ennek az elavult 
i*endeliednek. megváltoztatását elérjék, ez év 
júliuséiban Kiadott végre a főváros tanácsa egy 
uj határozatot, ez azonban még a régi rende
lettel szemben is visszaesést jelent.

Struczky Sándor elnök! megnyitója után Laczkó Sán
dor titkár foglalkozott a vasárnapi nagygyűlésen n régi 
rendelet és nz nj tanácshatározat visszás intézkedésével, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a vidéki ál-kereskedők és 
ál-termelők háttérbe szorítsák a legális piaci kereskedel
met. Ezek a „bátyusok" nem fizetnek helybért, nem 
fizetnek forgalmi adót, tmlg a legális árusokat, akik évek 
hosszú sora 
pest gyomrát

óta a legmegWzhatóbban szolgálják Bwla-

ttzcnnégyfélo adó sújtja.

az előadó: mennyire fontos volna, hogy aHangsúlyozza
vidékről hozott tojot és tejfölt no utólag vizsgálják meg, 
hanem mielőtt a fogyasztó azt megveszi. A rossz tejfölt 
és tejet itatják ezok a vidéki tcjhamlslfók a csecsemők
kel, akik bclliurutot és más súlyos betegségeket kapnak, 
Belopatoczky Kálmán, a Füszerkcreskcdők Országos Egye*

iáltaOllálL urisiohöfí
ansaíag izi$80S jö minőségben
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sületénok szolidaritásáról biztosította a nagygyűlést, majd 
dr. Rosenák Miksa törvényhatósági bizottsági tag a köz- 
élolmezési bizottság támogatását holyezte kilátásba. 
Holliinder Jenő a Kézműves- és Kisiparosok Országos 
Szövetségének együttérzését tolmácsolta, majd • belekez
dett egy mondatba, amelyben Vasi József népjóléti mi
niszter nevét említette. Mielőtt azonban mondatát befe
jezhette volna,

a rendőríanácsos utasítására az elnök figyelmeztette, 
hogy a miniszter nevét ne vonja belő a vitába,

csak a határozati javaslattal foglalkozzék.

Bródy Ernő dr.
szólalt föl ezután. Mint fogyasztó, azonosítja magát á 
határozati Javaslat minden egyes pontjával:

— Lehetetlen állapot — mondja —, hogy egy 1896-ban 
kelt rendelet szabályozza inóg ma is a csarnoki és piaoi 
forgalmat. Hát azt hiszik az illetékesek, hogy harminc év 
óta nem változott semmit a gazdasági élet és a megél
hetés lehetőséget Vájjon létezett-e például 1896-ban a mai 
gazdasági élet legnagyobb rákfenéje: a forgalmi adót 
Elég volt a handubamlázó, szónokló Budapestből, most 
az alkotó, dolgozó Budapest korszaka következik. Rövi
desen összo fogjuk hívni a közélelmezési bizottságot, hogy 
a piád árusok jogos követeléseinek érvényt szerezzünk,

Darvas Ferenc törvényhatósági bizottsági tag rámuta
tott arra, hogy a mlniszcri rendelettel) és tanácsi határo
zattal ollentótbcn

a forgalmi ellenőrök gyárilag állítják elő az őstermelői 
Igazolványokat,

amelyok lehetővé teszik, hogy bárki, áld ez igazolványok 
tulajdonába jutott, egész napon át for/zaimi adó és hely
pénz fizetése nélkül árusíthasson. Kovács Béla piaci árus 
hozzászólása után dr. Csdryl Miklós, a csarnoki ós piaci 
árusok ügyésze, mondott * •• • —
kiegészítette azzal, hogy 
de még

nz Egressy-utl nőiskola

beszédet, 
nemcsak

Bnrvns Ferenc adatait 
a forgalmi ellenőrök,

is állít 
ványokat.

Volt rá eset, hogy villamoskalauzt _____ ti /u |u(.
kozásnélküli egyént neveztek ki ilymódon őstermelővé" A 
Máv. tarifapolitikája és a drága helyárak egyaránt imzá 
járulnak az ólokmiszcrck drágaságához. Jellemző például 
hogy amíg Szentesen l.loo.ooo koronáért adnak egy 
ZSJüSZ xr,ter"” '■ *-»*••

laVMto‘egyKttn,8u eb

ki

f?S

istennőiül igazol*

Thököly-uti foglal-

10> HŰ9 2Ívidékre bérmentve küldünk/ 
(Kivéve rtes ét cwAar után)
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Töke bő ség cl világpiacon
Olcsóbb a pé^z, csak a bizalom ávága

(A Reggel tudósítójától.) Az év második' fele 
a világ piacának örvendetes javulásával kez
dődött. A jegybankok kamatrátája mindenütt 
lassú csökkenésben van,

a 11%’Os leszámítolási kamatláb eltűnt a 
világpiacról,

júliusban a rövícUe járatú hitelek Európa min
den piacún olcsóbbakká váltak, az egy 
Amsterdam kivételével, ahol a napi pénz" a 
múlt hónap közepén hirtelen ugrással 1%%-ról 
2%%-ra szökött föl és pedig azért, mert 
Amsterdam állott elém annak a gigantikus 
gumispekulációnak áruban és részvényben 
egyaránt, amely az elmúlt két hónap alatt 
óriási összegeket keresett, s amely a biztos 
nyereség reményében hajlandó volt minden 
pénzt a haussepozioiók prolongálásáért meg
fizetni. A legbiztatóbb jelensége az elmúlt 
heteknek kétségtelenül

az amerikai pénzpiac újraéledt érdeklődése 
az európai befektetések iránt.

Ennek a friws érdeklődésnek egészen különös 
és érdekes oka van. Amerika ez év el«ő felé
ben annak a szuggesztiv jelszónak a hatása 
alatt állott, hogy Amerika tőke fölöslegét a 
belső termelés és belső fogy.’wztá« föl fokozásá
val kell, hogy fölhasználja. Az uj jelszó hatása 
alatt sikerült az év első felében hatalmas 
tőzsdehosszal amerikai papírok milliárdjait a 
belső piacon elhelyezni, de az iparvállalatok 
hirtelen megnövekedott termelésével a fo
gyaszt óképesség nem tudott lépést tartani 
.s- az amerikai gyáripar — egyedül az autóipar 
33%-kal növelte meg a produkcióját, decem
berben 200.000 s márciusban már 300.000 uj 
kocsit gyártott — s csak mondhatni, hitel- 
dumpinggal tudta ezt a megnövekedett áru
mennyiséget elhelyezni. Ez a fokozott óru- 
kihclyezés széles néprétegek eladósodására s a 
tőke-képződés erős csökkenésére vezetett, « ma 
az amerikai bankok újból Európa és a gyar
matok felé orientálódnak, hogy igy túlságos 
olcsó és bő hitellel ne ösztökéljék könnyelmű 
terjeszkedésre a hazai ipart. Ennek az érdek
lődésnek az a következménye, hogy

a múlt héten az 50,600.000 dolláros hollandi 
államkölcfiönt két óra alatt jegyezték 

Newyorkbau
és úgyszólván órák alatt lezárták az uj- 
zeelandi és ausztráliai kölcsönöknek Ameri
kába átlóit tranche-át, amelyekkel a londoni 
piacot tehermentesítette a City. Fájdalmas 
szívvel ugyan, de az angol nagyoké, ugy- 
látszik, beletörődőit már az amerikai verseny
társ föltarlőzhatatlan előretörésébe. Amig az 
elmúlt félévi jen

az amerikai piacon 4421 millió, szóval 
közel cgymilliárd font sterling értékű uj 

emissziót helyeztek ol,
amelyből- több mint egymillióid dollár a 
külföldre, s ez összeg hároinnegyedrésac 
Európára jutott, addig Londonban összesen 
csak 112 millió font értékű uj emissziót lehe
tett elhelyezni. Anglia ma elsősorban a főni 
stabilitását í ’/ekszik biztosítani, őzért teszi 
(t (Jilyt rendkívül idegessé a font newyorki 
árfolyamúnak minimális ingadozása is és 
ezért igyekszik az angol Jegybank még a 
hitelek mogszo, lása és pz uj cmifaziók szűk 
keretekbe szőri!á a révén is líquidttását és 
aranykészleteit, növelni, amint, ezt a múlt 
hónapi aranyvásárlúsai is bizonyítják, így a 
i'ilág pénzpiacdu'tk középpontja mind erőseb
ben Észokamerlka felé tolódik s onnan igyek
szik mindm r rszág tőkeszükségletét, födözni. 
Csodálatos és kellően ki nem analizált jelen
ség, hogy ' z aránylagos tőkebőség mellett 
milyen elviselhetetlen magasságban mozog 
még mindig a hitel ára. Mert igaz ugyan, 
hogy a világháború pontosan m'g ki nem 
számított nagy tőkéket semmisített, meg, 
d<\ viszont ki is kapcsolt a világ hitelpiacáról 
óriási, területeket, egész Oroszországot például 
es néhány hét óla Kínát is és igy tisztán 
arithinetikuilag a magas kamatláb indokolat
lannak látszik. A biztonság hiánya, az aggoda
lom, hogy az európai helyzet minden pillanat
ban fölborulhat, még mindig ott lappang n 
világ nagy bankvezéreinek a lelkében, 

(ft MUWka) Zola Rmll regénye fllanore
Megjelenik augusztus 5-én

az Uránléhmi és a Kerí-Mosifoaw

minden szó, minden meggondolatlan csele
kedet, amely a bizalmat megingatja, mond- 
hatatlan károkat okozhat olyan országunk, 

amely idegen tőkékre van utalva.
Ez a bizalmatlanság és aggodalom az oka an
nak, hogy amíg Hollandia két óra alatt meg
kapta a maga kölcsönét, addig Lengyelország 
két hónapja hiába kilincsel Londonban és 
Newyorkban. A newyorki Hallgartcn céget 
sem fogja megingatni, hogy az Iparbanknál le
tett 30.000 dollár értékű kötvényét elveszítette, 
de mennyit árthat az ilyen csúnya bukás hite
lünknek és tekintélyünknek és egyenesen ért
hetetlen, hogy az agyon reglcmentált Magyar
országon egyedül a pénzügyi kalandok kezét 
nem tudják megkötni? De ha nemzetközi vi
szonylatokban indokolt is a bizalmatlanság itt, 
az ország halárai közölt, indokolatlan arány
lagos pénzbőség mellett olyan magas kamato
kat szedni, aminő/ket a magyar bankok első ke
zekkel teljes biztonság mellett fizettetnek. El
ismerjük, jó üzlet 4—5%-os kamaldifforenciót 
keresni kis rizikóval, szinte teljes födözettel, de 
ennek a jó üzletnek is megjöhet a böjtje. A 
magyar bankok a részvény özön nel nagyon jó 
üzleteket csinállak a konjunktúra napjaiban, 
de az árát most fizetik meg, amikor mindenki 
őrizkedik részvények vételétől. A svéd bankok 
a háborús konjunktúrára bekövetkezett hét 
szűk esztendőben, 1920—1921 körül, könyörte
len hitelpolitikájukkal alapos pusztítást vé
geztek a svéd iparbar. Ma a stockholmi ka
inál láb 5%, viszont Kopenhágában 7% a hiva
talos ráta, de az olcsó pénz senkinek sem kell, 
a bankok tengődnek, mert az ipar elvesztette 
piacait és a termelés félhulottra vérzett, s az 
igazgatók vigasztalan mérlegeket prezentál
na k részvén y cse i k nek.

A tőke ára a világ pénzpiacain szakadatla
nul lefelé tendál

és a. saját megbízhatóságunkat becsüljük le 
azzal, hogy biztonsági koeffeieiens gyanánt 
2~>—50%-kal mozgunk a világ kamatparitása 
fölött! ____ _________ K. D.

X A világtermés emelkedése. A római nem
zetközi mezőgazdasági intézet jelentése a sze
mes termés megnyugtató emelkedéséről tesz 
tanúságot, kivéve a zabét, amely az Egyesült 
Államok zabtcrmcrJénok csökkenése miatt el
maradt a múlt év mögött. Búzában 12.5, rozs
ban 38.5 és árpában 12 millió mázsával na
gyobb a termés a tavaly'nál, a zabnál a csök
kenés jelentős, több mint 21 milliót mázsa. 
A termés enielkeilése különösen a keleteurópai 
államokban kedvező, ahol a többlet 28%-ot 
tesz ki. Ez a kedvező eredmény előrelátható
lag még kedvezőbbé fog alakulni az ausztrá
liai és argentinéi terméseredményeik révén, 
amely országokban ifire?* gazdag aratást vár
nak. ügylátszik, a római jelentésnek tulajdo
nítható a- chicagói tőzsde lassú átváltása a 
baisre felé s az árak csökkenése a vezető piaco
kon. Külön ki kell emelnünk, hogy rozsban a 
termésícbblot sokkal nagyobb lesz s a 40%-ot 
meg fogja halad:;’, mert a római intézed kimu
tatásában sem Oroszország, som Németország 
nem szerepel, amely országokban pedig a vi
lág rozst errnó3 ének nagyobbik fele kerül csép
ién alá.

x Rövid ébredén után a tfh.mlo újból tespedt nyári üzlet- 
tek nséghe sülyedt is egye s, igazán hatalmas bclértókil 
papírok kivételével, amely •kből hétrűl-hétrc kevesebb ke
rül a piacra, érdeklődés, ipari részvények- iránt al'/i mu
tatkozik. Oka részben a magas kamatláb, amely a sza
bad tőkékel éli iar.zt ja a részvénypiactól, részben pedig 
a mind szélesebb körre terjedő aggodalom, hogy bank
jaink és nagyvállalataink igazgatóságai az ez ári arany
mérlegel ás ezzel együtt részvényeinek urunyértékét na
gyon alacsonyra fogja szabni ás ez a részvényesüknek 
jelentős tőkeveszteséget jelent. Alacsony aranyértéknél 
magasabb lesz ugyan u dividonda, de az igazgató urak

j
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a *"■ \ Subotica 
(Sxalfrnaika) 1P2S auqusat. 92—31 
SO^-os utazási és fuvarkedvezmény 
20 dináros vízum- a. vásár igazolvány 

ellenében. — Áruminták vámmentes kezelése
Magyarországi vozérk épviselő:

Szerh-horvdt-szlovén királyi kereak. képviselet
BUDAPESTEN, IV. PETŐFI SÁNDORU. 0, TÉTEM. 
Tolefonszrtinok; IGO—13 és 139—35. S Ugyanitt az

V. ljubljanai (laibachi) árumintavásár
(1925 augusztus 29 szeptember 8) képvisoleto

Föntiekhez hasonló kedvezmények! 

11
egynéhány esztendőre elvetik az osztalék gondját, hiszen 
a leszorított uranyalaptőkét könnyűszerrel tudják kama
toztatni. Ez az oka amink, hegy a közönség érdeklődése 
csak ama papírok felé fordul, amelyeknél részben a 
vállalat üzletének természete, részben törvényes intézke
dések, mint például a Kovánál a házbértörvény, való
színűvé teszik, hogy a részvényei: kamatozása szinte 
automatlco kell, hogy emelkedjék.

Olga, Rt’.dy, 
Spiegel Grote,

g

!£

IS

Spiegel 
Mik! óh, 
Freund

Viktor, 
Manen, 
Faragó 

vojei; 
A íny,

Grosz Miksa és neje Kohn Vilma, leányuk Anna, 
fájdalommal tudatjuk, hogy szüleinek odaadó jó 
11a, nővérének szerető testvére:

Fajdalomtól összetörve adjuk hírül, 
szorotett édosapánk, nagyapánk, illetve test
vérünk:

Nándor
a Szegedi KözuíS Vasutak 40 éven Ét 

vein vezérigazgatója
életének 73. évében Abbáziában rövid 
dés után elhunyt. Drága halottunk
Szegedre szállíttattuk, almi imádott __
mellé e hónap 4-éu, kedden délután 1 órakor a 
Korona-utcai zsidó tomp lom előcsarnokából fog

mindig

szenve- 
tetemót 
hitvese

jtik eltemetni. Megszentelt emlékét 
megőrizzük.

Szeged, 1925 augusztus 2.
Rosenfeld Rlchárd, Stefánia, Paula, 

gyermekei; Kieutzberg
. menyei; Freund Rezső, 

Róna Lajos, Pásztor .Józsof, 
Magda, Róna Amy, Fround

Róna György, Freund Torka, Faragó András, | 
Rosenfeld Pál, Pásztor .János. Faragó István. í 
Rosenfeld János, Pásztor István. Rosenfeld ti 
Egon, unokái; Antal, József, Rozália, testvére’. íi

Minden külön értesítés helyeit.

Frledmann Ella férjezett Stern Miklósáé, 
maga és férje nevében fájdalomtól megtört 
szívvel jelenti, hogy szeretett édesapja:

a meamann XslgsiiODii Has cég töíiüfte 
e hó 1-én, munkás életének 76. évében, fenkölt 
türelemmel elviselt szenvedés után elhunyt. 
Szeretett halott unkát e hó ún. hétfőn délután 
•1 órakor temetjük a rákoskeresztúri izraelita 
temetőben levő családi sírboltba.

Nyugodjék békességben!
Budapest, 1925 augusztus 2. 
Részvétlátogatások szives mellőzését kérjük.

ísigoció.mérnök
26-án. 26 éves korában Abbáziában elhunyt, 
halottunkat hazahozattuk és augusztus 3-án, 
délután 3 órakor temetjük a rákoskeresztúri

j Ilii US 
Prága 
hétfőn 
izr. temetőben.

Sok szép reménnyel tolt 
végzet s halála fájdalmas 
lelkében. Adjon Isten neki

Budapest, 1925 augusztus 
Részvét látogatások szívós 
Külön villamos a

2 órakor rendelkezésre

ifjúságot tört ketté a 
űrt hagy mindnyájunk 
békét és nyugodalmat. 
1.
mellőzését kérjük.

Rókus - kórháznál délután 
áll.

laii]

I

Özv. Freud Ignácné szül. Braun re|y 
Ilonka, úgy a maga, mint kiterjedt 
rokonsága nevében, fájdalomtól meg- 
tört szívvel tudatja, hogy a legjobb I® 
férj, testvér és rokon " , 

életének 65-ík és boldog házasságának 
34-ik évében, hosszú és kínos szenve
dés 
tkor

A
ma,
a rákoskeresztúri izr. temető ha lót tás
kásából eltemetni.

után o hó 1-én, délután ’/t6 óra
elhunyt.
drága halott földi maradványail 
hétfőn délután 4% órakor fogjuk

Fájdalomtól összetörve tudatjuk, hogy a legjobb 
apa és férj;

NOEL PÉTER
életének 99. évében Jobblótre szenderiilt. 
halottunk földi maradványait o hó 3-án. 
délután tat órakor temetjük n Kerepesi 
halottasházából.

boldog 
Drága 
hétfőn 
temető
Noel Péterné szül. Rajz.lngcr Mária, feleség; ifj.
Noel l’étcrkc, gyermeke; özv. Noel JóZHefné. 
anyjn; özv. Rajzlngcr Györgyné. anyósa; Rajzi::- 
ger István. Rajzlngcr Istvánnó szül. Kenigcr 

Margit, mint sógor, illetve sógornő. 
Emléked örökké élni fog!



12 A fcX -Li7^U* l» Llgj UO/'LUb <J.

=; M O ZI X3
Film-Rádió

Jackie Coogan befejezte a legutóbbi hetekben néhány 
San-Franciscoban készült fölvétellel legújabb filmjét, „A 
kis Robinson Crusoct". Nemsokéra belekezd a kis gyer
mekmii vész két uj filmjébe, amelyek közül az egyiknek a 
elme „Ócska ruhák" és folytatása az idén forgalomba ke
rülő „Kis rongyszedő" cimil filmnek, a másiknak a cimo 
„A kis piszkos". Jackie Coogan különben hír szerint egy 
fíladys Hulelto nevű kislednyka személyében konkurrenst 
kapott. A kisleány játéka az amerikai lapok híradása sze
rint meglepően tökélct'es.

A: alábbi időben készített amerikai filmek közül o leg
nagyobb hírnévre „A bagdadi tolvaj" cimil film vergődött. 
Mindenütt, ahol eddig bemutatták, hetekig játszották telt 
házak előtt. A film főszerepét Douglas Fairbanks játssza 
és a filmet is ö maga flnanclrozta. Hogy mennyire érté
keli a filmet, mutatja az, hogy egy berlini fllmvdllalaftól 
a németországi monopol-jogért 100.000 dollárt, hét milliárd 
magyar koronát követelt. Nem is kell talán megírni, hogy 
a berlini vállalat nem vette meg a filmet.

Mao Mnnay, aki egyike a legszorgalmasabb amerikai 
plmdíváknak, uj filmbe kezdett. A film Blasco lbanez 
legújabban megjelent regényből, a „Circé"-böl készül. 
Szenzációja lesz a filmnek az a jelenet, amelyben negyven 
malac tartja Mac Murray trónszékét. Circe ugyanis, mint

Vigyázzunk a házasság! ígéretekre!
Az erkölcsös Egyesült Államokban — mint 

ismeretes — van egy törvény, amely szerint, 
aki egy nőnek házasságot igér és nem tartja 
be, bizonyos — biróság által megállapítandó — 
kártérítést köteles a házassági Ígérettel meg- 
széditett nőnek fizetni. Legutóbb nagyon érde
kes bonyodalom támadt ebből a rendkívül okos
nak és célszerűnek látszó törvényből.

Az, Egyesült Államok rondőrségc lolcplezett két nőt, nkik 
fényesen megéltek abból, hogy n nekik élclrc-hnlálra ud- 
var’ló férfiakból házassági Ígéretet esallnk ki, természete
sen bizonyítható formában es azután bopörölték őket.

A két leány kis bolti grizettből jómódú grandc 
damc-md emelkedett rövidesen a sok kártérítési por 

eredményéből.
Ezt az ötletot használta föl Norma Talmadge logujabb 

filmjéhez. A film cimo „Törvényen belül és egy izgalmas 
karrier-regény" közepén áll ez a Newyorkban nagyon is 
ismeretes, épületes ötlet. Norma Talmadge az egyik 
leány, aki a kártérítésekből él, mindaddig, amig végtéro 
ő maga bele nem szeret egy fiatalemberbe, aki természe
tesen nem akar neki házasságot ígérni.

Norma Talmadgo rendkívül kedves és bájos alakítást 
nyújt ebben a hol mulattató, hol mogrikató filmregény
ben, amelyet csütörtöktől kezdve mutat be a Tó-mozi.

Rég! sifcsóségOnk...
Azok a nehéz és szomorú napok, amelyek 

éppen most négy éve, a trianoni békeszerződés 
becikkelyezése óta erre az országra virradtak, 
a múlt dicsőségébe való elborulásra késztettek 
minden gondolkodó embert. A klasszikus szín
darabok közönséget kaptak, a kölcsönkönyv- 
tárakb-an a második sorban álló porosodó 
könyvek előbbre kerültek és a könyvkereske
désekben a magyar klasszikusok több példány
ban fogynak, mint a modern regények.

Régi dicsőségünk emlékeivel vesszük körül magunkat, 
lm n napi munkától szabadulunk, hogy no lássuk a mai 
gyarlóságot.

Ennek a régi kornak, a régi dicsőségnek a megtestcai- 
tője Nagy Frigyes. Igaz, hogy német, igaz, hogy a 
germán erő, hősiesség és nagyság megszemélyesítője, de 
mögötte olt láthatjuk magunkat, a magyar múltat.

Amikor a Fride.ricus Rex, ez a Nagy Frigyes-korabeli 
körkép először jolont meg a mozik vásznán, a régi ma
gyar dicsőség lelkesedése tombolt a közönség lelkében 
és most, hogy a Kamara augusztus fi án, a trianoni 
béke évfordulója alkalmából újra miisorra tűzi ezt a 
hatalmas alkotást, uj erőt, uj bizalmat fogunk Nagy 
Frigyes életéből meríteni a jövendőre.

Beregi Oszkár Amerikába megy
Beregi Oszkár, a magyar színészet epryik lei

értékesebb alakja, aki a magyar színpadokon 
hontalanná vált, mint a napilapok jelentették, 
Amerikába megy. Eddig itt bolyongott körü
löttünk, az úgynevezett utódállamokban, sza
valt magyarul és németül, dicsőséget szerzett 
a határokon túl is a magyar művészétnek, de 
most elhagyja Európát.

Nem akarunk rekriminálni, amikor megállapítjuk, 
hogy színpadon nem tudott szóhoz jutni Magyarországon, 
de ugyanakkor n mozi kulturértékénok és művészi jelen
tőségének ogy uj érvét szögezzük le abban, hogy

a mozi tette lehetővé mégis azt, hogy a magyar kö
zönség ne nélkülözze Beregi Oszkár művészetét.

A Kert-moziban már egy heto minden este telt sorok, zsu- 
fplt nézőtér gyönyörködik a ..Szépasszony négy éjsza
kája" című filmben, amely nekünk Beregi Oszkárt mutatja 
be, művészete teljében, férfias kifejező mimikájával. A kö
zönség hálás a Kert-mozinak, hogy alkalmat adott Be
regi Oszkárnak, hogy legalább in effigio elbúcsúzhassak a 
magyar közönségtől, mielőtt Amerikába megy, ahonnan 
bizonyára ismét filmen fog jelentkezni Ilii közönsége, előtt.

A Kert-mozi a Beregi-filmet és a nagyszerű Fox- 
attrakciókat szerdáig játssza.
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FENYVESÉ
az összes harisnyák, zoknik, 
kesztyűk, trikók és kötött 

mellényekből
Ezen kedvezmény csakis a hirdetett napon érvényes
MIÜIIIIMMIIIIMM Mi !■■!>■ irwillimi ■ IBWWIIji I lift

Mosóosztály s
Grenadin minden színben ... < 9.000
Cérnagrenadin, legszebb minták ,. 4 12.500
Mosódelén.....................................
Zefirek, minden színben ....»
Azsur függönyetamin............ ..

12.800
12.800
14.800

Francia cérnamarocain, legújabb minták. 
Selyemfényű rühavászon dinben 
Buretvászon öltönyre 70 cm. sz. 
Divateponge. 100 cm széles ... 
Fekete kloth, selyemfényű ... 
Puplinkiilönlegesség minden színben ^6%ns-

18.000
24.000
27.500
29.000
36.000
49.800 (Csak Colvtn-téri áruházunkban)

Női ffehérnemilosztály;
(Csak CaOvin-térl áruházunkban)

Női nappali ing, azsurral, hímezve 33.000

Gyapiwszö vetosztály :
Divatkockás alj- és ruhakelme 33.000 
Kosztümkelme, angol zsanér JSw 55.000 
Tiszta gyapjú eolin kelme .... 85.000 
Tiszta gyapjú krém köpenykelnie 199.800
használati öltönykelme.................... 85.000
?ngoitl divatöltönykelme............. 178.000
Felölté- és raglánkelmeujdonság............... 120.000

Fürdősapka ......................................
Fürdőcipő ........................................
Fürdőtrikó, ÍJffig.......................
Fürdőruha., &J“bb .......................
Legújabb strandkabát • •
Kitűnő minőségű fürdőköpeny

16.500
28.000
71.000
97.000

120.000
170.000

Női hálóing, azsurral . »................. .■ 72.100
Női nadrág, azsurral, hímezve . ■. > 33.000 
Sifon szoknyakombiné, hímzéssel . 69.000 
Sifon nadrágkonibiné, azsur és hímzéssel 66.000 
Zseniper füzővédő ............................ , 52.000
Pamutvászon párnahuzat .............  70.000
Pamutvászon paplanhuzat...............  170.000
Színes paplan, kitűnő minőségű . . 199.000 
Vaíanszien-csipke ............................... 500
Fehérnemühimzés .». <..................... 4.000

Féfff iff ehérnemtlosztály s
(Csnk Calvin-tárt ArnhAzunkb»n)

Fehér azsurozott sifonzsebkendő 10.000 
Színes nappali ing, 2 külön gallérral .. 69.000

Kombinált öltönykellékcsomag 160.000
(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

Vászonosztáiy s
Fenyves mosott sifón............... 14.800
Bőrerős angin................................. 16.800
Kitűnő alsónadrágköpper ...» 25.000
Batisztsifón, 83 cm szőlős , . , .............. 21.800
Batisztsifón, 130 cm széle........................... 38.850
Pamut lepedő vászon, 150 cm széles 45.000
Pamut paplanlepedővászon S?"« 50.000
Kitűnő törülközők...................... 19.450
Pohártörlő....................................... 14.000

Konfekelóosztálys
(C«nK Cntvin-tér! áruháeunkbanl

Női angol liomespun kabát S»l.bb 580.000 
Oivatinintás marocain ruhák legújabb fazon 99.000 
Eponge-ruhák, legújabb fazon . . . 185.000 
Divatcsikos aljak ........................    89.000
Mosóvoálruhúk legszebb kivitelben 80.000 
Trikózsemper, müsclyemből minden színben 120.000 
Fehér grenadinbliíz............................ 89.000
Férfi gumi esőköpeny ....................... 298.000
Trikóruha müselyeniből minden szintien 263.009

Szines zeíiring...................................... 95.000
Rayémellü ing, fehér ....................... 92.000
Kitűnő hosszú hálóing.................... 95.000
Hosszú alsónadrág, köpperből . . . 64.000
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség 29.000 
Pyjama-öltönyök nagy választékban .... 214.000

Kötött- és szövöttáiruosztály a
(Csak Cotvtn-térl áruházunkban)

Damaszt étkezési készlet, 220.000

maradékok

Selyemosztály:
Trikóselyem műhelyemből duplnszélos , , , 49.000
Nyersselyem minden színben, 85 cm széles. 59.000 
Crépe de Chine, divatszinekben .. 85.000 
Japone-selyem minden színben,85 cm széles 78.500 
Hímzett nyersselyem minden színben, 85 cm 95.000

Női harisnyák, minden színben . .. 9,000
Fátyolvékonyságu női harisnyák . . 33.000 
Férfizoknik, tartós minőség............. 7.000
Divatmintás és hímzett férfizokni . 33.000 
Gyermektrikók .«................................. 18.000
Gvermek-apacstrikó, minden színben ... 25.000 
Férfitrikó, minden színben, kitűnő minőség .. 30.000 
Gyermekzokni, mintás, több színben 10.000
Különleges mintájú női mellények . 148.000 
Szines női gyapjukabát .................. 290.000

példátlan 
olcsón ingyen SSESS Mintára! kívánatra 

készséggel 
kUldQnk

kOüONtr 
ntOCíil

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

még le a Király-

mert egyelőre min- 
Tudniillik csak 

a Víg komplett, a 
a többi színház

oda?
lényegtelen ltivé- 
wie es liegt und 
reggel elutazott 
ahol Lábass Juci

maga nem szerződött 
Színházhoz?

— Minek, könyörgöm?
— Csak azért kérdem, 

denki a Királyhoz szerződik, 
oda szerződhetik, mert 
Benaíssance örül, hogy él, 
meg még mindig lóg a levegőben.

— Hát kik szerződtek már
— Mindenekelőtt egy-két 

teliéi az egész személyzet, 
steht. Lázár Ödön vasárnap 
arra a kis osztrák fürdőre, 
piheni Marica grófnői fáradalmát, hogy a sze
zon hátralevő 100 estéjére — miután 200-ra 
már Péchyt szerződtette — is legyen prima
donnája. A többiek: Somogyi Nusi, Vaály, 
Hátkai, Latabár, Szirmay, liaskó, mind meg
maradnak, sőt valószínűen Kertész Dezső is 
ott marad bonvivánsnak erre az évre, ha már 
olyan nagy sikere volt a „Régi szép Budapesté
ben, meg aztán meg is fizetik, de jól.

— Na és a Magyar?
— Neumann Dezső ma a legkomolyabb 

aspiránsa a színháznak: művészeti vezetőül 
legújabb elhatározás szerint Vajda László ke
rülne a színház élére, aki a Beöthy-rezsim 
alatt is igazgatta már a színházat. Prima
donnája Titkos Ilona lenne, hőse és szerelmese 
Somlay, a nagy „Argyil", aki kül- és belföldi 
diadalutjáról hazaérkezve, nyári pihenőjét egy 
újabb diadalul előkészítésére használja föl: 
ezúttal Fiúméba szándékozik. Az ő Magyar 
Szinházbeli főszereplése természetesen Csortos 
távozását jelentené, már csak a „két dudás 
egy csárdában" című elv alapján is. Viszont 
ugyanekkor, fölmerül Törzs elhelyezkedésének 
kérdése is, aki nyilván szintén nem szívesen 
fog lemondani a primhegedüről.

— Szóval?
— Szóval a Magyar Színház uj gazdájának 

se nagyon lesz gyöngy az élete, legalább is ad
dig nem, amig el nem indul.

— Na és a Belvárosi?
— Az most váratlanul junktvmba került az 

Andrássy-uti Színház, illetve a Blaha Lujza- 
izinház ügyével. Tudvalevőleg az állam a Bla- 
hát szeretné a Kamaraszínház céljaira kivenni, 
amely eddig az Andrássy-útiban tartotta elő
adásait. Igen ám, de a Blaha , Lujza-színház 
tulajdonosai a Blaha átengedéséért nem kíván
nak kevesebbet, minthogy az állam engedjen 
el mintegy másfélmilhiárdnyi adótartozást, 
fizesse mindenkori bér gyanánt a színház 
bruttó bevételének 10%-át, engedje át. az An
drássy-uti Színházat 8 évi bérleti időtartamra 
minden rekompenzáció nélkül és adja át ugyan

az összes Uníó- 
az Andrássy-uti 

csak rekompenzáció nélkül 
színházak, tehát a Blaha- és 
Színházak büffébérlctét is.

— Nem rossz.
— Sőt, jó. Így aztán az az— Sőt, jó. így aztán az az ötlet merült föl, 

.— nagyon okosan — a kultuszminisztériumban, 
hogy nem-e lehetne az állam Kamaraszínhá
zát. egyelőre, csak egy esztendőre — aminek 
semminemű akadálya nincs — a Blaha Lujza- 
szinházban elhelyezni, mint állandó vendcgszc- 
rc.plő társulatot. Ez esetben a tulajdonosok 
immincns követelései maguktól elesnek, ők 
nem lévén szerződő felek, az állam az An
drássy-uti Színházzal, ha a tűzveszélycssege 
megszüntethető, megint szabadon rendelkezhe
tik és egy év múlva teljesen uj tárgyalási ala
pon ülhet le tárgyalni velük a további bérlet 
felöl, de most már a tárgytalanná vált. An
drássy-uti Színház teljes kikapcsolásával. Ez
alatt az esztendő alatt eldőlne, hogy tud-e egy-

Nftriras Emma PaiftiimS
KSsküvAnntra prolongálva I

A snison legnagyobb vlgjátéksikcre:

WmwTw «* hah
tojj WWVWWOW — —

A főszerepben P. Menichelli
Csak ifi éven fölüllek számára. Előadások 8 ós 10 órakor 

általán exisztálni a Kamaraszínház a Szerc- 
csen-utcában és ha az bizonyulna be például 
január—február végéig, hogy a Blaha nem, al
kalmas Kamarának, az állam egy továbbfutó 
szerződés végzetes kötelezettségei nélkül még 
idejében fölveheti a tárgyalások fonalát egy 
más színházi helyiség kibérlésére, akár, tegyük 
az Uránia Színházéra, amelyre tudvalevőleg, 
mint legmegfelelőbbre elsősorban aspirált.

— És miért ne (mehetne a Kamaraszínház a 
Belvárosiba?

— Dehogy is nem mehetne. Nagyon is me
hetne, már csak azért is, mert először a Belvá
rosi sokkal olcsóbb. Bére kizárólag a bruttó 
10%, amelynek biztosítékául 800 milliót kéne 
letenni. Azonkívül a Blaha hátralevő bérleti 
ideje 8 év, a Belvárosié 18 év, a Belvárosiban 
tehát 10 évvel hosszabb időre lehetne beren
dezkedni. S végül, ha a Belvárosiba megy a 
Kamara, nem kell az Andrássy-uti Színházat 
minden rekompenzáció nélkül Wertheimerék- 
nek átengedni, vagyis az Andrássy-uti Szín
ház megmaradhat teljes értékű, külön jövede
lemhajtó vállalatnak az állam számára, nem 
is beszélve arról, hogy a nemes tradíciója kis 
színházban, amely éppen a magyar képzömü-

Brightonban, az angol Siófokon 
bundában dideregnek és ásitozva táncolnak 

a fürdővendégek
A Hotel Metropolban lép föl a Pestről adósságok hátrahagyásával 

megszökött Connie Carpenter
Brighton, julius 31.

(A Béggel munkatársától.) A kontinensen az 
emberek úgy beszélnek Brightonról, mint a vi
lág egyik legszebb és legelőkelőbb tengeri für
dőjéről. Tévedés.

Brighton az angol Siófok.
Ugyanolyan közönséges, de jóval unalmasabb. 
Londonból egy óra alatt röpít az expresz a 
brighton! partokra. Fürdőhelyről álmodozol es 
nagyváros körvonalai rajzolódnak a szemed 
elé. Szűk, kanyargós, piszkos utcák, hal- es 
olajbiiz. A strand szép. Hatalmas szállodák, 
penziók sorakoznak egymás mellett., A kocsiút 
kétszer olyan széles, mint az Andrássy-ut. Az 
angol déli partnak ez a fő automobilutja. Lent, 
a tengerpart mellett pár száz kabin — ez a 
brighton! strand.

Kevesen fürdőnek, dermesztőén hideg itt a 
tenger.

Brightonban van a legnagyobb hullámverés az 
összes tengeri fürdők közül. Két-három méteres 
hullámok vágják a parthoz a f üldözőket. Csak 
uszóbajnok-jelöltek és a La-Manche-csatorna 
áíuszásával kísérletező fiatal hölgyek meresz
kednek a vízbe. A többiek ülnek a parton, óva
tosan áztatják a lábukat, nehogy a hullani el
ragadja őket. Egy jó fürdőruhát, egy elegáns 
köppenvt sem látni! Angliában kinevetik, az 
embert,’lm azt mondja, hogy Brighton elegáns. 
Brighton nincs messzebb, mint Pesten a Csil
laghegy. Szombat délután elözönlik a „weoken- 
dező“ kercskedősegédek és typist-ek. Külföldi 
ritkán téved ide. És lm idetéved, nohány nap 
múlva menekül a Riviérára, ott a víz nem 
ilyen sós, nem csípi rákvörösre a dumák finom 
borét, mint ez a kegyetlen, haragos tenger, 
amelynek vad hullámai miatt csónakázni sem 
lehet. Folyton fütyül a szél — hideg van.

A hölgyek bundában dideregnek. Fehér ru
hát egyet sem látni.

A legérdekesebb Brigii Ion hun a két, Fier, a két 
móló. A Palace és a' Westpier. Óriási tengerbe 
épített vaspaloták. Itt kötnek ki a hajók; 
teraszaikról horgásznak zavartalan nyugalom
mal, ifjú és idős angolok. Itt táncol a közön
séges Brighton legközönségesebb társasága.
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Könyvelőnö
folyószámla vezetésben jártas, több évi gyakorlattal,

állést keres
Megkeresések „Szörény Igónyok" jelige alatt A Heggel 

kindójnba kéretnek
.s.wmrrr 

vészét hajlékában, „fölszentelt csarnokáéban 
van, senki sem látná szívesen azt a hangot és 
stílust, amelyet a perifériákon sem hallgatunk 
szívesen.

— No, no!
— Hát ez volna a mondokám az "Andrássy-uti

háborúról. Hevesi egyébként ma érkezik haza 
Gasteinból,^ő most majd rendbehozza ezt az 
egész dolgot. »

— Primadonnáink, amorosóink, direktoraink?
— Még üdülnek. Mindenkiről tudják, hogy 

hol van, csak Bajor Giziről nem. Állítólag 
Paupera Ferenc hívta meg egyik birtokára 
egész szvittjével együtt. Most utaznak elfelé 
a Király Színház tagjai, akik eddig kemény 
szolgálatban voltak; igy llátkai a héten uta
zott el Atterseebe, Kertész Dezső Aradra, Lá
zár Ödön vasárnap reggel Ausztriába és igy 
most már csak a Budai Színkör sztárjai van
nak idehaza.

— Házasság, pletyka?
— Mind a kettő. Somogyi Bogyó, a Nemzeti 

Színház és Hetyey Aranka kedves, tehetséges 
aranyos Bogyója szombaton esküdött örök hű
séget Bálint Imrének, a kitűnő fiatal publicis
táinak. A pletyka viszont ugyanaz — negatív
ban. Nem igaz ugyanis, hogy a Benaíssance 
Színház finom, karcsú heroinája örök hűséget 
esküdött volna a zömök, bozontos üstökű, 
naturalista írónak. A művésznő Tátrafüreden 
üdül a Grandban és — amint bennünket infor
máltak — esze ágában sem volt férjhezmenni a 
magyar kisváros és a magyar paraszt laci
konyha ízű, zseniális írójához.

Este sok ezer lámpa világítja meg a piert. A 
Hotel Metropolban a legnagyobb az élet, van 
egy kis nyitott amerikai barja. Ebben a hotel
ben táncol most

Connie Carpenter,
a Pesten sokat emlegetett Haskell girl, akiről 
Londonban olvastam, hogy jó pár millió korona 
adósság hátrahagyásával távozott székesfővá
rosunkból. Elfelejtette kifizetni a szálloda
számlát és sok-sok ruháért sem fizetett, amit 
külföldiekért rajongó Pestünk legelőkelőbb 
szalónjaiban rendelt. Most szőkére van festve 
a haja és ő a legelegánsabb egész Brightonban. 
Rettenetes emberekkel ül. Itt már nem mágná
sok, nem iparbárók a társasága.. Pestről nagy 
elismeréssel beszél — szereti az édes pestieket, 
akik oly édesek voltak... Hogy miért, nem 
fizette ki a számlákat, erre egy szóval válaszol: 
feledékenységből. Brighton legmondainebb szál
lodájának halijában unott arccal táncolnak az 
emberek. Még a falak is ásítanak. Másnap reg
gel csalódottan távoztam Brightonból.

Korda Tibor

ogy toljosen fblszorolt u| automobilt, 
egy nemes szőrméből készült, nOI bundát, 

egy teljesen fölszerelt mcio^kerákpArt, (oídnlkocsival) 
két teljesen fölszerelt inotorkarékpr.rt, 

tiz tel j oson fölszerelt kerikpárt.
Sorsjegyek minden tőzsdében kaplintókl

HuxSb inas nugusxtus 2t3-An.
Sorsjegyok viszonteladóknak I* 

ÉHTlSlKIFOI'WAI.MB BC.M3C RT.-nAI 
Zrlnyl-utca Jt (telefon 182-59, 185-ut) kaphatók

A kisorsolandó női bunda megtekinthető Elkdn 
és Gerü kirakataiban, Andrássy-ut 27. sz. alatt
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Magdeburgban vereséget szenved" 
telt a legjobb magyar úszók

Németország—Magyarország 3:2
Bárány István repülőgépen megy

(A Reggel tudósilójának tele fon jelentése.) 
Magdcbúrgba, a harmadik magyar-német uszó- 
viadal színhelyére vasárnap a külön vonatok 
csak úgy öntötték a sportfanatikusokat a biro
dalom minden részéből. A döntő összecsapásra 
a ,.Hellas“ 100 méteres pályáját, izgatott ember
karéj vette körül és fokozódó érdeklődéssel 
kisérte az egyes versenyszámokat.

Bár a magyar gárda minden egyes tagja 
halálig küzdött, vasárnap mind a két sta
fétát elvesztettük és csak a vizipólóban 

tudtunk diadalmaskodni.
így a németek tavalyi 4:1 arányú veresé

gükért 1 pont differenciával revánsot vettek.
A kétnapos viadal szombaton magyar győzelemmel 

kezdődött. A 4X50 méteres sprintstafétában
Bárány István, a magyar staféta utolsó tagja, másfél 
testhossznl verte Fröhllcliet, a németek büszkeségét

és ezzel bebiztosította a magyar színek diadalát. A 4X200 
méteres stafétában azonban a németek revánsot vettek 
és igy

az első nap eredménye 1 : 1 volt.
A második nap a németeknek kedvezett, mert n stafé

tákban a nehéz 100 méteres pályán imponáló módon

hímok nyargalásztak, hogy istenkisértés 
lett volna azokban versenyezni.

Főbb eredmények:
1. Porzsolt-emWkvcrseny, 100 m.: 1. Turnovszky 1

4 8 mű 2. Hóiba. 3. Bork.
II Jlölgv fő verseny. 100 in.: 1. Virág Éva 1 p. 32.8

2. Sípos Manci. 3. Ullrich lltuj.
III. 100 ni.-ok hútUBXas: 1 Bitskey Aladar (MESE) 

20 in’p. 2. Klausz. 3. Avar.
IV. 100 m.-es hölgyből úszás: 1. Szőke Kató 1 p. 

mp. 2. Komáromi Magda.
V. 100 m.-es mellúszás, hcp.: 1. Csorba 1 p. 35.2 

(1 mp. hátr.). 2. Mninusich. 3. Konetsny.
VI. 100 m.-es hölgymell úszás: 1. Vineze Irma 1 p. 43.2
VII. 3X100 m.-es staféta: 1. III. kor. TVE 4-p.

2. MTK.
VIII. 3X100 m.-es hölgystaféta: 1. MIJE 4 p.

2. NSC.

7.8

57

P.
mp.

1 I>.
43.0

mp.

mp. 
mp.

mp.

győzedelmeskodtok, bá 
Homonnay II. lázasan 
elért eredményünk is

Londonba az angol bajnokságra
r erősön elősegítette ezt az, hogy 
szállt vizbo és ezért a vizipólóban 

alatta maradt a várakozásnak.

Ilészletes eredmény:
I. 4X50 méteres gyorsstnfótn: 1. Magyarország (Bitskey, 

Gáborffy, Szigritz. Bárány) 1 p. M?.. «??•, 2- Némolorszóg 
(Rndcmacher. Heinrieh, Ohlrogge, Irohhch). 1 p. 57.<> mp.

II. 4X200 méteres staféta: 1. Németország (Radomncner, 
Schubert. Hcitninnn, Heinrieh) 10 p. 3 mp. 2. Magyar
ország (Gáborffy, Bitskey, Szigritz, Magyar) 10 p. 25 mp.

III. 4X100 méteres gyorsuszó staféta: 1. Németország
(Fröhlich, Weissmann, Rodcmacher, Heinrieh) 4 p. 19.4 
■mp. 2. Magyarország (Bárány, Gáborffy, Szigritz, Bitskey 
Zoltán). • , , ... ,

IV. 4X50 méteres vegyesstaféta: 1. Németország (Rade- 
inachcr, Benecke, Fröhlich, Heinrieh) 2 p. 17.1 mp. 
2. Magyarország (Jung, Homonnay II., Bariba, Bárány).

V. Vizipólómérkőzós: Magyarország—Németország 4:2. 
Végeredményben Németország győzött 3:2 arányban.

A magyar uszógárda hétfőn pihen és kedden 
Lipcsében újból megmérkőzik a legkiválóbb 
német versenyzőkkel. A lipcsei viaskodás 
után az úszók azonnal Budapestre utaznak — 
Bárány kivételével, aki röpülőgépen megy 
Londonba és ott vasárnap Anglia 100 méteres 
gyorsuszóbajnokságában a legnagyobb győ
zelmi eséllyel áll starthoz.

Megyeri versenyek
(Urlovasoh Szövetkezese)

Az I’rlovasok Szövetkezete vasárnap kezdte meg Mogyo
rón kétnapos mltingjét. A megnyitó nap sportja élvezetes 
volt és minden várakozást kielégitctt.

A nap részletes eredménye:
I. futam: 1. Paraszt (p) Joney. 2. Kontár (3) Huszár. 

3. Godalming (l’A) Orosz. Fm.: Morzsa, Rugó:. 2b, 4b. 
Tót.: 10:17, 16, 18. II. futam: 1. Fra Diavolo (5) Csaló.
2. Párisimmé (1%) Jlutfles'Z. 3. Remazuri (l'í) l’alzák.
Fm.: Vőfély, Boglyas, Ragyogós. 2b, 4h. Tol.: 10:57, 17, 14. 
III. futam: 1. Jenő (ÍM) Binder. 2. Puszi alegeny (3) 
Hutflesz. 3. Ne mókázz! (5) Selmeczy. Fm.: Páni, Petité, 
Lázitó. Síi, rossz 3-ik. Tót.: 10:19. 14. 17. IV. futam:
1. Bodros (6) Ginipl. 2. Garabonciásdiák (10) Fctting.
3. Meszelő (3) Csató. Fm.: Nápoly, Dukál, Filomcla. 
Küzd. l!6h, 2 h. Tót.: 10:66, 30, 43. V. futam: 1. llorkant 
(4) Gutái. 2. Raqucttc (5) Stenzl. 3. Suti (5) Csécs. Fm.: 
Tiszagyöngyo, Suba, Rochus Pumpcrnickc). Blamiertoi, 
Sauvignon,, Bimbnlo, Kóbi, Muczuska, Csélcsap. Cyklon, 
Sinbad, Erdőkincse, Kckmadár, Hadikul, Eladólány, 
Néniké. Tót.: 10:56, 21, 28, 23.

HármaiB Javlteííák meg az 5®© méteres síkfutás rekordját
Orosz István httttnő lelőve; könnyen győzött 5000 méteren

" " H
Bookmakerek fogadó irodái: 

ÍV, Kossuth Lajos-utca 14, 
VI, Andrássy-ui 45,
VI, Váci-ut 1, í

Vili, Hákóczi-ut 51

Start és Fix fogadások
(A. Reggel tudósilójától.) A fővárosban 

vasárnap egyetlen jelentős sportesemény volt. 
A MAvGsK pompás fekvésű, Kőbányai-uti 
pályáján folyt le az éttermi alkalmazottak 
vándordíja® atlétikai viadala, amelyen

az 500 méteres síkfutásban nemcsak a 
győztes Gerő II, hanem a helyezettek is 
megjavították Fixl Lajos régi rekordját 

(1 p. 07 mp.).
A verseny második meglcpotése volt Grosz 

István kitűnő teljesítménye 5000 métereit. Kár, 
hogy ebben a számban Király Pál betegsége 
(gyomormérgezés) miatt nem indulhatott.

Uj ifjúsági rekordot futott Weiler 
Frigyes 1000 méteren

71 BBTE versenyéi megzavarta az es&

(A Reggel tudósítójától.) Kisszámú, de 
annál lelkesebb közönség elölt folyt le a 
BBTE ifjúsági atlétikai versenye vasárnap a 
Széna-téri pályán. Kár, hogy az eső időnként 
teljesen megakasztotta a küzdelmek lebonyo
lítását.

Az eredmények közül messze kimagaslik 
Weiler Frigyes (MTK) 2 p. 40 inp.-es uj 
1000 méteres ifjúsági rekordja, amelynek 
értékét növeli az, hogy fölázott pályán 

érte el. (Régi rekord 2 p. 41 mp.)
Weiler mögött Lumpéi (MTK) végzett 2 p. 49.2 mp.-ccl. 
míg a harmadik helyet Vnncsa (MTK) foglalta cl 
2 p. 53 mp.-cs idővel.

A bécsi sportversenyeket elmosta az. cső. (A negyei 
bécsi tudósitájának tclefonjelentésc.) A rossz időjárás 
miatt minden sportesemény elmaradt az osztrák főváros
ban. Elhalasztották a rendőrség sportiinnepsógét is hét
főre, amelynek keretében Bóes és Prága rendőrsége méri 
össze erejét.

„Magyar mester 1925'‘ címért csak az első futamot 
(20 km.) tartották meg. Győzött Bartos Gyula (UTE), 
vezető Barfos Bélé 17 p. 57.4 mp. 2. Tóth István, voz. 
Szavanov Emil. 3. Pirity (FTC), vez. Jankovics Ferenc. 
4. Bániczlty József, vez. Nagy Károly. A döntőfutamot 
elmosta az eső.

Elmaradt az országúti bosszutávn országos bajnokság 
drtnlőviadtda, mert a startnál mindössze, kettőn jelen
tek meg.

Kézfertőtlenitésre nélkülözhetetlen a

Főbb eredmények:
T. 1500 méteres síkfutás. (Bökc-vándordij. — Harmadik 

kiírás. — Standard: 4 p. 8 mp.): 1. Fonyó Márton (MTK) 
4 p. 13.8 mp. 2. Bokor (MTK). 3. Somogyi (MTK).

II. 200 méteres gátfutás: 1. Brunner Gyula (FTC) 28.8 
mp. 2. Várkonyi (BBTE). 3. Magyar (MTK).

III. 500 méteres síkfutás, I. oszt.: 1. Gerő Mór (KAOE) 
1 p. 00.3 mp. (Országos rekord!) 2. Rózsa (MTK) 1 p. 
00.8 mp. 3. Ruzicska (KAOE) 1 p. 00.9 mp.

IV. 5000 méteres síkfutás, ötös csapatverseny. Egyéni 
leg: 1. Gross István (MTK) 15 p. 47.9 mp. 2. Belloni 
(MAC) 10 p 20 mp. 3. Ivultsár (MAC) 10 p. 21 mp. 
4. Somogyi (MTK). — Csapatversenyben: 1. MTK 25 pont
tal. 2. MAC 30 ponttal.

V. Háinins összetett verseny (100 m., gorolyvotés, magas
ugrás)?''1, Krioger László (FTC) 8 ponttal.

A Balaton erős hullámzása miatt 
nem lehetett megtartani a Balaton- 

bajnohságot
TurnovszBy és Bitsltcy Aladár Hitünően szerepeltett 

a MUE siófotti uszóversenyén
(A Reggel kiküldött tudósítójának telefon

jelentése.) A Magyar Úszó Egyesület hagyo
mányos siófoki uszóvcrscnyérc a fővárosból 
még különvonaton is többezer sportrajongó 
érkezett, akik mindvégig lelkesen kitartottak., 
bár az idő nem kedvezett a versenyeknek.

A jó teljesítmények között
Turnovszky és Bitskey Aladár eredmé

nyei vetélkednek,
míg a hölgyversenyzők közül Virág Éva és 
Szőke Kató válnak ki.

A 2009 méteres Balaton-bajnokság elma
radt, mert a nyílt vizen olyan óriási hűl-

llUvils nyóri entéken 

nélkülözhetetlen a felöltő 
Angliából behozott szövőtőlmbői, első osztályú munkásaim 
által készítőit rnjjánok és felöltők rendkívüli olcsón 
köszön kaphatók. Elegáns férfiruliáknt mérték után készítek 

Köztisztviselőknek kedvezményes árak!

O tol § vér Óinomlbstaook risztre.
----------------------- r !■■■!! MOST SALVAR8AN OLT A 8 
Rondolés egész nap, Ilákóczl-ut 32.1. óra. 1. Rókussal szómban

WIDDER férfiszabó
IV, Városház-utca 20 Telelőn: 95—76

25 év óta ol- t , r.i e

' arai foltonest kei
Női vászoncipő, minden szinbon és fazonban 
Tenisz-, ’ornn-, hnzicipők vörös gumitalppal, 

extra la minőség, feliér, fekete, szürke és 
Imrnn színekben—--------------------------------

Sarokkal -----------------------------------------------
TeniszcJpő, közvetlen Manchesterből érke

zett. —--------------------------------------------J33
Teniszcipő, extra la, rámán varrott----------’
Szandál, ogyos párok-----------------------------
\ ászoncipőií, 35—36 nagyságban-------------
réril tcnisznndrág--------- ----------------------- ---

SChAfeR-CÉO, DUbrente!-t£r 4> szém

128 ezer K

75 ezer K 
1lW ezer K

155 ezer K
195 ezer K
50 ezer K

100 ezer K 
125 ezer K

Legközelebbi lóversenyek az uj verseny
pályán augusztus 9, 11, 13, 15, 16, 1H, 29, 22, 23

sok?

UzleteRadás
vagy

vétel
végett, valamint lakásügyökben 
sürgősen keressék föl irodámat

FREUD
VII. kér,, Miksa-utca 13. Telefoni József 72-63

un

KERTÉSZ ANTAL
VBB, Rákóuxi-ut 64 és VÍQ, Isiván-ut 10 
Üzletemben tulbalmozott készlet miatt elsőrangú 
sa jú tkészi tésü cipőimet eddig nem lé'ezff 

olcsó árban 
bocsátom t. vevőim rendelkezésére

GyermeKcipöK, szan
dálod minden szinbon .... 50.000

Nőt cipők íi'ia.sjr. 150.000 
FérficipőK fftSSUCSS”. 200.000

K-tól

K-tól
K-tól

njjyj’a

IhilÓsinha f
Smill 3-5 millióért L

fj tölgy, vitrinos kora
ll plett, 4’5 millióért
5J külön külön is átadó

Uriszoba klubgarniturával íí-5 millió K-órt
____ __________________________Poalmnr.lcxUy-iitrn 12. ss&m

100.000 korona heti részletfizetés 
“’S&dlonébon wállitunk gyermekkocsit, gyermek- 

#ágyat matraccal, fehér zománcozott gyermek- 
kadnt. IIEKMANN GYULA Magyar Kosár
fonó Itt. Főüzlot: V, Lipót-körut 15. sz. nlntt 
(Vígszínházzal szemben). Tolofon 92-96. Fiók

üzlet: I, Horthy Miklós-ut 10-12. szám. Telefon: József 86-77

Eiadős
taéftpárievez&s,, 5;ormány-

Uléses, egyéves csolnnk két
millió körönéért;
Egy ipag-kerékpár més?él- 
millió koronáért. ci,n n tladában

ni

Felelős kiadó; Róna Ödön igazgató
,Világossóg"-könyvnyomdu rt. Budapest, VITT, Contl-u. 1. 

Műszaki igazgató: Dcutsch I).

Fából vaskarika — az nincs, de lakásban Ditricbsíein — kincs!


