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(A Reggel tudós Hójának távirata.) Pénteken 
• leiben .12 órakor kezdődtek meg a főváros kül
földi hitelezői és a. főváros delegációja között, 
azok a döntő fontosságú tárgyalások, amelyek 
rendkiviiji kihatással lehetnek Budapest jövő
jére. A pesti kiküldötteket az ostendei got 
gór mester fogadta ünnepélyesen, átengedve a 
tanácskozások számára a városháza tanács
termét. Pénteken éjjel ’Z-12 óráig a külföldi 
hitelezők 1 erjesztették elő propozicióikat, ame
lyek rendkívül súlyosak és valósággal

deprimáló hatást
kellettek a magyar kiküldöttek között. Szom
baton reggel a pártok megbízottai és a szak
értők külön értekezletet tartottak az Exrrlsior 
Hotelben Buzáth polgármester elnök’ésével és 
csak ezután folytatják a tanácskozási a város
házán. A kiküldöttek megbeszélésén az a vé

lemény alakúit ki, hogy

a külföldi hitelezők, egészen érthetetlenül, 
túlbecsülik Budapest teherbiróképességét 

és fizet ő k épessé gé t,
adataik, amelyekkel ajánlatukat alátámaszt
ják, még az igen reményteljes Smith-féle je
lentéseknél és a főváros oktalanul rózsaszínű 
1925. évi költségvetésénél is optimistább szín
ben tüntetik föl a főváros közgazdasági viszo
nyait és várható bevételeit. A folytatólagos 
tanácskozás azzal kezdődött, hogy a magyar 
delegáció megbeszélésének eredményeképen

a hitelezők propozícíóit visszautasították.
Ezután uj alapon indult meg a további 
tanácskozás, amelyet vasárnap is, úgyszólván 
megszakítás nélkül folytattak. E megbeszélé
sekről késő ősiig nem szivárgott ki hír, de a 
pesti kiküldöttek hangulata, vasárnap nem 
oly pesszimista, mint tegnap és az óriási nehéz- 

, ségek dacára, valamelyes reménységgel néz
nek e hét tárgyalásai elé.

választási

ei megszerezte
4T

v&Sasaifo&smsíík a iwm s>aavs$jc©tft — Budavári L&szSót
és Bájiwir BéSáf kavMCstfcéfk o sxavazélteeByiségbü! — A mán- 
élteim & faJvÉtíők boti'ény©s tüntetést ren<leztek9

mis4® embert letartóztatott

llalvan, augusztus 9.
(A Begyei kiküldött tudós Hójától.) l!á roln

ii. ii izzó választási harc után, amelyben inkább 
a ieliiHek és a kortesek vettek részt, mini, az 
istenadta nép, vasárnap este eldől! a hálván! 
Mandátum sorsa:

'túró Petrichevlc.h Horváth Emil népjóléti 
államtitkárt választotta meg 927 sznvazaí- 
többííéggel az ellenzéki Hatvan — kormány

párt i képviselőjének.
' hétezerogynéhányszáz szava,zóból mindössze 

"S01 gyakorolta állampolgári kötelességet. 
I ■ ír'chovich báróval szemben Budaházy 
éiiklós ny. százados állott ki fajvédő program
éiul, egy jelölt, akinek se politikai múltja, se 
szerepe nincs és csupán a nyugat magyar- 
orszrgi harcok után emlegették a. nevét liberá
lis újságok, a Sátori-féle ismeri, atrocitással 
kapcsolatban. Budaházynak természetesen el 
kellett buknia, mintán a programja, a kortesei, 
a múltja.—• mind a népjóléti államtitkár mal
mára hajtották a szavazókat. Ami sikert a 
hangos, kíméletlen és szívós fajvédőtoborzás 
u leadott szavazatok arányában — 1437 voksol 
kapjak. — fölmutathat, kizárólag arra vezet
hető vissza, hogy a falvak kuruc népét meg
ír, veszt ettek azzal, hogy ők a régi független- 
srip párt törvényes jogutódai. Hatvanban 
semmi talaja nem volt Budaházyéknak. 
a kurzus politikai színeitől, úgy látszott, az 
"gesz megye elfordult.

A választási csata szombat éjszaka lángolt 
föl igazában!

A kormánypárt és fajvédőjelöltek még- 
egyszer végig látogatták híveiket, hogy utol
jára. „megdolgozzák őket", utoljára adják a 
száj tikba:

— Ha aztán megkérdezik, kire szavaz kend, 
az ő nevét mondja be bátran!

Vasárnap reggel pontban 8 órakor kezdődött 
a szavazás. Az összes választókerületek sza- 
vazóhelyiségei ’/aö órakor már rendben várták 
a szavazókat. Jelentkeztek is szép számmal már 
korán reggel s délig egyre nagyobb tömeg 
várakozott valamennyi szavazóhelyiség előtt. 
Hatvanban öt választási kerületben folyt a 
szavazás. J Heggel munkatársa a választás 
megkezdésétől n szavazás lezárásáig végig- 
j á rí a va 1 a menü y i sza va zóhelyiséget.

Az I. választókerületben,
a. községházán, 8 óra után néhány perccel 
mintegy 50 ember várakozik, ötösével bocsát
ják be őkel a földszinti helyiségbe, ahol a sza
vazás folyik. Bent a teremben az egyik hatvani 
bank igazgatója ül az elnöki székben. Csönd
ben, rendben folyt, a szavazás égés,zen délig, 
amikor megjelent Budavári László volt kép
viselő, oki botrányos jeleneteket rendezett a 
szavazóhelyivégben. A választási elnök erélye 
veteti véget a páré: ’ ■•••'•nyilak:

karhatalommá' He ki Budavárit.

Coco
Üsd föl csak a lapot, a pesti lapot, te 

jámbor kisvárosi polgár, te pesti házbér- 
törlesztö, üsd föl a lapodat, do vigyázz, fo
gózz meg hogy le ne ájulj mikor megpillan
tod azokat az áttört címeket, plakát- és cég- 
táblabetükből, amelyek feketén a szemedbe 
hipnotizálják a vészt, a borzalmat, a fan
tasztikumot: Kokain, KOKAIN, KOKAIN! 
Kokain-csempészet, kokain-őrület, kokain
razzia! Ha volna technikájuk hozzá, tüzvörö- 
sen vibráló hetükkel vadítanák és vakítanák 
a szemedet, mikor ilyen ultra-mai szenzáció
juk van, mint a kokain! Kokain-barlangok, 
kokain-üzemek és üzelmek, kokain-tragédiák 
és drogériák Budapesten! Borzalmak borza- 
Iinója! Azt hiszed, ha kilépsz az utcára, el- 
zöldült, betegek fognak elébed imbolyogni, 
kínjaikban vonitó s kéjálmukban félre- 
bciszélő kísértetek, halálos beteg nők cs 
férfiak, kik esetleg ott rogynak össze előt
ted a flaszteren, elvonaglani a kokain csáb- 
halálát. Az idegen, aki netalán még előfor
dul Pesten, hallván félfüllel a rémszenzá
ciót, nyugtalan lesz a hoteli magányban, azt 
hiszi, hogy e cigányos városban az előtte is
meretlen barna utcákban, elzárkózva, titok
ban minden házban kokainizálva fetreng a 
vad, nyomorult, lelkeveszett, romlott lakos
ság. Nem, hálaistennek, nem! A Claude Fai
rére tengerésztisztjeinek, a Montmartrc két
ségbeesett perditáinak bűnös és bűvös „co- 
co“-ja, a friedrichstrassei német züllöttség 
és a. bécsi Ring-környék letört gyöngéinek 
édes kórsága nem divat, nem járvány és nem 
szenzáció Pesten. A tisztelt lapok agyon sze
retnék egymást verni s ebben az agyonver- 
senyben kokózta túl a héten egyik a mási
kat. Alig több a kórtünet, mint néhány ide 
sodródott szegény beteg táncosnőnek, mozik
ban kulturált, parkett-táncosnak, meg egypár 
csacsi lumpnak az esete, kit beejtettek a ti
tokzatos kohóba. Ugy-c nem vagy a kokó 
rabja Te sem, kedves olvasó? S az ismerő
seid sem? Noliát, mi sem. Ó, mi elmaradt, le
győzött, elejtett magyarok: hol vagyunk mi 
a fantáziás, a kéjekben fuldokló, a tulkompli- 
kált. Nyugattól! Hol vannak a mi rontó nya
valyáink a fényűző metropolisok őrült kokó- 
jától! A mi kohóink, amelyek sorvasztják és 
pusztítják szegény kis Magyarországot: a 
bürokrácia, melynek vak és végtelen hí
nárjai összekötözik az örvényeiből partnak 
lelkendező magyar munka, szorgalom, vál
lalkozás lábait; a korrupció, ez a százkaru 
szörny, melynek undok bacillusai napról- 
napra több elaljasodott féríllélekbe veszik be 
magukat; a drágaság, mely rikácsolva rö
hög rémült, szemünk közé; a kurzus, az ezer
szer leleplezett és százszor megbukott tá- 
molygó kurzus, amely csak irtani tud és nem 
tud meghalni mint maga a Halál; igen, meg 
az a balkanizmus, amit szülő kokója, a kur
zus, itatott az ország testébe, leikébe, az igaz
ságtól, a szabadságtól, az emberségtől való 
barbár visszavonulás és irtózat... hajrá 
ezekre a kokókra, tisztelt laptársak ...
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Az történt ugyanis, hogy Budavári meghal
lotta, amikor Ring Gyula, a választás elnöke, 
egy érdeklődő barátja kérdésére ezeket mon
dotta :

— Horváth Emil 600 szótöbbséggel vezet!
Budavári erre fölpattant a helyéről és rá

kiáltott az elnökre:
— Ne tessék ilyen kijelentésekkel a válasz

tókul befolyásolni!
Az elnök ugyancsak megfelelt:
— Nem kérdeztem magát, hogyan viselked

jem és milyen kijelentéseket tegyek. Figyel
meztetem azonban, ha zavarja a szavazást, 
azonnal intézkedni fogok.

— Én Budavári László vagyok, vegye tudo
másul — replikázott. Palota egykori bölcse.

— Semmi közöm hozzá, hogy ön kicsoda! fit 
én intézkedem s ha továbbra is zavarja a vá
lasztást, kivezettetem! — felelt most már eré
lyes hangon az elnök. Budavári tovább meny
dörgölt, amire Iling elnök odaszólt a teremben 
ta rtózk od ó re n (1 ő rn ék:

— Ezt az urat tessék kivezetni innen!
A rendőr odalépett Budavárihoz s a heves 
kortes kénytelen volt eltávozni a teremből.

Az affér elsimult. Budavári később bocsánatot 
kért a választási elnöktől.

A II. választókerületben: a Polgári Körben,
ügyes választási trükkel dolgoztak Buda- 
házyék. A fajvédőkortesek, amikor látták, hogy 
egyre kevesebben jelentkeznek a szavazóhelyi
ségben híveik közül, összeszedtek vagy száz 
hatvani férfit és asszonyt, akikről jól tudták, 
hogy nincs szavazati joguk. Odaállították őket 
a választók tömegébe, azzal, hogy nekik is le 
kel! adniok szavazatukat. Oda is állottak vala
mennyien.

Órákig tartott, amig megállapították, hogy 
egyiküknek sincs szavazati joga.

Azalatt pedig a választók, akikről viszont jól 
tudták a fajvédők, hogy az ellenpártra szavaz
nak mind, a forró napsütésben elunták a hosz- 
szas várakozást és szép lassan hazamentek 
valamennyien. így történt azután, hogy Petri- 
chevich-Horváth blzalmiemberei egyszerre 
csak azon vették észre magukat, hogy

az igaz! választók eltűntek a helyiségből 
és csak a fajvédők ,,álszavazói“ vannak ott.

Az lett a következménye ennek a. esel fogás
nak, hogy ebben a kerületben délig alig sza
vaztak s csak délután jöttek a választók na
gyobb tömegekben.

A III. választókerületben, a Katolikus 
Körben

„vonultak föl" a hatvani fajvédők. A fölvonu
lás azonban rövid ideig tarthatott, mert dél
előtt 10 órától délután 1-ig alig jelentkezett 
10 ember a helyiségben. Itt volt a. legnagyobb 
csönd és némaság délután is.

Az Úri Kaszinóban,
ahol a IV. választókerület szavazatait gyűjtik 
össze, már élénkebb az élet. A kaszinó ugyanis 
a két párt irodája kö.zé esik.

A kormánlypártiak a hatvani nagyszálló 
egyik helyiségében dolgoznak. Ingujjban, ve
rejtékező homlokkal futkosnak a korlesek. 
Egyik autó a másik után fut az iroda elé.

Tizenkét, autóval és számtalan kocsival 
közlekednek a képviselők és a kortesek 

egyik választókörzettől a másikig.
A kis üzlethelyiség kirakatában Petrichevich- 
llorváth Emil aranykeretes képe díszeleg. 
Fölötte nagy tábla, amely a szavazás óránkénti 
eredményét közli a járókelőkkel. A számok, 
amelyek Petrichevich-1 lorvátbra leadott szava
zatokat jelzik, óráról-órára nagyobbak lesznek 
— a kirakatban. Kilenc órakor Petrichevich- 
Horvátli 476, Budaházy 147 szavazatot, kapott. 
Tíz órakor Petrichevieh-Horváth 907-et, Buda
házy 375-öt, Tizenegy órakor a. kormánypárté 
1198 szavazat, a fajvédőké 552, tizenkét, órakor 
Petrichevich 1758, Budaliázy 869, egy órakor 
Petrichevich 1915, Budaliázy 1076, ikét órakor 
Petrichevich 2150, Budaliázy 1500, három óra
kor Petrichevich 2197, Budaliázy 1397, négy 
órakor Petrichevich 2432, Budaliázy 1386.

Néhány lépéssel innen Budaházyék pártiro- 
dája műk őrlik. Itt is nagy a sürgés-forgás. A 
fajvédők egyetlen autója percenként áll meg 
az iroda előtt és szállítja a fő- és alkorteseket: 
az elegáns Bónis pátert, Zsilinszky Endrét és 
magát a jelöltet, Budaházy Miklóst, aki látható 
izgalommal és a verejtéktől gyöngyöző hom
lokkal adja az utasításokat pártja embereinek. 
A. fajvédő pártiroda előtt is hatalmas plakátok 
és a. röpcédulák tömegei, amelyeken azonban 
csak ezt olvassuk:

— Budaházy vezet!
Amikor a kormánypárt irodájába oljutott 

az e’ső ilyen röpcédula, a púrtemiberek ször
ny i> haragra gyűltek. „A közvélemény tudatos 
megtévesztése!" címén el akarták koboztatni a 
röpcédulákat és pinkátokat. Egyéb röpcédu
lákban egyébként sem volt hiány. Vasárnap 

reggel megjelent Budaházyék első röpcédulája, 
amelyen a következő fölhívást olvastuk:

— Akinek potya cukor, a pálinka ós blcskdxds kell, 
az szavazzon bárt, Pccsovlcsra,

Délben újabb röpcédulát, osztogattak a faj
védők. Ennek a röpiratnak érdekes története 
van. A kormánypárt ugyanis egy brosúrát 
adott ki dr. Pados Károly kőröshegy! róta'aí 
katolikus plébános és Sebestyén Jenő balaton- 
földvári mérnök aláírásával. t Ez elmondja, 
hogy a taibi választáson Budaházy több képvi
selő és ébredővezér előtt azzal dicsekedett, hogy

büszke arra, hogy Budaörsnél IV. Károly 
királyra lövetett.

Pados plébános és Sebestyén mérnök röpira- 
tát éppen a hatvani ébredők nyomdájában 
akarták elkészíttetni — tévedésből. A nyomda 
tulajdonosa bemutatta a plakátot. Budaih'azyeík- 
nak, akik aztán gondoskodtak arról, hogy mi
előtt a kormánypárt plakátja elkészül, megfe-

Kormánypárti képviselők
Ellátogattunk a viharzó párt irodákból

a IV. kerület szavazóhelyiségébe.
Itt. Budaházy Miklós a választási elnök háta 
mögött állott, dirigál la a választ ást. Végül 
az V. kerület Ujhatvanban levő elemi isko
lába néztünk be, ahol épületes jeleneteknek 
voltunk szemtanúi. Az elnöki asztalnál vitéz 
Dánér Béla állott és harsány, ellentmondást 
nem tűrő hangon igyekezett a választókat 
befolyásolni. Ött ültek a teremben Wild 
József és Nánássy Andor nemzetgyűlési kép
viselők is, akik, egy ideig szótlanul néztek 
Dánór Béla munkáját, végül is, amikor Dánér 
ismét megszólalt, Nánássy ezekkel a szavak
kal fordult, az elnökhöz:
. — Mégis furcsa kérem, hogy ez az ur mit 

enged inog magának!
Dánér Béla előbb hallotta ezt meg, mini, 

maga, az elnök.
— Mi közük az uraknak ehhez? — kérdezte a. 

képviselőktől.
Nánássy (az elnök felé):
— Mi nemzetgyűlési képviselők vagyunk s 

még sem engedjük meg magunknak azt, hogy 
beleszóljunk' a szavazás dolgába.

Az elnök, erre fölszólította Dánért, hogy fa- 
vozzék az elnöki asztaltól. Dánór azonban in
dulatosan rászólt:

— Vitéz Dánér Béla vagyok s jogosan tar
tózkodom itt!

Elnök: Azonnal távozzék innen, különben 
karhatalmat, leszek kénytelen igénybevenni!

Dánér azonban erre sem reagált,
amire az elnök igénybe is vette az ügyele. 
tes rendőrt s Dánért a szó szoros értelmében 

kivezettette a teremből.
Dél felé Hatvanban már legtöbb helyütt 

egyre kevesebben jöttek szavazni, annál moz
galmasabb volt az élet a választókerület, szom
szédos falvaiban, melyekben kora délután már 
le is zárták a szavazást. Valósággal hajtották 

— Ha má’ választani kő, hát a kisebb rosszba választunk... —.
ig.v jellemezte egy öreg paraszt, a kisközségek 
hangulatát.

Délután 5 óra volt, amikor mindenütt lezár
ták a szavazást és megkezdődött a szavazatok 
összeszámlálása. Este 7 óra volt, amikor Hat
vanba érkezett, az uj képviselő, báró Horváth 
Emil, A városháza erkélyén adták át a man
dátumát. Ring Gyula, választási elnök intézett, 
beszédet, hozzá, amelyben a munka emberének 
nevezte. Utána Horváth beszélt, röviden, majd 
átvette az elnök kezéből a. mandátumot.

927 szótöbbséggel tehát báró Petrichevich. 
Horváth Emil lett Hatvan képviselője.

Mintegy 2000 ember nézte végig a mandá
tumátadást, Budaházyék azonban majdnem 
többen voltak, mint P.-Ilorváth hívei s miköz
ben a választási elnök és Horváth báró beszélt, 
állandóan Budaházyt éljenezték. A mandátum- 
atadás után pedig parázs tüntetést, rendeztek 
Budaházyék. A tüntetésnek a rendőrség csak
hamar véget vetett s

több tüntetőt a helyszínen letartóztatott.
Elsőnek Jankó Károly takarékpénztári liszt
viselőt vittek be a községházára s itt helyeztük 
a többiekkel együtt őrizetbe. Budaházy, aki 
végignézte a mandáf umáladást s ott állott a 
tömegben,

utat, tört magának s a községháza kapuja, 
hoz sietett

Egy rendőrkapitány azonban föl tartóztatta. 
léphet be! — szólott, rá erélyesen.

— De én Igenis belépek, mert tudni akarom, 
hogy mi történt az előállított és őrizetbeveft 
emberekkel, tudni akarom, nem bántalmaz
ták-e okét — válaszolta.

A rendőrtiszt és Budaliázy villogó szemek* 
ke! egyre közeledtek egymáshoz s már félő 

volt, hogy tettlegességre kerül a sor, 
aniikor a rendőrtiszt, végül is megengedte 
Ilii dalia zynak, hogy megtekintse őrizetbe vett, 
híveit.

lelő választ adjanak rá és az előbb jelenjék 
meg Hatvan utcáin, mint a kormánypárté, Ez- 
zel együtt osztogattak Budaházyék ogy másik 
röpcédulát is, amelyben Bónis páter a, követ
kezőket üzeni az alispánnak:

Alispán Vr!
Közif/azyatási hatásának, földi hatalmak! Halljátok 

meg szavamat, mielőtt véylcőpen visszaélnétek azzal 
a hatalommal, ami Isten akaratából sáfárkodástokra 
van bízva!

Föl <11 hatalmasságok!
A magasabb állás olórósórc irányuló síró bor ség no 

legyen annyira elvakulttá benneteket, hogy azt kép
zeljétek, hogy hatalmatok erősebb a magyar igazság
nál! Isten számon fogja kérni eskütöket, amit most 
fág lelkiismerettel inagyarázgattok. Talán nem messze 
az idő, amikor már az. emberek is számon fogják kérni! 

Páter Bónis Arkangyal.

E röpcédula miatt eljárást indítottak Bónis 
páter ellen.

és Dánér Béla összetűzése
a szavazókat a községházára, ahol a szavazó
helyiségek voltak fölállítva. A Reggel munka
társa végigjárta az összes falvakat. Legelőször 
Csányba látogattunk el. Ez a község a faj
védők legerősebb körzete. Itt győztek is a faj
védők, 315 szavazatot kaplak, míg az ellenpárt 
csak 170-et.

Zsirkay János vezetésével dolgoznak itt a 
fajvédők. Budavári is itt akart korteskedni, 
azonban a csendőrség nem engedte be. Csak a 
főszolgabíró engedélyével engedték meg 
ugyanis a községekben való tartózkodást. 
A kormánypártban nagy megdöbbenést., való
ságos pánikot keltettek a csányi eredmények. 
Amikor megtudtak, megpróbálkoztak a. záróra, 
kitűzésével.

Kétszer is kitűzték a zárórát.
nehogy Budaházyék tovább erősödjenek, de a 
fajvédők tiltakozására csak 1 óra 8 perckor 
közölte az elnök:

— A záróra 2 óra S perckor lesz!
Két óra után ki is 1 űzték a zárórát. S dél* 

után 3 órakor már csönd volt Csúnyon.
Bort községben

Lénával volt Budaházy főkort cse. P. llorváihé 
pedig sokorópátkai Szabó István, aki szom
baton fajvédő képviselőtársa megbosszantá- 
sára olyan mulatságot rendezett egyik boros
pincében, hogy még vasárnap este is erről be
széltek. A szavazás nyugodtan, csöndesen 
folyt. Budavárinak persze IIor]‘on is kalandja 
volt a csendőrökkel. Ide sem engedték be, 
amire nagy botrányt rendezett és élesen össze
tűzött a csendőrséggel.

Vám os gy örkön
Eckhardt Tibor volt a fajvédők’ vezére, de nem 
sok eredménnyel korteskedett, mert itt min
denki Pctrichevich-Horváthra szavazott.

Keséden és Atkáron
seni kellett a fajvédőpolitrka a falu népének.

Horváth Emil báró és kísérete pedig ezalatt 
a községháza hátsó bejáratán keresztül autón 
a vasúti állomásra hajtatott, N rendőrség pe
dig a községháza előtti teret teljesen kiürit- 
tette. P. Horváth vasúton és nem autón távo
zott Hatvanból, mert, éirtesiitósiiiik szerint, 
újabb fenyegető leveleket kapott s ezért tar
totta tanácsosabbnak, ha vasúton utazik haza. 
— a kerületéből.

W Húzás jövö héten!

'ézetjavái'd

ogy ul automobilt, ogy nomos szGrmóbfll kószfltt nffl 
bundát, ogy teljesen fölszerelt motorkerékpárt oldal
kocsi vili, kót teljesen fölszerelt motorkerékpárt, ti# 
teljesen fölszerelt kerékpárt. Sorsjegyek viszonteladók* 
nak Is: Értékforgalmi Bank R.-T., Zrinyi-utcn 14. szá#b 

Tol. 132-5'', 185-91. Sorsjegyek mindenütt kaphatók.

ÍW Húzás jövö fiéten! W
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a szerencsétlen űatalember közvetlenül az 

operáció előtt kiszenvedett.Bitó pénzügyminiszter kijelenti, 
íe®gy a Sxörsmmkák kiírása már csak 

napok kérdése
heraiMraaSsS program végrofcaj|táás&i’aH Unka-pusztán tett 

Jelentést eeth9en mSftisztere^föknsk
M Reggel tudósítójától.) Nv. ipari és keres- 

Rpdelrni érdekeltségek küldött, 'goi az elmúlt 
héten szinte nap-nap után érdeklődtek Vass 
József helyettes miniszterelnöknél, hogy a be
ruházási programba foglalt közmunkákat mi
kor Írja ki a kormány. Erre ugyanis a mai 
rendkívül mostoha, gazdasági viszonyok kö
zött annál nagyobb szükség van, mivel kétség
telen, hogy a beruházási program végrehajtá
sára fordítandó jelentős összegek az egész 
közgazdasági életet. föl fogják lendíteni. 
\ helyettes miniszterelnök minden érdeklődő 
küldöttségnek azt válaszolta, hogy a közmun
kák kiírása már csak attól függ, hogy 
inr. Smith népszövetségi főbiztos mikor ké
szül el a beruházási program fölülvizsgálá-

mr. Smith főbiztos munkájáról 
teljesen beavatott helyen a következőket mon
dották A Reggel munkatársának:

_  Mr. Smith munkájának befejezése azért 
húzódott el ilyen sokáig, mivel a főbiztos 
a beruházási program minden egyes tételét 
az indokolásokkal együtt lefor dl Itatta. magá
nak angolra. Ennek megtörténte után olyan 
buzgalommal fogott hozzá a beruházási 
program fölíilvizsgálásához, hogy

a múlt hét végére már el rs készült műn- 
kajával és igy semmi akadálya sincs 
•innak, heg?' a programba foglalt közműn. 
k?ika< még ezen a héten kiírja a kormány.

A beruházási program küszöbön álló végre
hajtásával kapcsolatban Hűd János pénzügy

Szappanyos GeríS dr.
Siatal pesti ügyvéd halálos m® torikerékpár » 

szerencsétlensége a váci országúton
(A Reggel twlósilójától.) Az , automobil

szerencsétlenségek történetében páratlan ka
tasztrófa történt vasárnap délben a váci 
országúton, Göd halárában.

Dr. Szappanyos Gerő fiatal fővárosi ügy
véd, a budapesti előkelő társaság kedvelt 
íaeit’, motorkerékpárján a szabad, egyenes 
or záguton fölbukott, nyakcsigolyatörést 
szenvedett és kevéssel a szerencsétlenség 
után, a Rókus-kórház operálóasztalán meg

halt. z
A katasztrófát az országút ötujjnyi vastag por
rétege okozta, amelyben a kerekpár megcsu- 
szá 'í. Szappanyos (leró, úgy latszik, 
telte lélekjelenlétét. hirtelen mozdulattal 
akarta egyensúlyba hozni gépet és ez a moz
dulat okozta- vesztét: a gép fölbukott és Szap
panyos (férő fejjel lefele lebukott rom. A me.g- 
■endilő s’.erencr+éllenseg előzményeiről és le
folyásáról a. következő részié leket luatux meg.

Rendes társaságával, amelllyol már régebben 
is ismételten tett. kirándulásokat, dr. Szappa- 
njos Gerő tegnap rövid, lel napra .szóló caei 

kirándulást beszélt meg. \ megbeszélés szerint 
vasárnap reggel 8 órakor kodéit talaikozniok 
a. társaság tagjainak dr. SzcnH'tvuyt ■ Am.-- 
ügyvéd Vas-utca. 8. számú lukasa elöl., heggel 
Szappanyos Gerő nagy szeretettel búcsúzott el 
18 éves feleségétől, néhai dr. Dirner Dénes 
egyetemi tanár b á nyái ól:

— Sietek haza, Babsikám, hogy no legyen so
káig egyedül!

A Kölcsoy-utca 4. számú luiz előtt, ahol la
kott, meg akarta indítani motorkerékpárját, 
de az többszöri próbálgatás ellenére sem gyul
ladt be. Ekkor ráült a. gépre és megkérte Tanics 
László házföl ügyelőt, hogy tolja a kerekpart, 
majd így bizonyosan begyullad. A Sandor-ter- 
nél valóban berregni kezdett a gép es nieg- 
indult. Tanics házfölügyolő utnnaszólt fiatal 
gazdájának: , .. . .

— Jó lenne levetni a hosszú felöltőt, meg baj
történik, doktor ur. .

— Csak ide megyek a szomszédba. — kiáltott 
vissza, az ii.gyvéd —, olt majd levetem.

A Vas-utca 8. számú ház elölt már vártuk a 
társaság tagjai: dr. Szentkirályi Ákos es neje, 
dr. Nagy Pál orvos ugyancsak a felescgevel i s 
Dömötör István mérnök. Dr. Nagy Pál nejével 
kétüléses autójára ült és abban helyeztek cl a 
iiir. iság minden holmiját, Szentkirályi ügy* 
ved feleségével mellék kocsis motorkerékpáron 
követte az autót, Dömötör István pedig, csak 
úgy, mint dr. Szappanyos Gerő, „szóló“-mótor- 
kerékpúron. Jókedvűen beszélgettek az indu- 
'ú^'á! és hamar átvágtak a városon, hogy a 
\ aci-uton át ki rándulásuk cél ja, felé tartsanak. 
Az országúton megváltozott a sorrend; legelöl 

miniszter szükségesnek tartotta, hogy a múlt 
héten

fölkeresse Inkepúsztnn Bethlen István gróf 
miniszterelnököt, akinek részletesen beszá
molt a beruházási program egyes fejezetei
ről, valamint az ebben a tárgyban 
mr. Smith főbiztossal folytatott tanács

kozásokról.
A miniszterelnök nwwddvd fefíe a. beruházási 
programot, amelynek végrehajtása ilyen kö
rülmények között még e héten megkezdődik. 
A kormány tagjai megvannak győződve arról, 
hogy a közmunkák megkezdése, illetően a 
beruházási program végrehajtására fordí
tandó összegek folyósítása, néhány héten belül 
jótékonyan fogja éreztetni hatását a közgaz
dasági élet minden vonalán.

A Reggel munkatársának alkalma volt be
szélni ezekről a kérdésekről

Bnd János
pénzügyminiszterre] is, aki értesüléseinket 
megerősítette és kijelentette, hogy

Bethlen minisztered vök és mr. Smith fő
biztos jóváhagyása, után a beruházási 
program végrehajtásának megkezdése 

most már csakugyan napok kérdése.
Az egész hatalmas tervezetet, e hét elején 
hozzák nyilvánosságra. A pénzügyminiszter 
közölte még munka társunkkal azt is, hogy 
a miniszterelnök egészsége tökéletesen helyre
állt, sokat sportol és dolgozik.

ment mótorke.rékpá ián Szappanyos Gerő, mö
götte ötvan-hatvun lépés távolságra Dömötör, 
azután Szentkirályiék kerékpárja és leghátul 
az autó. Útközben Szappanyos Gerő hátra- 
hátra nézett, lassított, hogy tréfád megjegyzé
seit Dömötör meghallhassa, majd újra előre 
sietett, de a rendes országúti gyorsaságnál 
pillanatra sem ment sebesebben.

A dunakeszi ipartelepeknél, közvetlenül Göd 
előtt, parasztszekér jött szembe az országúton. 
Szappanyos Gerő az országút balszélére tért 
ki előle. A drámai pillanatokat, amelyek ezután 
következtek, dr. Szentkirályi Ákos így mon
dotta cl A Reggel ni tinik a társának:

— Az ni, ké( oldalán öt ujjnyi mélyiségü por 
rakódott le. Szegény Gerő épe a porban, amely 
műtő■•kerékpárokra nem kevésbé veszedelmes, 
min! akár a vizes talaj, megcsúszott.

?íi csak azt láttuk, hogy a hátsó kerék az 
árok felé iáról és hogy dr. Szappanyos he
ves mozdulattal az ut közepe irányába 

akarja visszaterelni gépét.
A hirtelen ránditás következtében a gép föl
bukott és szerencsétlen barátom lezuhant róla. 
Képzelhetik rettentő fölinduláisunkat. Nagy 
Pál, aki orvos, azonnal segítségére sietett, 

j majd, amikor élesztőst kísérletei eredményte- 
| lenek maradtak, uniójával Gödre sietett másik 

orvosért, közben pedig telefonál! Rudapcstre 
a mentőkért, akik negyedórával a szerencsét
lenség ülőn mér ki is értek a helyszínre.

Önkívületéből dr. Szappanyos pillanatra sem 
tért magához. Óvatosan elhclyeztlék a mentő
automobilra és bevitték a llókus-kórházba. ahol 
a közben már értesített dr. Hültl Hiimér tanár 
mór várta. Az operációra is megtörtént min
den előkészület, de már nem kerüli rá sor, mert

át ék - esték 
a Teréz körúti

Válogatoll rcprizmüsor!
8

Mts&y föndtre 
és SíaftfjywiOFs Sféla 

fölléptével
& 

r,asKtll!lSfofft íaeíytír*ak!
Telefon <55-54 Kezdete %9 órakor

Hültl tanár megállapítása szerint dr. Szap
panyos Gerő nyakcsigolyatörést szenvedett és 
így az operáció sem menthette volna meg az 
életnek.

Nagy ás előkelő családot borított gyászba a 
tragikus eset. Szappanyos Gerő édesatyjia, 
idősb, Szappanyos Gerő, tekintélyes fővárosi 
ügyvéd és háztulajdonos. A fiatal Szappanyos 
apjával t áisasvi szón j bán, közös ügyvédi iro
dában dolgozott. Az iroda a Kölcsey-utca 4. 
számú házban van, amely Szappanyosék tu
lajdona. Odavitte Szappanyos Gerő is ifjú fe
leség-ét mintegy másfél óv előtt az esküvő után. 
Boldog, nyugodt házaséletet éltek ás szerető 
rokoni érintkezést tartottak fönn Szappanyos 
Gerő szüleivel is. A szülők ezidő szerint 
Hévízen nyaralnak és még most sem tudnak 
fiuk tragikus haláláról. Csak arról értesítették 
őket, hogy fiukat súlyos baleset érte. Most már 
útban vannak hazafelé. A fiatalasszony, aki 
anyai örömöknek néz elébe, a rettentő hír hal
latára eszméletlenül esett össze.

Dr. Szappanyos Gerő mindössze 31 éves volt 
és avatott művésze a tárogatónak.

Hónapok előtt már érte egyszer súlyos bal
eset: este, hazatérőben nem vette észre, hogy 
a lift nincs a helyén a földszinten, belépett a 
sötéten tátongó liftaknába, lezuhant és három
szoros súlyos lábtörést szenvedett. Csak nem
régiben hagyta el az ágyat — gyógyultan.

Zita királyné 
Angliába költözik ?

London, augusztus 9.
(A Reggel munkatársának távirata.) Meg

bízható helyről értesülök vasárnap este, hogy 
Zita királyné az esős, egészségtelen őszi hóna
pokat. már aligha tölti családjával Loqu?i tó
ban. Az özvegy királyné Angliába költözik 
Farnboroughba, Kent legszebb vidékére, ahol 
főúri kastélyt bérelnek számára. (Korda Tibor.)

■ (Londoni munkatársunknak távirata a késő 
éjszakai órákban érkezett és igy hitelességét 
mái- nem volt, időnk ellenőrizni.)

„Újból a nemzetgyűlés elé visz- 
szűk a Somogyi-gyilkosságot" 

tPe^e? Kárclly hessámolőía
Poron augusztus 9.

(A lleygcl kiküldött tudósítójától.) Peyer Károly nem
zetgyűlési képviselő vasárnap délután kerületében. Doro
gon, beszámolót tartott. A népes gyűlésen résztvett 
Proppcr Sándor nemzetgyűlési képviselő is.

— A nemzetgyűlésen — mondotta Peyer — a 
panamákat, a ki- és beviteli engedélyeket kí
vántuk tisztázni, de még ma sincs földerítve, 
hogy kik a nemzetgyűlésen a panamisták és 
egyáltalában vannak-e ilyenek. Amikor ezt 
feszegettük, eltávolították az ellenzéki kép
viselőket. Mindig azt mondották, hogy nem 
tudnak dolgozni, mert az ellenzék megakadá
lyozza a nemzetgyűlés munkáját. Hat hónapig 
távol volt az ellenzék és

hol vannak a szociális törvények, amelyek
nek megvalósítását egyre ígérték?

Az ellenzék távollétét a házszabály revízió meg
valósítására használták föl. A választójogi 
törvény tárgyalásakor visszatértünk a nemzet
gyűlésbe, nehogy a munkásság azt higyje, 
hogy az ellenzék távolléte eredményezte ezt a 
reakciós javaslatot. Meg voltunk róla győ
ződve, hogy a. mai nemzetgyűlés mást, mint 
reakciós választójogot, nem fog alkotni, de 
meg kellett ragadni az alkalmat ennek bebizo
nyítására. A választójog kérdése még nincs 
elintézve,

most kezdődik csak az igazi küzdelem az 
általános titkos választójogért.

A szociáldemokrata párt a legélesebben tilta
kozik az ellen a terv ellen is, hogy a képvise
lők azt a mandátumot, amelyet öt évre kap
tak. önmaguk hosszabbítsák meg három évvel. 
A Somogyi-gyilkosság ügye látszólag lekerült 
a napirendről. A szociáldemokrata párt egy 
nercig sem hagyja nyugodni ezt az ügyet s ha 
őszig nem történik meg mindaz, ami szüksé
ges, akkor

még nagyobb erővel és személyekre való 
tekintet nélkül fogjuk újból a nemzetgyű

lés elé vinni a Somogyi-gyilkosságot.
Proppcr Sándor beszédében rómutatett arra a küzde

lemre. amelyet a párt az ellenzék többi tagjaival együtt 
n nemzetgyűlésben folytatott. A politikai majompört ki- 
•dnjdk itt i» folytatni, de a fcjlöddt utjdt e»ak rövid 

időre lehet meffakactani.
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Magyarország...
III. Komárom

.f túliak főinek, mint a oyermek 
KI a verésre rdtsokott, 
Sápadtan, kócosán hevernek 
S Szent Andrds ua.y mercstfi tornyát 
Mint tanító a nddbotot.

(Ismeretlen költB.)

Ez a város, a hőéi város, a bevehetetlen vár, 
a lcg'fól'énkebb életet élte mindenha « ina is 
megmaradt hálósipkás, istennel, omberrel jó
viszonyt tartó nyánspolgárnak. Neon eleg azt 
írni, hogy nyáröpolgárok laknak benne: maga 
a város a spisz és nem tűri, hogy valaki ki- 
ugorjon merev, megkérgesedett formáiból. Itt el, 
a Csallóköz másik pólusán, a magyar Kraxel- 
huber Tóbiás, a kevély groteszk pozsonyi 
háziúr magyar mása, aki a Dunú'blól kimosható 
minden aranyért nem festené nrássziniire a 
háza alacsony, fazsindellyel benőtt homlokát, 
mint sárgára. Csupa földszintes ház van Ko
máromban, állítólag azért, mert városi sza
bályrendelet tiltja, az emeletes házak építését. 
Nemrég aztán kutatni kezdtek a levéltárban 
a rendelet után, de sehogy sem találtak rá. Ki
derült, hogy a rendeletről szóló legendát « ko
máromi közszellem kreálta, hogy legyen mi
vel motiválni a kényelmes konzervat.izmu.sa! 
saját, maga előtt is. így maradt meg földhöz- 
tapadt, érdektelen, formátlan városkának, 
amelyből lassan-íassan kigyomlálták a régi, 
stílusos épületeket is, hogy hely iikibe rettene
tes sárgaságon házikókat rakjanak, amelyek
nek frontján a háziúr lakik s hátul, a folyosó 
végén, egy szoba-konyháiban valami tisztvi
selőféle. Mert munkásnak nem adja ki a lakást 
a komáromi háziúr, a munkás keressen lakást 
a Kúriának nevezett negyed züllött bódéiban, 
vágj’ a Pihegő vályogos, nádfödeles indián
kunyhóiban. Éhben a városban a leguralkodóbb 
szociális indulat a kisiparos-gőg, ez nyomja el 
az intelligenciát, a kereskedőt, a bankot,, a 
munkást, mindenkit, aki valami újszerű, más
félét kezdeményez. A kisiparospatriciusok tar
tották éveken keresztül megszállva a városi 
közgyűlés termét, fiaikból kerültek ki a váiros 
főtisztviselői, k raj cár ősik odáwük kötötte meg a 
város gazdasági életét, a szerény kis takaréko
kat és néhány kezdetleges gyái’váil lelátót. ök 
buktatták meg annak idején Jókai Mórt a kö
vetválasztáson, egyszerűen azért, mert nőm 
járt házról-házra bemutatkozóba. Pedig Jókai 
a Vármegye-utcában született és sok regényében 
ölelte magáihoz a várost, amely viszont hálá
ból eladta a zsidó hitközségnek a szülőházát. 
Azon az udvaron, ahol valaha a gyermek Jó
kai játszott, a csallóközi Dunából merített 
aranycsállámos homokban, ludak és kacsák 
nyakát metszi el a vérengző zsldó-siakter.

♦
De nyomban igazságot is akarunk szolgál

tatni a derék komáromiaknak, akik fi év 
előtt idegenbe szakadtak <s ha nem is tudnak 
heroikusán szenvedni az iga alatt, nyögnek, 
mint a csuzos öregember nyirkos időben. Ke
vés város van a régi Magyarországon, ame
lyet annyiféleképen terrorizált a végzet, mint 
a Kőszüz székhelyét! A geológusok szerint 
egy földrengésterület középpontjában van és 
csakugyan, évenként egyszer-kétszer meginog 
a föld az öreg Abdera alatt. Vagy 120 év előtt 
az egész város rombadőlt, de alighogy fölépí
tették, elemésztette a tűz. Napóleon idején 
kapujáig kergették az inzurgenseket a fran
ciák. a szabadságharcban ő volt Port-Arthur. 
Várfalai ma is megfélemlitőek. Kazamatáit 
a XIX. század második felében ismerték és 
átkozták a hazafiak. Hetven óvón keresztül 
osztrák katonatisztek portyáztak bütykös 
maeskakörme'in és lesodorták a járdáról a 
civilistát. 17.000 ember közül 7000 uniformist 
hordott és 10.000 kiszolgálta a hadászokat. 
Mindenki abból élt, hogy szállított a had
seregnek, ki búzát, ki szénát, ki pálinkát, 
vagy suvixot. A Nádor-utcai kereskedő irigy
kedve gondolt a szerencsés nyerőre, aki egy- 
egy kantinbérletet kifogott a 12 erőd vala
melyikében. Esti korzón sokszor tucatnyi 
pirosstráfos tábornok zötyögtette végig a 
hasát és az üzleta-jt ókból hét rét görnyed ve 
németül köszöntötték őket a boltosok. Tőlük 
függött, ki jut. valami cráris pecsenyéhez az 
egyedül elképzelhető üzleti forgalomból, ami 
a városban kínálkozott. Mert a nép már a 
régi szép békében is olyan szegény és nyomo
rúságos volt ebben a fészekben, mint a móc 
az erdélyi havasok tetején.

♦
Pengő tisztikardok, természeti és földrajzi 

pehek terrorizálták gyávává, spisszé Komá
romot. Karaktere a cseh impérium alatt sem 
változott. Ha lehet, még magyarabbá és még 
katolikusabbá vált, mint amilyen volt, de ez 
a két attitűd sohasem lépi túl a, plátonizmus 
határait. Nem. asztalravágós, nem, hetvenkedő 
kedvű a. komáromi ember. A kávéházba nem 
jár, csak a zsidaja, abból is csak a világjárt, 
aki már volt Pesten, vagy Prágában. A többi 
otthon él, a. lezárt kapuk, lezsaluzotl ablakok 
mögött. A komáromi kapukon ritka a csengő: 

kojxjgta lássál jelzi a levélhordó, ha, neha- 
napján lóvéiét hoz. Vendég nem
Nincs társasélet, mindenki magának él, igény
telenül, fantáziátlanul. Ivet alkalom, ahol 
mégis találkoznak: az isten ti sztélét és a teme
tés. Zsúfoltak a templomok es a légkevésbé 
nevezetes végtisztcsseg is tekintélyes 
két ver össze. A színház, a magyar színház, 
ha néha engedélyt kap vendégszereplésre, har
madnap összepakol és továbbáll. A komái omi 
nyárspolgár megveti a mai színházat, ahogy 
annak idején megvetette Dérynét.

Amióta elszakadt, eletc minden változatá
ban sorvad, satnyul. Kulturális mozgalma 
egyetlen dilettáns hetilapra es a gimnáziumi 
önképzőkörre zsugorodik. I olitikai eletebe a 
naiv és terméketlen kuruckodas melle
beplántálták az antiszemitizmust. Csak egy 
híd választja el Magyarországtól s a hídon 
szinte szabad a közlekedés. Az iparos
korifeusok, ha egy kicsit könnyíteni akarnak 
magukon, átmennek Magyar-Komaromlm , 
és szidják a zsidókat. Nem a cseheket a zsidó
kat. Ez az egyetlen rizikómentes indulat: sem 
itt, sem odaát nem történhetik belőle baj. 
A kis hetilap is antiszemita 
értelemben fajvédő. \ zsidók ni 
mintha bármelyik 
hatná Héjjas Ivánt.

pesti 
félnek tőle, 

percben a nyakukra hoz-
színezetű, 
gy

*

Senki se vessen azért követ rájuk: kínlód
nak, pusztulnak, züllenck az uj ország szélén. 
Aki teheti, becsomagol és elköltözik. Vagy a 
Dunán túlra, vagy beljebb, a Felvidékre. A 
kis rentiernek, aki a váiros zömét tette, lassan
ként elfogyott a pénze és a házát most kényte
len elkótyavetyélni valami beszivárgót t lót 
ügyvédnek, cseh beamternek. Az ügyvéd át
tette székhelyét Érsekújvárra, Nyitrára, Po
zsonyba. mert Komáromtól elvették a törvény
széket. Még a régi, szabad királyi címert is 
leszedték a városházáról: nagyközség lett, 
régóta nem megyeközpont, a nyitrai zsupán 
egyik jelentéktelen helysége. Az iparosokat ki
telepítették a városháza zöld'asztalától: most 
az ipartestületben szónokolnak, hadakoznak, 
kugliznak és söröznek. Rendes ember innen 
már békében is elmenekült. Komáromi ember 
fia, ha ügyvéd, vagy orvos lett, nem telepedett 
le odahaza. Mindig idegenből jöttek ide a 
fiskálisok és a fogorvosok. Mert az orvosok 
túlnyomó többsége fogász: sok a rossz fog Ko
máromban, a vízzel van valami baj. Szerte az 
országban találkozhatni komáromi intelmeik- 
tuellekkel, akik évtizedek óta nem voltak ott
hon. Aki elment innen, nem. vágyik vissza. Jó
kai sem volt otthon vagy harminc évig és ami
kor végre hazament, megbuktatták a gyertya- 
mártólk, a mézeskalácsoscik, a paszomántoso'k 
és a csizmaziák a választáson.

Sehol annyi anakronisztikus iparág nem ten
gődik, mint Komáromban, mert sehol sincs 
annyi időszerűtlen tömegszükséglet. A város
nak van gázgyára, de azért minden második 
ember petróleummal, gyertyával világit. Ren
geteg csizma kopog a köveken, de nem né
piesen. parasztosan, hanem inkább kasznáros 
dolyffel, ispáni hőnyiveti réggel. Könyvet nem 
olvasnak, hacsak a Komáromi Kalendáriumot 
nem, amelyben a. csallóközi airanymosásról és 
az izsai betyárvilágról olvashatni élvezetes 
fragmentumokat. Klapka szobra áll a főtéren. 
Megkérdeztem egy öreg bácsitól, ki volt az a 
Klapka, miért állították a városháza elé.

— A nagy korcla emlékére van! — válaszolta.
*

Csakugyan, negyvenkilencben itt nagy ko
lerajárvány volt. Mellékesen pedig egy kis sza
badságba re. Erről lassanként elfeledkeznek az 
emberek. Komáromban uj, nagy bajok jöttek, 
csehek, tótok, lassú elszegényedés. munkanél
küliség. Eáj, hogy nem tombolnál,' a keserű
ségtől Komáromban. Páj mindezt őszintén el
árulkodni . idehaza. De ez a csüggedt csönd 
talán némi, okulásul szolgál azoknak, akik, a 
kispolgárra és a parasztra alapítják a magyar 
életösztön éberségét az elszakít ott területeken. 
lessek csak megnézni azokat a városokat, ahol 
sok az intellektuoll, a kereskedő és az ipari 

Milyen demonstratív hangossággal 
el Varadon. Temesváron, Kassán, Aradon a 
magyar elet akarat, hogy f umigálja ezernyi 
nehézség között a történelmi változást, uj ha
tart, uj urat, u,j törvényt! Ez n derék, félénk 
Komarom — nem szabad egy pillanatra, sem 
ketsegbevonni — százszor boldogabbnak erezné 
magát, ha magyar lehetne. De magyarságáért 
nem tud. semmi érdemlegeset cselekedni: nin
csenek , kulturális eszközei, nincs szervezett 
gazdasági és társadalmi ellenállóképességc az 
uj hatalommal szemben. Házaiban ponatcsek- 
kent tiszteli magyar hagyományait, de az 
ute.íin, a piacon, a közeiéiben nem tesz egyebet, 
mint amit azelőtt tett: Oarnisonsstndt, helyőr-

BriBli&nsokat, gyttngySket 
taréffi efdHtilrinrnknt RphfflRlriRr n#n? **roJy-kBrut 20. m. (Köz- 
tcljosértókben *Wrai Űblllllölblül ponti vúrouhár. főkapunál)

1925 augusztus 10.

(régi város, ahol u katonáktól függ minden, 
tehát jóban kell lenni a generálisokkal és u 
kis panamista Verpflegsoffizierek-kel. Szegény. 
Komárom, Klapka és a nagy kolera óta állan
dóan meg volt szállva: osztrák várparancsno
kok, cseh térparancsnokok dirigálták azelőtt 
is. Most talán több fájdalommal, több elfojtott 
keserűséggel, de éppúgy, mint régen, tűri és ki
kerüli a kardpengi lő tiszteket, akik lesodorják 
a civilt a járdáról, este pedig fillére húzza 
hálósapkáját és horkolva alszik. Nem álmodik, 
nem szimatol előre a jövőbe. Várja, hogy má
sok megálmodják a. jobb jövőt. Még álmodni 
sem mer, annál kevésbé, cselekedni.

Szegény, kedves, szeles-poros, unalmas Kft 
mórom. Meg kellett róla Írnom, hogy nem a 
hős hadifoglyok közül való. Elfogták és most 
csöndesen állja sorsát a drólsövénycs tábor
ban. Ha egyszer hazakerül, nem kap ordót, de 
azért meg .kell becsülni. Hűséges, emberséges 
a maga módján, ha nem is virtuskodik. 
Kisiparos a hazafiasságban is. Hasznos tagja 
a társadalomnak. Szükség van rá idehaza.

Zsolt, Béla

Megölte magát 
egy piskótagyáros unokaöccse, 

mert tanítói diplomával 
csak rokona gyárában kapott munka

(A Reggel tudósitójától,) A Nefelejts-utea 10. 
.szánni bérház 11. emeletén vasárnap délben 
egy szakácsnő észrevette, hogy ti 4-es szánni 
lezárt lakásból gyanús gázszag ömlik. A ház
beliek tudták, hogy a lakás tulajdonosa, 
Helyes Ödön piskótagyáros, feleségével együtt 
Isaszegen nyaral és a. lakásban most egyedül 
a gyáros unokaöccse, if.i. Helyes Ödön lakik. 
A fiatalembert előző este még látták haza
térni, de vasárnap semmi élei jelt nem adoíl 
magáról. A házföl ügyelő föltörte az ajtót és 
ekkor Helyest a gázcsap alatt holtan találták.

Az öngyilkos holtteste egy sezlónon feküdt, 
amelyet a. szobából vihetett ki a konyhába. 
A sezlónt a gázcsap alá tolta, levelet irt nagy
bátyjához, szépen levetkőzött és lefeküdt a. 
gázcsap alá. A gumicsövet késsel elvágta, igy 
követte el az öngyilkosságot. Helyes 21 éves 
fiatalember volt, a félegyházi tanitóképzöinté- 
zetben most kapott tanítói oklevelet, de mint 
tanító, sehol sem tudott clhelyezkedni. Végül is 
nagy b át y j a. Co n t i -u t ca i piskóta á r u gy á rá bar 
kapott állást, mint munkás. Ez keserítette el 
annyira a fiatalembert, hogy véget vetett éle
tének. Búcsúlevelében, amelyet a helyszínelj 
megjelenő Márffy rendőrkapitány vett, magá
hoz, bocsánatot kér nagybátyjától, hogy nem 
tudott belenyugodni sorsába.

AM el Krím 
wi offenzívat kezdett

Paris, augusztus 9.
(A Reggel, tudósitójának távirata.) A riff- 

kabilokat Biklia melletti állásaikból a napokig 
tartó tüzérségi támadás sem tudta elűzni. A 
franci'., röpülök földcritőröpiiléseik alkalmával 
állandóan bombákat dobnak Abd el Krím csa
pataira, amelyek az elmúlt éjszaka

a melillái fronton támadásba mentek át
és különösen ostrom alá vették a Bob Tazu 
melletti francia táborhelyeket. Közelebbi rész 
letek az ütközőiről még nem érkeztek, de itt 
biztosra veszik, hogy ezzel a riff-kabilok újabb 
offenzlvája kezdődött. Errevaló tekintettel 
nagy erősítéseket küldtek Marokkóba, úgy 
hogy hónapok óta először az elmúlt héten vál
tották föl a szakadatlanul harcban álló csapa
tokat. A francia csapatok az Amergu melletti 
fontos állási elfoglalták. Hivatalos jelentés 
szeri nt

a keleti csoportok kiszélesít ették műkö
désüket

és hadműveleteik a törzsekre olyan kedvező 
hatással voltak, hogy ezek minden riff-kabil 
erőszak ellenére, egymásután mcghódolnak.

Keresek megvételre 
azonnal beköltözhető, magasföldszintes 

modern villát

i r 
I
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a VI. kerületben 
Ügynökök ki z árva 

Ciin a kiadóhiva
talban
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a csepeli gyári orvossá!, mielőtt mellébe fúródott
a revolvergolyó

Csepelért axí hiszek., Simonyi nz a?fér öragyíí^cssságot követed
el — A sebesült remtíJfrorvos nyilatkozata a tiG®lczatos r<?.vö!vetr3Qivésrí?5

f,i Heggel I udósitójától.) Csütörtökön dél- 
iliáll il csepeli iendőrknpitán.Veáuhoz beosztott 
dr. Simányi Imre rendőrorvos ebéd utón luka
sára ment, hogy ;H öl lözködjck és átvegye a 
szolgálatot. I’ár perccel később szobájából 
i evői verdörrenés hallatszol i. A lövés zajára 
Simányi takíirilónsszonyi: ijedten szaladt he a 
szobába; a fiatal orvos félig le roll rétközre é> 
támolyogva az oldalán levő sebre, mutatott:

_  /eh habé auf m>eh geschossen (meglőttem 
magam) — mondta a német takarítónőnek.

A niegrémült asszony azonnal l'öllái mázta a 
szomszédokat és értesítette a csepeli rendőr
kapitányságon dr. Sándor József rendőrkapi
tányt, aki rögtön autót fogadott és a szereu- 
csétlimiil járt orvost bevitte a Szent István- 
kórházba.

Csepelen a tragikus psc< után az n hír terjedi 
>1. hogy dr. Simányi Imre öngyilkossági szán
dékkal sebesilelle meg magát. Ez a bir amiól 
inkább hitelre talált, mert

■ir. Simonyinak csiitör'ökön d-f’c'őlf szokat 
lan afférja volt,

amelynek története a következő:
A csepeli rendőrséghez 

.1 ózs< f réti d ő r ka p i I á ny 
néhány nappal ezelőtt 
orvosprofesszorral és

beosztott Sándor 
II hőnagos kisfiái, aki 
meg bei-'gödrit, Hé,/;ay 
dr. Shtionfiir<d t.ezct-

fanfar m©s©SlyaS mondja s véSetlewség
Átlőtt mellel a Szent Tsl vái'-kórházi;;::i l’ek- 

-zik dr. Simonul Imre rendőro, ve ; s I Heggel 
iiiimkatúrsu megkísérelte, hogy tőle magától 
ittdja meg

traj-éii; íjának titkát.
V.rdélyi dr.. a kórház IJ-pcviiíonjában, a 

.-tilyosan ebesiilt Simányi dr. kezelőorvosa, 
sajnálkozó mozdulattal igyekszik elhárítani a. 
látoga t á á.

— A beteg és hozzátartozóinak kifejezett 
óhajtása — mondja a kezelőorvos • , hogy ezt 
az ügyet ne bolygassák.

De mégis bemegy a beteghez. hogy megkér
dezze, nem kiván-e nvikitkozm. Pár pillanat 
múlva kijön és közli, hogy Simányi dr. nyilat
kozni akar. Hosszú kórtermen haladunk ál es 
Hrdélyi dr. megkér, hogy sok beszéddel ne 
izgassuk a. beteget. A terem végén, külön szo
bában fekszik a fiatal rendőrorvos. Arca sá
padt, kissé föl akar emelkedni, do nehezére 
esik. Időm sincs kérdezni, már rám emeli 
szemét és szinte esető tekintettel mondja:

— Kérem ... orvos vagyok, 30 éves...
n pályám, a prakszisom filfja, hogy be. 

széliek... erről.
Xrm igaz, amiket mondanak... Hiszen elő
fordulnak súrlódások kollegáit közöli, de ne

Vasárnap, a soproni KatoliKus nagygyűlésen
Vass miniszter a Kisembereit tragédiájáról és Magyar

ország Keserűségeiről beszélt
Gróf Zichy János az arisztoKrád.át a szociális tőreKvéseK tiszteletére 

szólította föl
Sopron, augusztus 9.

Heggel tudósilójának telefon jelentése.) 
A soproni katolikus napon részi veit dr. I’a.s.s- 
-hjzsef helyettes miniszterelnök, aki a vnsarnap 
délutáni ülésen nagyobb beszédet tarlóit.

— A kisemberek tragédiája újait kezdődik 
— mondotta, Vass József -, hoS^rlhar/yottak- 
mik érzik magukat most a háblflK és a forra
dalmak után. Mi, katolikus magyarok, ilt 
állunk katolikus Sopron ősi falai közt'llj a 
nyugat kapujánál, az ország uj haíá.ránál 
s nem beszélünk másról, mini, amiről Paris 
érseké beszél, amikor híveihez szól. Ili néhány 
kilométerre szabták meg az uj határt. Azt 
akarom, hogy Páris érseke hallja meg azt a 
^■iáltásj, amely ilt, a nyugat kapujáná.1 hangzik. 
...l/í vérezliink ezer éven keresztül s ők fizet
tek nekünk!'1 Mos! nem a miniszter beszél, ha
nem a magyar ember, a. katolikus pap:

Fizcftck nekünk azzal, hogy ide vonták hú- 
^.’ji kilométerre a határt, az ő bástyájuk 
Mögé, amelyért meghaltunk ezer éven ke

resztül az ö védelmükben.
A’nikor Franciaországot legyőzték, „liünbánó 
f' ranciaország" fölirással fehér márványtem- 
luomof emellek a Mont mart re-on. Mi nem lu- 
/ le,nplomot. építeni, amelynek hóm-
ontalaról az egész világ leolvashatná a raj- 

(nWi. cl'!!,v<-ddt igazságtalanságot. Nem lu- 
n,1{|Nl Ionul, mint a nyugat katolikm.,:- 

ak százmilliói felé fordítva arcunkat, 

lelte s mindkét orvos in!'!uenzát állapított 
meg. Az aggódó) apa azonban pieghérte 
dr. Hosenbcrg csepeli gyári orvost is, hogy 
vizsgálja tmg a beteg gyermeket. Dr. Hoscn- 
berg ( ! elöríöltön délelőtt Sándoréit lakásán. 
/nlálkozol/ dr. Simányi ral és

a konzílium során a két orvos között 
nézeteltérés, majd súlyos összeszólalkozó* 

fám mit.
A szokatlan és kínos ügynek bmagias i'oiyía- 
tá.sii még nem lelt, mert az affér után S'ino- 
nyil a délutáni titokzatos r< roírí rlöré>: műd! 
kórházba kelleti száll Honi de Csepelen

a délelőtti ös.szeszóhilkozás és a revolver* 
dörrenó': között ös-ze függési látnak.

Amikor Simoiiyil l ói házba, szállították, a. 
I'őkapitány. ágró| icmlőrhizot- ág mén* ki a 

. uiycsan .-.'bővüli orvo.-toz, aki ered. annyit 
roll hajlandó jegyzőkönyvbe • ni. h'.gji 
revolvere véletlenül elsüti.
\ revolver, amelynél- gciyója a jobboldali 

tüdők bbeiiyl ér'iire'te, kis Frommer Lilipnt- 
pisztoly. amelyet a rendőrorvos néhán.x héttel 
ezelőtt kapott hivatalt.s minőségében. Tiszt
viselőié vsai szerint Simon yi nem érteti a 
fogy vérhez s kezeléséhez társaitól k'rí uta
sít ást.

kem nem volt semmi különös okom.
Vissza lmnyaIlik pá rná i ra.
- i'élcllenség roll — mondja.
Kis szünetei tart, aztán látható erőlködéssel, 

'i- .sebes beszéddel folytatja:
- J pisztolyomat tisztítottam és elsüli, ennyi 

roll az egész.
Fanyar mosollyal int, hogy kimerült, többel 

nem tud mondani. Bágyadtan nyújtja a kezét s
már csak a szemével kéri, hogy ne mást a 

dologról, csak ennyit: véletlenség.
Amikor kilépek szobájából, pillantásom egész 
hatom virágra esik; az ápolónők mondják, hogy 
a tragikus sorsú fiatal orvosnak igen sok lá
togatója van és mindenki virágot hoz beteg
ágyához. Kezelőorvosához kopogtatok be.
- A beteg állapotában — mondja — fokozott 

javulás konstatálható. Fölgyógyulását, persze, 
ha komplikációk nem jönnek közbe — tekintve, 
hogy a golyó a tüdőt fúrta át —•, három hét 
alatt reméljük.

Kilépek a kapun és tűnődve kérdezem: miért 
kell ezen a szép vasárnap délután a fiatal or
vosnak átlőtt mellel feküdnie a karbolszagu 
kórteremben? Véletlen szer ncsétlenség — is
métlem szavait, de látom az intenzív cs fanyar 
mosolyt a száján, amellyel e szavakat ejtette.

a keserűségünkből ‘építeni egy monumen
tumot ^Hungária mártír" fölirással.

A nagygyűlés üdvözlő táviratot küldött a ki
rályi családnak, a kormányzónak és a herceg
prímásnak. A gyűlést Zichy János gróf zárta 
be a következő szavakkal:

— Mindenkit kérek, tartozzék az arisztokrá
ciához vagy a legszegényebb osztályhoz, legyen 
az egyházi rang legmagasabb fokán vagy egy
szerű káplán,

a szociális törekvések iránt legyen meg a 
kellő érzéke,

támogassa azokat keresztény irányban.

túlszárnyalta az eddigi 
világrekordot

Charlrcs, augusztus 9.
Drouhin és Landry francia röpülök a röpiilés 

időtartama és egyhuzamos távolsága dolgában 
túlszárnyalták a világrekordot, amennyiben 
Í18 óra. 30 perc 3 másodperc, alatt. 4100 kilométert 
tettek meg. .Röpükísüket zárt körökben vasár
nap 2 óra 42 perckor fejezték be, miután

4400 kilométernyi utat tettek meg 45 óra 
II perc 50 másodperc alatt.

—.......          1 '»k .

Hat fórumon megy keresz
tül és szeptember végÉn 
lép életbe a tisztviselői 
státus- és fizetésrendezés
Sazcpi^ímber második felére

(.1 Ihmnl / itilnrCih', ífih',1.) A (i-ztvi-clök körében uug” 
>iykeltetlek iizok n hírek, hogy a nliiluti 
in e,/<-;<:.s n: ettel l.ailCHolfil'is lilhibiin/s 
iiav h't/f.iijrbb HoveiHbcrm vun.y ncevatberra ltcrillh'! 
!<•!<, uh). J Ih-yyi'l nuiiikidár-a éppen ezért t-:;iikj,é;,'esnek 
I .-irtot I a. hogy

Temesváry Imréhez,
• a ko.-iiiíur. t'i’-üziigyi törvényjiivrislutriiuiik előit<ló.iti.lioz 

iorduljon tölvllágcsilii.sért, aki u következőket inondotí;i:
-- A köztisztviselőknek tisztán kell látniuk 

id-by11; hogy u slálusrcndezés nem valami nagy 
előle’dciésl jelent ,majd a számukra, hanem 
mindössze azt, hogy az egyes fizetési fokozatok
ban (‘.rányosan és igazságosan lesznek szét
oszt ra. Pontosan meg lesz szabva <>z is, hogy 
minden < gyt ; esztendőben hány állami tisztvi- 
"lő lép t'lő é- hány kerül nyugdijba. A költ- 

.'v.gvuic-; summáznia megjelöli azt az összeget, 
ám-.'!;, a. 1 t-zt vi- -lók fizeté-éi-e fordítható, a fize- 
í; -.iidezes tehát csuk ennek az összegűek a. 
k- '('.ejt belül íörtéjilmiik meg. vagyis

■zó sem lehet ané], hogy a tisztviselők fize
tése a már folyósított 15—20%.on tu! cmel- 

kedhessék.
e-i;!< a. pénzügyi helyzet javulása után 

kerülhet It koxatoyan a sor. Ami mármost a 
l.'tti:si' mii.x -;i kérdés megoldását illeti, ennél' 

áítyne!^ ha' fórum'on kell kercsztiilmennie. 
‘úijim volt a:: (gyes minisztériumok, 

kebelében ö.s-.-u■áHlint' sláfitsrendezö, bizoHsá- 
gun, amely. ’< mai bel’.'j'.rzték működésüket, úgy 
hagy az ügy a második fórum, az összes )‘d- 
'dsi'< riumok sl'ííusremlcző bi’oliságaindk ki- 
kdldötlei ele került, akik iiup'-nup után tmiács- 
koznak a ;,'éfiziigym i n 1 • ztc ■■ j u:nbai’.

Harmadik J’órumon a státusreiidező minisz- 
térközt bizottság foglalkozik előrelátha
tóan augusztus vegén a .státusrendezés 
ügyével, amely szeptember elején kerül a 

takarékossági bizottság elé.
Ezután minisztertanács fogja az egész kérdést 
letárgyalni és

előkészíteni azt a rendelettervezetet, amelj-- 
nek megvitatására szeptemher második fe
lében lógják összehívni a 33 tagú szanálási 

bizottságot.
A bizottság tagjainak, vagyis a hatodik fórum
nak állásfoglalása után a státus rendezésről és 
az általános fizetésjavitásról szóló, rendeletét 
közzéteszik a hivatalos lapban és

beillesztik az uj költségvetésbe is, amely 
ilyen körülmények között szeptember má
sodik feleken kerülhet teljes egészében 

nyilvánosságra.
Tcmcavárn Imre közölte végül inunknlúrsunkkal. hogy 

az uj kUltst/jvelés lesz az c!s6 h'ir vény ja vaslat, amelyet 
az oktőber IhCn összeülő netmc'ffyi'.lés le foy táryyalui.

BRUllÁFiST.SSr^eg
Singer J., IV, Egyetsrn-u. 11. TXr“c„',Veí™

Textil- 
szn kuniban 

Jártas részletügynökök
föl vétetnek. Erzsébet városi Textil- cs Divataruház R.-T 
Uudapcst, Dohrtny-utcu 36, Jelentkezés a délelőtti órákban1
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Keresztrejtvény és nyalóka
Micsoda ut Shakespearetöl a keresztrejt

vényig és Brillat-Savarintől a nyalókáig, 
írók és miivészek a megnyilatkozás uj formáit 
keresik, a szellem apostolai járatlan ösvénye
ket vágnak, mert meggyőződésük, hogy a 
nagy föl fordulás átformálta a lelkeket és a 
művészetnek valamilyen univerzálisául) for
mára kell törekedni, hogy a kollektív érzések 
hűséges magyarázója lehessen. És mialatt az 
irodalom és művészet laboratóriumában a 
differenciált elmék hajszálfinom formák köszö
rülésén az agylágyulásig elkoptatják magú
kat, valaki kitalálja a keresztrejtvényt, egy 
másik fölfedezi a nyalókát, hogy az a test is 
megkapja a maga stilszerü táplálékát, amely
nek lelke a keresztrejtvények megfejtésében 
éli ki magát. És csakugyan: a keresztrejtvény 
nem lenne tökéletes élvezet nyalóka nélkül és 
akinek leleményessége fölfedezte a nyalókát, 
legalább akkora lángelme volt, mint a kereszt
rejtvény föltalálója, mert belátott az emberi 
lélek legmélyére és fölismerte, hogy mire van 
szüksége annak, aki keresztrejtvények meg
fejtésébe fekteti minden ambícióját.

De az irodalmi és művészeti viták azért 
tovább folynak: románt icizmus, realizmus, 
versizmus, impresszionizmus, neoimpresszio- 
nizmus, futurizmus, expresszionizmus vagy 
dadaizmus? Az olvasó pedig kezébe veszi a 
lapot és ahogyan valamikor a tőzsdei árfolya
mokat nézte meg legelsőbben, most azt keresi, 
van-e keresztrejtvény az újságban. Irodalmat, 
művészetet, tudományt megtűr a lapban, de 
keresztrejtvényt követel és a keresztrejtvény 
kedvéért megbocsátja az újságunk, hogy olyas
mit imputál 'neki, mintha tudománnyal, iro
dalommal, művészettel, és politikával is fog
lalkoznék. Ez nem ilulzás, sőt még az sem 
karriltirozás, hogy az írásnak ma a kereszt
rejtvény az amerikai nagybácsija: ez támo
gatja, ennek a kegyeiből él, mert csak az ő 
védőszárnyai alatt lopakodhatik oda a legjobb 
családok asztalára. Az igazi szellemi termék 
olyan, mint a viharos múltú anya, akit csak 
azért bocsátanak be a jobb társaságba, mert 
vele van a kívánatos leánya.

Hogy az emberi igények hogyan egyszerű
södtek le a keresztrejtvényig és a nyalókáig s 
hogy az ambíció hogyan elégülhet ki azzal a 
diadallal, amelyet egy keresztrejtvény meg
fejtése okoz, ez olyan kérdés, amelyet az ember 
nem mer feszegetni, mert attól fél, hogy az em
ber felsőbbrendűségébe vételt hitét el fogja 
veszteni. Liebig, a modern vegyészeti tudomá
nyok egyik legmerészebb úttörője, azt állította, 
hogy a római birodalom bukását a búzatermő
földek foszfor- és káliumszegénysége okozta. 
De voltak tudósok, akik ezzel szemben azt val
lották, hogy a foszfor- és káliumszegénység 
nem oka, de okozata, volt az összeomlásnak: a 
birodalom népét kikezdte a dekadencia, elha
nyagolta az öntöző csatornákat, nem. adta 
vissza a kiuzsoráizott földnek, amit kisajtolt 
belőle. Küszöbön lenne a lelkek öszeomlása és 
a keresztrejtvény oka. vagy okozata a debalcl- 
nak? Kár a. kérdést ily tragikus kiélezettség- 
gel fölvetni, mert csak annyi történt, hogy az 
emberek lerázták magukról azt a kulturler- 
rort, amely finomkodást erőszakolt a telkekre 
és azt a kötelességet, rótta mindenkire, hogy 
odadörgölődzék irodalomhoz, művészethez és 
tudományhoz. Az emberek egyszerűen levették 
a vasúti fülkében cipőiket, amikor látták, hogy 
akadt valaki, aki a harisnyáit is. lerúgta magá
ról. Kényelmetlen volt a cipő és kitört belőlük 
a kény szer zubbonyba szorított ősember, aki 
mezítelen lábbal taposta a. mezőket és erdőket, 
llalsac, Baudelaire, Goethe, Ibsen, Vörösmarty, 
Ady? Vessük le a cipőket. Sokkal kényelme
sebb a keresztrejtvény.

Wallesx Jenő

— Egy kiránduló társaság autóbalesete a 
Kerepesí-uton. Vasárnap délelőtt a Kerepesi- 
nton Stanczer Szilárd kenyérgyárosBp. 23—360. 
szánni automobilja, amelyet maga a tulajdonos 
vezetett, útközben nekiment egy oszlopnak és 
fölborult. Az autó utasai, Töreki .Jenő pénz
ügyőri fővigyázó, Törőcsik Irén kiszolgáló
leány, Bíró Gizella gépirónőés Cinger Gyuláné, 
valamennyien kiestek a kocsiból. Az esés után 
eszméletlenül terültek el az országúton és hosz- 
szabb ideig szinte élettelenül feküdtek. Egy 
rendőr talált rájuk, aki percekig nem tudott 
közülök senkit eszméletre téríteni és u/y.v Wf- 
szott, hogy az egész társaság rendkívül, súlyos 
baleset áldozata lett. A kihívott mentők a Ró- 
kus-kórházba. szállították a társaságot, ahol 
megállapították, hogy csak Törőcsik Irén és 
Töreki József szenvedett súlyosabb sérülést, a 
többiek az első segély nyújtása után eltávoztak 
a kórházból. Az autó darabokra tört.

— Házasság. Schtvarcz Szeréna, n Somló Dezső és Társa 
könyvkereskedés tulajdonosnőjo és dr. I.nnper Norbert 
augusztus fi-ín házasságot kötöttek.

—Napkurához csak Ship-vazelint haszuú.ljou.

— Biber Gyula afférja a villamoson. Dr. Biber 
Gyula közigazgatási biró, aki
kön át elnökösködött az Arvizsgaló Bizottság
ban, nemrégiben a budai Dunaparton lolszallt 
egv 11-es villamosra. A keresztulesen foglalt 
heívet és mögötte, a következő állomásnál, egy 
elegáns fiatalember helyezkedett el. Biber azt 
tapasztalta, hogy a fiatalember a hatóval 
hátbanyomja. Miután ez megismétlődött, a köz
igazgatási biró hátraszólt: „Kérőm, no támasz
kodjék, látja, én sem támaszkodom. A fiatal
ember indulatosan felelt vissza: van
maga bolondulva?" Biber átült utitársa melle 
és bemutat kozott. ,, ,,

— Tudomásul veszem. Mit akar? — válaszolt 
a — Én csöndesen figyelmeztettem önt, hogy 
ne támaszkodjék rám és ön. aki jóval fiatalabb, 
mint én, gorombasággal válaszolt. Bemutatkoz
tam, most már mondja meg ön is a nevet.

— Háry Géza műépítész vagyok — szolt a 
fiatalember. Majd afelől érdeklődött, hogy 
lovagias utón vagy pedig birói eljárással 
akar-e Biber elég-tételt kapni. Biber Gyula 
becsületsértés vétsége miaié följelentette a mű
építészt a budapesti büntető járásbíróságon. 
Az ügyet dr. Jirewner Alajos biintetobiro ma, 
hétfőn, tárgyalja le.

_  A pénzügyminiszter Pannonhalmára utazott. Rud 
János pénzügyminiszter szombaton reggel Szabók}/ Alajos 
pénzügyi államtitkár társaságában Pannonhalmára uta
zott, ahol két. napig lesz az apátság vendége. Vele Cf)i/ütt 
mcfildtogattdk a pannonhalmi apdlsdr/ot a Népszövet sóf) 
budapesti képviselői is. A Reggel. értesülése szerint Búd 
pénzügyminiszter ma délelőtt érkezik vissza Budapestre.

— Aranyérem a legkövérebb és legsoványabb 
bécsinek. Bécsből Írja A Béggel tudósítója: A 
Práterben levő Metró-park színpadján külö
nös verseny folyt le vasárnap este. Becs lako
saihoz fölhívást intéztek, döntsék el, ki a va
ros legkövérebb és legsoványabb embere. 
A versenyben hatan vettek részt, akik a leg
kövérebb ember dicsőségére tartottak igényt, 
kilencen pedig azok közül, akik arra pályáz
ták, hogy ők a. város legsoványabbjai. A leg
kövérebb férfi egy Menger nevű birkózóba.)nők 
volt, 110 kilogram súllyal. Riválisa Blum 
mészáros, csak 134 kilogramot nyomott. A so
ványak versenyéből a 18 éves Fiala Károly 
cukrászinas került ki győztesen, aki 204 centi
méter magas és csak 48 kilogram súlya van. A 
második díj nyertese Karmada Ferenc, 110 
centiméter magas és 44 kilogram súlyú. A leg
kövérebb és a legsoványabb bécsi polgár egy- 
egy aranyérmet kapott.

— „A földarabolt Rlpka." E cinien n délutáni kurzuslap 
február 22-ikl számában, a fővárosi választási mozgal
makkal kapcsolni bán, nagyon szenvedélyes hangú eikk 
jelent meg, amelyben többek közt ezek foglaltattak: ,,A 
keresztény Budapest ellen kirendelt hentes-pártot több 
darabban találták meg az egyik budai társaskörben. A 
politikai Lédorerek csináltak a hentes-pártból felvágottat. 
A terézvárosi Schwarz Mária vagy pedin a gázgyári 
Kodelka az értelmi szerzője ennek a gyilkos helyzetnek'} 
A liberális Kodéiba tej nélkül igazgatja Budapestet. A 
földarabolt llipkdt sürgősen cl kell takaritani!" A cikk 
megjelenése után, hivatalból üldözendő sajtó utján el
követett becsületsértés vétsége címén indult meg az el
járás, amelynek során .inka János jelentkezett, hogy ő 
irta az inkriminált cikket' és vállalja érte a sujtójogi 
felelősséget. A büntetőtörvény szék Töreky-ltinác&i szer
dára (iizte ki a bűnügy nyilvános főtárgyalását.

— A München—Berlin-i gyorsvonat összeüt
között egy tehervonatiul. ÍVeidenből jelentik: 
Múlt éjszaka 11 óra 30 perc felé közvetlenül 
Luhc állomás előtt a München—Bcrlin-i D-vo- 
nat ráfutott egy menet közben levő tehervo- 
natra. A tehervonat öt kocsija teljesen össze
zúzódott; a gyorsvonat, mozdonya fölborull. 
Az utasok közül kél ember meghalt, kettő sú
lyosan, tizenegy könnyen megsebesüli. A sebe
sülteket Weiden község kórházába vitték, 
ahonnan a könnyebben sebesülteket ma dél
előtt elbocsátották. A D-vonat öt órai kúséissel 
folytatta útját. Az anyagi kár jelentékeny.

— Hötzyndorfl Conrad Jobban van és újból memoárjain 
dolgozik. Gróf Conrad táborszernagy, amint ismeretes, 
már több mint l;él éve betegeskedik. Utóbb a Taubcr 
melletti Mergcnlheimban .gyógykezelték és állapota, ame
lyet veszedelmes vérszegénység komplikált, hosszú ideig 
nem mutatott Javulást. A legutóbbi időben azonban 
— amint A Reggel bécsi tudósitója jelenti • az arzén 
injekciók változást idéztek elő a betegnél és a tábor
szernagy állapota annyira javult, hogy már be is fejezi 
mergentheimi kúráját. Naponként hosszabb sétát tesz és 
több őrahosszat Hl Íróasztala •mellett és memoárjai ötödik 
kötelének revíziójával foglalkozik.

— Egy felvidéki magyar község véres zendü
lése. Prágából táviratoz,za A Heggel tudósí
tója: Nagykéren, Nyitramegye érsekujvári 
járásában két magyar földmives hatósági 
engedély nélkül dohányt termelt. Mivel a 
dohánytermelés Csehszlovákiában állami mono
pólium, a pénzügyőrök kimentek a két tanyára. 
A gazdák és az odacwődült tömeg szembeszáll! 
a pénzügyőrökkel, akik fegyverüket használ
ták és három embert agyonlőttek, hetet pedig 
súlyosan megsebesítet tok.

— Vasárnapesti beszélgetés Pedlow kapi. 
tánnyal a Iíitz erkélyén. A kék szeme a régi 
mosollyal nézi a Ritz erkélyéről a Duna tűk- 
rét, de komoly és nyugodt arca mintha ösztö- 
vérebbre vált volna. „Hiába, kedves barátom 
— mondja A Béggel munkatársának —, ilyen 
kedves és kényelmes életet, mint maguk, nem 
élhetünk Amerikában. Dolgozni kell, ridegen 
és kitartóan odaát és ha gazdagabbak is va
gyunk, nehéz árat kell fizetni érte. Higyje el, 
ha itt, ebben a gyönyörű városban is olyan 
kitartóan és céltudatosan dolgozna mindenki, 
nem szorulnának senkire a világon. Én is job
ban szerelnék a drága kicsikékkel, a kis ma
gyar gyermekekkel foglalkozni, de a „business*4 
az első és boldog volnék, ha nemcsak a gyer
mekek, hanem a fölnőitek iránt is föl tudnám 
ébreszteni Amerika érdeklődését. Tudja ugy-c, 
hogy a. Ncwyorki Ma gyár-Amerikai Kereske
delmi Kamara igazgatója vagyok és azt is el
árulom, hogy sikerült barátaim segítségével 
egy erős konszernt összehoznom, amely New
york egyik legnagyobb bankjának a támoga
tásával erős üzleti összeköttetést igyekszik te
remteni Magyarországgal. Ehhez azonban a. 
magyar iparosok és kereskedők segítségére 
van szükség mindenekelőtt és arra, hogy Ma
gyarország ne várja azt, hogy Amerika, al
kalmazkodjék a magyar szokásokhoz, hanem 
önöknek kell mindenben hozzásimulniok az 
amerikaiakhoz. Mennyi baj van néha a ma
gyar üzletekkel! Terminust betartani ismeret
len fogalom errefelé, pontosan ragaszkodni a. 
vevő utasításaihoz egészen fölöslegesnek tart
ják sokan, pedig mi mindent lehetne Magyar
országból Amerikába kivinni! Mindenféle vad
nak, nyúlnak, fogolynak, fácánnak Newyork 
nagyszerű piaca, csak meg kell szervezni, be 
kell vezetni a magyar árut! El tmlja-e kép
zelni, hogy mennyi pulykapecsenyét fogyaszt 
a téli hónapokban Newyork? Ennek jórészét 
Magyarország f (időzhetné, ha kellően szervezve 
volna. Hiszen egyetlen tudományos alapon 
szervezett baromfifarm sincsen Magyarorszá
gon! Pedig ma már az ezüstrókák és egyéb 
prémes állatot is farmokon tenyésztik Ameri
kában és miért ne lehetne nemcsak baromfit, 
hanem foglyot és fácánt is ilyen farmokon 
preservációkon — ezrével tenyészteni!? Ha 
rajtam állana, én erre tanítanám a magyar 
fiatalságot! Én mindenféle megkülönböztetés
nek ellensége vagyok és ezért a numerus clau- 
susnak is. De légből esőbbnek mégis azt tar
tanám, ha mindenféle magyar egyetemet, fő
iskolát. becsuknának 1—2 esztendőre és a sok 
okos, egészséges, izmos fiatalembert kertésznek, 
gazdának képeznék ki. Mennyi gombát, to
jást. baromfit, konzervet. lehetne kivinni, erről 
az istenáldotta földről! De a szükség a leg
kitűnőbb mester és ámbár szomorú, hogy a 
magyar egyetemek kitűnő hallgatóira a meg
kisebbedett országban, bizony, nem a leg- 
rózsásaid) sors vár, a kényszerítő szükség ha
marosan rá fogja vinni a magyar diákokat 
is arra, hogy a. pékmesterré vedlett budapesti 
tanácsjegyző bölcs példáját kövessék!**

-- Vasárnapi öngyilkosságok. Dudás János 60 eves 
újságárus Százados-ut 57. szám alatti lakásán lugkövet 
ivott, Hríjlik Jolán éves cseléd. Lövőház-utca. 22.
szám alatti szolgálati helyén gázzal megmérgezt.o magát 
mindketten meghallak, Drihdcz Géza 12 éves ügynök, 
Biidnfoki-uí 50. szám alatt nyitva hagyta a gázcsapot. 
A Rókus-kórházba szállították.

Látogassa meg a

IX. BECSI 
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vásár)
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(m’-iszenkí vAsér egy nappal tovább)

★
7000 kiállitttáíp államból ajánlja legérdeke

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

túli államokból!
Legnagyobb választék 

bécsi különlegességekben!
Jelentős menetdijkedvezmény a magyar és 

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

★
Fölvilngositások, vásári kimutatások és utlcvólvlzuin- 

íielyegck kaphatók:

WIENER MESSE A.-O., WIEN VII.
valamint a tiszteletbeli képviselőtöknél Budapesten:

Ausztriai követség, V, Akadémia-utca 17
Ausztriai főkonzulátiis, V, Akadémia-utca 17 
Schenker & Co, V, Nádor-utca 16
LászlóGy. A. V, Vilmos császár-ut 12
M. A. V. Hivatalos Monctjogylrodája, V, Vigadó 
Angol-Magyar Bnnk RT fiókja. I, Gellért-tór 14 
Angol-Magyar Bnnk RT fiókja, VI), Erzsóbot-körut 9



1925 augusztus 10.

_  Nézd kérlek, most mái* te is beláthatod, 
lioirv a destruktív sajtó csak csupa ok-vetctlcn- 
LilÁsböl koros minden kákán csomót. Egyszc-r 
az volt a baj, hogy Pékár Gyula a fehér ház
ban megtagadta a bocsánatot azoktól, akik a 
’-miiniunizinusban bármily formában él dó
kelve voltak. S mit látunk kérlek’ Most 
■i Népszava44 azon háborodik föl, hogy 
Tiszanagyréven vitézi telket kavat't Pályi 
Mihály gazduram, aki, mielőtt lelkes náció- 
■.■■listává célszeriisödött volna, ugyané: szol- 
nokmegyei község vörös direktóriumának 
volt ugyancsak célszerű elnöke. A „Világ pe
dig azt nehezményezi, kérlek alássan, hogy 
[falvauban a fajvédő főkortesek annak ide
ién nem tudloik a lelki kényszernek ellontállanl 
i\s jelesül Jlammersbcrg Elemér cgyidőben 
unni vörös kónházparancsnok, a hatvani báró
kastély rekviráláfával és harsány „be a vö- 
rö<br“ kiáltással védte a fajt, aztán Dorro Gá- 
bor tanító, jelenleg az ébredőnjság szerkesz
tője, egy időben „Vörös Május44 cim alatt irt 
újságot á proletárgondolat ébmsztgetéso céljá
ból, továbbá Juhász János volt vasutas és éb- 
i-cd’ővezór azért nem aktív vasúti tiszt, mert 
kommunista üzelmek miatt elcsapták és végül 
dr. Szele Gábor ügyvéd és fehér erkölcsi) író/ 
vöri'sbon a forradalmi vészt örvényszék .jegy
zőjeként segédkezett azoknál az eljárásoknál, 
amelyeket fehérben Héjjas Iván és társai csak 
i;agv erőfeszi léssel tudtak fölülmúlni, llát kér
lek,’ba ez mind igaz is, mi baja vele a „Világ“- 
í,-!■ és a „Népszaváénak, amikor itt kétségte
lenül a megbocsátás lélekemelő tényével állunk 
szemben és a lelkek megbékélésének olyan 
példájával, amit a dcstruktivók egyre követel- 
j:ek? Ha igy se jó nekik, viszont pedig amúgy, 
Pékárul se jó. akkor, mérget vehetsz rá, nekik 
most a rehabilitáltak személye ellen van ki
fogásuk, s azt akarnák, hogy ha már megbo
csátás történik, akkor azoknak a destruktivak
nak boesáss'anak meg, a'kik nem rekvirálkak, 
nőm szerkesztettek, nem direktorinanoztáik és 
nem vésztörvényszékeztek ugyan, de aztán nem 
is tették iává hibáikat lelkes ébredő tevékeny
séggel. Meglátod kérlek, megint arról lesz itt 
szó, Imgy ha már megbocsátunk, bocsássunk 
meg Kcrnstock Károly nak, Kövesligethy Ha
llónak, Alexander Barnáinak, Beké Manó
nak, Schmidt Józsefnek, Dénes Lajosnak, 
Uarczali Henriknek, a sok tanítónak, tanár
nak és egyebeknek, akik állilólag sokkal 
értékesebb munkával vezekelhetik le jórészt, 
el nem követett bűneiket, mint amilyen 
munka a tiszteletreméltó zsidóverés és kigyó- 
biivölés. De be kell látnod, kérlek, begy 
ez már impertineneia. a. dest ruk ti vök részéről, 
mert abban igazán nincs senkinek beleszólása, 
hogy a fajvédők kit tartanak magukhoz méltó
nak, s milyen tevékenységet értékelnek any- 
nyira, hogy bocsánatukéit kiérdemelje. Madách 
mondta ugyebár, hogy ebnek is eb a legfőbb 
ideálja, s ha az ebnek joga van megválogatni 
ideálját, éppen a fajvédőnek ne lenne joga a 
maga, értékeit nem a Bólvaiákhoz és nem 
Széchenyihez, hanem Márfí’y'hoz és Istcnvcle 
Mihályhoz, mint legfőbb ideálokhoz mérni? 
Nahát, kiérlek, és ugyebár és hiába okoskodnak 
itt. a destrnktivók, az mégis csak a legprivá
tabb gusztus dolga, hogy mi kinek és miért 
bocsát fink meg.

Egy pesti flgyvíd, akt Klipért képviselőt — kommu
nistának mondta. Az országos Kossutli-párt néhány napja 
<lr. Erdélyi Intjos ilfinvédet cnj/hannuan kizdrla 
sordból, A budapesti bilntetöjárásbiróságon ma, hét-főn 
délelőtt ürenner Alajos biintetőbiró egy bcesiiletsórtési 
port tárgyal, amelynek ez az Erdélyi ügyvéd a vád
lottja. a panaszos pedig Hunért képviselő, az Országos 
Kossal h-párt elnöke. Kúpért Kezső becsület sértés vélséi/e 
címén jelentette lol Erdélyit azért, mert junius 2G-án 
a központi járásbiróstlg egyik tárgyalószobájában, valami 
apróbb sommás ügy tárgyalása közben, Erdélyi előter
jesztést tett, amelybe bolovonta az Országos Ko.ssn li-p.irt 
elnökségét is és Hupcrtet, mint — koinuiunisla elnököt 
o/.oxztrofdlta. E kijelentés miatt kéri Kupéi l, nagyon 
helyesen, Erdélyi ügyvéd példás megbüntetését.

Briand vasárnap két napra Londonba uta
zott. I’árisból táviratozza A Heggel tudósilója: 
Vásárnál) dclutá.n Briand külügyminiszter Lon
donba utazott. A miniszter kíséretében voltak 
Birllielot államtitkár, Léger, a külügyminisz
térium osztály főnöke és Fromageot jogügyi 
szakértő, aki az angol külügyminisztérium jogi 
szakértőjével, Sir Cecil Hurstel fog tanács
kozni. Briand elutazása előtt a vasútnál .jelen
levő hírlapírók előtt kijelentette, hogy előre
láthatólag mindössze 4H órát tölt Londonban, 
mert reméli, hogy a garanciaszerződést és a 
nemeteknek küldendő választ; ez alatt meg
beszélhetik. Szóba fog kerülni, hogy a szövet
ségesek hol találkozzanak először Németoiszág 
képviselőivel a közvetlen tárgyalások nii-1,kez
désére. A francia kormány azt szeretné, hogy 
‘’/reícrnann aduiét külügyminiszter Genfben, a 
Lépszövetséj szeptemberi ülésszaka alatt tár
gyaljon Brianddal és Chamberlainül l. A 
.J'orcign 0//me“-nak viszont, az a kívánsága, 
hogy ezek a szóbeli tárgyalások még augusz
tusban kezdődjenek Lomionban.

WR

Az semmiféle iSsczegü óvadék mellett sem
a volC bc&iágymlnlBztes* szah&tilli&BaraheliyGzSsőfc — BaníCEfcsft Wrvéwy- 

ssékl orvossacakértökkeO meg
(A Heggel tudósitójától.) Beniczky Ödön 

bünpörében most érkezett el a döntés ideje 
arra, hogy szabadlábra keriil-e a volt bel
ügyminiszter vagy mint vizsgálati fogoly áll 
az itélőbirőság elér A s/abadlábrahelyezcsi ké
relem péiiit k. a délelőtt már a büntetőtörvény
széknél volt és a rendes eljárás szerint, szom
baton már dönthetett volna a vádtanács, ha. a 
Beniczky szabadláb.ahelyczé.-i ügye sablonos, 
sima lefolyású lenne. A büntetőtörvényszék 
vizsgálóbírója, a bűnvádi perrendtartás ren
delkezéséhez képest, közölte a szabadlábra- 
helyezési kérelmet a kir. ügyészséggel, hogy a 
vádhatóság tegyen inditványt, mondjon véle
ményt az előterjesztett kérelemre vonatkozó
lag. A kir. ügyészség — A Heggel értesülése 
szerint — olyan értelmű inditványt terjesztett 

vádíanáes elé, hogy
Bcniczl Ödön nzabadlábrahelyczését sem
miféle .r-zegü óvadék mellett sem vélemé

nyezi.-

a

Ezzel a átrányos ügyészi indítvánnyal kerül
tek az iratok szombaton, a délutáni órákban, 
a büntetőiöj.’vényszék vádíanácsa ólé. Az ügyek 
rendes folyamata szeriní ma, hétfőn, kellene 
döntenie a vádtanácsnak, amely hatóság ter- 
mészelszerii'cg nincs kötv • az ügyészség indít
ványához cs .-.zabad mérlegelés szerint, függet
lenül bírálhatja el azt, hogy főnforog-e a to
vábbi fogva tartás szükségessége, vagy rém. 
/I Begyet értesülése szerint azonban a vád
tanács döntése a mai napon aligha következhet 
be, mert dr. Vajda Ödön védő ujabb érvekkel 
támasztotta alá a szabadlábra helyezési kérői
met. 'Ezek között a legfontosabb az a bejelen
tés. l:c.:y

Bon?.. ' y hosszú fogsága alatt súlyosan 
megbetegedett,

-— V ‘--••Iné nem tűri a magyar szót. Pessl 
Zsigm. eó, a Bécsi-utcai udvari női fodrász 
és ilbi.-, ;.sz felesége, ellen a. rendiörvénybe 
ütköző, o magyar nemzet megbecsülése ellen 
irányuló vétség óimén bűnvádi, eljárás indult. 
5’esslné bécsi származású asszony, aki 1923 
október i8-án parázs csete-patét .rendezett a 
Váci-utcai üzletükben azért, mert az alkal
mazottai magyarul beszélgettek. Kijelentette 
Pesslné, hogy ö a magyar szót nem tűri és a 
magyarokról állandóan gyalázkodó módon 
emlékezett, meg. Kijelentette, hogy ha. magya
rul hall, bedugja, a fülét; minden magyar 
piszkos, lusta és buta. Följelentették és a buda
pesti büntetőtörvényszék Bublik Ernő tábla- 
biró elnöklésévei c héten foglalkozik e bün- 
pörrcl.

— - Halálozás. Or. Antall}/ Manó Kisküküllőniegyo fő
orvosa, az erzsébetvárosi törvényszék utolsó magyar tör
vényszéki orvosa, a régi, boldog Erdély egyik közbecsii- 
lésben álló, kiváló egyénisége, vrisíbiuip /létben szlvszél- 
liütlés bővel kéziében hirtelen meahalt lludapcslen. Az el
hunyt rí éves öreg ur a románok elől menekült szülő
hazájából. Ilíiiálát fia. Antall// Manó, a budapesti bün
tetőtörvényszék vizsgálóbírója és kiterjedt, előkelő rokon
ság gyászolja. Kedden déluldn 5 órakor leinetilc a Kere
pesi temető lialottaslulzdból.

— A francia banktisztviselők kongresszusa 
az általános sztrájk ellen. I’árisból táviratoz- 
zák: A bán'-iisztvisclők kongresszusa az álta
lános sztrájkot elvben elvetette.

Tízmillió állami segély zahló Jótékony intézmények
nek. I’«5S József dr. népjóléti miniszter vasárnap leiratilag 
értesítette Hevesi Simon <lr.-t, a pesti izr. hitközség fő
rabbiját, hogy tv. osziálysorsjáték állami hozzájárulási 
alapból lO.nOO.ti.iO koronát utalt ki a főrabbi által meg- 
határozamló zsióét jótékonycélu intézmények segélyezé
sére. Hat év óta ez az első eset, hogy az állam zsidó 
jótékony intézményeknek segélyt utalt ki.

— Véres összeütközés Berlinben a fajvédők 
és a fekote-vörös-arany zászlósok között. Ber
linből táviratozzék: a Kurfürstendammon^ ma 
dóiul-.1 összciitköz'. támadt egy fajvédőcso
port. és egy fekete őrös-arany zászló alatt, ha
ladó cső mai közöl'. A Dörnbergerstrasson egy 
Schnapp H’tdolf n. ii ember a fajvédőktől 
szorongatva egy ; rr őuladó gépkocsira ugrott; 
fül, amelynek ul.i.-t.i állítólag ütlegelték, bzo- 
tullságában Gchuapp előbb riasztóiövést, majd 
egy éles lövést adott le és az utóbbival ogy 
Wcrncr Dölle nevű íialaleinherl oly szerencsét
lenül talált el, hogy rövid idővel később a men
tőknél meghalt. Sclmapp, akinek fegyvervise
lési engedélye van, azonnal jelentkezett a rend
őri-égen, amely egyelőre őrizeiben tartja.

BME Í-BANSOKAT
,j________ _ ■ . j .. .n.,. i.i.ui. -  tír Agámban ví«. 

egészségi állapota annyira leromlott, hogy 
már ez okból Is indokolt a sür(rös szabad!ábra
helyezése. E bejelentés kapc Ai ízt kivárnia u 
védő, hogy vizsgáltassák meg Beniezkyl 'ér
vényszéki orvosszakértőkkel, hogy a. szabad- 
l ábra helyezés elintézésekor c hivatalos véle
mény a vádlandcs elolt légy ..7. Ezt a Kérelmet 
mindenesetre teljesítik és ez kódoltoti néhány 
napig a szab.ijlábcahelye.• i ügy érdemleges 
elintézését. A Bcniczky-féle ügy egyébként 
más irányban is foglalkoztatja e héten a buda
pesti büntetőtörvényszéket. A Somogyi— 
Bacsó-gyilkossági ügyben azt a vallomást, 
amelyet Beniczky közreadott, annak idején az 
„Az Ujsúg“-ban, számos külföldi lap is át
vette. Leközölte a Prágában megjelenő .,Bohé- 
mia“, a „Prágai Magyar Jlirlap44, a „l’rager 
Tagblatt", a Kolozsvárott megjelenő „Újság44, 
az aradi „Erdélyi llirlan44, a „Nagyvárad' 
című lap és a „Vossische Zeitung41 is. A. buda
pesti kir. ügyészség o hírlapok vonatkozó szá
mát sorra elkobozd a tt a és bűnügyi eljárást in
dított ellenük. Mintán azonban mindeg.-. ík 
esetben külföldi sajtótermékről van szó és igy 
a bűnvádi eljárást, sem a szerkesztő, sem m-lig 
más felelő - személy ellen lefolytatni nem í. 
úgynevezett

objektív eljárás
alá fogják a fönt említett lapokat Az ügyész
ség olyan inditványt .terjesztett íi. büntetőtör
vényszékhez. hogy a föntebb jelzett lapoknak 
bárhol található ycKddnyait itélctileg kobozza 
el és rendelje el a már lefoglalt, és ezután föl
található lappéldányok megsemmisitését. A 
törvényszék ezen indítvány folytán iotárgya- 
lást tűzött ki, amelyet c héten, pénteken, tarta
nak meg a bü.ntetőtörvényszék Töreky-ta é?'a 
élőit.

— A zöld útlevél. Budapesten több min! ezer 
ember kér naponta vízumot az utódálí i.m' 
konzulátusainál, de nagyon sok azok szám;; is, 
akik a vízumot nem kapják meg. Ezek az m-v- 
nevezett zöld útlevél tulajdonosai. A zöld ; 
vél iörténete az, hogy a főkapitányság miévé!- 
osztályán naponta legalább százan kérnek ut- 
levelet olyanok, akik valamely utódállam terü
letén születtek, de az optálást elmulasziotiák 
és igy elvesztői lék magyar állampolgárságu
kat, viszont a megfelelő utódállamban sem 
nyertek polgárjogot. Az vtlevélosztály ezeken 
úgy akart segíteni, hogy kiadta számukra az 
útlevelet, de az állampolgárság rovatát nem 
tölthette ki. Ezeket az útleveleket, a könnyebb 
adminisztrálás szempontjából zöld tintával ír
ják, innen nevezik zöld útlevélnek. A főkapi
tányság igyekezete azonban semmit sem hasz
nált, mert az utódállamok konzu'','usai a zöld 
útlevelekre nem adnak vízumot. 1 kérdésben a 
főkapitányság több ízben folytatott már eszme
cserét a konzulátusokkal, de minden eredmény 
nélkül. A helyzet megoldatlan, a zöld útlevél 
nagyon sok embernek okoz keserűséget, költsé
get. és kellemetlenséget s valószínű, hogy az ut- 
levélosztály most már kénytelen lesz elutasí
tani azokat., akiknek állampolgársága kétes. 
IJgy látszik, nincs más megoldás: igyekezzék 
mindenki pótolni az optálás ■ körüli mulasz
tását.

i

rW

az ön kávéja, 
ha ön a tiszta, 
ízletes jFratick* 
kávépótlékot 
használja. — 
Ügyeljen be
vásárlásainál

gyári védjegyünkre, a
„kávédaráió“-ra!

SafekcSy Emil Sí (Toréz-tompl. szemb.)



8 AK&GGEL. .1925 augusztus 10.

Pallavicini őrgróf megcáfolja, 
hogy Bánffy Miklós volt külügyminiszter ellen 

kizárási indítványt adott
(A Béggel tudósítójától.) Politikai és társa

dalmi körökben egyaránt feltűnést keltett az 
a híresztelés, hogy Pallavicini György őr gróf 
kizárási inditványt tett a Nemzeti Kaszinó
ban Bánffy Miklós gróf ellen, állitóan azért, 
mivel Bánffyt Prónay Pál egyszer a lakássáról 
sértő módon kiutasította és a gróf meg sem 
próbált volna elégtételt szerezni. Bánffy Mik
lós szombaton és vasárnap történetesen Buda
pesten tartózkodott és a leghatározottabban 
megcáfolta a róla elterjedt pletykákat, ame
lyekről szükségesnek tartottuk megkérdezni

Pallavicini György
őrgrófot is. A következő választ kaptuk:

— Bevallom, meglep az a valótlan hir, hogy 
kizárási inditványt tettem Bánffy Miklós gróf 
ellen a Nemzeti Kaszinóban és el sem tudom 
képzelni, honnan származnak az erről szóló 
értesülések. Azt sem értem, miért hoznak 
összefüggésbe velem mindenféle kaszinói ügye
ket, hiszen én soha a nyilvánosság előtt nem 
mondtam és nem mondok véleményt sem a

Be- 
haj-

özv.

a többittc .. .“

— Egy fuldokló dulakodása az életmentőjé
vel. A Ferenc József-hid pesti oldalán különös 
jelenet tanúi voltak a vasárnap délutáni sétá
lók. Egy idősebb, gazdakülsejü férfi elkesere
detten dulakodott több járókelővel, akik meg 
akarták akadályozni, hogy a Dunába ugorjék. 
Az elszánt ember végül .is kitépte magát és a 
vízbe ugrott. A parti hajósok azonban már ké
szen álltak megmentésére, utána eveztek, de az 
öngyilkosjelölt a Dunában is dulakodni kez
dett a hajósokkal s csak akkor tudták a csol- 
nakba vonszolni, amikor már fulladozott, 
vitték a Rókusba, ahol nevét nem volt 
landó megmondani.

— Családi pörpntvurból — korniányzósértés. • 
Czimcth Márkáé, 75 esztendős magánzönö, tavaly decem
berben összeszólalkozott egyik leányával, Várady Lajos
aiéval. A csnládi „handgemenge" során az öregasszony 
dühösen nekitámadt a leányának, szidta, mint a bokrot 
és káromkodásai közepette reprodukálhatatlan kifejezése
ket használt a kormányzó ellen is. „Elmehetsz énfolőlem 
nhhoz a gyilkos Horühyhoz is, az is olyan, mint te vagy,

nem bírja el a nyomdafesték. 
A szomszédok följelentésére megindult az eljárás özv. 
Czimcth Márkáé magánzónő ellen kormányzósértés vét
sége fiatén és ezt az ügyet o héten, tárgyalja a buda
pesti büntetőtörvényszék Töreky Géza kúriai bíró elnök
lésével,

— Próbaút egy teljesen fémből készült 
bombaröpülőgéppel. Le Bourgetből táviratoz
zék: Pitot és Poklon röpülök teljesen fémből 
készült bombaröpülőgépen a Páris—Aleppo-ut 
megtételére elindultak. A két röpülő eddig 
még ismeretlen okból Meauxnál kénytelen volt 
leszállni.

— Leszakadt
József 33 éves 
dolgozott egy épülő házon. Munkaközben a 
csigája leszakadt és Aller fejére zuhant, 
sérülésekkel a Dolog-kórházba szállították.

— A hardeloti katasztrófa újabb 
Boulogne sur Merből táviratozzék: 
lót mellett a tengerbe fűlt gyermekek 
újabb tizenegynek holttestét, találták 
Többek sorsa, meg mindig bizonytalan.

— Éjszakai támadás. Sípos Mátyás 34 éves kőfaragót 
és Bíró Lajos 39 éves napszámost vasárnap hajnalban,

Júszberényl-uton több ismeretlen ember megtámadta, 
merénylők Sípost három. Bírót két helyen megszur- 

Mindkettőjüket a Ilókiis-kórhózba szállították és a

egy épülő ház fölvonócsigája. Allcr 
kőművesmestor a Karpfenstein-utcában 

fölvonó vas- 
Jiletveszélycs

áldozatai. 
A Harde- 

köziil 
meg.

a
A

rendőrség a nyomozást megindította.
— Sikkasztó péksegéd. Hnlblcit István pékmester föl

jelentést tett Békás János nevű elbocsátott segédje ellen, 
aki fölkereste a pékmester üzletfeleit és volt gazdája 
nevében több millió, koronát vett föl tőlük. A sikkasztó 
péksegédet vasárnap délelőtt letartóztatták.

— Dollár, angol font és svájci frank jelzálogkölcsönt 
10 évi időtartamra évi 10 százalékos kamat mellett folyó- 
sittat budapesti bérházakra és mezőgazdasági nagybirto
kokra a líóth Bank Jelzálogosztálya; Budapesten, Vil
mos esúszár-nt 45. Alapítási éve: 1906.

— Mindenki izgatottan várja, kló lesz ötezer koronáért 
az elegáns autó, az értékes női bupda, a motorkerékpár 
stb. nyeremény, mert közeledik a logHzimpátlkusabb tárgy
sorsjáték húzása. Az óriási kereslet folytán már csak kor
látolt mennyiségű szinészsorsjátók éli a dohánytőzsdókben 
rendelkezésre.

Eladó
a Nagy Jónos-utcában

3 szobás utcai lakás
Ügynökök kizárva. Cim a 

kiadóhivatalban

be a Nemzeti Kaszinóban
Nemzeti Kaszinóról, sem pedig annak egyes 
tagjairól, mint kaszinótagokról.

Munkatársunk most megemlítette, , hogy a 
Bánffy gróffal való összekülömbözését általá
ban azzal indokolják a hir terjesztői, hogy 
Bánffy Miklós lett volna egyike azoknak, akik 
a Nemzeti Kaszinóban Beniczky Ödön ellen 
foglaltak állást. Ezzel kapcsolatban Palla
vicini őrgróf a, következőket mondotta A Reg
gel munkatársának:

— Lehetséges, hogy a kizárási indítványról 
szóló hírek azzal vannak összefüggésben, hogy

elég ismeretes a véleményem egyes vezető 
egyéniségekről, akikről nem egyszer a 
nyilvánoscág előtt is Ítéletet mondottam. 
De ezt mindig arra való tekintet nélkül 
tettem meg, hogy az illető urak történe. 

tesen tagjai a Nemzeti Kaszinónak
Itt említjük meg, hogy Bánffy gróf 

nap délután megszakította néhánynapos 
pesti tartózkodását és külföldre utazott.

is.
vasár- 
buda-

— Betört a kultúra — no, meg a Duna — a 
pesti „vadak" nyaralótelepére a Szentendrei 
Szigeten. A Margitszigettől másfélórás erős 
evezés a Dunán és túl a „Lidó“ hatalmas ho
mokzátonyán é« a Római-fürdő evezősházai
nak során, a megyeri strand nyüzsgő ember
rengetegével szemben, az augusztusi nap izzó 
melegében előbukkan a Szentendrei Sziget 
alsó csúcsán a nyári sátortábor. Néhány év
vel ezelőtt ütötte föl először kirándulósátorát 
a sziget elhagyatott föld nyelvén néhány lele
ményes pesti kiránduló és az idén nyáron 
már mintegy 50, minden nyári kényelemmel 
berendezett sátor sorakozik a Szentendrei Szi
get árvizterületén, megbújva a parti fűzfa
bokrok rejtekében — mivel a mezőn ezidén 
már hatósági intézkedés következtében „szi
gorúan tilos" volt a letelepedés. A civilizáció
nak két hónapra búcsút mondott pesti vadak 
azonban, akik foglalkozásra nézve túlnyomó 
többségben hivatalnokok, munkások, de akik 
között azért újságíró, sőt szociáldemokrata 
nemzetgyűlési képviselő is akad, nem nagyon 
ijedtek meg a szigeti községek, elöljáróságai
nak intézkedésétől és á Duna alacsony víz
állását fölhasználva, a parton valóságos üdülő
telepet rendeztek be maguknak. A- négy-öt

ággyal és minden „komforttal" be- 
sátrak 
a mezőre

személyes, 
rendezett 
építettek, 
antenna..,

— Vagy öt rádió 
mondja büszkén az 
pörkölöd ött „professzionista vad" — és ezzel 
egy csapásra világ fürdői jelleget kapott a mi 
nyaralótáborunk is! — Esténként pedig a 
fiatalság a csepeli rádióhangverseny ütemeire 
táncolni is szokott — fürdőruhában természe
tesen, aminthogy itt fürdőruhában főznek, 
dolgoznak, sétálnak, ébrednek — sőt még für
dőnek is... Egészen mostanáig idillikus bol
dogságban teltek a vad-nyaralók napjai a szi
geten, inig néhány nappal ezelőtt a Duna 
nyilván megirigyelte a pestiek ingyen örö
meit és veszedelmes mértékben elkezdett — 
araim?’. Az áradás azután egyszeribe föl- 
kavarta a tábor életét. A vadak tehetetlen 
'kétségbeeséssel szemlélik, hogy nyaldossák a 
hullámok a partot — egyre közelebb a sátrak
hoz es estenként lélegzetfojtva figyelik a part 
előtt elhúzó becsi hajó legújabb „helyzetjelen
teset : piros-e a vízállást jelző zéró színe, 

fehéredik-e már? Vasárnap azután már 
többen megunták az áradó Dunával való ko- 
kettalast, összepakolták a sátort, lerombolták 
a tűzhelyeket, leszereltek a karcsú antennákat 
— cs a dagailo folyam fölött már csak a sátor
tól Írások árválkodnak, ilyenek, mint: „harap
lak!*, „ugat-lak! ...
nA~ vní^S’ A ,iyf!rl tőszozön kellős
Pix! vnK>unk mar, eldőlt a fürdőhelyek 
itléiiy sorsú, nm már konstatálni lehet, „„
zott nz idol nyár. A siófoki strandfürdőre nz idol 
zon visszahozta a békeévek mozgalmas 
bcngvoHt Ak-it- 1,jrni S,6fokt mint a legvirágzóbb idők" 
Don volt. Akik csak megfordultak ..........
nők vissza, ...................
nyörii Balatonnál.

elé valóságos tűzhelyeket 
pedig fölkerült: a rádió-

van már a szigeten! — 
egyl k szencgál-négerre 

, vad“

közc-
szá.mára nz

hogy mit ho-
. ........ „1 szc- 

élctét; olyan

azzal Jön-
.......a gyö-

<lk- csak megfordultak Siófokon, az? 
,,?zlV ^’^JÜictctlon napokat töltöttek

kabát lopás Ilire. Mint a közelgő !’BZ A birnökc tűni föl az a Jelenlés hogy az Finke kuvébnz elolt cl<;si]>((.|; egy fiatalembert; nk^ pár perccel 
fiünlc’ werhít%//e 'V ,knb'll°l « kávéházban. Értcsiiíé- 
sitnk Hziciiiit PII. cr Andor neve tévedésből került össze- 
függésbe. a kabát lopással. I’ikler jó családból váló íí ital ember, akit érthetően kínosan érintet (ez a fatális íó "cdét

PITROFF MIKLÓS 
oki. gépóuzmérnök, antóspocialista

SOFFŐRISKOLÁJA
1'öl vétől 1 iroda:

Ersaébet-kOrut 28, B. 18, Tcl.i J. 110-79 
koro“n. mely részletre Isűzethető. .Saját luxus-autó. MngánkiképzÓB is.

— Kotkodács, mindennapra egy csontváz... 
vagy egy koponya, mégpedig testvérek közt is 
legalább ezer esztendős. Csákvár mellett egy 
föltárt cseppkő barlangban ösállatok csont
vázára bukkantak, mikor bekukkantak. A leg
nagyobb sikere egy medve csontvázának van, 
az a régészek szerint több mint kétezer eszten
dős. Találtak egy gyűrűt is, állítólag szintén 
kétezer esztendős múlt; fölpróbálták a med
vére, de egyik csontjára se ment fel; a régé
szek most abban az irányban puhatolóznak, 
hogy nem a római telepesek rejtették-e el a 
gyűrűt a Spartacus-féle kommunizmus alatt? 
A gyűrű különben nem fog sok házat csinálni, 
mert kissé lekésett a szezonról: az angyalföldi 
aranytól és a melléje beosztott érmék és 
mozsárütők tavaly már a végsőkig vitték a 
múzeumokat, műkereskedőket és az angyal
földi privát régészeket, akik a zálogházban 
helyezték el az attilakori konyhafölszerelést, 
hogy a kapott pénzt elszórakozzák, sajnos az 
Uniót ez sem tudta már a bukástól megmen
teni. Ezzel szemben most re kord javításra ké
szülünk az őslelctck terén; ki fogjuk emelni 
az értékesebb tartalmát azoknak a hajóknak, 
amelyek remélhetőleg elsülyedtek az alföldön, 
mikor a Hortobágy helyén még tenger hábor
gott. Az a nap, amelyen nem lesz ősleletünk, 
fekete nap lesz hazánk kultúrájának annalcsei- 
ben. Fennlobogó magyar idealizmussal hisszük, 
hogy ennek az országnak a talajából fog fel
kerülni az a megkövesedett fügefalevél is, 
amely Éva kombinéje volt. Oh igen. Az idegen 
itt fogja találni a legősebh leleteket. Csak 
rádiót nem fog még mindig találni Magyar
országon, kiépített országutakat, csatornákat, 
utcai világítást a községekben — és választó
jogot.

— A .soproni 18-asok bajtársi ünnepe. Vasárnap rendez
ték Sopronban — amint A Heggel tudó,silója Jeleni i — 
a volt 13-as, 18-as, 76-os és 307-es gyalogezredek egykori 
vitézei bajtársias ünnepélyüket. A négy nevezetes, a há
borúban sok emlékezetes hndilcttel szereplő ezred volt 
tagjai, tisztek és legénység, már szombaton este nana 
számmal érkeztek Sopronba. Az emlékünnepen, amely 
vasárnap reggel kezdődött a régi 18-as laktanya udvarán, 
megjelent vitéz Nagy Pál gyalogsági tábornok is. A 
bajtársak a bánfaival katonai temetőben megkoszorúzták 
a bősök emlékét és vitéz Korcsai/ Béla alezredes és Pál 
Dénes református lelkész beszédet mondottak a hősi 
sírok fölött. Ezután tábori mise volt, amelyen Mayer 
László és Ziermann Alajos evangélikus lelkész beszél
tek. Az ünnepély a kaszinóban közös ebéddel fejeződött 
be, ahol lelkes beszédek hangzottak el. Vitéz Baso Ödön 
alezredes a 13-asok, vitéz Eölbey Thyll Sándor tábornok 
a 18-asok, vitéz KÖ József ezredes a 76-osok és vitéz 
Panajott Sándor őrnagy a 307-esek részéről üdvözölték 
az egybegyűlt bajtársakat.

— A Ku-klux-klan óriási tüntetése Washing
tonban. Londonból jelenti A Reggel tudósi
tója: Washingtoni- jelentések szerint a Ku- 
klux-klan, amely, eddig az Egyesült Államok 
fővárosában nem adott életjelt magáról, óriási 
tüntetést rendezett; 45 különvonalon érkeztek 
a „rend" tagjai Washingtonba, fölvonulásuk 
órákon keresztül tartott és az utcák forgalmát 
teljesen megakasztotta. A város körül a Ku- 
klux-klan hatalmas máglyákat gyújtott, do 
semmi rendzavarás eddig elő nem fordult, úgy 
hogy a megerősített létszámú rendőrségnek 
sehol sem kellett beavatkoznia.

— Balesetek. Flockenstcin József 40 éves gyári munkás 
Csornád és Veresegyháza között ittas állapotban kiesett n 
vicinálisból. Súlyos sérülésekkel nz ujpesti mentők laká
sára szállították. — Dianiska István 36 éves lakatos a 
llungárla-uti villamos-rcmizben egy kocsi tetején dol
gozott. a vezetékhez ért és eszméletlenül esett a földre. 
A Dolog kórházba szállították, ahol konstatálták, hogy 
csak esés közben zúzta össze magát, de a villamos
áramtól sérülést nem szenvedett.

Meinl-kávé
'5,10,15 és 20 kg-os postacsomagokat* 

rizs és cukor kivételével, 
bérmtntvg szállítunk vldéhr^t
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_  Hát, kérlek, azt senki sem tagadhatja, 

hogy a névtelen olasz katona lelőtte Magyar
ország koronájáról Fiúmét és a névtelen olasz 
katona ott állt rohamra készen ama diploma
ták mögött, akik a mi részünkre Trianont 
niegatkottálk. Bizony, ezek nem szívhez szóló 
cselekedeteik s a magyar névtelen katona, akit 
az olasz lőtt hasba, most bizonyos bámulattal 
ülhet ki sírja szélére nézni, amint a magyar
ság igazi és fajtiszta legjobbjai koszorút fog
nak az olasz névtelen sírjára helyezni. De meg 
kell értenie a magyar hősi halottnak, hogy a 
magyarok tisztelgése nem oktalan talpnyalas 
és ha az élők a könyörtelen olasz nacionaliz
mus fekete ingébe öltözötten eldefiliroznak a 
<rvöztcsek előtt, ezzel nem a magyar hősi halott 
keserűségét akarják inzultálni, hanem egy 
nagv cél érdekében müveinek országmento 
reálpolitikát Mert kérlek, lehet, hogy ez a 
hódolat nem fogja egyszerre visszaszerezni azt, 
amit a névtelen olasz katona elvett es az ola
szok nem adják vissza azt a Fiúmét, amit a 
fél világ katonái által a Piavóba fojtott ma
gyar hősi halott már nem védhetett az olasz 
testvériség ellen. De ha szorgalmasan hódolunk 
a győztes olasz hadseregnek és diplomáciának, 
el fog jönni az az idő, amidőn az olasz nacio
nalizmus meglátja testvérét a feketeinges ma; 
avarban és Mussolini nem kelletlenül kitérő 
válaszokat, hanem pénzt, puskát és fekete had
sereget ad, hogy a magyar miniszterelnöki pa
lotát Gömbös Gyula számára elfoglalni segít
sen Akkor, ha majd Zsirkai veszi át a jog
rendet, Kiss Menyhért a kultúrát s a szesz
jövedék végre a Lendvai kezébe, illetve tor
kába kerül, akkor be fogja látni, kérlek, a ma
gyar hősi halott is, hogy mi nem hiaba kínál
tuk szinte tolakodóan az olasz integritás ga
ranciáit, mert a nacionalizmusok ténylegessé 
vált internacionáléjában megkaptuk annak a 
Magyarországnak integritását, amely Magyar
országot a nevezett urak képviselik s amelyért 
a magyar hősi halott tulajdonkénen a Piaveba 
fulladt.

— Feketehimlő Berlinben. Berlinből táviratozza 
A neggel tudósítója: Több német vidéki városban fekete
himlő megbetegedések fordultak elő. Néhány nap előtt 
az egoik berlini kórházba ugyancsak fcketchimlttbmi 
megbetegedett lakatosi szállítottak, aki vasárnap meghall. 
A házat, amelyben a lakatos lakott, lezárták és lakóit 
karnntin alá helyezték.

— Elégett három vagon árpa gróf Zichy Já
nos uradalmában. Székesfehérvárról telefo
nálja ZÍ Heggel tudósítója: Vasárnap este he
ves’ tűz pusztított a nagylányt uradalomban, 
amely gróf Zichy János birtoka. A tűz a ipa.- 
cséples után, a. cséplőgépből kipattanó szikrák
tól támadt, a szérű egyszerre lángot vetett es 
három vagon árpa pusztult el. A kar 1 múltúra 
korona.

_  A kcreaztényszoclallsta vnautakok a népszövetségtől 
akarják kérni a Máv.-alknlmnzottak gazdasági helyzeté- 
nek javítását. A Vasutasok Országos Gazdasági Egyesit-
Jete vasáruiul dóidéit a régi képvifK’lőház.ban 
nagygyűlést tartolt, amelyen kétezer fővárosi 
vasutas vett részt. A gyűlés izzó hangulatban 
és tíz clkCBeredén kitörését ecak Gvcnccr Mihály 
kárnak, a Voge elnökének elnöki 
akadályozni. Az elnöki megnyitó 
főtitkár ismertette 
lét. Ifjabb Gonda 
.szükségesnek tartja az 
és a nyugdijaknak eszerint való 
inni helyzete •s'é/'/.’/ene az országnál.. 
nek illetékes helyen akciót kell inditanin a 
gazdasági helyzetének megjavítása érdekében, 
mii a most folyamatban levő beruházások 
.szükséges munkaerőket a 
Jlauber Aladár. a Voge titkára, terjesztette 
győri és szegedi Vogc-caoport határozati javaslatai 
szerint a gazdasági scf/ilség 
n vasutasok forduljanak a. 
szö vet sédhez. Szabó József 
következő szónok, tiki szintén 
kívánságai jogosak és ezeket 
női előbb honorálni kell. Az 
András Máv. elnökhelyettes, 
a segédtisztektől nem fogja 
vasúti kedvezményt, Végül 
gyűlés elfogadta az előadó 
nek értelmében a nagygyűlés

országos 
és vidéki 
kezdődött. 
Máv. tit- 

megnyilója tudta mog
ulén Hiliich Nándor 

a vasutasok súlyos gazdasági helyze- 
th'la nyugalmazott Máv. főfelügyelő 

országos kataszter megállapítását 
fizetését. -í nyugdíjasok 

A Voge vezet őségé- 
vnsutasok 
A Máv.- 

levő beruházások alkalmával 
p-listás vasutasokból kell venni, 

be ezután a 
' ‘ t, amely 

tordbld késlekedése cselén 
bíróságokhoz, esetied a »>*'/>- 

nemzetgyülésl képviselő n 
elismeri, hogy n vasutasok 
az ország érdekében is mi

utolsó szónok Tasniidy-Sziies 
aki bejelenti, hogy n Máv. 
megvonni a másodosztályú 

a viharos lefolyású nagy
határozati javaslatát, nniely- 

................ .. j követeli a Máv. tényleges 
iizol'Rólntában álló vasutasok fizetésének haladéktalan föl 
einolését, valamint a nyugdijak és nyugbérek 100/,,-os 
valorizálását.

— Halálos szerencsétlenség a belghuni ’n<>" 
lorkerékpárvorscuycn. Brüsszelből távi rat óz
zák: A belgiumi nagydijért folyt motorkerek- 
párversonyen Hollower angol versenyző egy 
veszedelmes fordulónál oldalra lendült es azon
nal meghalt. 

Zola Emil regénye IC Wlvonüsban

A MUNKA (Travaífi
páratlan sikert arat minden előadásban

URÁNIA KERT-MOZI
Tel. .1. 121 35. (t|t7, 1/1IO) Tol. 26—01. (8, ll> órakor)

Ki az a Neumann Dezső ?
Bemutató-konferálsz a legfrissebb sütetü színházi emberről 
Az Ingatlanbanktól függ a Magyar Színház föltámadása

Reggel munkatársától.) Hölgyeim és 
Uraim! Bizonyára föltűnt önöknek, a megbol
dogult Unió Rt.-nak betek, sőt hónapok óta 
tartó hagyatéki tárgyalásain egy uj név, amely 
színházi viszonylatban meglehetősen idegenül 
hangzott: Neumann Dezső neve. Amint méltóz- 
talnak tudni ugyanis, Neumann Dezső az az 
ur, aki a Magyar Színház bérletére pályázik, 
igy tehát a Magyar Színház prezumptiv gazdá
jának tekinthető.

„Ki az a Neumann Dezső?**
— hallom innét is, onnét is, úgyszólván a nap 
minden órájában azoktól, akiket színházaink 
sorsa közvetlenül vagy közvetve érdekel. Hé
zagpótló föladatot vélek tehát teljesíteni ak
kor, amikor Neumann urat önöknek ezennel be
mutatom:

— Neumann Dezső 38—40 év körüli, közép
termetű, jól öltözködő és igen jól táplált, bo
rotvált arcú, kellemes modorú, szerény úriem
ber, a/cí a közelmúltban még a. Baróti Szesz
finomító Rt. igazgatója volt. Haja és szeme, 
valamint szemöldöke barna, arca meglehetősen 
kerekded, vasárnap délután, amikor is a hű
vösvölgyi Auguszt-eu'krászdában volt szeren
csém vele beszélgetni, szóval legutoljára, vilá
gosszürke zakót, ugyanolyan kalapot, sziinkc- 
betétes sárga cipőt és csikós nyakkendőt vi
selt. Különös ismertetőjele nincs. Arra a kér
désemre, hogy

miképen jutott cl a Baráti Szeszílnomitótói 
pont a Magyar Színházig,

a következőket felel le:
— Az egész dologba, megvallom őszintén, úgy 

körüliéin, hogy Lázár Ödön, a. Király-Szinház 
igazgatója, megkérdezte tőlem, miután tudta, 
hogy mindig nagy szeretettéi viseltettem a 
színház iránt, miért nem bériem ki a belvárosi 
Színházat? Az egy igen kitűnő üzlet. Két napig 
folyton ez a kérdés járt a fejemben, de aztán 
eszembe jutóit, hogy én mégis csak idegen va
gyok nemcsak a Belvárosi Színház, de minden 
színház számára. Miután azonban vállalkozó is 
vagyok és a színházban olyan lehetőségeket 
látok, amelyeket szerintem eddig még nem 
használtak ki, elhatároztam, hogy mégis csak 
foglalkozni fogok azzal a gondolattal, hogy 
egy színházat kibériek, de akkor sem ,a Bpl-. 
városit, amelynek van már régi szerelmese: 
dr. Bárdos Artúr, hanem a még hajadon Ma
gyar Színházat. Nekem,- őszintén szólva, jobban 
is tetszett, magasabb, nagyobb, viszont azt is 
Iái tani, hogy sok és nehéz dolgom lesz a meg
hódításával, tehát a nehezebb küzdelem 
izgalma is lázba hozott. És egyszerre azon 
vettem észre magam, hogy ott ülök Csathó 
Kálmán irodájában és mint egy izgatott kérő 
megkérem az [zabéila-téri szép asszony kezét. 
A válasz igenlő volt és most már — hiába, 
prózai időket élünk — csak a hozomány kérdé
sét kell még rendeznünk, nem azt, amit ő hoz 
majd a házasságunkba, hanem azt, amit én 
adok majd nászajándékul.

— És mondja, Neumann ur, nem fél, ráter
mettnek érzi ön magát erre az áhítatot, hozzá
értést, kultúrát, tapasztalatot igénylő pályára?

..  ismétlem: én vállalkozó vagyok s csodál
koznék, ha a közvélemény tőlem olyan iro
dalmi és művészi képességeket várna, mint egy 
elismert színházi embertől, fin majd hozok a 
színház élére egy legelismertebb színházi em
bert, de magam ilyen babérokra nem aspirá
lok. Vannak ugyanis egészen furcsa és fan
tasztikus kombinációk, amelyeket velem és a 
színház egyes előkelő tagjairól hoztak forga
lomba, ezekre vonatkozólag azonban azt fele
lem, hogy én ötlettel szeretném vezettetni a 
színháza.!., de nem ötletszerűen. Mindenki a 
maga helyén lesz és senki sem lesz a más he
lyén. A magam részéről csupán annyit szeret
nék mondani, nagyon szerényen és nagyon 
halkan, hogy én alázattal állok meg a színház 
kapujában, nekem nincsenek színházigazgatói 
ambícióim s ha valaki akadna, aki objektív 
érvekkel meg tudna, győzni, hogy nekem. a 
Magyar Színházban nincs keresnivalóm, tisz
telettel és irigység nélkül adnám át helyemet 
annak, aki erre méltóbb, érdemesebb. Hevít, 
megvallom, egy belső tiiz, hogy talán hozzájá
rulhatok szerény képességeimmé! egy csomó 
ember téli kenyerének biztosításához, hogy a 
világhírű magsai* színpadi kultúra egyik elár
vult posztján kötői ességet teljesíthetek. Ha ez 
bűn, akkor megértem azokat a kifogásokat, 
amelyek ellenem, ha szórványosan is, a sajtó
ban elhangzottak...

Eddig tart Neumann Dezső meghatott, 
szinte lírai konfessziója ... A dolgok prózájá
hoz azonban hozzátartozik még az alábbi 
jelentésem:

Neumann Dezső és a Magyar Színház 

fritryo korántsem tartható még falt. 
accomplLnek,

miután a színház bérleti időtartamára vonat
kozólag Neumann urnák nem sikerült még az 
Ingatlanbankkal, amelynek tárcájában e.zidő- 
szerint az Unó .Részvéaiytái*saság részvényei 
fekszenek, megegyezést létesíteni. Neumann 
ugyanis a színházat 10 esztendei időtartamra 
óhajtja kivenni, amely .10 esztendőt az Ingat
lanbank csak úgy garantálja, ha az Unió Rt. 
nála fönnálló tartozását meghatározott időn 
belül, de jóval rövidebh idő alatt, mint 10 esz
tendő, kifizeti. A színház, valamint a színészek 
s a magyar szerzők érdekében reméljük, hogy 
a tárgyaló felek meg fogják találni azt a. 
plattfcnnot, amely akár az adósság megfizeté
sére kitűzendő hosszabb terminusban, akár 
más módon biztosítani tudja a színház fönn
állását. e,ok száz ember kenyerét.

Egyed Zoltán

— Apponyi szeptember végén .Jászberényben índtja 
meg újból a legitimista propagandát. A legitimisták kör
mendi nagygyűlése tudvalévőén kiinduló pontja volt an
nak a nagyszabású legitimista propagandának, amelynek 
a vezére Apponyi Albert gróf. Tekintettel arra, hogy 
a legitimisták szervezkedésének a körmendi nagygyűlés 
óta semmiféle látható jelei nem mutatkoznak. Pallóidéiul 
György őrgróftól kérdeztük meg, mi lesz a legitimista 
csoport propnganda-utjának legközelebbi állomása.

— Éppen tegnap beszéltem Apponyi Albert 
gróffal — válaszolta az őrgróf — aki kijelen
tette, hogy a Népszövetség genfi, tanácskozásai
ról visszaérkezve, szeptember második felében 
beszámolóbeszédet fog tartani Jászberényben. 
Ide le fogják őt. kisérni a legitimista politiku
sok, agy hogy előreláthatóan a jászberényi 
nagygyűlés fogja uj életre kelteni a nyári ál
mái alvó legitimista propagandát. Apponyi 
Albert gróf egyébként néhány napra vidékre, 
utazott a fiához és csak hétfőn vagy kedden 
érkezik vissza a fővárosba.

I’nllavicini őrgróf közölte még munkatársunkkal, hogy 
Károlyi. József gróf ma vagy holnap utazik cl Lcquci- 
tioba, ahonnan Czirtíky József gróf kél héten belül ér
kezik vissza Pudapestre és itt részletesen fog beszámolni 
a legitimista politikusoknak a királyi család helyzetéről.

— Fogva marad a szegedi kurzuslap szer
kesztője. Szegedről telefonálja. A Reggel tudó
sítója: Hosszasan foglalkoztak annak idején a 
lapok a „Szegedi Uj Nemzedék" volt szerkesz
tőjének, Tumbász Sz. Bélának viselt dolgaival, 
akii csalás miatt letartóztattak. Végső fokon 
most a szegedi királyi ítélőtábla tárgyalta 
Tumbász szabadlábra helyezés iránti kérelmét 
és úgy dönött, hogy a kurzusszerkesztö to
vábbra. is fogságban marad. Egyidejűleg Tum
bász barátaiból bizottság alakult, hogy össze
hozza azt. az összeget, amelyet Tumbász Sz. 
Béla eltulajdonított és ez a bizottság ahhoz a 
föltételhez kötötte segítségét, hogy a volt szer
kesztő nem-e érintkezett a bécsi kommunista 
emigránsokkal és nem követett-e el. hazaáru
lást. Ebből a célból a mentőbizottság két tagja 
Becsbe fog utazni, hogy meggyőződést szerez
zen Tumbász volt kurzusszerkesztő ur viselt 
dolgairól.

rb

A

szép-olcsó

BUNDA
Szőrme Export Import

Rt.
Budapest VI, Teréz-körut 10

Részletfizetésre is
Vidókioknok képes árjegyzéket fizotési feltételekkel 

.3000 korona bólyog ollonébon küldünk

A

Divatos-tartós

BUNDA

Megnyílt a

Makk hetes-vemdég Ij
Rottenbííler-U. 52 Tulajdonos: Márkus Árpád 

A kcrtholyleég-bcn naponta katonnzene!



10 aReggel 1925 augusztus ,0.

„Az a fogalom, amelyet sajtónovella alatt 
értettünK, teljesen megszűnt” — mondja 

a novella előadója
Erdélyi A ládái* nyilatKoziK a Kormány és a sajtó viszonyáról 

és az újságírás nagy föladatairól
(A Reggel tudósítójától.) A nemzetgyűlés 

háromszor egymásután halasztotta cl a sajtó
ügyi rendelkezéseket is magábafoglalő bün
tetőjogi novella bizottsági tárgyalását, Pesthy 
Pál igazságügyiéiniszter azonban ennek elle
nére is ragaszkodni látszik törvényjavaslata 
megszavazásához és

a kormány még mindig nem látja elérke
zettnek az időt arra, hogy a lomtárba tegye 
•’ sajtónovella. Damok les-kardját, amely 
már hónapok óta függ a magyar sajté 

feje fölött.
A Reggel munkatársának most alkalma volt 

arra, hogy hosszasan beszéljen erről a kér
désről

Erdélyi Aladárral,
a büntetőjogi novella előadójával, aki a követ
kező érdekes nyilatkozatot tette:

— Mindenki beláthatja, hogy a sajtóról szóló 
1848. évi alaptörvény teljesen elavult és igy 
nem szolgálhat megfelelő alapjául a kormány 
szükséges intézkedéseinek. A mai kor techni
kai és' közgazdasági fejlettségének megfelelő

szerves törvényre van tehát szükség, amely 
minden oldalon megnyugvást keltene.

Ilyen törvényjavaslat kidolgozását és előter
jesztéséi a mai viszonyok egyelőre nem tették 
a kormány számára lehetővé és ezért vált 
szükségessé az alaptörvényt módosító novella 
benyújtása. Ezzel

nem akartuk béklyóba verni a sajtót.
ez igazán távol áll tőlünk, hanem jogi alapot 
akartunk teremteni a kormány intézkedései
nek és elejét venni annak a sűrűn ismétlődő 
vádnak, hogy a kormány sajtóügyi rendelkezé
sei pártpolitikai célokat szolgálnak. A kor
mány tehát nem támadott, hanem éppen ellen
kezően. védekezett a sajtónovella beterjesztésé
vel. A nemzetgyűlés elé került büntetőjogi no
vella nemcsak a. sajtójogi rendelkezéseket fog
lalja magában, hanem a bűnvádi és egyéb 
igazságügyi eljárásról szóló intézkedések egész 
hosszú sorát is, vagyis

olyan konglomerátum, amelynek számos 
rendelkezése részint más utón szabályozó
don, részint pedig fölöslegessé vált, úgy

a SZltáal „pFOCCmSUl" CP&SZaftOS VáfasZ- 
tásaM francia éltetévelí fizette meg

Pár is, augusztus 8.
(A Reggel tudósítójától.) Az idegességet, 

amelyet Ábd el Krím sikerei napról-napra 
táplálnak, a megrettenésig fokozta az a rövid 
távirat, amely a sziriai lázadását adta hírül 
a francia közvéleménynek. A hivatalos jelen
téseik nagyon szűkszavúak, de a. londoni lapok 
szerint azok a csapatok. amelyek Miokuxd 
tábornok vezetése alatt a lázadóid ól ostro
molt szueidai helyőrség fölszabadítására 
in d .(Ital:, súlyos vereséget szenvedtek.

A. fölszabadító csapatokból a ilruzok 800 
franciát irtózatos kegyetlenséggel le

mészároltak
és n Szíriát környező ■sivatagok beduinjai 
örömmel sietnek a lázadók segítségére, akik
nek számát már tizenötezerre becsülik. Poli
tikai körökben, főleg a jobboldali' ..Echo de 
Paris" cikksorozata nyomán mindinkább 
többel beszélnek arról, hogy a druzoh lázadá
sát Sarrail tábornok kormányzati módszere 
okozta. Sarrail, aki főbiztosi címmel muködi-k 
Szíriában, az ország kormányzójává Caylát
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Krúdy C. __ ___ _____ ____ ___
vösvölgy, Páírúny-ut 7. (Tolofon: ZugliRCt fii.)

. Már kótcszlondős koriól fölvesz gyermekeket ncvo- 
j lésre, Innitnsrn, egészségre. Orvosi lntogi'li'is naponta. 

!j Polgári áruk. Gyermekek részére n legjobb konyha és 
j n lunubis insieytikorlnitnl is cgybo vmi kötve. A vii- 
j reblol l’> percnyire, közlekedés az öl percenként in- 
í ilitló Wl-ns vilininossn). leszállás n Xb/chidnnl. A leg- 
8 előkelőbb orvosi nníirok állni is javasolt gyermek

otthon,
| Gyermekek Boldog Otthona (Telefon: Zugliget fii). 
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hogy az a fogalom, amelyet a novella .alatt 
ériettünk, időközben teljesen megszűnt.

Ilyen körülmények közöli arra van szükség, 
hogy amennyiben a viszonyok megengedik, 

novella helyett szerves sajt óügyi törvény
javaslattal jöjjön a ‘kormány a nemzetgyű
lés elé, mint ahogy a helyes törvényhozás
nak nem is a toldozás-foltozás, hanem az 

alapos munka a föladata.
Nagyon kívánatosnak tartom azt is, hogy 

a törvényjavaslat beterjesztése elölt meghall
gassa a kormány a hozzáértő, objektív alaku
latokat és érdekeltségeket és meg vagyok győ
ződve arról, hogy ez meg is fog történni. Az uj 
sajtóügyi törvényjavaslat, vagy szükség esetén 
novella beterjesztésével kapcsolatban azonban 
szükségesnek tartó mázt is, hogy az ujságiró- 
társadalomban bizonyos szelekció érvényesül
jön, vagyis az újságírói működési bizonyos 
tanultsághoz. végzettséghez kössük, vélemé
nyem szerint

szélesebbkörü végzettséghez és tanultság
hoz. mini az egyetemi tanároknál.

mert hiszen az egyetemi professzornak csak 
egy tudományban kell lassú munkává! produ
kálnia, míg az újságírónak olyan széleskörű 
tudással kell rendelkeznie, hogy pillanatok 
<daH érett judadummal foglalhasson állási a 
legfontosabb dolgokban és igy i rá nyílhassa a 
közvélemény!. A szelekció rrvéuycsi lésével 
cgyiclőben azonban
gondoskodni kell az újságírók teljes erkölcsi 

és anyagi függetlenségéről is.
Az ország szempontjából rendkívül fontos, 
hogy ne, ismétlődhessék meg többé az az eset, 
hogy a magyar sajtó mint például a leg
utóbbi osztrák-magyar gazdasági tárgyalások 
során - ne az állam intencióit képviselje, ha
nem viszályt szítson az ország egyes termelő 
ágai közölt. És ha erre azt veti valaki közbe, 
hogy a magyar sajtó munkásait nem infor
málja olyan behatóan a kormány az időszerű 
politikai és gazdasági kérdésekről, mint 
ahogyan ez külföldön történik, akkor magam 
is érdekesnek és szükségesnek tartanám annak 
megállapítását, hogy a sajtó célszerűtlen, maga
tartásáért kit is terhel tulajdonképen a felelős
ség.

nevezte ki. Még ez év elején történt, hogy a 
íibani parlament, a népszerűtlen Caylát nem 
akavia választással megerősíteni, mire

Sarrail nagy botrányok között széf. 
zavarta Szíria képviselőit és elrendelte az 

uj yálasziásokiU,
amelyek junius idolso barom napján folytak 

Ot hcna.|') alatt „clökészitették a válciszlá- 
sokat , amelyiken olyan többséget. akartak 
s-erezni, amely megerősíti. Cayla kormányzói 
kinevezését. Sarrail tábornok rendeleteket 
adott ki, amelyeknek az volt a. céljuk, hogy 
(>: ellenzéket összemorzsolják. „Pokoli rendé- 

igy, nevezték ezx-kel a rende,leteket. 
Szíriában. Es megkezdődött a választási 
agitáció:

fenyegetéssel, erőszakkal, pénzzel, ra.va.sz- 
'aggal cs minden olyan eszközzel, amellyel 

látszólagos többséget lehet szerezni. ‘
fantasztikus , dolgokról mesélnek, amelyek 
•Sarrail kormányzását es a júniusi választást 
a leglmf ranyosabb megvilágítóiba helyezik a 
''■uncia közvélemény előtt. A. uapokbnn érke
zett iarisha egy előkelő bnyronthi kereskedő, 
aki megdöbbentő részleteké! mesélt c] a vá- 
I ászt a sok le föl y ásá ról:

laitiam (icmaizc-bvn beszélte —, hogy 
a rendőrök szeme Iá ti ár a hogyan vásárolták 
a franciak kortesei a szavazatokat. Az öriné- 
njekel. ipm is egyenként, hanem csoportok
ban vásárolt ál: meg. Kiélnie 10 frank volt a 
szavazat ara, de a választás utolsó napján 
mar 50—GO frankra emelkedett. A megvásárolt 
szavazoKa.t a választás órájáig bezárták agy 
maglarba, amelyet a rendőrség őrizett. A kor- 
-:';ek egész nyíltan osztották’ ki a. pénzt a 
választok között, de csak az egyik felét, mert 
v mainkat ■ esek azután (izetlék ki. ha már 
leadtak szavazatukat. így festett a választás a 

városokban, de a vidéken, a hegyek közöt’, sok. 
kai egyszerűbben csinálták:

összeterelték, becsukták az ellenzéki válasz
téka! és tehetetlenné tették, hogy a válasz

tási helyiségbe jussanak.
Szűk el (larb-\n\w, néhány méternyire Hurráit 
tábornok főhadiszállásától, a választási elnök 
lezárta a választási helyiség a Haját, megválo
gatta, hogy kil enged be. kil nem a leragasz
tott szavazólapot fölbon toll a és ha ellenzéki, 
jelöltre szólóit, visszautasitolla vagy megvál
toztatta.

Sarrail tábornok eljártnál az összes 
lapok, amelyek most érkeztek Párisim, 
súlyosabb hirátalb'in részesítik.

-- Nem elég — ’gy írnak —, ha Sarrail 
nők liberálisnak és demokratáim!: 
gát, nem elég, I .............
rém leges.

libáni 
a leg-
tábor- 

; ;oudja ma
im azt mondja, hogj ö szigorúan

A választások megbecstelenítőttél- az egész 
országot,

amely vesztébe rohan, meri megszegték a (ör
vényt és sárba tiporták a becsületet.

A példállaii erőszakosságok ellenére y vá 
la-tztás nem já'l azzal az eredménnyel, amelyet 
Sarrail tábornok remélt. 30 tagja van a libáni 
parlamentnek és. ebből 1'1 nyíltan ellenzéki, a 
kormánypártiak közöli pedig löbb a megbizha- 
latlan, akik titkos szavazás mellett nem válasz
tanák kormányzóvá Caylát, Sarrail táboi nők
nek, .a sziriai prokonzulnak" jelöltjét. C.-al 
egy eredménye volt a sziriai választásoknak: 
a franciák elleni gyülölei hiheícP mii megnö
vekedőt I. Kz a mostani lázadás wv 'é'-álvu. 
hanem természetes következménye evvak a. 
kormányzati rendszernek, amelyet Sa:<( ! tá
bornok polilikája minden francia h ’■)<■ . ;;ty 
ellenére rövidlátásod és könnyelmű -) teg' 
honosít ott Szíriában.

Ötperces beszélgetés 
Honthy Hannával, a nyári Pest 

egyetlen primadonnájával
(.1 Heggel Inaósllójiilól.) \z :;'<•< ne i va

sárnap kánikulájában autók .sorakozna!, a. 
Ki iszíinu-körulon. a Budiai Szinkör éri! 
előtt, a nézőtéren zkmfoll ház tay: ol’.i '• ■ ; ; z
előadást, a színpadon pedig csüggodetlen jó
kedvvel, dacolva a fülledt l’ori•ósággal, a, ..Nóta. 
vé.gé‘,-t játszók, éneklik a Budai Színkör pom
pás szinészei. Hz a1 külső képe a Budai Színkör 
nyári estéinek, amelyeknek gyújtópontjiiban 
Honthy Hanna, a. Sebestyén-színházak uj pii- 
ina.donnája áll, alki a. pesti művésznők közűi 
jóformán már csak ('gyedül állja a sarat a 
színháza fronton és aki soha ilyen jó, ke<l,< 
közvetlen színpadon még nem volt, mint ez.idoi. 
nyári szerepében. Előadás alatt az első felvo
nás két utolsó jelenete között lepjük meg a 
kulisszák mögött, a. művésznőt, hogy me.'.>.i.ár- 
dezziik. mit érez és hogyan ól a mórt-' saison- 
ban?

Ijedten csapja össze kezét.
-- Jaj, én most nem tudok interjút adni, ké

rem szépen ...
— Csak egy kis barátságos nyári beszélgető , 

művésznő kérem ...
— Hát. egy barátságos kis beszélgetőd, azt 

nem bánom... Hogy mit csinálok Pesten? iát 
autózom és nag.yon-nagyon boldog vagyok... 
A délelőttjcimeí az anióturáknal szentelem. 
Hűvösvölgy, Gödöllő, Zugiigei, ezek az útirá
nyok, de a mai nt már majdnem, szerencsétle
nül végződött:

ma ugyanis egymásután ötször kaptunk 
defektust a gödöllői orszá(Villon

és az idolsó éppen W7-kor ér! Pest elöli. I)a 
azért '/t8 előli 5 perccel, ha halira fáradtait is, 
csak befutót lant...

— Elutazni? Arról szó sincs! Engem most 
ide köt a munkáin, a kötelességein. Nagy nyári 
boldogságomat, most betetőzte az is, hogy végre 
rendbe jött a lakásügyem is. Most már igazán 
nincs más vágyam, akarásom, mint dolgozni 
és dolgozni, pihenés nélkül, nyáron és télen 
egyforma szorgalommal ...

A vállán összehúzza a könnyű selyemkendőí.
— Hát Isten áldja... most már mennem kell.
A színpadon elcsendül a végszó, Honthy 

ifauna fölrántja a kulisza-ajtóf. és a következő 
pillanatban már pompózó'n szárnyal a hangja:

— Piros rózsa, fehér szegfű, tulipán...

vétel
végett, vnluinlnt Inkánilgyokbon 
sürgősen keressék föl trodriinut

FREUD
VII. kar., Hilein-Mtca 13. Telefoni Jósscf 72-03
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KÖZGAZDASÁG
Világválság a szávőipapban 

Hnaoí szén- és texíilinvázió Eunőpa ellen
(A Heggel tudósítójától.) A győztes Anglia 

ipari életét és termelésének békés fejlődését 
nem csupán a szénválság fenyegeti, hanem a 
világgazdaság grandiózus körvonalakban ki
bontakozó krízise átcsapott már az angol va
gyon másik forrására, az angol szövőiparra is. 
Az angol szövőipar éspedig nemcsak Lanca- 
sbíre gyapotszövő- és fonógyárainak, hanem a 
skót és a bedfordi gyapjuipar válságos hely
zete végeredményében ugyanazon okokra ve
zethető vissza, amelyek a világ széntermelé
sét fojtogatják:

a megnövekedőit termelésre és a meg
csökkent fogyasztásra.

jz angol gyapotszövőipar számifásai szerint 
1011 március elején a világ gyapot!érmését. 
111.701 orsó dolgozta föl. A háború alatt és 
főleg a háborút közvetlenül követő években 
az orsók száma ez év január elsejéig kevés 
hijján 160.000 orsóra növekedett. Ez a növeke
dés 11%-ot tesz ki és ezzel szemben

fél Európának fogyasztóképessége kerek
számban 25%-kaI csökkent.

Oroszország, amely a könnyű és olcsó szövete
ket millió hálaszámra fogyasztotta, ma több, 
mint .‘10%-kai kevesebb gyapotszövetet hasz
nál és bár a többi európai állam fogyasztó
képessége nem csökkent ugyanilyen arány
ban. bizonyos, hogy Németország munkás
sága és a keleteurópai államok paraszttömegei 
lényegesen kisebb mennyiségű ruházati cik
ket vásárolnak ma, mint. 11 évvel ezelőtt. A 
csökkent fogyasztáson kívül erősen sújtja az 
angol, de a kontinentális szövőipart is az 
Egyesült Államok iparának' rohamos fejlődése, 
amely iparnak az az előnye is megvan, hogy 
a. nyersanyagot közvetlen közelből kapja és 
igy a szállítási költségek kalkulációjából el
esnek. Az Egyesült. Államok orsóinak száma 
a háború óla. 31.000-ről 37.000-rc emelkedett,
tehát majdnem 20^-kal, de még nagyobb 
arányban emelkedett az ázsiai országok, India, 
Kína és Japán szövőipara, amelyek sokkal 
alacsonyabb munkabérekkel dolgozván, sorra 
kiszorítják az európai árukat az ázsiai 
piacokról. Egyedül

Japán gyapotipara 115%-kal növekedett 
meg.

s a kínai és az indiai gyapottermés javarésze 
ma már nem kerül Angliába, hanem a hely
színén fonják és szövik meg. De nemcsak a 
megnagyobbodott fonál- és szövettermelés 
nyomja a szövöttáruk világpiacát, hanem az

X Augusztusi tőzsdeiemén vek. Az európai 
gazdaságra nehezedő nyomás az európai tőzs
dék árfolyamaiban is megnyilatkozik, sőt a 
téli nagy hausse óta ezúttal először a múlt 
héten a newyorki tőzsdén is erőteljesen le
hanyatlott a vezető értékpapírok kurzusa. 
A szénipar válsága, a világ tcxlilpiacain 
kibontakozó termelési krízis, a Slinnes. 
vagyon likvidálásának nehézségei. csupa 
olyan momentum, amely realizálásra ösztö
kélte Londontól fíécsig minden európai tőzsde 
közönségéi. Még a gumi-részvények is, ame
lyek idáig szívósan tartották árfolyamukat, 
az elmúlt héten 15—2OVo-kal estek vissza. 
A budapesti tőzsdén e.z a baisse-irányzat idáig 
még nem nyilatkozott, meg teljes erővel, ré-z- 
ben, mert erősen tartja magát még mindig 
az a vélemény, hogy a termés értékesítéséből 
befolyó miHiárdok egy része mégis esők utat 
talál a tőzsdére, részben pedig, mert a túlhaj
tott és kudarcot vallott baisse-spckuláció csak 
nagyon óvatosan merészkedik újabb hont ré
mmé pozíciókba. De minden jel arra mulat, 
hogy a gazdaközönség inkább szörnyű kamat- 
leheriel súlyosbított adósságai törlesztésére 
fordítja a gabona eladásából befolyó jövedel
meit s ha az európai, különösen pedig a bécsi 
tőzsdéken a lanyha, és kedvetlen irányzat 
tovább fart, akkor a kontremiu is bátorságra 
kap, bár a magyar részvények aranyban 
kifejezett árfolyama még mindig mélyen 
alatta van a külföldi vezető papírok ár
folyamának.

y A ..vámkezelési illeték** halálára. A vasúti 
ik leszállítása nem okozott akkora meg- 

könny ebbülést a. magyar k ercsik edele nmek, 
■nrint a „vámkezelési illeték** szürke neve alá 
rej tőző kegyetlen és kel lemet Imi fizetség eltör
lésé., amely évek óta nehezedett a magyar ke- 
reskodeleuiro s amely elírni annyi mZÓ esett, 
anélkül, hogy a. hivatalon körök a kereskedők 
panaszaira és Iillákozására eddig rá is hede- 
rrl ettek volna. Ez az egy, illetve félszázalékos 
illeték a~ legrosszabb dikasztériális időkre em- 
lék^zt.ritő vám volt, amellyel a magyar külkc- 
rctJtodelmet sújtották s amely az utóbbi hóna

egyre emelkedő nyersanyagtermelés is. Né
hány hétel ezelőtt készült el Szudánban az 
a hatalmas duzzasztó-mii, amely a Kék Nilus 
vizét fogja föl és sok százezer holdnyi terüle
tet von a gyapottennclés körébe. Félmillió bá
lára becsülik azt a gyapot mennyiséget, amely 
a legközelebbi két esztendőben az angol Szu
dánból a piacra kerül és a gyapotfonalak árát 
mélyre leszorítja. A gyapjú termelése ugyan 
az ausztráliai és argentínai legelők feltörése 
folytán előreláthatóan csökkenni fog, de a. kö
zel Kelet kapitalizálódása a selyemternjelést 
fogja erősebben föl fokozni és

a selyem, amely anyáink idejében még 
drága luxuscikk volt, lassanként tömeg

használati cikké fog sülyedni.
Az egyre szőkébbre szoruló piacokért küzdő 
angol szövőipar minden jel szerint már a leg
közelebbi jövőben európai piacot igyekszik 
meghódítani. Az angol ipar ma még sokkal 
drágábban termel, mint az alacsonyabb munka
bérekkel számoló cseh, olasz és néniét gyárak, 
de a munkabérdifferenciát a németeknél rövid 
időn belül kicgycnlili az a körülmény, hogy az 
angolok sokkal olcsóbb hitellel dolgoznak s ezt 
az olcsó hitelüket a kontinentális versenyben 
kimiXetlenül ki fogják használni. Amint az an
gol gazdasági éiet lassanként letér a szabad
kereskedelem hagyományos útjáról és évről- 
évre uj vámok jelennek meg az angol költség
vetésben,

ugyanúgy fog az angol kereskedő a konti
nentális hitelezési rendre ráfanyalodni,

hogy a német, olasz, valamint cseh verseny
társát kis.zo-.itsa. Az angol szén mindenáron 
elhelyezkedést keres m-t már a világpiacon s az 
angol posztó, az angol baliszt. amely elveszí
tette ázsiai piacait, mindenáron elhelyezke
dést fog keresni Kelelevrópában s

a szövöttáruk árszínvonala ellenállhatat
lanul leszorul arra a vonalra, amelyen a 

háború előtt mozgott.
Vájjon a világpiac ilyen nyilvánvaló tenden
ciája láltára opportunus és hasznos dolog-e 
toronymagasságokban mozgó vámokkal kiszo- 
rilani az idegen textíliákat, olyan kérdés, 
amelyre minden józan ember önmaga, adhatja 
meg a választ. Az ujjúinkon megszámlálhatjuk, 
hány embernek van haszna a. nép ruházatára 
szolgáló olcsó gyapot szövetek vámjából s még
is rendíthetetlen ül ragaszkodik e vámokhoz a 
kincstár s az a gyáripar, amely a belföldi 
szükségletnek csak csekdiy töredékét tudja ki
elégíteni! K. D.

pokban, amikor már csak, egész keskeny marge 
választotta el az exportőr nyereségét a kocká
zatos veszteségtől, igen sok üzletnek vált a 
kerékkötőjévé. Hogy milyen jelentős összegek
ről volt itt szó, azt legjobban illusztrálja, hogy 
ez az illeték, amely állítólag jótékony célokra 
szolgáit, 1921-ben a, külkereskedelmi statisztika 
adatai szerint körülbelül 10,0001900 aranykoro
nái tett ki. Tíz millió aranykorona, 2,000.000 
dollár, pedig olyan összeg, amely még egy 
nagy és gazdag ország számvetésében is jelen
tős, hál még a gondokkal küzdő, elszegénye
dett Magyarországon. Remélhetőleg, a kurzus
gazdálkodás ez utolsó emléke mindörökre el
tűnt s ment már csak egyre kiváncsi minden 
ember, hová jutói1 ez a nagy összeg, kinek, 
minek a javára fordították s joggal követel
hető. hogy a kormány e jótékonysági kényszer
adó hovaforditásáról sürgősen beszámoljon az 
ország köz véleményén ?k!

X Angin—Auntrinn Bank Lhnbed augusztus 11-én tartja 
közgyűlését Londonban. Az elmúlt iizletév jelentése ki
elégítő fejlődésről számol be, ennek ellenére az. igazgató 
ság osztalék kiűzetését sem az. elsőbbségi, sem a törzs
részvényekre nem javasolja, minthogy a leépítés a bank 
különböző telepeinél, az, eddig fölemésztett 110.000 fonton 
fölül, még további tartalékolást igényel. Az igazgatóság 
tigy n múlt évről áthozott, mint, nz 1924 nyereségnek: 
109.718.13.fi fontnak uj számlára vitelét javasolja.

X Fontnnn Ilt. rendkívüli közgyűlést tartott, amelyet a 
részvényesei; többségének kéré-ére a törvényszék hívott 
egybe. A közgyűlésen a régi Igazgatóság elmozdítása volt 
napirendre tűzve. A rígi igazgatóságot, támogató kisebb
ség meg akarta akadályozni. hogy az, összes részvények 
92%-n nevében megtett, indítvány kere’ZtiilvItesRék, ntnl 
természetesen nem sikerült.

Milliókat takarít meg 
nyomtaftvábnyaít. ^köilevoukS,*!?: 
jegyzék; kot, lajstromokat. kottát, rajzot stb. Korlátlan pél
da nyszá in bán, minden sziliben : tísstc, éles levonatok, cqy- 
userU kezelés! Oilmcn’.csnn hcniut^tfc, ajánlatot küld: 

fotóipar, Budapest, IV, Fercnciak-
Eiw 9 »cro 9,, félemelet. Telefoni J>. 183-10

e héten dönt a villamosvitel- 
dijak leszállításáról

(A Heggel tudósitójától.) A törvényhatósági 
bizottság közlekedési bizottsága mér hetekkel 
ezelőtt elhatározta a villamostarifa leszállítá
sát, a közönség azonban 3000 korona helyeit 
még ma is 3500-at fizet a villamosjegyért. 
A Reggel munkatársa teljesen beavatott he
lyen érdeklődött, hogy a közlekedési bizottság 
örömmel üdvözölt határozatát miért nem kö
veti megfelelő intézkedés a villamosvasutak 
igazgatósága részéről. A helyzet az, hogy elv
ben a villamostarifa leszállítása mellett, dön
tött nemcsak a közlekedési bizottság, hanem a 
Reszkár igazgatósága és a főváros tanácsa is 
és az erről szóló akták a kereskedelemügyi 
miniszteri múlta kerültek, amely végső fokon 
hivatott dönteni ebben a kérdésben. Walkó 
kereskedelemügyi miniszter véleményezés vé
gett megküldte az aktákat Horváth Károly 
államtitkárnak, a Vasút és Hajózási Főfel
ügyelőség vezetőjének, aki a múlt héten

magához kérette Sztrókay Istvánt, a 
Beszkár helyettes vezérigazgatóját és szó
belileg is lercferáltatta magának a tarifa

leszállítás ügyét.
A közlekedésügyi bizottság, a Beszkár igazga
tósága és a főváros tanácsa után tehát állást 
foglalt már az ügyben a Vasúti, és Hajózási 
Fő föl ügyel őség is és mivel kétségtelen, hogy 
Horváth államtitkár véleménye megegyezik az 
előtte már állást foglalt három, tényező föl
fogásával, politikai és gazdasági körökben

elképzelhetetlennek tartják, hogy a keres
kedelemügyi miniszter ne járuljon hozzá 

a villamos? ítéld íjak leszállításához.
Annyi bizonyos, hogy Walkó miniszter még 
c héten nyilvánosságra hozza döntését, a 
Demokratikus Biok pedig el van szánva arra, 
hogy amennyiben ez a döntés általános meg
lepetésre a tarifa, leszállítása ellen irányulna, 
nyomban összehivatja, a közlekedési bizottsá
got, sőt esetleg a törvényhatósági bizottság 
rendkívüli közgyűlését is, hogy a villamos- 
viteklijak leszállítását kiharcolja a főváros 
kiuzsorázott közönsége részére.

Dr. Bader Ártér ütlfllöhelyei
Eggecilfoerg bet Grax naponta 100.000 K 
SüSSttüirog Saeü naponta . . 15O.GPÍ5O Sí.

Ezen árnkbun bcnfoglaltntik: szoba, kiszolgálás, világítás, 
adók és naponta ötszöri gazdag és kitűnő étkezés. Gyönyörű 
fekvés, kitűnő levegő. Uszoda a házban, napfürdők stb. — 
Kívánatra mindenfajta gyógykezelés a tulajdonos főorvos 
vezetéso alatt. Fölvilágositásl nyújt (prospektus, vizűm, 
pénzátutalás, szobaelőjegyzés) személyesen is nokor- 
Benhíí hlrdetcjírotlfija, IV, Váci-utca 25. Telefou 119-M
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Vállalja egyes és egész könyvtárak bekőté-<í 

sét a legizlésescbb kivitelben 
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tölgy, vitrines kom- í 

99 .Ilii! millióért JUiJUiu külön külön is átadói
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Háló
üriszoba klubgarniturával ísTmímó K.ért

_______Podman»«kv-Mte» 1A. *<nAm

siobo fhá
3-5 millióért LílLI

9

Modern, jókarban levő, nagyjövedelmü 

feériráxai 
veszek

Nagykörúton, budai körúton belül vagy 
Andrássy-ut környékén. Részletes 

ajánlatok „Adómentes** jeli
gére A Reggel kiadóhiva

talába küldendők 3
Eladó:

Egy kéípárevexíffij kormány
üléses, egyéves csolnnk két
millió koronáért $
Egy Ipag-kerékpár másfél- 
millió koronáért, cím a kiadóban

109.718.13.fi
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Film-Rádió

ti- filmet -’ti a l.özöeség é.s a sajtó elé A In idm ko. il 
ig.n vig.1 S'lzr' arattak: ..Az elsillyedt cdag , amely 
(Ultin iloi/'.e ji'e 'a>.' li is i igényével- tőkéién* meg'no- 
l.ilése. ..Meiha-s fám -' '. am-ig lra,i '■ jookinmh- <gy 
(f/r."'jn vj 'trihiyiíkfil rif/ti . fi
cimii rcndi.irill .zgalmas és nkhidlix drama. valamint „ 
,.1'irraszlanak a legyrtrck" cimii (lamle fariéi- regín.’/.

Milton Sdls, az ismert amerikai színész nemrégiben 
olyan tiszteletben részesült, aii’lli/i nnek nem örvendhetett 
előtti soli moziszinész. Kanada északi crdőridékciic lila 
zott, ahol a „Knochout' című uj Kirxt Kationul Hím föl
ei telei lesznek. I iközben érintette Oltárát. Kanada fö- 
városdl, ahol a PÚIyavdriirini Maekensie Kinn miniszter- 
elnök fogadta őt, Minisztereimikók nem itten szoktak 
inirh-.i i-'s '‘k>'l fogadni a pályaudvaron.

, I in hít ismcr-lex. VetitlJte Durée, a londoni III áru kané- 
szintiéi? bájos latija, jelenléti Hndt'i>eslen turtéizkodik fee. 
jércl. Jim Snccrmanmil, a Metró (ioldieun. matij/arorszdgi 
rézéi it/azg/itéijd fiil. Pcgtiii Dorée legjobb barátnője Mac 
Minriijinek. az ismert és kedrelt amerikai miirésznőnek, 
akitől a legutóbbi napokban levelet kapóit. A levélben 
-i j<tn hirt közöl Mán Mnrray, amclg a magyar mozi- 

.1 levél szerint ugyanis Mae Mnrray, 

..Ciree" cimil filmjét, szeptemberben 
koraiján fölkeresi l.on- 
cl lát ogat liudapestrc is, 

eltölteni.

közöl
kii .önséget is érinti.
ir.itzldn befejezte a „Ciree" 
európai körútra indul. tz urópai 
tloid. I’énisl, /tárnát, licit int és 

néhány r.apol szándékszik

['jakban a külföldi film- 
■rctclték magul al és 

egy ame- 
.1 rig özv‘’!)y"-ct, most pedig 

ér!esi'dilnk, hogy a knUxszók mögött hetek óla 
versengés, a „Marira grófnő' filmexilé-si jogáéit, 

i eldőlt. A versenyből a berlini Terra-filmgydr t i ■ 
győztesként és mindjárt megszerezte az opciót 
Imre többi operettjére is.

..Mariéit >)réi!uö'‘ 
gyárak

1 zabot 
ri!< al 
arról 
folyót 
SZ inféli 
l-iilt ki 
KÓl ill'i 11

/•Imre kerül, 
o pereitekre 

M hit legutóbb megírt n k.
„./ -rig özvegy"-ct, 

mögött 
fllmesilési

a népszerű 
r iszik /tinire.

t‘ I n' HU" >' <d/■'*’« ; < t i 
hogy a
,,Murién grófnő

A Star-fd mg yéír kölcsön~őosztálya éten a héten tartotta 
szak. és sajtdbemulatójdt, amelyen Jövő terméséből

a magyar ítlmgy^ás 
Rózsahegyi Kőimíin filmen

A mnft.vi.r llbussúrhisról ‘li!,jsntcríS 
róla hogy a
kezdeményrzfjsere 
amelynek cjmi a 
amclvnek célja a 

i volt, 
le, hozzászólt a témához 
szava / ''’

szakértők és hozzászóltál' 
nem

egy 
kél

A magyar filmgyártásról az . 
és hóna|)()khaa nagyon sok szófs 
— ./ Iicf/t/el is beszámolí
magyar színészeik es 
kormányakció indáit 
luilfiiszininiszter á Holt 
magyar lilmgyá rtás 
Számtalan ankét folyt 
mindenki, akinek csak 
ben, hozzászóltak a ------
még nagyobb számban azok, a'-ik 
értők és a. sok ankét, eredménye 
1 örvény tervezet volt, amelyet mar 
előtt kellett volna a minisztertanácsnak 
gyalnia. A minisztertanács azonban 
fontosabb ügyeket tárgyalt és a j.......  y
zott- és előkészíteti filmtörvény műn került dön
tés alá. líogy közben elmúlik <•> nyár es a löl- 
vételi l('hetö.'ég, azzal illetékes körök nem 
törődnek.

Mlnliiti iiz<i!ibn!> íiz iinkétczős koi&il.y _ i<r.iiikáj:i lolyi. 
egy kin i>it:?y.ir gyiirviillulkiizus. n (ihii iii-llliu,?.'>'<•' iíi'ii- 
(íeii linkéi nélkül, ;i ina;xii ercjcre liiiiiüszlanlyii, meg 
csiilt'ilhi a szezon olliő liiíigyur lilnijél: „A eigii ny "-I. 
Szigliireli Eilc n.-.'r.v zerii iiéinzininiivél. mnclynek kiilii- 
nős aki uiililiísl iidnll nz, hogy benne l’ózchegyi Kulimul 
éippen nz idei szezmibi'ii muryszerii .-illikil-i-i uj njlolI és 
meglepő siker* rirntott.

A Gléfia-fllmg.vár '.zzrzniiicde a főszerep cl.liUszAsára 
Rúzsa hegy i K á i m ú n!.

ivé k
meg-,

és . - .
élei retámaszt ása

leheteti az iigy- 
' ’ k 
sztik- 
íilm- 

béf 
1 á r- 

ennél 
jó! me/jtérvé

___  .. _|_uj_uj_i_1ii_bbimtn-------------wjBiorw -- -------------------------- --- i
;1 kisebb Mereveket ....  Sncy vwn «lond«lro. KürtliT
,|ó ...rre. \ iimhiry (Inszlaviii, Mti'-sray BeHani. Mibe
Lászlóin és a immytír szlneszvilag más kipróbál* erosn-- 

ire lilzüi. .......... . .
\z ('ls<> iiUHX.v.ir Iliin rlkrsziiH es 

Ilin....... agyar Iájak, magyar levegő .
mozi vásznáról hozzánk és ezzel bebizonyo.mdolí, 
nem az mikéi és n megbeszélés. I.a.i>,:a az igazi 
a.... . eredményi Imi produkálni.

,.A' < igány". az n.l szezon első magyar filmje, 
a "bélen n közönség elé kerül. A Kert-mozi es 
nmlal ják be i siitörlőklől kezdve és falán szabad nzl 
d-,nii'ik. hogv nz 11125 !*>. évi moziszezon ezz-l a I' 
nyílik meg. Rózsahegyi Kálmán nagyszerű, 
kilósa a leglökólolesehfi ouvertnrje a szezonnak.

sikerüli. Igazi magyar 
, magyar érzés széli n 

hogy 
ji burát az,

Imii' ezen 
ii Kulimra 

I i.imi- 
I ti liliiiin-l 

megrázó : ír

utón a fórt!...
n Tó-mozi egy 

be ti közönségnek, 
egy nő áll. A 

iguzi női dráma, egy 
Norma Talmadge megszmnél 
Tó-mozi minden tekintetben 

írről, hogy 
jövő 

elé.

olyan film- 
mimlynek 

A „Törvényen 
leány 
y esi - 
gon- 

y miisora változatos le yeji 
bélen viszont olyan liim kiriii 
amely egy férfi sorsát hozza

Ezen a héten 
regónyl miilut 
középpontjában 
Í>(diil“ eimíi lilm 
élet regénye, 
lésében. 
doskodik ; 
és ezért a 
a közönség 
*;lénk.

.ymial a ..Törvényi ii beliiV* . . . alapproblémája 
igazi női sors, agy különleges l'órlisors a ..lla férfi 
cimii kalandos löriéncl alapmescjo. Arról van l.cnm , \ 
hogy <gy menyasszony mik az a véleménye ; \<i!egéa\i 
röí. hogy nem elég legény a íalpen. Nos, a férfi bel,;..,,, 
nyitja, hogy bizony megállja a ,he]yéf a legki íi<> -a hb 4- 
legreiaény leleiichh helyzetekben. A férfit. Doiiglf.
I,i in jál -z.'i és, íz a név igyié-z* afelől II\ Ilii •;.ir;:ii"i;il, 
Inigy

a film izgalmas és merész fnrd'ilafokban gazdag, ni;';-- 
részt arról is blxíosltja n 1 lízönsegc*, liiig.i trl.e •• -t 

a színjátszásnak ragyogó és kara?!aló öt'etehcl 
meri Doiiglns Mac Leao megles*esi lóié a naí iirbiirseiiti.ik. 
Azok a kalandok, amelyeken keresztülmegy, hogy beiiizo 
nyilsa férfi voltál, lelve vaunak humorral és •■zipor' azi, 
ölletekkel. A lilm a legkiválóbb amerikai |iroilnl;e*,ik '■<</.■ 
tartozik és mélh'i követője az c ítéli Norma TaLmidgi 
alt rakeióuak.

/ézt '/ÍOZ v 
krcct f

1

Ezen kedvezmény csakis a hirdetett napon érvényes

fehérnemBosztá^!
(Csak Cnivírt*téri áruhfimntchan)

" W-1'
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ksmsísílfc és

.1 —

MoséosjsWy 
Grenadin minden színben .
Cérnagrenadin, legszebb minták 

Mosódelén.........................
Kefirek, minden színben 
Azsur fiiggönyefainin .
Francia cérnamarocain, legújabb minták. 
Bureívászon öltönyre 90 cm. sz. 
Divateponge 100 cm széles ... 
Fekete kloth, selyemfényű . . . 
Piipiinkiilönlegesség minden sziliben géi£"

9.000
12.500
12.800
12.800
14,800 
18.000
27.500 
29.000 
36.000 
49.000

Divatkockás alj- és ruhakelme 
Gabarden ruhakejmc, ffiibon . 

Kosztümkelme, angol zsanér Síeg 

Tiszta gyapjú eoíínkelme .... 
Tiszta gyapjú krém köpenykelme 
fmwtfuti öltönykelme....................
IJjo®1* divatöltönykelme.............
Felöltő- és raglánkelmeiijdonság.............,
Kombinált öltönykellékcsomag

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

33.000
35.000
55.000
85.000

199.800
85.000 

178.000 
148.000 
160.000

Jtv.-.W • • • ViftNiM.VKv

/<4 Oözy 
i'd c r

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

Vászom>szftálys 
Fenyves mosott sí fon . . . 
Bőrerős angin.......................
K it ii nő a lsén adr á gköpper 
Batisztsifón, 83 cm szőlős .... 
Batisztsifón, 130 cm szőlős . . .

Pamut lepedővászon, 150 cm széles 

Pamut paplanlepedővászon í'i" 
Kitűnő törülközők.......................
Pohár tör lő........................................
Damaszt étkezési készlet, méíyes

«

e

• •

14.800
16.800
25.000
21.800
38.850
45.000
50.000
18.500
14.000

220.000

sassá maradékok

Leányka ing 4—16 évig . . 
Leánykamellényke 4—16 évig . .
Leánykanadrág 4—16 évig 
Leánykába lóing 4—16 évig 
Leányka szoknyákon)biné 

4—1G évi?
I jeá n y ka n ad rá gk omk i n é

1--1G évi?
IÁ2 • • * x ... 1 i <• r r»i 1 f -< • •illáiig, \ ;irv anélkül 4—16 ÓVJg
Fiú nadrág 4—16 évig . . . 
Fiubálóing 4—16 évig . . . 
Intézeti paplan....................

intézett őe.vncroilki)Bp és UaneMaJtarMban nawv választék

Cátvitt*tór! ártihőnunkban)

22.000—42.000 
26.000

36.000—50.900
52.000—81.000
42.000—71.000
52.000—70.000 
64.000-86.000 
32.900—43.009 
72,000—93.000 
.......... 199.000

I

(Csalt Calvfn-Oőr! órr:hűrt»rV.Urn)

Női angol homespun kabát 560.069
Oivatmintás marosain ruhák legújabb fazon 
Eponge-ruhák, legújabb fazon . . . 
Divatcsikos aljak ..............................
Mosóvoúlruhúk legszebb kivitelben 
TrikÓZSCinper, ntiisclycmből minden sziliben 
Fehér grenadinbluz............................
Trikómba miiselyemből minden szinbBit

Trikóselyem műhelyemből dnpinszőies . , , 
Nyersselyem minden szinbon, 85 cm szőlős , 
Crépe de Chine, divatszülőkben . . 
Japone-selyem minden színben,85 cm szeles 
Schanlung ruhaselyeni szóié"1’''"

pélö&íían 
olcsón

99.000
185.000
89.090
80.000

120.000
89.000

263.000

49,000
59.000
85.000
78.000
96.000

Női
Női
Női
Sifon szoknyakonibiné, hímzéssel . 
Sifon nndrágkomhiné, azsur és hímzéssel 
Zseniper fiizővédő...............................
Pamutvászon párnahuzat...............
Pánin (vászon paplanhuzat...............
Fehér neiniihi ni zés . .

33.000
72.100
33.000
69.000
60.600
52.000
70.000

170.900
4.000

(CíeX Cnlv5n-tcri űrnttrz?xnhh.'»n>

azsurozoií sifomwebkendő . 
nappali ing, 2 külön gallérral . . 
zeíiring . .

Fehér
Szines
Szines
Baycmellii ing, fehér .......................
Kitűnő hosszú hú lóing.....................
Hosszú alsónadrág, köppcrből . . . 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség 
Py.jama-öltönyök nagy választékban . . . .

10.000
69.000
95.000
92.509
95.009
64.750
29,500

214.690

3<íat©t4- ás széSvöütárMOsaSáRys
f Csata CKlTin-tőri őri ebáíunkbiinjQ

Női harisnyák, minden .színben . . . 
Fátyolvékonyságu női harisnyák . . 
Fé.ríizoknik, tartós minőség.............
Divatmintás és hímzett férfizokni . 
(lyermektrikók......................................
Gyerinek-apacsirikó, mlnÜBn színben . . . 
Férfitrikó, minden színben, kltllnö' minőség . . 
Gyerniekzokni, mintás, több színben
Különleges mintájú női mellények . 148.000 
Szines női gyapjukabát .................. 290.000

39.009
33.000 
17.000 
15.000 
38.000
25.000
30.000
10.000

ingyen siS-ESS Mintákat EF
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

most, hogy a helyzet mégis csak kezd valahogy 
tisztulni végig az egész színházi fronton, mi az, 
amit máris biztosan lehet tudni?

— Édes-lcevés. Amig ugyanis a szerződések 
nincsenek aláírva...

— Maga egy naiv ember, Bendegúz. Hát csak 
nem képzeli, hogy az a Neumann, vagy az a 
Bárdos az utolsó pillanatban fog majd hozzá 
a szervezkedéshez? Ha nincs is még aláírva 
az a szerződés, azért körülbelül tudják már 
mind a kettőn, hogy mit fognak csinálni, kit 
fognak szerződtetni...

— Mit, kit?
— Hát a Magyar Színháznak például, egész 

csomó olyan tagja van, akinek továbbfut a 
szerződése és akit ennélfogva a bérlőnek át kell 
majd vennie. Ezek: Csortos Gyula, Tarnay, 
Dávid, Réthey, Abonyi Tivadar, Simon Marcsa 
és Berky Lili.

— Na és kiket, szerződtetnek hozzájuk?
— Mindenekelőtt Titkos Ilona és Somlay 

szerződtetéséről van szó...
— Somlay? Csontossal együtt?
— Miért ne? Nézze kérem: Somlaynak a szer

ződése a Belvárosi Színházhoz szól, a Csortosé 
a Magyar Színházhoz. Valóban mind a kettő 
igen súlyos, amennyiben 30—40 milliós fixmilliós fix 
gázsija van mind a kettőnek, azonkívül nagy 
föllépt! dijakat is élveznek, a Magyar Színhá
zat azonban csak a CsoiYos szerződése kötelezi. 
Neumann Dezső azonban szeretné Somlay t is 
biztosítani — lehetőleg a művész hírhedt ide
gessége nélkül — Csortos Gyula ősi ereje, nél
külözhetetlen tehetsége mellé, de Törzs Jenő 
egész külön szint, színpadi atmoszférát jelentő 
nevéről sem mondana le szívesen. Ez a kérdés 
természetesen most már csak Somlayn és Tör
zsön. múlik, meá': Titkos Ilona dacára annak, 
hogy a Vígszínház 3 millió esti föllépti dijat, 
ajánlott föl neki 200 föllépés biztosításával s 
dacára annak, hogy Neumann Dezső ezzel 
szemben csak 2'k milliót hajlandó neki meg
adni föllépésenként, valószínűleg a Magyar 
Színház sztárja marad. Ráfizeti a félmilliót 
esténként!

— Érdekes.
— Természetesen szó volna azonkívül meg 

egy sztár állandó vendégszerepeltetéséről. Ez a 
sztár vagy Bajor Gizi, vagy Darvas Lili lenne, 
akiknek 100 estére szóló vendégszereplési aján
latot óhajt tenni a Magyar Színház. Átcsopor
tosítás is lesz természetesen, amennyiben 
Makay Margit máris megegyezett Bárdossal, 
ő lesz a Belvárosi Szinház sztárja, miután 
Simonyi Mária fölbontotta a szerződését Bár
dos Artúrral.

— Csupa szenzáció! És miért?
— Őszre állítólag egészen más tervei van

nak, minthogy Bárdosnál játszón. Egyelőre a. 
Tátrában nyaral és esze ágában sincs elhelyez
kedéséről gondoskodni.

— És Titkos?
— 6 még a Lidón van. ő most mar biztos a 

dolgában!
— Ja, igaz, tudom.
— Hát azt, tudja-e, hogy ki volt az a karcsú, 

napsütött-evezős arcú, fehérhaju fiatal embci, 
akiről annyit beszéltek a Lidón?

-Karcsú... Fehérhaju... Fiatalember...
— Maga sem lesz keresztrejtvénybajnok.! 

Fadonatufi 60 II. P. Benz-kocsiján, kéthónapi 
külföldi kalandozás után, egyenesen München
ből — Molnár Ferenc jelent meg a lidoi stran
don, az Excelsior előtt. Piroska nevű soffoijt 
árulta cl a gazdáját, különben senki sem isméi 
rá. Költőnk 18 kllogramot fogyott, olyan kar
csú, mint legelegánsabb őrgrófunk, olyan 
fekete az arca, mint egy tőzsgyökcrcs 11 ff - 
kabílnak, a haja pedig fehér, mint a frissen 
esett hó. Molnár különben augusztus végen 
hazajön néhány napra, hogy aztán hosszabb 
tartózkodásra Németországba utazzék. A lelet 
mindenesetre Berlinben tölti...

— A külföldi hírszolgálata, mondhatom, jobb,
mint a magyar külügyminisztériumé! Mi fu
tott be még? ,,

— llosvay Rózsi. Davosba érkezet I, Krúdy 
Gyula pedig Bécsbe, ahol minden harmadik 
év augusztus 11-én, egy bizonyos sírra száz fe
hér rózsát helyez el a mödlingi temetőben. .. 
Márk Lajos, az amerikai milliárdos ladyk pik
tora Pedlow századossal érkezett haza Aew- 
yorkból. Lengyel Menyhért Antóniájával c ho 
20-án nyitja meg szezónját a bécsi Dculsches 

Volkstheater, persze a művésznővel, aki elmúlt 
hónapok munkáját, izgalmát, sikerét és csaló
dásait sportolja ki a gastelni hegyekben. Ez
zel szemben a Volkstheater első bemutatója is 
magyar darab, Bolygó Ferencünk „Óvegci- 
pő“-je, amelynek főszerepét azonban nem. a. 
Berlinbe szerződött Darvas Lily, de Hedvig 
Keller kisasszony domborítja, amig aranyvi
rágunk, Varsányi 1. szerepét Hansi Niese 
kapta, a Hegedűsét pedig, aki rendületlenül 
Aradon nyaral, Hans Hómmá ur.

— Na, és uj darabot nem ir?
— De igen. De a „Római lakomái?1 -ról nincs 

már szó, sőt második megkezdett, darabját is 
abbahagyta, amelynek egy nagy párisi áruház 
kis midinettje lett volna a hősnője.

— Hanem?
— Hanem egy egészen uj — harmadik témá

ról van szó, amelyben, egy bizalmasától szer
zett értesüléseim szerint, újból visszatér a. nor
mál, átlag, polgári drámához, a földöntúli és 
földalatti miliők és témák után.

— Szóval újból óriási sikerre, nagy Molnár- 
premiérre van kilátás?

— Szóval és tettel. Rajta kiv 
mory-premier, 
gyei Menyhért újdonság, Szenes Bélának, Föl
des és Fazekas Imrének egy-egy darabja, ter
mészetesen Zilahi/ Lajosnak is, no és a staffage, 
a busák és a feketék, föl egészen Fodor 
Lászlóig.
— No és a maga darabja, „Az égő szoknya"?
— Marad a Magyar Színháznál, Titkos játsza 

a női főszerepet. Most pedig egy pillanatra 
átadom a szót Nagy Endrének, aki színháza 
szombati megnyitó előadása alkalmából a kö
vetkezőket mondta nekem:

ül lesz egy Szo- 
Herczeg-bemutató, egy Len-

A bolondul szerelmes herceg 
és a feminista hercegnő harca 

a pesti árvaszék előtt 
Még valami nagy baj lesz!“

tudósítójától.) Éppen mi irtuk 
hete, hogy a Budapesten tartóz- 

Kadir herceget — aki tudvalévőén
Reggel 
néhány 
Alul el

(A 
meg 
kodé ..... _ __ ____  . . „
Abdul Hamid cxszullán legidősebb fia s igy 
a török trón igénylője — búcsú nélkül elhagyta 
a felesége, Fatime hercegnő. Azóta a szerel
mes török fenség mindent elkövetett, hogy a 
feleségét visszatérésre bírja, de teljesen siker
telenül. Alul el Kadirnak van ugyan egy má
sik felesége is a budapesti lakásán, azonban 
mi egy feleség egy igazi) i vő muzulmánnak, aki 
még hozzá oly nagy közelségben áll a kalifa 
trónusához? Szóval mentek-jöttek a követek és 
amikor Abd el Kadir kifogyott; a napkeleti 
fantázia tarka, himes szólamaiból, a fenyege
tések egész özönét zúdították a hercegnőre. A 
föltűnően csinos Fatime asszonyt azonban nem 
ijesztették meg a fenyegetések, mint ahogy 
nem lágyították meg a könyörgések sem s ki
tartott amellett, hogy többé sohasem tér vissza 
a herceghez. A karcsú Fatime kijelentette, 
liogv ö nem tud beletörődni, abba, hogy Abd 
cl Kadirnak rajta kívül még egy felesége le
gyen, mert ha egyet eltűr, akkor, ahogy ő her
cegi férje temperamentumát ismeri, idővel 
négy-öt asszonnyal kellene megosztania a, ház
tartását. Sőt, valóságos feminista kiáltványo
kat’ intézett, mondván: „Nyugateurópában a 
nő és a férfi egyenrangú felek és a feleség 
nincs rabszolgamódra ki szolgál futva a férjé
nek!“ A múlt héten aztán ő lépett offenzivába: 
a. maga, számára követelte a házasságukból 
származott, két kis apró herceget. így hát

az ügy a fővárosi árvaszókhoz került dön
tés végett.

Szombaton délben Abd el Kadir herceg dúlt 
arccal állított be a fővárosi árvaszékhez s kí
séretében volt tolmács gyanánt egy pesti tö
rök cukorka kereskedő. Abd el Kadir herceg 
zihálva a fölindulástól, követelte az úrvaszék- 
től, hogy kényszerítsék a feleségét arra, hogy 
visszatérjen hozzá, mert, még valami nagy baj 
lesz. Ö bolondul szereti az asszonyt s sohasem 
tudna beleegyezni abba, hogy a hercegnő el
váljon tőle. Arról pedig szó sem lehet, hogy 
a gyermekeket odaadja neki. Ha oly kedvesek 
neki a gyermekek, úgy térjen vissza hozzájuk. 
Az árvaszéknél hiába próbálták Abd el Kadir 
herceget megnyugtatni s hiába magyarázták

néhány 
azt a bátorítást, 

is lesz olyan nehéz

nehéz...

„Az idei kivételesen viharos, esős és hűvös 
nyár már-niár megsemmisüléssel fenyegette 
azokat a reményeket, amelyekkel a fuldokló 
magyar gazdasági élet várta az idei termést. 
Mindig a közélet hatóereje iparkodtam lenni, 
tehát megnyitottam gyorsan a kabarét és ezzel 
jóidőre biztosítottam azt a tartós meleg száraz
ságot, amire a cséplési munkálatoknak szük
sége van... Eddig is hiú voltam rá, hogy a 
„petits árts" ez ágában a legkülönbek vagyunk 
az egész világon; most arra iparkodom majd, 
hogy ezt a kivételes helyzetünket még jobban 
megerősítsem. Párisban megnéztem 
kabaré-előadást, amelyből 
szereztem, hogy ez nem 
munka."

— Neki igazán nem lesz
— Kabarét csinál egyébként Béke ffy László 

is, akit úgy hoztak föl vonaton pénteken, 
vidéki turnéjáról s vittek egyenesen a Fasor
szanatóriumba, ahol szombaton, éjjel egy ve
szedelmes tályogot operált ki belőle Freud 
tanár... De már jobban van.

— Házasság, pletyka meg miegyéb?
— Ami. a házasságokat illeti, legjobb bevárni 

a nyolcórás vonatot, nem jó elhamarkodni az 
ilyesmit. Pletyka pedig mindég akad.

— Hál' istennek...
— Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

pesti szép asszony, akit nagyon ostromolt az 
egyik udvarlója, hogy utazzék el vele egy 
napra Belesbe, vacsorázni a Kobcnzl-re. A szép 
asszony elöreküldte az udvarlót Bécsbe auto
mobilon azzal, hogy ő majd röpülőgépen utána
jön, de Bécsbe megérkezve, rögtön a Déli
vasútra- hajtatott s beszállt a. párisi expressbe, 
amelyből egy kis svájci állomáson szállt ki, 
ahol már szivrepesve várta egy nagyon türel
metlen fiatal ember.

— Na és mi van a bécsivel?
— Annak jobb lett volna nem születni. Amit, 

azt hiszem, kedves Bendegúz, magáról is el
mondhatok, jön a szezon s én, megvallom, kö
szörülöm maga, ellen a nyelvemet...

— Minden jólét lélek dicséri az urat... Grá
cia, szegény fejemnek.

— Szánalom a ligetben. Jó éjszakát...

neki, hogy az asszony már csak azért sem tér
het többé hozzá vissza, mert jogosan éart a 
férje brutalitásaitól az eddigiek után. A her
ceg makacsul hajtogatta, tízszer is elmondotta, 
hogy

az helye,asszonynak a férje oldalán a 
bármi is vár reá ott.

árvaszék a napokban fog dönteni 
a házastársak közül kV illetnek

afölött, 
a- gyér-

Az 
hogy 
inekek. Abd cl Kadirnak azonban ez nem elég. 
Ö az asszonyt is akarja s roppant csodálkozik 
afölött, hogy Magyarországon nincsenek olyan 
hatalmi tényezők, amik az asszonyt rövidesen 
vissza kényszerítsék hozzá, az ő karjaiba...

• öröm a színházunk, öröm n közönségnek 
tlzenhárompróbás siker, mint 
10-iki, hőt fői 50. előadás csak második mérföldköve annak 
a diadalmas pályának, amelyet 
hivatva van. Minden este, a 
mutató nagyszerű együttese: 
Vigli .Manci, Kabos Gyula és Simon 
„A nóta végé“-t.

• Óriási sikert aratott a Terézköruti 
vígjáték műsora Nagy Endre és Salamon 
Kezdete ’í!) órakor. Leszállított he.lyárak.

az olyan 
Az e hó

befutui 
. a be- 
Ferenc, 
játssza

„A nóta vége"

„A nótn vége** 
jubiláris estén túl is, 
Ilonthy Hanna. Kiss 

Marosa

repriz-Színpad , 
Béla fölléptével.
Tolcfon: 65-51.
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Nagyszerű küzdelemben az egri uszőgárda 
győzött a kaposvári viadalon

A BStskey-flwfrek megwieníették a mér elveszettnek kitt Szent Istvfin-váwdoráijat 
Uj tehetség tUnt fBS a műugrásban

(A Reggel kiküldött tudósítójának telefon
jelentése.) Két napon át olyan volt Kaposvár, 
mint o-V nyüzsgő hangyaboly. A fővárosból és 
vaíí« mcn'nvi nagyobb vidéki városból százával 
érkeztek áz uszósport vezetői és a versenyzők 
a VI. uszókongresszusra és a vele kapcsolatos 
viadalra.

Vasárnap már korán reggel talpon volt az egész város, 
amelynek utcái lobogódinzben és fölvirágozva várták a 
kongresszus és a verseny védnökét, József kit. herceget, 
akinek vonata pont: 9 órakor robogott be a pályaudvarra. 
A népszerű főherceget Tallinn Antal alispán üdvözölte, 
aki a város földiszitett hintóján, a közönség tüntető éljen
zése között, hajtatott a városházára. Ott dr. Vétek György 
polgármester mondott ünnepi beszédet, amely után a meg
jelentek a strandfürdőbe mentek, hogy a közel 501) ver
senyző föl von ulásábnn gyönyörködhessenek. Ezután meg
kezdődtek a döntő küzdelmek, amelyekben különösen

a Bltskey-fluk vezérkedtek és nekik köszönhető, hogy 
a Szent István-illjat az egriek újból elhódították a 

nagyszerűen följavult szegediek elöl.
A kitünően rendezett versenyen egy uj miiugrótehetség 

is lluit föl a 12 éves Welssbcck Vilmos személyében.
Este a városháza zsúfolt dísztermében dr. Kéler Tibor 

törvényszéki bíró, a MUSz elnöke, fölemelő beszéd kísé
retében méltatta Bédy Alajos őrnagynak, a vidéki úszó
sport megteremtőjének érdemeit és utána kiosztotta i.z 
érmeket és a szebbnél szebb tisztclctdijakat.

Istv&ik fényes taktDkAval győzte le Koltsárt 
az OTE vereenyéíi

(A Reggel tudósítójától.) A főváros vasár
napi szegényes sportprogramjába az OTK jól 
rendezett atlétikai versenye hozott szint. Mind
járt az első széni megk vetéssel végződött.

Gcrő bajnokunk a 109 méteres síkfutásban 
vereséget szenvédett,

mert légi lábrándulása éppen a döntőben újult 
ki.

Nagyszerű küzdelmet hozott a 2000 méteres 
síkfutás, amelyben Grosz és .Kuli sár az utolsó 
150 méterig fej-fej mellett küzdöttek. Már-niár 
meglepetéstől tartottak a nézők, amikor

a ravaszkodó Grosz olyan íinísht vágott ki, 
hogy Kultsár egyszerre a vert mezőnyben 

találta magát.
Pompás harc folyt a 15X400 méteres stafétá

ban is, amelynek sorsa az utolsó pillanatig 
teljesen nyílt volt.

Rt'üzleV's: credmén /:
I. 100 méteres síkfutás, 1. oszt.: 1. Nagy József (FTC)

11.1 mp. 2, Stoiumetz (K XOE) 11.2 mp. 3, GerG 1. (KAOE)
11.2 rop.

II. Magasugrás, hcp.: 1. Cséír.y Sándor (MTE) 175 cm. 
(10 cm. i’.). 2. Székely (MTK) 175 cm. (10 cm. e.). 3. Ko
vács N. (BBl’E) 175 cm. (25 cm. <•.).

III. 4(10 méteres síkfutás, II. oszt.: 1. Steiumotz István 
(KAOE) 52.8 mp. 2. Magyar (MTK) 55.2 ina. ". Juhos 
(BB’i'E) 55.(5 mp.

IV. <800 méteres síkfutás, TI. oszt.: 1. Kuzicska Géza 
(KAOE) 2 p. 6.8 mp. 2. Farka--. (MTK) 2 p. 7.6 mn. 
3. Járó (MTE). Lászlót diszkvai: ik.il’ák.

V. Helyből távoiugrús, junior: 1. Magyar Lajos 
(KAOE) 286 cm. 2. Kátz (Move-OTE) <>•. H:::-hó (Movc- 
OTE) 285 cm

Vi. 300 méteres síkfutás, I. oszt., hcp.- 1. Gerő Mór 
(KAOE) 35.8 mp. (ser.). Deák (i’e táv) 36.! mp. (12 m. 
e.). 3. Szalay (Movc-BSE) 36.5 mp. (ser.).

VII. 11!) méteres gátfutás, I. oszt.: 1. Püspök! Tibor 
(MAC) 16.1 mp. 2. Muskát (MTK) 16.1 m;-.

Vili. Hármasugrás, íí. oszt.-. 1. ".-.éíny Sándor (MTE) 
13 m. 53 cm. 2. Magyar (KAOE) M m. áj cm. 3. Bút:: 
(MOTE) 12 m. 78 cm.

IX. 200 méteres gátfutás, junior: 1. Krcrnsbergcr .ló- 
zse? (MTE) 27.8 mp. 2. Kiitgci- (FTí-j 27.S mp. 3. Újhelyi 
(DBTE) 28.5 mp.

X. Gerely vetés, hcp.: 1. Gynrkó László (F’!\) 52 m. 
50 cm. (ser.). 2. Juhos (BBT.E) 50 m. 15 cm. (10 m, e.). 
3. Kurticz (J1AC) 48 m 10 cm. (10 m. c.).

•’£■< B rendelő
vír xr.smlbct-jflokrészeié. 

áALV/UISAM OLTÁS
Ilendclés egész nap. llákóczi-ut 32.1. cm. 1, Mókussal szotnbon

aReggel

Részletes eredmény:
I. 100 méteres vidéki hölgy mellv.fizó bajnokság: 1. 

Knlxlebó llus (Bajai SE) 1 p. 42 mp. 2. Benkő Margit 
(Pannonin) 1 p. 44.2 mp. 3. Pirknor Gabriella (Miskolc) 
1 p. 50 mp.

II. 100 méteres vidéki melluszó bajnokság: 1. Bitskey 
Zoltán (MESE) 1 p. 25 mp. 2. Bitskey Aladár (MESE) 
1 p. 27 mp. 3. Wagner (Szekszárdi Turul) 1 p. 27 mp.

III. 1500 méteres országos bajnokság: 1. Szigrilz Géza 
(MESE) 23 p. 2(5.2 mp. 2. Pállok István (MTK) 23 p. 31,4 
mp. 3. Fehér II. István (Jászapáti).

IV. 10!) méteres vidéki hátuszó bajnokság: 1. Horváth 
Ferenc (MESE) 1 p. 22.(5 mp. 2. Ullrlch (CsAK) 1 p. 23.6 
mn. 3. Ullmann (SzUE) 1 p. 2(5 mp.

Ez alkalommal Bitskey Aladár 1 p. 20.8 inp.-cs idő
vel végleges birtokosa lett a Klaus Imre-vándordijnak.

V. 3X50 méteres vegyes hölgystaféta: 1. MUE A) csa
pata 2 p. 16.6 mp. 2. Bajai SE. 3. MUE B) csapata.

VI. 100 méteres hölgy hátuszó bajnokság: 1. Török Jutka 
(SzUE) 1 p. 44.8 mp. 2. Molnár Ella (Baja) 1 p. 45.2 mp. 
3. Krausz Vera (Pannónia) 1 p. 48 mp.

VII. Műugrás: 1. Nagy Károly (FTC), 2. Wcissbeek Vil
mos (Pozsonyi UE). 3. Lenbardt Ernő (OTE).

Weissbcck Vilmost, aki 11—12 éves gyermek, József 
főherceg a páholyába hivatta és ott gratulált neki.

VIII. 3X11)0 méteres staféta: 1. Movc-Egri SE (Bitskey I., 
Bitskey II.. Horváth) 4 p. 03.8 mp. 2. Szegedi UE 4 p. 
04 rop.’ 3. Csabai AK 4 p. 04 mp.

l’izipólóbajnokság: 1. Move Egri SE. 2. Szegedi UE. 
3. Egri TE. 4. Bajai SE. Eredmények: MESE—Szegedi 
UE 5:1 (4:0). - Egri TE-Bajai SE 5:3 (1:1).

Pontversenyben: 1. Move Egri SE 25 pont. 2. Szegedi 
VE Ü0 pont.

Glmcs Islrdn.

XI. 2000 méteres síkfutás, T. oszt.: 1. Grosz István 
(MTK) 5 p. 50.4 mp. 2. Kultsár (MAC) 5 p. 56 mp. 
3. Fonyó (MTK) 5 p. 59 mp. 4. Szabadkay (FTC) 6 p.

XII. 15X400 méteres stafetafutás: 1. MTK 14 p. 14 mp.
2. FTC 14 p. 16 mp. 3. MTE 14 p. 52.8 in p.

IR1I mAménnjieL végződött 
a teékpáros viiagbalnohl prOét- 

verseajf
(A Reggel tudósítójától.) Miután az OTT és 

a társadalom segítsége révén biztosítva vau 
kerékpárosaink kiküldetése a jövő vasárnap 
Amsterdamban eldöntésre kerülő világbajnoki 
mitingre, az MKSz a legjobb öt országúti 
menő között vasárnap próbaversenyt rende
zett a váci országúton.

A Houskn-flnére.k, Jerzxabel:, Sebntid! és Varrcnszky 
vasárnap reggel pont 6 órnko’- megjelentek a \'áci-uti 
il kilométeres jelzőkénél és ideális időben vágtak neki 
;i kijelölt útszakasznak, amely a. 32-rs kilóméterjolziiig 
tartott. 0(4 megfordultak és visszajöttek a starthoz. 
Ezt négyazer isméíoiu'*- meg, úgy. Imgy össz<’’cn KS kilo
métert futettnk be.

A versenyzői: elejétől vótI'í pompás kilzdolmot vív
tak, amit. órá”I'f-iifl ?8 kllomé’ores átlogsebcfiHÓgilk 

!s igazol.
/. llousl rí .l.fryr'f (Jrhardfo!'). 2. Ed- 

'Zr '• »• hll 11 ’ ’(■ r:n- ■.:in
görcsöket kapott

On -.-o|' a r O. uyt.
ui'OGnict’vck ''■><?>•', .'-'zer-

’ 1-k;-í Í’f.í’w-czkyt és
p.•'5 p.-'-nő’- f:|i'or.'d'ól pedig 

:t Sehmidt''*. ’n-
t»r>

Végeredmén uben 
drinyi <M'r'K). '.

A faverit .<cv—;rthr? 
és k; i y

. inat
i ti náiyi- ’-f -.
'nmet, az c"
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a Pozsonyba ??
(A Reggel tudó 

Pozsonyban a p---n 
lányé’.) vaJ \-ü;<
ainelősz -' ’ii 
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(A Heggel tudósítójának telefon jelentése.)

Nagy napja volt vasárnap Sopron városának. 
Rekordszámú közönség1 előtt, semleges pályán 
mérkőzött meg Nyugatmagyarorszag váloga
tott. tizenegye Alsóausztria reprezentánsaival, 
hogy revánsot vegyen a tavalyi 2:0-ás vere
ségért, amely Wicnerneustadtban erte.

A reváns sikerült, mert a magyar legény, 
seg 3:0 (1:0) arányú biztos győzelmet aratott. 
■Megelőzően a Sopron—Burgenland válogatott 

mérkőzés került eldöntésre, amely fölényes 
játék után 7:2 (5:2) arányban szinten a ma
gyar színek diadalával végződött.

Két uj pólyát avattak vasárnap. M Reggel tudósítójá
tól.) A testi kultúra két uj hajlékát nyitottak meg va
sárnap ünnepi keretek között. Az egyik a ílekcrii ''lepi 
Sport Club Zoltún-utciii pályája, amely főként a sportolo 
mnnkásifjuság részére épült. Az ünnepélyes avatast a 
B'I’C és a Ferencvárosi Vasutasok SK tornászni és a 
BEAC futballistái tették színessé. — A második palya- 
avató a Maglódi-uton .volt, ahol n Gyüilőfoghazi Alkalma- 
znttalc Torna Köre épített uj pályát, és amelynek tükör
sima fölületén nagyszerűen érvényesült, a kerékpáros 
szövetség propaganda, kerékpárpóló mérkőzése.

Bécsi futball. M népnél fudősitójtinak telefon jelentése.) 
Az Aniatouro—Crikketter-inoccs 3:1 arányban az „amato 
rök" győzelmével végződött.

Lovaregyleli versenyed
A Lovaregylet augusztusi premierje pompásan sikerült. 

A grandiózus pálya érett szépségében tündökölt. A telt 
tribünök a mostoha sorsra jutott sport reneszánszát hir
dették. A jó sportot nagy forgalom kísérte nyomon, 
csak épp a játékosoknak nem kedvezel! a szerencse, mert 
inkább a kevésbé fogadott lovak győztek. A nap főszáma 
az 13011 méteres Igazgatósági dij volt, amelyben Oktondi 
beigazolta, hogy a maga távján oxcopcionális képességű 
teliver. A versenyben hat. ló vett részt, közlük kél ko
moly Szent István-dij kandidátus is: Mutatós és Saetier- 
torte. A verseny lefolyása ez volt: Sachertorle, Gyi lo
vam!, Katrinca ugrottak el a vezetéssel. Kívül Patt es 
Oktondi. A helyzet csak a fávoszlop után változik, itt 
egy pillanatra úgy látszik, hogy Gyi lovam! könnyen 
elhúz, de ugyanekkor Oktondi hutalmus ugrásokkal tör 
elő és stoplersulyával biztosan veri Snehertortet és Gyi 
lovamat. A Szent István-dij favoritja, Mutatós, egyálta
lán nem játszott szerepet a versenyben. Vasárnap mutat
kozott be Bensőn Vilmos, a l/ovaregylet uj sterbere, 
aki, úgy látszik, nem híve az áilóstartrondszernek, mert 
a legtöbb mezőnyt mozgó helyzetből indította el.

A nap részletes eredménye:
T. futam: 1. Silena (l’X) Kovács L. 2. Belisce (8) Mar

tinok. 3. Vésztő (p) Schejbal. Fin.: Dsungel, Fodros, Tra- 
viuta II. ’/sh, nyh. Tol.: 10 3(5, 18, 28. II. futam: I. Armális 
(15) Sajdik. 2. Suba (l’Z>) Schejbal. 3. Tiszagyöngye (8) 
Balázs.). II. Fin.: Bootleggcr, .lenkő. impossiblc, Vár
kert, Cowboy, Nándiim, Energy, Ecartc II., Sobri Jóska, 
Nénike. Jh. 'áh. Tót.: 10:1.9, 27, 15. 50. ILI. úitam:
I. Oktondi (3) Sajdik. 2. Sachertorle (5) Gutái. 3. Gyi lo
vam! (3) Szabó L. II. Fm.: Mutatós, Patt, Katrinca. 
Fejli, l'/ili. Tót.: 10:56, 30, 21. IV. Futam: 1. Bocskay 
(8:10r) Schejbal. 2. Hilda (1) Szabó L. II. 3. Dombó (-1) 
Kovács L. Fm.: Szépség, Ezredes R. Vcrka, Mura.no, 
Bordighcra, Chccky, Szószegő, Náthás, Sauvignon, Vic- 
tőire, Blotto, Kirgiz, Katáiig. %h, lí-h. Tót.: 10:20, 12,
II, 14. V. futam: 1. Bergörc (4) Szabó L. II. 2. Pántlikás
(2) Schejbal. 3. l’oiuona (6) Sajdik. Fm.: Kikérik!, Győz
tes, Ballada 1 f.. Feleas, Planéta, btih, nyh. Tót.: 10:45, 
Ili, 15, 23. VI. futam: 1. Kürtös (2) Schejbal. 2. Violetta
(3) Gutái. 3. Madame Mérő (fi) Balázs J. II. Fm.: Elope- 
ment, Kontár, Vampyr II., Miidi II. Tót.:" 10:25, 12, 15, 23.

Bookmakerek fogadóirodái
IV, Kossuth Lajos-utca 14, 

Andrássy-ut 45,

Itákóczi-ut 51
VI,
VI, Váci-ut 1 

Vili,

Start és Fix fogadások
Legközelebbi lóversenyek az uj verseny

pályán augusztus 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23

Király-utca 82, V. cm. 1. — Délelőtt 10—1-ig.

igen szép ritka példányok 
jutányos ár b a. n eladók. —

í íüfl.9011 korona heti részletfizetés
ellenében azúllitunk gyermekkocsit, gycrmek- 

l/igyat matraccal, fehér zománcozott gyermek- 
. kádat. IIEKMANN GYULA Magyar Kosár- 
' fonó Ki. Főiizlot: V, Llpót-kiirut 15. sz. alatt.
{Vígszínházzá) szombon). Tolofon 92-915. Fiók

üzlet: 1. Horthy Miklós-ut 13-12. szám. Telefon: József 86-77

Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
„Világosság"-könyvnyoinda rt. Budapest, Vili, Contl-u. 4. 

Műszaki igazgató: Dcutech D.

Telefon: 105-781
RALITZER
Vn,Erzsébet-körut44

kincs 1

Mura.no

