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Éber Antal: „A megegyezés a fővárosra precedens
nélkülien súlyos! A főváros hivatalos vezetőségét rend
kívüli felelősség terheli!“ — Bedő Mór: „A külföldi hite
lezőket a kurzuspolitika, az üldözés és a kurzuspárt 

hangolta ellenünk!“

Az ostendei sorsdöntő küzdelem részletes 
és hiteles története és fájdalmas kritikája
(A Reggel tudósítójától.) A főváros néjxSre 

sorsdöntő ostendei tárgyalások véget értek és* 
a külföldi hitelezőkkel való előzetes megálla
podásról csupán szűkszavú, bizonytalan hiva
talos jelentés számolt be a nyilvánosságnak.

A Reggel az ostendei tárgyalások szenzá
ciós érdekességü lefolyásának hiteles tör

ténetét és kritikáját
közli alább, nme]y, tökéletesen 'megvilágítja e 
rendkívüli jelentőségű eseményeket. A tárgya
lások két delegáltja, dr. Éber Antal és dr. Redő 
Mór mondják el A Rcggcl-nek. az ostendei hat
napos küzdelmet, annak minden fázisát, a meg
egyezés bírálatát, a súlyos terhek minden kon
zekvenciáját.

Dr. Éber Antal
a következőkben fejtette ki nagyérdekű véle
ményét A Reggel munkatársa előli:

— Az ostendei egyezmény jelentőségéről leg
inkább akkor lehet tiszta képet alkotni, ha an
nak előnyeit és hátrányait szembeállítjuk egy
mással.

Az előnyöket
a következőkben foglalhatom össze:

J. A háború kezdete óta hátralékos kamatok
nak a baseli egyezmény alapján befizetett, il
letve befizetendő, összesen 450.000 fonttal való 
végleges kiegyenlítése. Ez nem egyértelmű az
zal, mintha a háború kitörésétől a folyó év 
végéig járó összes kamatok 450.000 fonttal ki
egyenlítettek volna, mert ílgyclembevcendő, 
hogy az úgynevezett nemzetközi, 1914. éves, te
hát legnagyobb kölcsön német és neutrális 
tranchc-ai után a főváros a kamatokat 1919-ig 
ie fizette,

az engedmény még igy is körülbelül
2—2,100.000 fontra rúg,

ami abból a szempontból nagyon jelentős, hogy 
éppen a lejárt, és azonnal érvényesíthető kamat
összeg engedtetett el, tehát a könnyítés azon 
a ponton mutatkozik, amely a jelenlegi, amúgy 
is agyonsanyargatott generációt közvetlenül 
érinti.

2. Ugyanebből a szempontból előnyös az, 
hogy az első öt évre a folyó kamatoknak 
75%-a elengedtetett, ami mintegy

100.000 font évi megtakarítást jelent
és hogy a törlesztés csak a 9. évtől fogva kez
dődik, ami a 6—8. évekre, tehát, újból a jelen 
generáció szempontjából,

ujabb 100.000 font évi teherkönnyebbségnek 
felel meg.

Ezen szempontból előnyös még az, hogy a tör
lesztés időtartama 20 évvel meghosszabbít tat ott, 
vagyis a tőketörlesztési részletek még a 9—39. 
években is mintegy évi 100,000 fonttal cseké
lyebbek, mint abban az esetbon lettek volna, 

ha az eredeti törlesztési időtartam meghagya
tott volna. Ezzel szemben viszont a következő 
generáció kénytelen lesz az annuitást részlete
ket a mostantól számított 39—59 évig is fizetni.

3. Pozitív nyereséget képvisel az a föltétel, 
hogy a tőketörlesztések nemcsak készpénzben, 
hanem a piacon összevásárolt kötvényekkel is 
teljesíthetők. Tekintettel arra, hogy’ a francia 
kölcsön aranyban számítva névértékének kö
rülbelül 50%-án, a nemzetközi kölcsön periig 
33%-án -áll, ezen a címen a főváros még akkor 
is jelentékeny meg takarít ásókat fog eszközölni, 
ha az egyezmény megkötésének hatása alatt 
a címletek árfolyama emelkednék is. Ennek az 
emelkedésnek a lehetőségei ezidőszerint hatá
rol va látszanak azzal a ténnyel, hogy a szaná
lási kölcsön, amely 7,/«%-os, külföldön körül
belül parin jegyeztetik, a mai viszonyok figye
lembevételével tehát alig kell attól tartani, 
hogy a főváros kölcsönei, amelyek 4%, illetve 
4‘/»%-o&ak, átlagban a névértékűk 50%-a felé 
emelkedjenek, úgy hogy

ezen a elmen a főváros előreláthatóan na
gyon jelentékeny effektiv megtakarítást fog 

eszközölni.
4. Pozitív, bár nem számokkal kifejezhető 

előnyt jelent az is, hogy zálogul csak az 
Elektromos Müvek, a Vízmű és a Gázgyár 
— a Közüli Vasutak jövedelmei szabadon ma
radnak — bevételeit kelleti lekötni, anélkül, 
hogy bármiféle egyéb korlátozás a rendelke
zési jog tekintetében életbe lépne, tehát

az a blokád, amelyet eddig a külföldi 
hitelezők a főváros egész vagyonára életbe

léptéitek, megszűnik
és a főváros vagyona nem lesz többé egy zár 
alá vett fizetésképtelen adósnak sequestrált 
vagyontömege. Ezekkel az előnyökkel szemben 
a következő

hátrányos momentumok
emelendők ki:

1. Az egyezmény életbelépése eseten el lenne 
ismerve az 1914. évi nemzetközi kölcsön úgy
nevezett német tranche-ónak tcljesértékü valu- 
táris jellege. Amig tehát eddig a főváros azon 
a jogi állásponton állott, hogy ez a német 
tranche. amely eddig tőkében kifejezve a leg
nagyobb összege a külföldi adósságoknak, 
nem angol fontban, hanem márkában fize
tendő, addig az egyezmény létrejötte esetén 
ebből a szempontból minden további kifogas 
megszűnik és

a német tranche éppen úgy nehéz valutá
ban lesz fizetendő, mint akár az angol 

kölcsön.
Hogy e jogföntartás föladásának mi a mate
riális értéke, az természetesen attól függ, ho
gyan ítéli meg valaki egyáltalában azt a rend- 

I kivül nehéz és komplikált jogi kérdést, hogy

Föl, föl vitézek!
A romlott vér sebeket fakaszt a testen. 

Ahány orvos konzultál, mindegyiknek 
ugyanaz a diagnózisa. A kelevényeket ki 
kell vágni. Késsel. Ma Nagy. Emil fest meg
rázó képet A Reggel hasábjain a hivatali 
korrupcióról, tiszteletreméltó elszántsággal 
mutatva rá a gyógyítás lehetőségeire. Nem 
kisebb professzorok, mint Andrássy Gyula, 
Gaal Gaszton, Prohászka Ottokár, Rákosi 
Jenő, Vass József és Vázsonyi .Vilmos kon
statálták a nemzet testén ezeket a furunku- 
lusokat, amelyek nemcsak undort ébreszte
nek, de fájdalmat és a szégyen érzetét is. 
Minden becsületes magyar polgár beleütkö
zik hivatása, mestersége gyakorlása, ügyes
bajos dolga végzése közben a porig alázó 
valóságba, hogy a magánérdek bizony fölibe 
került a közérdeknek. Trianon, a kurzus, az 
infláció, a drágaság kikezdték a legszebb 
magyar virtust: a kéz, a lélek és a hivatali 
eskü tisztaságát. A korrupció pestises patká
nyai futkároznak a hivatalokban. Mi c dög
vész széruma? A professzor urak tekintélyes 
része azt mondja, hogy a becsületes sajtó 
tisztitsa ki Augias istállóját. Elfelejtik, hogy 
a sajtó erkölcsi erejét, idegzetét, kötelesség
tudását, hitelét is kikezdte az elmúlt tiz esz
tendő rabszolgasága, hogy a váltakozó rezsi- 
mek és kormányaik versenyeztek a sajtó el
nyomásában, hogy gúzsba kötve csak nyö
szörögni lehet, hogy a kegyetlen és arányta
lan Ítéletek terrorja öntudatlanul is meg
bénítja a tollat, hogy a közhangulat, amely 
szárnyat ad az igazságnak, dermedt, hideg, 
közönyös, akár Szibéria hómezője. És az 
igazi újságírónak, akinél minden betű az élet
erőnek egy kiszakított paránya, mégis vállal
nia kell ezt a hálátlan és százszor veszedel
mes föladatot. Már hallom az üres kobakok 
kongását és a korrupció vérszövetségének 
üvöltését. Destrukció. Nemzetgyalázás. Te
kintélyrombolás. Lazítás. Szenzációhaj há- 
szat. Ó, ostobák, gonoszak, mogmérgezettek! 
Azt hiszik, hogy a depraváció, cinizmus és 
pucér materializmus korában hiúság, nem
telen szenvedély, vállalati érdek, gyermekes 
érvényesülési vágy hajtja a hivatott publi
cistát az elégedetlenség rögös utján. Ezért 
vállalja a port, ahol oly ritkán bizonyíthat 
és oly gyakran elitólik, ezért áldozza nyu
galmát, biztonságát, jó álmát, jövőjét. 
Ugyan, ki ne akarna elégedett lenni? Kinek 
telik abban kedve, hogy mint a temetőbogár 
a rothadásban és a szemétben turkáljon. 
Kiknek a sorsa, végzete ez a bolond, vere
kedő, vitézi élet? Azoké, akik minden jaj
szóban a saját sóhajukat és minden vérző, 
vagy üszkös sebben a saját fájdalmukat 
érzik. Ezek Hungária Mártír reménytelen 
szerelmesei. Akik megvívják a harcot a 
korrupcióval, ha belepusztulnak is. A tollúk 
éles, mint a kés és tiszta, mint a sebész 
lanccttája. Mindenki velünk, aki nincs 
ellenünk...
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ennek a kölesöntranchenak mi volt eddig a
valutám helyzete.

2. Rendkívül súlyos az a pénzügyi megterhe
lés, amely az egyezségből a főváros lakos
ságára hárul. Ha az arrlere-kamatok elenge
dése — amint föntebb jeleztem — összegben 
igen jelentékeny kedvezményt jelent is, mégis 
meg kell állapítani, hogy az a tény, hogy 
őzen hátralékok elengedésén fölül kamatokban 
mindössze az első 5 évre számított negyed ka- 
znatmegtéritést nyertünk,

sokkal kedvezőtlenebb azoknál a megegye* 
zéseknél, amelyeket régebben, más kommu- 
nitásek háboruolőtti adósságaikra kötöttek.

Elég ebben a tekintetben ráutalni Bécs váro
sának egyezményére és arra a hatályba nem 
lépett egyezségre, amelyet a főváros eredetileg 
a francia hitelezőkkel kötött, amely utóbbiban 
a jövő kamatezolgáltatásnak 60%-a lett volna 
elengedve.

a megegyezés a fővárosra rendkivUS súlyos, sőt majdnem 
azt mondhatnám, hogy precedens-nélkülien súlyos

Hogy mely körüknénybk idézték elő azt, hogy 
ily súlyos megegyezés mégis meg volt kötendő, 
azt ezúttal nem kívánom bővebben részletezni, 
mindenesetre annyit mondhatok, hogy’

a főváros hivatalos vezetőségét rendkívül 
súlyos felelősség terheli

abban a tekintetben, hogy az egyezmény csak 
ily terhes alapon volt megköthető.

Amit ebben a tekintetben a főváros vezető
sége és elsősorban a főváros vezetéséért 
felelős polgármester hibázott és mulasztott, 
azt köfelessógszerüen nem pártpolitikai 
szempontokból, hanem a főváros nagy ér
dekeire való tekintettel, részletesen ki 

fogjuk fejteni.
Végül még csak a tárgyalásoknak két örven
detes külső jelenségére kell utalnom. Az egyik 
az a minden képzeletet fölülmúló lelkes, 
céltudatos, páratlanul komoly, a kérdés min
den jogi, pénzügyi és közgazdasági vonatkozá
sára kiterjedő tevékenység, amelyet a főváros 
érdekében a tárgyalás vezetője, Telcszky Já
nos kifejtett. A főváros lakossága sohasem 
lehet elég hálás azért az emberfölötti fárado
zásért, amelyet Telcszky özeiknek a tárgyalá
soknak a során kifejtett és amelyeknek leg
elsősorban és majdnem kizárólag köszönhető, 
hogy nem kellett még ennél is rosszabb meg
egyezést létesíteni. A másik örvendetes mo
mentum, hogy a tárgyalások vezetésére kikül
dött bizottság összes tagjai mindenféle párt
politikai és mindenféle személyi antagonizmust 
félretéve, az első perctől az utolsóig egyedül 
és kizárólag a főváros érdekeit szem előtt 
tartva, igyekeztek meg könnyíteni Telcszky ne
héz munkáját. Soha a tárgyal fisok egész fo
lyama alatt nem merült föl a legkisebb párt
politikai diszharmónia sem, soha egyik bizott
sági tag a másik rovására nem igyekezett sem
miféle pártpolitikai előnyöket szerezni. Ha az 
a remény kecsegtethetne, hogy a főváros ügyei
nek intézését továbbra is ez a szellem fogja 
vezetni, amely nem ismert pártokat, csak a 
főváros egyetemes érdekeit, akkor ez ellenér
tékét szolgáltathatna azokért a rendkívül sú
lyos terhekért, amelyeket a megegyezésben — 
akaratunkon kívül — a viszonyok nyomása 
alatt vállalnunk kellett.

Dr. Bedő Mór
nagyon érdekes nyilatkozata A Reggel szá
mára, amelyről bizonyára még sok szó esik, 
igy hangzik:

— Majdnem tiznapi igazán szakadatlan tár
gyalás után a főváros külföldi hitelezőivel 
létrejött a külföldi kölcsönöknek végleges ren
dezését szolgáló egyezmény bázisa. Tiszteletet 
érdemel a bizottság minden egyes tagjának 
működése és munkája, de csak az elismerés és 
bámulat hangján szabad beszélni Telcszky Já
nos volt pénzügyminiszterről, aki az anyag 
hihetetlen isin* rőtével és szaktudásának mér
hetetlen kincsével szolgálta a főváros érdekeit. 
Örömmel és elismeréssel kell megállapítani, 
hogy

a bizottságban nein voltak pártok
és minden egyes pártnak kiküldöttje félretéve 
minden politikai és olya/n szempontot, amelyet 
itthon pártpolitikai célokra jelentékenyen ki 
lehetett volna használni, csak egyet nézett, 
a, főváros érdekét. Viták és nagy ellentétek 
voltak a deputáció egyes tagjai között akkor, 
amidőn a részletek kerültek tárgyalás alá, de 
egységes volt az egész bizottság magukkal a 
hitelezőkkel és a nagy kérdésekkel szemben. 
Ellentétben áll ezzel n harmonikus működés
sel az a nyilatkozat, amelyet Csilléry András 
bizottsági tag ur a „Nemzeti Ujság“-ban tett 
ók amelyben azt mondja, hogy „azért jöhetett 
létre ez a megállapodás, mert a Keresztény 
Községi Párt az időszaki megegyezésekben ki
kötött fizetési föltételek betartását sürgette és 
a párt sürgetésére tett a főváros kötelezett
ségeinek mindig fingot**.

— Egyelőre nem akarunk még e megegyezés 
előzményeibe sem pártszempontot belevegyl- 
feni, de annyit mondhatok és erről még sokat 
fogunk beszélni, hogy minő működést fejtett 
ki a Keresztény. Községi Párt a főváros kül-

8. Adópolitikai szempontból súlyos követke
zése a megegyezésnek az a megállapítás, 
amelyben már odakint Ostendében a szociál
demokrata párt képviselőjének, Peidl Gyulá
nak kezdeményezésére az összes pártok meg
egyezlek, hogy szociálpolitikai szempontból 
nem lesz föntartható a baseli egyezményekben 
leszögezett az a módszer, hogy a külföldi köl
csönök kamatterhét javarészben a közúti 
vasúti közlekedésre kivetett surtaxe födözze,

ennek pótlásául tehát uj bevételekről kell 
gondoskodnunk,

amelyek megalkotása, ha nem is a fővárosra, 
mint egységre, de bizonyos kereseti ágakra 
és vagyontárgyakra újonnan jelentkező terhet 
fog jelenteni.

Egybevetve a megegyezés előnyeit és hátrá
nyait, meg kell állapítanom, hogy meggyőző
désem szerint

földi kölcsönügyeinek eddigi intézésében (lásd 
a baseli egyezményeket) és ne nagyon provo
káljon Csilléry ur minket, mert majd

el fogjuk mondani, hogy mikép hangolta 
a külföldi hitelezőket az az úgynevezett 
kurzuspolitika és az az üldözés, amelyet 
éppen a kurzuspárt és ennek élén Csilléry 

folytatott.
— Az az egyezség, amely kétségkívül jelen

tékeny koncessziókat tartalmaz, korántsem 
olyan, amely a főváros lakosai anyagi terhei
nek megkönnyítését szolgálja. Bizonyos azon
ban az, hogy ez volt a legjobb megegyezés, 
amely a mai elkésett időben, ezen ügy sajná
latos előzményei és előkészületlensége mellett 
el volt érthető és tény, hogy ezzel a főváros za
vartalanabb pénzügyi kiépítését érjük el és 
meg lehet állapítani a főváros nagy pénzügyi 
és szociális programját és nem kell attól tar
tani — amit oly sokat hallottunk éspedig 
Csilléryék oldaláról —, hogy miután a kölcsön- 
iigybői származó igények nem a magyar bíró
ság elé tartoznak, hanem a Tribunal de mixt 
elé és ennek Ítéleteit a trianoni szerződés és, a 
miniszterelnöki 2930/1925. számú rendeleté ér
telmében vakon és fölülvizsgál at lehetősége 
nélkül végre kell hajtani, — zárgondnokot ül
tetnek a főváros nyakára, aki beleid a főváros 
üzemeibe, az adópénztárakba és lefoglal min
den jövedelmet a hitelezők számára. Egészen 
biztos, hogy súlyos kritikák fognak elhang
zani azokkal szemben, akik ezt az egyezséget 
megkötötték ás a kávéházi Conrádok hallatni 
fogják felelőtlen bölcsességüket és a nagy 
matéria ismerete nélkül szűkölködő, de min
denesetre lesújtó kritikájukat. Mindezekkel 
szemben mi egyelőre védtelenek vagyunk és 
nem is védekezünk, mert hiszen ez

az egyezség még a hitelezők részéről som 
perfekt

és ne emeljük ki ezen egyezség esetleges elő
nyeit ugyanakkor, amikor a hitelezők előtt 
éspedig joggal arról panaszkodunk, hogy ez a 
megegyezés a főváros életerejét ássa alá.
, A nagyközönség tájékozására —• miután 

Éber Antal ugyancsak A Reggel hasábjain ki
fejtette az egyezség számszerű részleteit — 
szabadjon megjegyeznem, hogy azt a körül
ményt, hogy a fővárosnak három nagy üzeme, 
éspedig a gáz-, elektromos- és vízmüvek jelöl
tettek ki födözeti alapul,

korántsem jelenti azt, hogy ezen üzemek 
jövedelmeiből kell majd a kamatokat, 

illetve az annuitásokat fizetni,
mert ezek csak födözeti alapul jelöltettek ki 
és effektiv zálogot csak abban az esetben ké
peznek, ha a főváros nem tenne eleget köte
lezettségének. Nincs födözeti alapul lekötve 

megkérdezte az e^yik belga bankár, hogy vájjon ő, Woiffff 
ur, „ébredőbe, kitűnően ejtvén ki e „magyaros” szét, amire 

& határozottan kijelentette, hogy nem,
én nem akarván az ünnepélyes hangulatot 
rontani, csak annyit jegyeztem meg, hogy 
„quasi ébredő". Hallhatta azt is hogy mennyire 
érdeklődtek a főváros törvényhatósági bizott
ságának összeállitéisa, a kinevezett városi kép
viselők pártállása, stb. iránt és kérdést intéz
ték hozzá, hogy

vájjon Wolff ur képviseli-e a majoritást, 
amire ő igen apodiktikus igennel felelt 

és akkor, amidőn én ezt megcáfoltam, — a hi
telezők jelenlétében volt alkalmain fogadást 
kötni az állítólagos többségi pártnak ezen 
tárgyalások során igazán kifogástalan maga
tartást tanúsító képviselőjével és ezen foga
dásnál csak egy kikötésem volt, hogy ha én 
nyerem meg a fogadást, azaz a legközelebbi 
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maga a Beszkár és a tarifabevétel, ami szin
tén mutatja, hogy a külföldi hitelezők szá
mára szedett eddigi surtax, mint ilyen meg
szűnik és Peidl Gyula volt az, aki a tárgya
lásokon elsőnek fejtette* ki, hogy tiltakozik 
minden olyan lekötés ellen, amely éppen a 
legszegényebb néposztály és az elsőrendű szük
ségletek megterhelését jelenti. A főváros ve
zetőségének kapkodó és tervszerű átgondolást 
eddig teljesen nélkülöző működésén kívül a 
delegáció úgyszólván ellensulyozhatatlan hát
rányára szolgált az, hogy a hitelezőknek oly 
surtaxot nyújtottak az ideiglenes baseli egyez
mények utján, hogy ezek abban a föltétien 
meggyőződésben voltak, hogy Budapest fő
város a legteljesebb mértékben flzetésképcs 
éspedig a teljes tartozási összeg erejéig, ami 
mellett szóltak azon külföldi szakértői jelen
tések, amelyeknél

a főváros jelenlegi és mindenesetre felelős
ségre vonandó vezetői arra nyújtottak 
alakot ‘ hogy a főváros üzemeinek bőséges 

/• z. t «jövedelmezősége van
és úgy l.átsyjik, minden egyes üzem vezetője 
külön jjs^dnilön a külföldi hitelezők előtt nem 
a város valóságos sanyarú helyzetének doku
mentálását tartotta kötelességének, hanem 
azt, hogy azt bizonyítsa, hogy ő milyen ki
tűnő szakember és mily nagyszerűen vezeti 
ezen üzemeket, amelyek busásan jövedelmez
nek és a főváros rövidlátó és eléggé nem kár
hoztatandó vezetősége a főváros éppen azon 
üzemeknek a dijait (lásd villamostarifa és vil
lanyvilágítás) emelte állandóan éspedig az 
egész világon páratlanul álló mértékig, ame
lyeknek jövedelmei a baseli egyezmények ér
telmében a külföldi hitelezők céljait szolgálták.

Nehéz az‘embernek mérsékelnie önmagát és 
a jogos kitöréstől tartózkodni, ha mindezt 
látta — és ezt én már a kölcsönügyi bizottság 
budapesti legelső ülése alkalmával kiemeltem 
és már ebből a szempontból is követeltem a 
villamostarifának leszállítását és sajnos, a kül
földi hitelezők magatartása azt mutatta, hogy 
mennyire igazam volt ezen föllépésemnél már 
akkor, amidőn nem is ismertem még a hite* 
lezők ezen hangulatát.

Mindent tudtak, sőt még a valóságnál is 
jobban a külföldi hitelezők, ami itt a fővá

rosban történik,
mindenkiről tudták, hogy kicsoda és mi a 
szerepe és egészen viccelve mondották barát
ságos diskurzus közepette, hogy mi az én bű
nöm, vagy előnyeim, hogy egyszerű „Stadt- 
repraesentaat" vagyok, mert a négy excellen- 
ciás ur (Bárczy, Telcszky, Ereky, Peidl) — ez 
utóbbi , erősen tiltakozott e címzés ellen — 
csak mélsóságosok voltak ott éa én voltaim az 
egyedüli, aki minden cim nélkül diszlekedtem 
és talán ennek is volt nemcsak számomra, do 
talán a főváros javára is bizonyos kis előnye. 
Az egyéni érintkezés egyébként szívélyes volt 
és már az első ülés után, amely azonban be
lülről szivei lépő, félelmetes és megalázó volt, 
Ostende polgármestere a nagyteremben fo
gadta és üdvözölte a deputációt, azt hiszem 
azonban, nem igen volt tisztában azzal, hogy 
miről folyik ott a tárgyalás, mert, bár sok 
sikert kívánt a működéshez, de az itt és a 
belga banlkctton elhangzott felszólalása után, 
úgy ítéltem meg. hogy ő inkább azt hitte, hogy 
mi azért tárgyalunk, hogy a belgáknak vala
mely kölcsönt nyújtsunk, nem pedig azért, 
hogy leszegényedett fővárosunk számára en
gedményeket kérjünk. A tárgyalások vihará
ban oázis volt egy igen előzékenyen bekonfe
rált lunch, amelyet a L’Aissociation Belgc 
adott e hó 11-én a magyar és a külföldi hitele
zők tiszteletére és amelyen

Wolff Károly úrral ültem szemben,
akinek volt alkalma ott hallani a külföld tó* 
jékozód ott s ágát, mert például tőle

döntő szavazásnál a városházán a mienk a 
szavazatbóli majoritás, úgy a fogadás összegét 
Wolff Károly zsidó célokra lesz kénytelen 
fordítani , és igy rcmélkcdcm, hogy mint dr. 
Wolff Károly nagy zsidó szeretetadománya 
fog már legközelebb jelentkezni az ő közgyű
lési minoritásának következménye. Sok és na
gyon sok fontos és jellemző dolog történt ot
tan, sokat láttunk ás tapasztaltunk a fölfogás 
és megítélés kérdésében és látható volt az is, 
hogy mit jelent egy objektív kritikával dol
gozó ellenzék — és az is, hogy minő értéket 
reprezentál az — egység.

Részletekről, múltról és az utóbbi mulasztó- 
I sálról, bűneiről és tehetségtelenségéröl majd 
| a közgyűlésen és ugyanott a jövő reményeiről.
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Izgalmas hajnali kardaffér 
Pesterzsébet főutcáién

Dr. Chikán Béla polgármester fegyverezte le az igazoltató 
és verekedő századost

(A Reggel tudósítójától.) Szombatról vasár
napra virradó éjszaka izgalmas botrány verte 
föl Pesterzsébet éjjeli csendjét. Pesterzsébetet 
az igazoltatások és kilengések korszaka eléggé 
megkímélte, annál nagyobb megütközéssel 
beszélnek városszerte arról az afférról, amely

vasárnap hajnalfelé igazoltatással, zsidó
zással kezdődött és lefegyverzéssel vég

ződött
a Baross-uteában, dr. Chikán Béla polgármes
ter háza előtt. A polgármester a szombat 
estét. a fővárosban töltötte, ahonnan éjfél után 
két órakor érkezett haza autójával, amelyet 
maga vezetett Pajta és feleségén kívül az 
autón Mészáros István nyugalmazott ezredes 
és Ney Leó kereskedő ültek, akinek régi 
ingatlanforgalmi vállalata van Pesterzsébeten. 
Amikor Chikán polgármester autója befordult 
a Baross-utcába, egy tiszt, aki egy hölggyel 
haladt a járdán, hangosan kiáltozni kezdett:

— Hova mentek, zsidók? Álljatok meg, zsi
dók!

A polgármester ügyet sem vetve a kiabá
lásra, tovább vezette autóját, amellyel a Ba- 
ross-utca 67. számú háza elölt megállóit. Alig
hogy az autó utasai kiszállottak a kocsiból, 
odaért az a tiszt, hölgyével együtt, aki néhány 
■pillanattal előbb utánuk kiáltozott, egyenesen 
Ney Leóhoz lépett és erélyesen rászólt:

— Zsidó, igazold magad!
Ney tiltakozott e brutalitás ellen és elővette 

névjegyét, majd ugyancsak fölszólította a 
tisztet névjegye átadására. Az igazoltató tiszt 
— akiben a társaság tagjai egy trénszázadost 
ismertek föl —, most már annyira kiabált, 
hogy dr. Chikán Béla polgármester is csilla
pítóin g lépett közbe:

— Százados ur, ön be van rúgva, menjen 
szép csöndesen haza.

— Mit, te még véded a zsidókat? Akkor te

A Lakásépítő Állandó Tanács 
ma délelőtt dönt a telekvásárlásokról

Húsz ajánlat fekszik a miniszteri biztosság eíöftt — A telekvásárlások 
után nyomban kiadják az építési megbízásokat

(A Reggel tudósítójátéd.) Ma délelőtt 10 óra
kor nagy fontosságú ülést tart a Lakáséniéö 
Állandó Tanács a népjóléti minisztériumban. 
Különös jelentőseget ad e tanácsülésnek az a 
körülmény, hogy

most először képviseltetik itt magukat a 
mérnök- és építész szakegyletek.'

A tanács legutóbbi nagy értekezlete elé 
ugyanis azt a kívánságukat terjesztették a kü
lönböző érdekeltségek, hogy a gazdasági kér
dések elbírálása során hallgassa meg a. tanács 
az ő véleményüket is. A népjóléti minisztérium 
hozzájárult e kívánság teljesítéséhez és igy a 
mai tanácsülésen már a Mérnökök és Építészek 
Egyesülnének, a Mérnöki Kamarának, a. Mér
nökök Nemzeti Szövetségének, a Budapesti 
Építészek és Epitömcsterek Ipartestületének és 
a Magánmérnökök Szövetségének képviselői is 
megjelennek ée nemcsak a napirendre tűzött, 
tárgyakhoz szólhatnak hozzá, hanem alkalmuk

MliáWos; vámpanamákat,í;

fedeztek a Njrwgati pályaudvar 
vámkirendeitségénál

(A Reggel tudósítójától.) A legutóbbi napok
ban nagyon bizalmas nyomozás folyt a buda
pesti rendőrségen milliárdos vámcsalások 
ügyében. A csalást a Nyugati pályaudvaron 
fedezték föl. A pályaudvar hármas szánni rak
tárából egy fiatalember egy vagon textilárut 
váltott ki, átvette az okmányokat s amint n.z:.0*< 
a kezében voltak, kijelentette, hogy rögtön jön, 
csak siet elvámolni az árut, hogy el is szállít
hassa onnan. A pályaudvari vámtisztviselők
nek föltűnt, hogy ez a fiatalember kisvártatva 
visszajött és a kapott okmányokon rajta vol
tak a bélyegzők körpecséttel: FA vámolva. — 
Kiadható. Király Albert vámtanácsos gyanús
nak találta a dolgot- átvette az iratokat cs 
konstatálta, hogy ilyen rövid idő alatt nem 
lehetett a vámiuctékekcit befizetni és a pecsétc-

is b.... zsidó vagy! — volt az ittas százados 
válasza és ezután a legválogatottabb gorom
baságok, leírhatatlan kifejezések özöne zudult 
a polgármester társaságára.

Szó szót követett, majd a százados kardot 
rántott és azt magasra emelve, a kereskedőre 
akart lesújtani. Ezt a támadást Chikán pol
gármester hirtelen kivédte,

elkapta a százados karját, aki a hatalmas 
nyomásra tehetetlenül ejtette ki kezéből 

a kardot.
Dr. Chikán ezután a kardot magához vette, 
bevitte lakására, ahová időközben a megtáma
dott társaság többi tagja is bevonult, a száza
dos pedig kard nélkül maradt a kijózanító 
hajnalban.

A Reggel munkatársa beszélt vasárnap este 
dr. Chikán Ferenc polgármesterrel, aki a fon
tiekkel mindenben egybehangzóan adta elő az 
éjszakai affér lefolyását.

— A kellemetlen inzultus — mondotta — 
valóban megtörtént. A százados, aki szemmcl- 
láthatólag ittas volt,

elisinételhetotlen szavakkal támadt reánk, 
különösen Neyre, akit a társaságában levő 

hölggyel együtt ütni kezdtek.
Az autó üvegeit is össze akarták törni, én 
közbeléptem, majd amikor a százados kardot 
rántott, megfogtam a kardpengét, amely kez- 
ty ütmet is átvágta és kicsavartam kezéből a 
fegyvert. Ezelőtt rendőrtiszt voltam — foly
tatja nevetve a polgármester — és érlek az 
ilyesmihez. A kard most nálam van n. lakáso
mon, amelynek ablakain a százados, akit látás
ból ismerek, sokáig döngetett még, nyilván 
azért, hogy kardját visszakapja. Én vasárnap 
nem voltam odahaza, följelentést nem tettein.

Más oldalról A Reggel azt az értesülést 
kapta, hogy vasárnap a százados küldöttei sürü 
egymásutánban keresték föl a polgármester 
üres lakását, hogy a kardot visszakérjék.

lesz arra is, hogy életrevaló tervekkel és indít
ványokkal mozdíthassák elő az építkezések 
megindítását. A Lakásépítő Állandó Tanács 
egyébként

ma délelőtt dönt az állami lakásépítő akció 
részére fölajánlott telkek megvásárlásáról.

Legillet ékesebb helyről szerzett értesülésünk 
szerint körülbelül

húsz komoly ajánlat fekszik ebben az ügy
ben a lakásépítő miniszteri biztosság előtt, 

ezeknek felülvizsgálása tehát nagy munkát 
fog adni a tanácsnak és az érdekképviseletek 
kiküldötteinek. A mai döntés alapján

már a legközelebbi jövőben megtörténnek 
a telek vásárlások

és a népjóléti minisztérium nyomban ki fogja 
adni az építkezési tervek elkészítésére vonat
kozó megbízásokat is.

r.

i két ■■ sakis hamis bélyegzőkkel üthették az 
I okmányokra. Nyomban revíziót tartottak a 

pályaudvaron, amelynek eredményeként meg
állapították, hogy

ez év január óta egy ismeretlen hamisító 
társaság rengeteg vagon textilárut csem
pészett ne így az országba s ezáltal a kincs

tárnak több milliárd kárt okozott.
E dolgok kideriilésc után értesítették a főkapi
tányságot is a nagyszabású k ózok iratham isi- 
fásról, ahol Munkácsy Artúr t detektivfo- 
fölügyelő csoportja kezdett nyomozást s annyit 
mindjárt megállapítottak, hogy az az ismeret
len fiatalember, aki a hamis vámokmányokkal 
jelentkezett egyszer mint Fehér Dezső, más
szor mint Schwarz Leó szerepelt és igy is irta 

magát alá az okmányokon. A nyomozás során 
kiderítették azt is, hogy egy bécsi részvény
társasági igazgató jár gyakran Pestre, Kalisch 
Mór, a bécsi Ostwega Textilkereskedelmi Rész
vénytársaság vezérigazgatója. Ez az igazgató 
állandóan a Gcllért-szállodában lakott s akkor, 
amikor a vámpanama kiderült, hirtelen eluta
zott Budapestről. A becsempészett áruk után 
nyomozva, megállapitottak, hogy a vagontéte
lekben Budapestre csempészett textilárukat 
Bécsben a Schiff B. & Söhne cég adta föl Hoff- 
mann Ödön budapesti cég cimére. E bécsi cég
nél az Ostwega igazgatója, Kalisch Mór vásá
rolta és adatta föl az árukat Budapestre s igy 
nyilvánvalóvá lett,

hogy a bécsi igazgatónak szerepe van a 
vámcsalásban.

A pesti nyomozás szerint a Schiff-cég emlí
tette Kalisch Mórnak, hogy a Nyugati pálya
udvarról nagyon olcsón sikerül elvámolnia az 
árukat ama ismeretlen fiatalember utján, aki 
nyomtalanul eltűnt a pesti detektívek elől s 
igy léphetett összeköttetésbe Kalisch a titokza
tos vámolóval. A hamis okmányokkal kivál
tott árukat

a Szerecsen-utcai Eisenthaler H. céghez és 
a Rákóczi-uti Frankfurter Sándor céghez 

szállították,
illetőleg Kalisch Mór az elvámolás után e cé
geknek adta cl. A nyomozással egyidőben a 
vámkihágási eljárást is megindították. Miután 
azonban a , vámokmányokat, közokiraíbamisi- 
tással pecsételték le, a rendőri nyomozás aktái 
átkerültek a törvényszékre, ahol a napokban

Kalisch Mór ellen elfogatóparancsot ad
tak ki.

s a vizsgálóbíró megkereste a bécsi rendőrsé
get, hogy Kalisch igazgatót tartóztassák le, 
egyben kiadatási eljárást is indítottak ellene, 
mert a rendőrség megállapítása szerint, a bécsi 
részvénytársasági igazgató lengyel állampol
gár és

ezért a Pesten elkövetett hamisításokért itt 
kell őt felelősségre vonni.

Az elfogatóparancs alapján szombaton
Bécsben letartóztatták Kalisch Mórt,

akinek budapesti ügyvédje, dr. Gál József, a 
kiadatási kérelem ellen fölfolyamodott a táb
lához azon a cim.cn, hogy nincs bebizonyítva 
az, hogy ki követte el a vámokmányok hamis 
lebélyegzését. De bejelentette a rendőrségen, 
hogy a tulajdonképeni hamisító nevét Kalisch 
megmondhatja az esetben, ha őt szabadlábra 
engedtetik a bécsi rabkórházból — mert oda
szállították a 64 éves igazgatót — s azután ki
derül majd, hogy több mint egy félév óta kik 
hamisították a vámbolettákat.

A Pécsi Dalárda 
nyerte meg a soproni salos- 

verseny királydiját
Sopron, augusztus 16.

(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap este hir
dették ki a Magyar Dalos Szövetség nagy 
ünnepségek és országos érdeklődés közben le
zajlott orssrftfos dalosversenyének eredméaiyét. 
Ez a huszadik verseny volt, amelyen részt 
vett az ország valamennyi neves dalárdája, 
ezernél több dalossal, úgy hogy Sopron vár 
nap óta igazán országos ünnepség színhelye 
volt. A dalárdáik vetélkedésének eredményét 
díszközgyűlés keretében hirdette ki a. bíráló
bizottság, amelynek Ítélete szerint az I. Ferenc 
József által 1912-ben adományozott örökös 
vándordiját (Stróbl Alajos ezüst Tinódi- 
szobrát),

a királydijat a Pécsi Dalárda, József fő
herceg ezüstserlegét a Szegedi Dalárda, 
Albrecht főherceg ezüst koszorúját pedig 

az Egri Dalkör nyerte meg.
A versenydijak kiosztása után a színházban 
a királydijas Pécsi Dalárda fölléptével disz- 
hangverseny volt, amellyel bezárult a szépen 
sikerült országos dalosverseny.

Szőnyegek!10'

Korona
Velour plüss cbédlőszőnycg............................... 1,500.000
Selyemfényű sczlontnkaró ................................. 1,100.000
S«ép gyapjú Agyclő ............................................ 135.000
Szűrnie Agyclő........................................................ 350.000
Gyönyörű valódi perzsa összeköti! ................. 1,800.900
Remek valódi perzsa sozlontakaró ................. 7,500.000
Valódi perzsa ebédlő nagy szőnyeg ................12,500.000
Futószőnyegok, függönyök, AgygarniturAk Igen olcsón 
Arnsittatnnk. Vidéki megbízások pontosan eszközöltetnek, 
nőm tetszőt kicserélek. Kedvező fizetési föltételek kész- 

pínzArnk mellett

SCHILLIM6KR BÉLA
Budapest VI, Teréz-körut 15. Alapítva 1907
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Magyarorszag...
IV. Erdély

Erdély fölött ma sürü pára bűzlik, mert 
valami alattomos gáztámadás vagy mintha két 
szomszédos lakás között a választófal hirtelen 
beomlott volna s most a szutykos cigányszoba 
levegője a tiszta polgári szobába áramlanak. 
Ez az úgynevezett regati mentalitás, a román 
királyság kulturális és erkölcsi közszelleme, 
amely minden erdélyi dolgot most a maga ké
pére degenerál.

Mi hát az a re^áti mentalitás? Valamelyik 
Bratianu mondta egyszer őszintén, hogy az ál
lam tisztviselői egész jogszer int fogadnak el 
pénzt a felektől s nagyon helyes, ha ilymódon 
az államot tisztviselői eltartása tekintetében 
a társadalom tehermentesiti. Ez tehát nem 
korrupció, hanem az indirekt adózás egy faj
tája és valóban, most a nyáron történt, hogy 
egy őrmestert fölmentett a katonai törvény
szék, mert a reglamában sehol sincs kimondva, 
hogy az őrmester alantasaitól ne fogadhasson 
el pénzt. Valami különös, félázsiai, de leg
inkább mégis cipánypatriarkálízmus ez a 
mentalitás. Az ország teljes hatalmú földes
uraké s az állam az ő ispánjaiknak és kasznár- 
jaiknak a szervezete. N jövedelem az uraké 
és ők ebből bizonyos százalékot el hagynak 
lopni és ebből él a bürokrácia. Törvény eddig 
alig volt, csak ősi szokások voltak, a török- 
bizantizmus hódoltságiszokásai, amelyek semmit 
sem változtak, midőn a hatalmat a főleg ott
rekedt görög elemekből alakult honi oligarchia 
vette át. Ma kezdenek törvényeket szerkesz
teni s ezeknek szelleme teljesen egy a regati 
mentalitással. A bürokrácia mindenhatósága 
alakul itt ki intézményesen és tételes kódexek
ben a szabad lopás szabályait fektetik le. A 
törvény arra van, hogy a hivatalnok megélhe
tését elősegítse. Ez a regati mentalitás.

♦
Most készül az energiatörvény, amely arról 

szól, hogy egy hivatalos szervezetnek joga lesz 
ellenőrizni és föllcbbezhetetlen határozatokkal 
befolyásolni a termelés eszközeinek célszerű 
kihasználását. Ez a gyakorlatban úgy fest, 
hogy az energiainsepktor megjelenik egy vas
esztergályosnál és megállapítja, hogy az ő 
benzinmótorja nem gazdaságos, hanem azonnal 
át kell térnie a gőzüzemre, kivéve azt az ese
tet, ha az esztergályos bizonyos baksissal el- 
csititja az inspektor aggályait. Ez törvény lesz, 
amely a mostani gyakorlatot kodifikálja. Ma 
úgy van, hogy a megyei főorvos kiházasitja a 
leányát, ennélfogva tiz, húsz, ötven megyei 
kereskedő boltja egészségtelen lesz és ható
ságilag becsukódik, ám tízezer leiért ismét 
megnyílhat, csak még a főispánnak kell har
mincezer és a kerület képviselőjének ötven, de 
súlyosabb esetekben a belügyminiszternek száz. 
Az energiainspektornak joga lesz elrekvirálni 
egy gyártelepet azon a elmen, hogy a szomszéd 
gyártelepnek szüksége van terjeszkedésre és ez 
az államgazdaságra fontosabb üzem « a köz
igazgatási inspektor elcsaphatja a főbírót és a 
tanügyi inspektor elveheti a nem állami isko
lát, föltéve, hogy azok nem járulnak hozzá az 
államhivatalnok eltartásához. Regati mentali
tás: a tisztviselő éhen halhat a fizetéséből, de 
olyan hatalom van a kezében, hogy megél be
lőle.

Pedig egyre utalják a pénzt, de azt útközben 
mindig elnyeli a regati mentalitás. Kifogynak 
a vaggonok , szétesnek a gépek, ledőlnek a 
házaik, az erdőt kivágják, a viz leviszi a 
földet. Karszt. A magyar birtokokat havasi 
móeoknak adják, a termelés harmadára csök
ken. Földreform. A kórházakban informális 
piszok, u vendéglőkben nyúlós szenny. A 
szobapincér panaszkodik, hogy a regati ura.k 
nem Ismerik a különbséget a mosdótól és a 
füles porcéilánbögre közt, viszont tanácstala
nul állnak a W. C.-ben, a tűnődéseik nyomait 
lassan lassan nem lehet már eltakarítani. 
A szálloda lépcsőjén kopott szőnyeg: magyar 
emlék ez és a szőnyeg közepén fényes köpés: 
ez a regati mentalitás. Az erdélyi románok 
sirva csikorgatják a fogukat. Do tagadhatat
lan igyekezet is mutatkozik. A rendőrség egyik 
főhivatalnoka, aki a regatban borbély legény 
volt, most vizsgázott sikerrel az első pol
gáriból.

*

A rendőr unatkozott egy székely városban. 
Regati rendőr volt, hát rálövöldözött a lármázó 
gyerekekre. Azt mondja az őrmester, hogy hat 
milyen gyerekek voltak azok? Magyarok? Ak
kor mit akartok ettől a derék rendőrtől? A 
csendőrök vastagra vert magyar fiukat hajta
nak be a szomszéd városból. Román líceumi 
diákok megtámadták őket, azok védekeztek, a 
licisták jelentették a csendőrnek, az megverte 
és behajtotta a magyarokat. Kisebbség! Test
véri együttesben a zsidók és a magyarok, a diák
sapkás ifjúság együtt verdesi őket. A magyar 
önkéntesek közül még soha egyik se kerülte el 
a második évet, a magyar diákok közül kilenc
ven percent bukik az érettségin. Nincs nume
rus clausus, de az egyetemre nem jut a ma
gyar. Védeni kell a gyöngébb fajt az erősebb 
idegen ellen. Nemcsak Gömbös mondja ezt., ha
nem An;ghelescu is. És kifütyülték a diákok a,z 
emberi jogok ligájának titkárát, aki a kisebb
ségeit érdekében akart szót emelni. Beavatko
zás az ország bel ügyeibe! Le vele! Ugyanúgy, 
ahogy a magyarok mondták, amikor ugyanez 
a liga beleszólt a numerus claususba. Tehát 
igaza van Anghelescunak, amikor a magyar 
kisebbség sorsát az ország bel ügyének tekinti? 
És nekünk nincs igazunk, amikor nemzetközi 
beavatkozást sürgetünk, vagy ami szabad a 
tányérsapkának, az nem szabad a román diák- 
keppinek és ami szabad a numerus claususnak, 
az nem szabad a román érettséginek? ó, men-
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jenek Erdélybe és nézzék meg ott, hogy mi a 
fajvédelem, ha azt nem gyakorolják, hanem 
tűrik a magyarok.

♦
És nézzék, magyar urak, hogy milyen az a 

preventiva, ha a magyarok ellen hozzák a tör
vényeket. Mert a román kormányzás lényege 
a preventiva: elnyomni minden megmozdulást 
és előre be fojtani a panaszokat. Minden tilos, 
nehogy valamit próbálni lehessen. Reszketnek 
az irredentától, a kommüntől, a forradalomtól. 
Prevenciók. Megelőzni a bajokat tilalmakkal. 
Kémek, besúg ások, a szándékokat leső spiclik, 
— ez a preventiva. Aki megharagszik valakire, 
csak egyet szól a szigurancán s a valakit min
denesetre legalább megverik. Eszünkbe jut a 
szép Magyarországunk: két kofa összevész, az 
egyik följelenti a másikat íiemzetgyalázárcrt. 
Leég egy háztető, mert a hatóságok nem ellen
őrizték a villanyos reklámot, ennélfogva be
tiltják az összes reklámokat. A villanyoson 
valaki kiégette cigarettával a másik ruháját. 
Betiltják a dohányzást. A nép elégedetlen. 
Sajtóper, gyüléstilalom, lapelkobzás, betiltás, 
pörbefogás, börtön. Csupa preventiva. Meg
előzni tilalmakkal, aminek az okát kellene el
tüntetni szociális gondoskodással. Ellenőrzés, 
bizonyítás, gondos hatósági nevelés és fegyel
mezés helyett csak tilalom, tilalom és tilalom. 
Egy kis baj lett, csak nehezen lehetett az ügyet 
őszre halasztani. Pelrcscu Comneu, a londoni 
román követ törvényt követelt, amely meg
tiltja a kisebbségeknek, hogy az országon kívül 
panaszkodjanak. A törvény meglesz, mert Pet- 
rescu Comneu a magyar rendtörvényre és a 
nemzet megbecsüléséről szóló magyar tör
vényre, mint követendő példára hivatkozott.

♦
Regati mentalitás! Mi hát ez? Ez a — Bal

kán. Nem lehet tűrni, hogy egy provincia kul
turáltabb legyen, mint az anyaország. Ezt is 
egy román politikus mondta és ennek az elv
nek logikus következménye az a folyamat, amit 
az erdélyi politika megindított s amit egy 
közismert magyar kifejezéssel nevezhetünk 
nevén. Leépítés. Leépíteni Erdélyt a Répát ní
vójára s aztán teljesen odaadni a regati hiva
talnokoknak, mint prolconzulátust, mint fölél
hető provinciái. Leépíteni! Ez a román politika 
centrális elve. Nem a Regatot fölépíteni, ha
nem Erdélyt le. És ettől bőszok és vadak az er
délyi románok s ez a ciné mintye s nem a gyer
mekes magyar irredenta lebeg végzetül az er
délyi regat impérium fölött A regati mentali
tás az erdélyi románságot is fojtogatja. És az 
praxisból tudja, hogy milyen módon kell egy 
megunt impériumtól szabadulni. Nehogy az 
erdélyi románság megbéküljon. Ez legyen a 
magyarok legfőbb gondja.

Jolsvay Sándor

Búd pénzügyminiszter kijelenti, 
hogy az előre elkészített kozmunkapályáza 

tokát még e héten kiírja a kormány
A drágaság csökkentéséről a beruházási program végrehajtásától 

függetlenül történik intézkedés

.♦
Átléptük a határt. Vámvizsgálat. Egy 

'Amerikából hazatérő szász van a kupéban 
tömött kofferekkel. A vámtiszt odasandit, ud
variasan megkér bennünket, hogy menjünk a 
folyosóra, mert kevés a hely. Rövid tótaté 
az aiperikással. A vámtiszt el. Az amerikás 
mondja: 5 dolárt adtam neki. 
vissza. Diszkrét tárgyalás. El. 
mondja: még 300 leit kapott, 
hogy kevés az 5 dollár. Én azt mondtam, hogy 
a pénzem át van utalva, hát kiegyeztünk 
még 300 leiben. A két koffer selyemtői kövér. 
Román nő utazik Páriából Bukarestbe. Tövis
nél ellopják a retiküljét, pénz, útlevél, vasúti 
jegy fuccs. Jön az uj kalauz. Német kereske
dők tanúsítják az esetet. A kalauz szigorú: 
leszállni. A nő nem. Kopcsamika, azelőtt 
Kiskapus. Inspektor jön; szigorú, leszállni! 
Nő: nem! Áll omásf önök. Csendőrök. Nőt
puskatussal taszigálják. Német kereskedők sír
nak a fölháborodástól. összeadnak pénzt. 
Mennyi koll Bukarestig? 2000 lei. De nincs, 
csak 1200 lei. Hatóságok összenéznek. Gyors 
kalkuláció. Bún, mondják. Elég, ha nincs 
több. És az tigy elintézte lett. Az állomáson 
a kalauz odacsuszik az utasokhoz: Hova uta
zik? Megsúgja: Ne váltson jegyet. Ezért egy 
kis összeg a kalauzé, aki személyes sérelemnek 
tekinti, ha az utas jegyet vált. A C. F.R. nem 
sokat keres az utasszállitáson.

*
A fa hazájában a hidak beomlottak, a kő 

hazájában az utak kátyúkká hasonulnak.

A vámtiszt 
Az amcrikás 
azt mondta,

(A Reggel tudósítójától.) Mr. Smith népszö
vetségi főbiztos ma délelölt vizsgálja fölül a 
posta beruházási programját, holnap délelőtt 
pedig az államvasuti beruházásokhoz adja meg 
hozzájárulásál. Ilyen körülmények között

keddre teljesen befejeződik n beruházási 
program tételeinek ellenőrzésével kapcso
latos munkája és immár semmi akadálya 
sem lesz az állami közmunkák kiírásának.

yf Reggel munkatársa ebből 
föl koreste

az alkalomból
Búd János

pénzügyminisztert, a beruházási, 
teremtőjét és végrehajtóját, aki

program meg- 
.. ... a közmunkák 

kiírásának jelentőségéről a. következőket mon
dotta:

— Bár a posta és a Máv. beruházási pro
gramjának fölülvizsgálásával csak hétfőn, illo- 
tőcn kedden készül el a népszövetségi főbiztos 
ur, máris meg lehet állapítani, hogy

a legnagyobb megértéssel járult hozzá a 
kormány beruházási programjához és több 
ízben talált alkalmat annak kiemelésére is, 
hogy e program végrehajtása mennyire 

megfelel az ország érdekeinek.
A főbiztos urnák ez az állásfoglalása megerő
síti u kormányt abban a fölfogásában, hogy 
az állami közmunkák kiírásával sikerülni fog 
az ország közgazdasági életét nagy mértékben

föllenditeni. A késedéimeskedés vádja nem én
heti a kormányt, mert

a közmunkapályázatok legnagyobb részét 
már előre elkészítettük ás a főbiztos ur 
végleges hozzájárulása után nyomban, még 

ezen a héten ki Is fogjuk bocsátani,
A W ekerle-telepen már meg is indult az épít
kezés. Az olcsóbbodás kérdése nincs közvetlen 
összefüggésben a beruházási program 
hajtásával,

a drágaság csökkentésére tehát ettől 
gctlenül tesz majd intézkedéseket a 

múny,
annyi azonban kétségtelen, hogy a beruházási 
programban elsősorban előirányzott hetven- 
millíó aranykorona még a. mai időkben is olyan 
jelentős összeg, hogy a közgazdasági élet vér
keringésébe. belekerülve, jótékonyan fogja 
éreztetni hatását a gazdasági élet minden vo
nalán.
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Látogatás Inke faluban, 
altot BeíM&n István nyaral 

7t minisztereink a kéttűs ünnep alatt Ormdndon vadászott
Inke, augusztus 16.

(A Reggel kiküldött tudósítójától.) Inke 
Somogy ország mélyében fekszik, a csurgói 
országút mellett. Kaposváron kell leszálltai a 
gyorsvonatról, amely öt óra alatt ér ide Buda
pestről, onnan Csurgóra vicinális baktat, 
amely tizennéyszer áll meg a 10 kilométeres 
utón. Csurgótól tovább hegyeken, dombokon, 
falvakon vezet a hosszú ut, végro megérke
zünk: Inke. Ezerötszáz ember lakik itt s ez a 
helység teljesen kiesik a világból. 22 kilo
méterre van a legközelebbi vasútállomás. A 
legeldugottabb falvaknál is elhagyatottabb. 
Nagyobb épület sincs sehol. Az országút men
tén, a templom közelében, közvetlenül a köz
ségi jegyző hivatala mellett áll egy

egyszerű fakeritéses, csinos fehér ház, mint 
valami szerény gazdatiszti lakás, itt lakik 

most családjával Magyarország miniszter, 
elnöke, gróf Bethlen István.

Az egyszerű kis ház belülről már barátságo
sabb, lakályosabb. Hét szobából áll és minden 
szobája meleg Ízléssel, komfortosan van beren
dezve. Az egyik tágas, elegáns szoba elárulja, 
hogy az a miniszterelnök dolgozószobája. A 
hatalmas Íróasztalt teljesen beborítják az 
óriási aktatömegek, könyvek és írások. Ennél 
az asztalnál tölti a miniszterelnök ideje nagy 
részét most is, pihenője közben. Az az idő, 
amit a dolgozószobáján kivült tölt, a gazdaság 
ügyeinek intézésével, sportolással és látogatá
sokkal telik el.

Gróf Bethlen István, bár az ország egyik 
legeldugottabb falujában tartózkodik, mégis 
igen intenzív társaséletet él. Mindjárt meg
érkezése után igen élénk érintkezés fejlődött 
ki közte és Inkey Pál és József bárók között, 
akik a legközelebb laknak az inkei fészekhez. 
Báró Jnltey Pál Iharosban, báró Inkey József 
pedig Iharosberényben lakik. A két testvér 
5—5000 holdas birtokokon gazdálkodik. Néhány 
óv előtt a birtok még egy volt, de az öreg 
báró Inkey halála után kettéosztják. A mi
niszterelnök rendszerint délelőtt, látogat el az 
Inkey-birtokra, ahol né/m a délutáni órákig 
tartanak egyfolytában a tenniszpartik;

a miniszterelnök frissesége a legélénkebb 
cáfolata azoknak a híreknek, mintha egész
sége még nem jött volna egészen rendbe.

Nagy Emil az igazságszolgáltatás 
reformját követeli, 

hogy a sajtó béklyók nélkül irthassa ki 
a közéleti korrupciót

„Ha valaki tiszta közéletet akar, nem szabad félnie a független 
szabad sajtótól sem“

M Reggel tudósítójától.) Nagy Emil volt, igazságügy - 
miniszter rendkívül érdekes cikket irt n „P. L.“ ünnepi 
számúba

a hivatali korrupcióról éa arról a nagy föladatról, 
amely a kormányra és a szabad sajtóra vár a közélet 

tisztaságúnak helyreállítása során.

— A közélet tisztasága nélkül — Írja a többi 
között a volt igazságügyminiszter — nem all
hat ionn állami és társadalmi kultúra., Ha a 
nyilvános korrupció láhrakapott egy nép életé
ben, akkor a nép jövője éppen olyan bizonyta
lan, mint a szuette fáé. Korrupció alatt első
sorban a választási korrupciót szokták érteni, 
jóllehet nem ez a legnagyobb baj. A nyilvános 
korrupciónak legveszedelmesebb fajtája min
den körülmények között

a hivatali korrupció
marad. A viszonyok romlásának oka nálunk 
elsősorban az erkölcsi és a gazdasági kérdések
ben teljesen rövidlátó pénzügyi politika, amely 
a korona romlásának első otapjuban figyelmen 
kívül hagyta a tisztviselők megélhetési lehető
ségeit. És ha ezek után bármilyen nehéz is, a 
kormánynak első föladata kell, hogy legyen a 
hivatali korrupció /elpusztítása. Ez a cél, véle
ményem szerint, fontosabb, mint akár az or
szág pénzügyeinek szanálása. A környező utód
államokban ugyanis u hivatali korrupció 
tudvalevőén hihetetlen méretekben terjedt el, 
úgy, hogy ez az állapot napról-napra elviselhe
tetlenebb lesz az ottani lakosság számára. Ilyen 
környezetben sziklavárként kell államink az 
óceánban, ha nem akarjuk teljesen elejteni a

ISS.W" MARKOVII
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Gróf Bethlen István már régen el is felejtette 
a vakbél operációt, olyan friss, olyan mozgé
kony, ruganyos és olyan jókedvű, amilyen már 
esztendők óta nem volt. Meglátszik piros
pozsgás arcán, ruganyos mozgásán, hogy jót 
tett noki a pihenés. Délután olvasgatni szo
kott. Legutóbb Papini „Krisztus története" 
című könyvül olvasta nagy érdeklődéssel. De 
jut ideje az akták olvasására és egyéb hivatali 
teendőkre is,

naponta érintkezik Budapesttel, nemcsak 
telefonon, de rádión is, mert az is van már 

az inkei kis lakásban.
Napi programja különben a következő: fölke
lés reggel 8 órakor, délelőtt hivatalos érintke
zés Budapesttel, néhány órai munka, gazda
sági ügyek, délben egyszerű ebéd feleségével, 
Bethlen Margit grófnővel és 3 fiával, délután 
rendszerint különböző látogatások. Este korán 
vacsora és korai lefekvés. A miniszterelnöknek 
itt egész személyzete rendelkezésére áll, azon
kívül <3 kocsi és egy miniszterelnökségi autó. 
Az inkeiek már valamennyien ismerik és meg- 
süvegelik az ezüstcimeres fekete automobilt, 
amikor a miniszterelnökkel vagy valamelyik 
családtagjával végigmegy a falun.

Érdekes információkat tudott meg A Reggel 
munkatársa az inkei gazdaságról. Bethlen 
István gróf minisztereinök

két évvel ezelőtt vette bérbe az 1200 holdas 
birtokot Hohenlohe hercegtől.

A birtokon előzőén egy Mayerhofer nevű csur
gói földbirtokos gazdálkodott. A miniszter
elnök, aki holdanként egy mázsa búza bért 
fizet, nagy ambícióval és szakértelemmel fo
gott hozzá a gazdálkodáshoz, de bizonyos fokig 
csalódott, mert a birtok jövedelme nem áll 
arányban a magas bérösszeggel. A birtokon 
nagyrészt csak rozs és kukorica terem, búza 
alig. A miniszterelnök most a kettős ünnepet 
birtokától távol töltötte, Ormándon volt egy 
oltani birtokos családnál és csak vasárnap 
este tért vissza lükére, ahol, értesülésünk sze
rint, még két hetet tölt.

A miniszterelnök előreláthatóan szeptember 
elsején érkezik vissza az inkei kis lakásból a 
Szentgyörgy-téri miniszterelnökségi palotába.

—y.

nemzeti újjászületés vigasztaló gondolatát. A 
pénzünk bizonyára senkit sem fog hozzánk 
csalogatni. Egy van csak, ami hegemóniánkat 
biztosíthatja és a hozzánk való csatlakozást 
kívánatossá teheti:

a kristálytiszta, önzetlen, becsületes ma
gyar tisztviselői kar.

Ebben a célkitűzésben kétségtelenül fontos 
szerepet fog játszani a magyar sajtó nagy 
ereje. Erkölcsi tekintetben tehát rendkívül

nagy veszedelemmel járna, ha a kormány, 
hatalom béklyókkal akarná megnehezíteni 

a sajtónak ezt a tisztitó szerepét.
Ha valaki tiszta közdletet akar és nem riad 
vissza a napfénytől, akkor nem szabad félnie a 
független, szabad sajtótól sem. Másrészt az is 
kétségtelen, hogy még kevés olyan vívmánnyal 
éltek vissza olyan gyakran, mint a sajtósza
badsággal. Ha azonban a visszaélések lehető
ségét kizáró reformról beszélünk, rá kell mú
lani arra is, hogy

FökUtözitenserl és Olasz
ország! íársasutazás 

a—■ — -. wn IHMWl t V" ——

Rendkívül mérsékelt részvételi dijak 
szoptcniber iá én Triesztből PresldentWllson 
oceánfárú luxusaozössul Sicilin. érintésével a 
nicssinni Hzoruson át iVÓJO’.VlS és onnan Hóinn, 
Firenze, Velencén ál vonattal vissza, vagy vonat
ul Trieszt, Velence, Fironce, Hónul, NápOlylO 
és onnan szoptoinbor 21-én Mariba WaSnlnÖIOn 
(JŐZÖSSei Görögországba cs n Halmát partok 
montén viasza Triesztbe szoptember lió 25-ón. 

Kényelmes elhelyezés és kitűnő ellátás 
lílőjegyzésekct elfogad:

ÍCOSULICH TRIESTI HAJÓZÁSI TÁRSASÁG 
Budapest VII, Thököly-ut 2, telefon: .Józsof 14-13 

a központi, nnrossjérl és az összes 
menebeővírodak 

a mi bíróságaink organizációja majdnem 
alkalmatlan ilyen kényes problémák meg- 

oldására.
Az első bírósági tárgyalásnál ugyanis, amely 

rendes körülmények között olyan idő-ben tör
ténik, amikor a közönség még minden rész
letre emlékezik,

nem esküdtbiróság ítélkezik, hanem olyan 
fiatal bírák, akik tulajdonképen még a 

karrierjük előtt állanak.
Az ember alig várhatja el tőlük, hogy olyan 
ügyekben, amelyekben a társadalom kiváló 
alakjai vagy hatalmas kormány férfiak játsza
nak szerepet, lelkileg függetlenül foglaljanak 
állást. Hiányzik belőlük a szükséges tapaszta
lat és megfontolás is. Igaz ugyan, hogy legföl
sőbb fórumon minden ilyen iigy a királyi 
Kúria elé kerül, ahol olyan férfiak Ítélkeznek, 
akiknek a karrierje már a hátuk mögött van 
és megfelelő mértékben rendelkeznek tapaszta
latokkal is, mégis, amint ismeretes, a királyi 
Kúria hatásköre a jogi kérdésekre van korlá
tozva, pedig a becsületbeli ügyek lényege job
bára a ténymegállapításon és nem a jogi kér
désen fordul meg. Igazságügyminiszter korom, 
bán ki is dolgoztam erre való tekintettel egy 
törvényjavaslatlervezetet, amely szerint

magasállásu férfiak becsületbeli ügyeiben 
külön bíróságok Ítélkezzenek,

föllfibbezni pedig a tényállás kérdéseiben is le
hessen a királyi Kúriához. Véleményem szerint 
ilyen irányú reform megvalósítása különös 
fontosságú a közélet tisztaságára nézve is. 
A kormánynak tehát kötelessége az igazság
szolgáltatás rendszerét olyan értelemben át
alakítani, hogy egyfelől

a közéletnek a korrupciótól való megtisztí
tása ne legyen a sajtónak megnehezítve,

másfelől azonban az embertársainak becsületé
ben oktalanul gázoló sajtóparaziták megbün
tetése gyorsan és könyörtelenül következzék be.

Nagy tüntetés 
a szegedi strandon 
a rendőrség tulszigoru 

intézkedései ellen
Rendőrök motozzák meg a n&ket 
hogy van-e nadrág a fürd5szoknya 

alatt
• Szeged, augusztus 16.
(A Reggel tudósítójának telefonjclentése.) 

A szegedi strandfürdőben Nagyfa old ogasz- 
szony napján hangos rendőrségellenes tünte
tés volt, amelyók hátterében azok az intézke
dések állnak, amelyeket a szegedi rendőrség a 
közerkölcsiség megóvása érdekében rendelt el. 
A rendelet szerint nők feszes trikóban nem 
fürödhetnek, a férfiak pedig egész trikót köte
lesek viselni. A rendelet betartása fölött rend
őrök őrködnek a strandon. A rendőrségi in
tézkedés végrehajtása a közönség körében 
nagy visszatetszést keltett és egy eljáró rendőr 
túlbuzgósága volt az oka a tegnapi kirob'ba- 
násnaik. Szombaton mintegy ezer ember szo
rongott az újszeged! strandon, amikor egy 
egyenruhás rendőr és egy rendőrtisztviselő 
érkezett a fürdőbe.

A rendőr egy fürdőszoknyás hölgyet szólí
tott meg. Követelte, hogy lebbentsc föl a 
fürdőruháját annak megáJlapithatása vé
gett, hogy van-e alatta előírásos nadrág.

Az Ismeretlen nő vonakodott eleget tenni a 
fölhívásnak és a nevét sem akarta megmon
dani. A rendőri közbelépésre nagy tömeg 
gyűlt össze és az affér központjába került 
hölgynek sikerült eltűnnie. A rendőr a hölgy 
keresésére indult, de a strandolók útját állták, 
A közönség soraiból ekkor

fenyegető kiáltások hangzottak el
és már majdnem arra került a sor, hogy a 
rendőrtiszt kardot rántson, A telefonérteei. 
lésre

20 főnyi rendőri készültség érkezett a 
strandra,

amely öt fölbujtót, köztük két egyetemi hall
gatót akik a tömeget a rendőrök ellen izgat
ták, letartóztatott. A rendőrség ezek ellen meg
indította az eljárást és intézkedés történt, 
hogy a strandkirendeltséget a jövőben meg
erősítsék.

Megnyílt a

Makkhetes-vendégia
Rottenbiller-U. 52 Tulajdonos- Mórlius Ar/oád

▲ kertlielylaógben naponta katonaiéiul
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Egy vicinális Dreyfus-ügy
— Irta Szász Zoltán —

Valamelyik Corncillc-i vagy legalábbis Cor- 
ncille korabeli darabból emlékszem, egy jele
netre, amelyben egy ekszaitált lovag az üldö
zött ártatlanságnak minden dramaturgiai ha
gyomány ellenére történő elbukását látva, le
szúrja önmagát, ezt mondván: „Ahol az ártat
lanság elvész, ott bűn élni." A gesztus és a 
mondás nagy, de persze lélektani valószínű
sége csekély. Különösen ma aligha találhatók 
olyan emberek, akik az Európa-szertc ártat
lanul szenvedők vagy üldözöttek tömegeinek 
láttára s abbah a tudatban, hogy ez a világ 
rendjéhez tartozik, mint valami rossz társa
ságot, otthagynák a világot, ami csupán ön
gyilkosság utján hajtható végre. Nem, az em
berek valószínűleg sohase voltak ilyen nemes- 
lelküek, ma pedig különösen nem ilyenek. A 
háborús időszak lelkes, kezdő korszakának el
múltával egyik szatirikus szellemű Írónk egy 
kegyetlen aforizmában sürüsitetie. össze az 
akkori lappangó hangulatot. „Nincs unalma
sabb. mint egy sebesült", hangzott ez. A mai 
erkölcsi tompultságot nem lehet jobban jelle
mezni, mint annak őszinte bevallásával, hogy 
a mai emberek számára „nincs unalmasabb, 
mint egy mártír". Bizony, ez így van! Ebbe 
bele kell nyugodni valamennyi tényleges és 
ál-martirnak.

Ha azonban az igazi mártíroknak ki is kell 
üriteniök fenékig a keserű poharat, miért ne 
kiméiődjék meg ettől a sorstól az a szerencsét
len flótás, akit minden politikai célzat és 
idealista hevület nélküli hóbortos föltünési 
viszket ege sodort a bajba. Mert az a Giirtncr 
Mar col nevű ügynök, akii, négy év előli a 
Tisza István meggyilkolásában való részesség 
miatt tizennégyévi fegyliázra ítéllek s aki 
most Fényes László uj adataira s egy magas
rangú igazságszolgáltatási személy nyilatkoza
tára támaszkodva, pőrének újra fölvételéért 
küzd a fegyház mélységeiből, egy ilyen sze
rencsétlen flótás. A bíróság, amely ezt az em
bert tizennégyévi /egyházra ítélte, bizonyára 
jóhiszeműen cselekedett. A törvényszéki orvo
sok is, akik a laikus számára tiszta Őrült 
benyomását tevő Gürtnert beszámíthat ónok 
nyilvánították, kétségtelenül szintén legjobb 
tudásuk szerint adták le vél. ményüket. Mivel 
azonban a legnyugodtabb időkben is estek meg 
bírói tévedések s mivel különösen a Giirtncr 
Marccl szereplése a Tisza-gyilkosságban és 
körül' a főtárgyalás végighallgatói számára 
legalább is homályosnak tűnt föl, miért ne 
váljék lehetővé ennek az uj adatokkal állító
lag más világításba tolódott szereplésnek az 
újabb m cgvizsgálása ?

Én hosszú ideig együtt voltam ezzel az ab
szolút jelentéktelen, ellenszenves, zavaros 
alakkal a Markó-utcai fogházban s már akkor 
azt a benyomást nyertem, hogy súlyosan pa
tologikus egyéniség. Hogy mi lett belőle az 
alatt a hat év alatt, amit a fogházban töl
tött — nem tudom; de mivel a fogház, egy 
megfordított kórház, ahol az egészséges is be
teg lesz, cl tudom képzelni. Mindez persze 
tárgytalan volna, vagy legalábbis egy egész 
más szempontú gondolatsor tárgyát képez
hetné, ha Gartner bűnössége abszolút bizo
nyos. semmiféle újabb adat által meg nem 
dönthető volna. Mivel azonban ilyen adatok 
többféléi tünedeznek elő, hadd forduljon még- 
egyszer nyomorult sorsa felé az igazságszolgál
tatás sugárkévéje. Annak ellenére — vagy 
éppen azért —, mert nem volt soha miniszter, 
képviselő, szerkesztő, író, kaszinótag, hanem 
mindig egy idegbeteg, zagyva niemand roll. 
Valami kis dreyfusz-szcrüség van ennek á 
Gartner Marcc.lnek a sorsában. Egy vicinális 
Dreyfus-ügy ez. De ne felejtsük el, hogy 
Franciaország modern regenerálódása, amely 
a világháborúban a győzelmet s a fél világ 
szimpátiáját szerezte meg számára, a Dreyfüs
tig gyei kezdődött.

— Telcszky János Ostendéből . Gasteinba 
utazott. A főváros kölcsönügyi kiküldöttei kö
zül Éber Antal és dr. Bedö Mór szombaton ér
keztek vissza Ostendéből Budapestre. Telcszky 
János, a magyar delegáció vezetője Gasteinba 
utazott vissza, ahol folytatja kúráját. Buzáth 
János alpolgármester vasárnap indult utunk 
hazafelé, mig Wolfí Károly és Erelcy Károly 
Hollandián keresztül érkeznek vissza Buda
pestre. Bei dl Gyula Brüsszelbe és onnan Mar- 
«eillebe utazik, ahol résztvesz a szociáldemo
krata munkáskongresszuson és csak a tanács
kozások befejezése után tér vissza a fővárosba.

— Halálozás. Fellegi János, a Szogedi Villamos Vasút 
korCBkodolmi főnöke, élete 43-i k évében, rövid, suliyoH 
szenvedés után W lenben elhunyt és ugyanott holyeztotott 
o hó 14-én örök nyugovóra. Dr. Fellegi Ödön, a Lcszáml- 
tolóbank cégvczctőjo, tcstvérbátyJAt gyászolja nz. el- 
hunytban.

*“ Napkurához csak Ship-vazelvnt használ jón.

— ötéves miniszterségét ünnepelte szombaton 
Vass József, „a megoldatlan és megoldhatat
lan problémák minisztere**. Vass József helyet
tes miniszterelnököt 1920 augusztus 15-én ne
vezték ki a Teleki-kormány közélelmezési mi
niszterévé és azóta megszakítás nélkül mínisz- 
terkedik az egymást követő kormányokban. 
ötéves miniszteri jubileuma alkalmából szom- 

. haton délelőtt fölkereste őt hivatalában a nép
jóléti minisztérium tisztikara, amely díszes 
emléklappal kedveskedett miniszterének. Petri- 
chevich-Horváth Emil báró népjóléti államtit
kár a tisztikar odaadó, hűséges támogatásáról 
és szeretetéről biztosította a minisztert, aki 
megindultan válaszolt az üdvözlésre. Kijelen
tette, hogy csak a tisztikar támogatásának 
tulajdonítja azt, hogy a népjóléti minisztérium, 
amelyet a megoldatlan és a megoldhatatlan 
problémák minisztériumának szokott nevezni, 
'gesz sorát oldotta meg máris az elintézésre 
váró problémáknak. A küldöttség távozása 
után megjelent a népjóléti minisztériumban 
bárcziházi Bárczy István miniszterelnökségi 
államtitkár, aki a miniszterelnökség jókíván
ságait tolmácsolta a helyettes miniszterelnök
nek.

— Pesti evezősök látogatása Baján. Bajáról t&virntozza 
A Heggel íudósitó^a: Szombat éjszaka ünnepi képet öltött 
n kamarásduna, Á Bajai Evezősegylet kikötőjébe, eget
verő éljenzés közben, befutottak a fővárosi kiránduló 
egyesületek hajóikkal. Festői sorrendben vonultak föl 
a „Hungária", „Sirály", „MEC“, „Magyar Hajós Egy
let", „Duna" és „Ncptun" nyolcasai, doubloi, skiffei. 
A Bajai Evezős Egylet a pesti vendégek elé ment és 
az amúgy is hatalmas hajópark igy valóságos dunai 
flottilává növekedve, felejthetetlenül szép látványt 
nyújtóit.

— Krv néni voda! Odescalchi Livié herceg 
remek finom papiroson, szép címlappal díszes 
könyvet adott ki Turócszentmár Ionban, ma
gyar és szlovák nyelven. A könyv címe „Ztís- 
tava vejc— Leng a zászló", jeligéje pedig ez: 
„Krv néni voda! — A vér nem víz." A vér, 
amelyről Livié herceg könyvet irt, a felvidéki 
magyar nemesség ereiben csörgedez s a her
ceg azt igyekszik bizonyítani, hogy ez a ne- 
inesóég. a szláv „slachta** törvényes utóda, te
hát saját jól fölfogott érdekében férjen vissza 
a szlovák nemzet kebelébe. Két évvel ezelőtt 
Odescalchi herceg már meghívta Stúbnyafür- 
dobe a szlovén*zkói magyar nemességet, hogy 
ott bebizonyítsa előttük szlovák svár ma z.ásu- 
kat, de a herceg érveire senkisegn volt kiván
csi. Ugyanez a sors éri most könyvét, amelyen 
mindenki mosolyog. A könyv első fejezete 
szlovák nyelven kezdődik, de mert a. herceg 
szlovák nemesei nem tudnak, szlovákul, a to
vábbi rész már magyar nyelven hirdeti a tör
ténelmi csalódok állítólagos szlovák szárma
zásúi. Nyolcé'ilencszáz év elő'íl szlovák ere
detet mutat ki a herceg s azt kívánja, hogy ez 
a ncunesfjég, amely nyolc-kilencszáz év óta ma- 
8Y1a.r\ hipp-hopp változzék vissza szlo
vákká. Odescalchi herceg, aki különben ezt a 
visszavált ozást igen ügyesen megcsinálta., 
mar meg is kapta a. választ, a saját moll ójá
val, amely azonban magyarul jobban hangzik, 
egyszerűen igy: vér nem válik vízzé!

*

-A. liftes flu gyilkos kísérlete a Rllz-szálló liftjében. 
E hóién kerül tárgyalás alá a budapesti büntető törvény
szék Valcntin-tanácsa előtt az a szerelmi dráma, amely 
még feb-uár 2-ón este játszódott lo a llitz-hotclbcn, két 
emelet közölt, a mozgó liftben. A dráma hőse Király 
Mátyás liftkezelő, aki reménytelenül szerelmes volt a 
hotel egyik csinos szobalányába, Addm Höskébc. A fin 
elhatározta, hogy megöli a leányt és azután öngyilkos 
lesz. Hosszú kést rejlett zubbonya alá és úgy állt szol
gálatba az emlékezetes napon a hotel liftjénél. Este, mi
kor fölvitte a leányt, egyedül voltak a liftben és egy
szerre, két emelet között, halálos sikoltás hallatszott a 
Bitből. Király mellbeszurta a leányt, akit még útdíjára 
megcsókolt, aztán önmagát sebesitette meg. Haldokolva 
vettek ki őket a liftből', de hosszas betegség után mind 
n kelten felgyógyultak. A lclarlóztatásban levő Király 
Mátyás elleti szándékos emberölés bűntettének kísérlete 
címén omolt vádat az ügyészség.

kai Imrét, a megszökött fő: ’ésft Kótnú-
b< l Budapestre szállították, Két .ót előtt meg- 

A heggel, hogy a római ren-uh/ég jó foga- 
S iO9-JS,SÍtcttC a főkapitányságé.
Meg 1923-ban nagyszabású főzvén;, cr.al ást kö
vetett A Fanto Imre, aki külföldre szökött tár
saival. A római rendőrség nemrégen elfogta 

? nniiét eSz a eljárás után födö-
zq tel Budapestre kísérték őt. Vasárnap érke
zett rántó Imre a magyar határra, ahol az 
olasz rendőröktől magyar detektivdk vették út 
és Budapestre hozták. Fantó karrierje ezzel 
vegleg befejeződött A 32 éves vállalkozó 
azelőtt az clektrotcchnikusság tisztes mcstor- 

konjunktúra idején 
bankar lett. Vállalkozásai nem sikerültek és 
akkor szöknie kellett, hóniában és Milanóban 
újra föl vergődött és mindkét városban elektro
technikai műhelyt nyü'ott. A római rendőrség 
azonban a körözését nyilvántartotta és igy 
került vissza Budapestre.

— Az osztrákok megnyitották a hnjóközlckcdést a 
Fertő-tón. Savanyitkuliól táviratozzék A ticggel-nek: 
Rüszt városkában tegnap avntlák föl az első mótorhujót, 
amely n Fertő-tón bonyolítja lo n forgnlmnt. A mótor- 
hajót thirgcnland névre keronztcltók.

— Forduljunk mindennemű hilol- és financiális ügyben 
legnagyobb biz- ;inmnl Im/únk békebeli legtekintélyesebb 
és egmegmzhntobb hnnkcégéhoz: a Róth Bánkhoz, Buda
pesten, Vilmos csaszár-ut 45. Alapítási éve; 190G

— Apponyi szeptember 4-én utazik Genfbe. 
A Reggel munkatársa szombaton délben be
szélt Apponyi Albert gróffal, aki legközelebbi 
terveiről a következőket mondta:

— A Népszövetség Tanácsúnak legközelebbi 
ülésszaka szeptember elején kezdődik meg és 
annyi kétségtelenül megállapítható, hogy soha 
kedvezőtlenebb auspiciumok között nem men
tünk Genfbe, mint az idén. Helyzetünket Ma
gyarország ellenségeinek bekerítő munkája 
nehezíti meg, a magyar fegyverkezésről szóló 
alaptalan vádak, amelyek iulajdonképen néni 
céloznak mást, mint a támadásban való meg
előzést. Megnehezíti helyzetünket az is, hogy 
a nemzetek szövetsége, sajnos, a nagyántánt- 
tal szövetséges kisántánt érdekeinek szűrőjén 
ál méri az igazságot. De ez nem szabad, hogy 
visszarettentsen bennünket, hanem arra koil 
törekednünk, hogy minél erőteljesebben érvé
nyesítsük igazainkat. Eddigi tervem szerint; 
szeptember Lén utazom el Genfbe, ahonnan 
legkorábban október elején utazhatom vissza, 
mert hiszen a Népszövetség Tanácsának egv- 
cgy ülésszaka rendes körülmények között is 
négy hétig szokott tartani. Genfitől vissza
érkezve, október második felében Jászberénybe 
utazom, ahol beszámolóbeszédet tartok.
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_  Wolff Károly csak Pesten ébredő. Ugy-e, 1 
ismerik az eeetot: Simon Péter, a Zobcdeus 
íia, elkísérte Jézust Hanaan palotájába, de a 
főpap cselédjének kérdésére, hogy ismeri-e Jé
zust, Simon Péter a leghatározottabban azt 
felelte, hogy sose látta öt. És mire a kakas a 
hajnal hasadást jelezte, Simon Péter három
szor megtagadta mesterét. Wolff Károly is el
kenő Östendébe a főváros kölcsönügyének 
tárgyalására és itt, a reggelinél megkérdeztet- 
vén egy belga bankártól, hogy ő is ébredő-e, 
Wolff Károly eként felele: nem is ösmcrem 
őket. íia azonban az utókor számúra történeti 
hűséggel akarjuk följegyezni ezt a kis epizó
dot, akkor Wolff Károly válaszát így kell 
megformuláznunk: Nem, nem vagyok ébredő. 
A kurzus evangéliumába igy kell följegyezni 
Wolff Károlynak, a kurzus apostolának sza
vait, do az evangélista hozzáfűzheti majd, 
hogy Wolff Károly ezzel a tagadással többet 
használt Budapestnek, mint minden eddigi 
nyilatkozatával, amelyekben büszkén ébredő
nek vallotta magát. Mert ki tudja, hogyan 
döntenek a főváros külföldi hitelezői, ha Wolff 
ur az ostcndei fehér asztalnál ugyanolyan ön
érzetesen vallja magát ébredőnek, mint a hor
dók tetején. Wolff Károly súlyos dilemma 
előtt állt és a kölcsön kedvéért megtagadta 
ébredő mivoltát. Ez nagy áldozat volt ás mi 
a hozott áldozat fejében ígérjük, hogy sose 
fogjuk szemére vetni ezt a tag-adást, ha csak 
nem akkor, amikor figyelmeztetni akarjuk, 
hogy van valami jó még az az ő életében is 
és ezt akkor követte el, amikor egy pillanatra 
megtagadta politikai hitvallását.

— Éjjeli támadás a Václ-uton. Orosz Andor 42 éves 
magánhivatalnok szombaton, éjszaka hazafelé tartott a 
külső Váci-utón levő lakása fölé. A Csavargyárnál! eléje 
ugrott egy züllött kiilsojü férfl, aki botjával fejbe ütötte, 
majd amikor Orosz már összeesett, több helyen meg is 
szuría. Az ismerctlon támadó azonban 'áldozatát már nem 
tudta kirabolni, mert a scgélykiáJtásokra összeszaladt 
járókelők megzavarták munkájában. Az életveszélyesen 
megsérült Oroszt a mentők a Rókus-kórházba szállították. 
A rendőrség az éjszakai támadó kézrekeritésére a nyo
mozást megindította.

— Megtalálták a szegedi ébredők elnökének 
holttestét. Szegedről telefonálja A Reggel tu
dósítója: Lábass Endre, a szegedi Ébredő Ma
gyarok Egyesületének elnöke, néhány nappal 
ezelőtt fürdés közben a Tiszába fulladt. Holt
testének fölkutatására az egyesület tagjai, és 
családja széleskörű intézkedéseket tettek. Szét
szedték a tiszai Kegdon-fürdő egész alépítmé
nyét, de minden keresés eredmény télén maradt. 
Szombat délután megjelent a rendőrségen Ké
met Mária takarítónő és elmondotta, hogy a 
szerb megszállás alatt levő T örökkanizsán 
kifogtak egy idősebb fürdőnadrágos férfi, holt
testét, amelyben többen fölismerték Lábass 
Endrét. A rendőrség azonnal érintkezésbe lé
pett Lábass Endre hozzátartozóival, akik a 
határátlépési engedéllyel átmentek Török- 
kanizsára és az ott kifogott holttestről meg
állapították, hogy az tényleg a Szegeden vizbe- 
fult Lábass Endre holtteste. Lábass Endre tö
rökkanizsai születésű és ezért holttestét nem 
szállítják Szegedre, hanem Törökkanlzsán té
lnél ik c-1,

— Mayer miniszter kedden tanácskozik az elégedetlen- 
kedő kisgazdákkal. A drágaság kórdóso nemcsak u kor
mány és az érdekeltségek o heti ankétjén, hanem az 
egységes párt szerdal értekezletén is szóbakeriil. Az agrár- 
képviselölc energikus akcióra készülnek az állam vasúti 
tarifák mérséklése érdekében és tekintettel arra, hogy 
rnnek az akciónak éle Walkó Lajos kereskedelmi minisz
ter elír,, irányul, az egységes párt vezetősége, elhatározta, 
hogy a mozgalom leszerelése céljából szerdán délután 
bizalmas értekezletre liivja meg a kisgazdákat, akiknek 
panaszait Mayer János földmivolésiigyl miniszter fogja 
meghallgatni. A földmivclésűgyl miniszter közbenjárá
sától azt várja az egységes párt vezetősége, hogy a kor
mánypárt szerdai értekezlete nem fog politikai kompli
kációkkal járni és a kisgazdák, mint már annyiszor, 
meg fognak elégedni a nyaraló keresi:'’le'.nmiigyl minisz
ter helyettesének •— Ígéreteivel.

— Megkezdődött a kisáutánt sajtókonferen
ciája. Színűjéből táviratozzék: A kisántánt 
sajtókonferenciájának ünnepélyes megnyitása 
szombaton délután 3 óraaor volt. Elnökké 
Dúca külügyminisztert választották meg, aki 
megnyitóbeszédében rámutatott a kisánlánt 
sajtószövetségének megalakulásával járó fon
tos föladatokra. Utána a cseh és a jugoszláv 
delegációk vezetői csatlakoztak a mcgal.'ik”iás- 
hoz. Záróbeszédében a külügyminiszter elvben 
megalakitottnak jelentette ki a sajló-klsántán- 
tot s arra kérte a delegátusokat, hogy a to
vábbi üléseken tárgyalják meg a megvalósítás 
és a keresztülvitel gyakorlati eszközeit.

— Ismeretlen férfi holttestét fogták ki a Dunából. 
Vasárnap délután az Országháznál, n fővárosi ingyen
uszoda mellett egy 20—85 év körüli férfi holttestet fog
ták ki a Dunából. A holttest teljesen meztelen volt, csak 
a dereka volt egy bőrövvel átkötve. A rendőrorvos meg
állapította, hogy u holttest H napja lehetett a vízben 
és valószínű, hogy n szerencsétlenül járt fiatalember für
dés közben fulladt a Dunába. A holttestet a törvényszéki 
orvostani bonctanl intézetbe szállították.

--- Tizenegy halálos ’télet Angoráhan. Ango
lából táviratozzék: A bíróság egy lázadó re
formista bizottság 11 tagját kötél általi ha
lálra, hét tagját pedig kényszermunkára Ítélte 
el. Tizenkilenc vádlottat fölmentettek,
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„Isten vele, Mlfiátv" 
a Töreky-tanács elölt

Szerdán faárosn /képviselő, Pififep Emiin Kafkz Gyula és 
Zsilinszky Endre ügyét tárgyalja a büntető törvényszék

(A Reggel tudósitőjától.) A büntető törvény
szék Z'ő're/c.v-tanácsa megszakította nyári sza
badságát, hogy o héten az érdekes bűnügyi 
fotargyalások egész sorát tartsa meg s azu
tán tovább folytassa félbemaradt nyaralását. 
Szerdán, többek között három olyan bünpört 
tárgyal a Töreky-tanács, amelyek mindegyi
keben nemzetgyűlési képviselő a vádlott. 
Szenzációsnak ígérkezik az a pör, amelyet

Piklcr Emil
képviselő ellen fölhatalmazásra hivatalból 
üldözendő rágalmazás vétsége címén indítot
tak. Ebben az ügyben Győrffy László őrnagy
hadbíró a sértett, aki — amint emlékezetes — 
az „Isten vele, Mihály" szállóigévé lett sza
vakkal búcsúzott az orgoványi bünpör ka
tonai főtárgyalásán a tanuképen beidézett 
Franczia-Kiss Mihály tói. E baráti bucsuzkodás 
miatt akkoriban az őrnagy-hadbírót el is 
helyeztek Budapestről s a parlamentben Pik- 
ler Emil tette szóvá a különös incidenst. 
Pikler fölszólalását nem hagyta válasz nélkül 
az őmagy-hadbiró, aki igy nyilatkozott az 
újságírók előtt: „Pikler Emil képviselő a men
telmi jog biztos födözékéből köpköd felém." 
De Pikler sem hagyta ennyiben a dolgot s 
erre

A Reggel hasábjain válaszolt Győrffynek,
s többek között igy nyilatkozott:

„Lemondok a mentelmi jog adta előnyökről és egy 
szociáldemokrata népgyülésen leszögeztem már, hogy 
Győrffy hadbíró egy többszörös gyilkossal, Franczia-Kiss 
Mihállyal szolidaritást vállalt, és öt becsületes embernek 
jelentette ki, aki u barátságára méltó.

Sehol a világon nem szokásos, hogy a tárgyalást 
vezető bíró egy tanútól hasonló módon bncsuzzék 
cl és Iránta érzett rokonszenvét ily föltűnően 

fejezze ki."
Győrffy őmagy-hadbiró provokáltatta Pikler 

képviselőt, aki azonban, mint szociáldemo
krata, a lovagias elégtételt megtagadta. Erre 
a honvédelmi miniszter fölhatalmazást adott 
az ügyészségnek, hogy Pikler ellen hivatalból 
üldözendő rágalmazás vétsége címén indítsák 
meg a bűnügyi eljárást. A szerdai fötárgya- 
láson — amint értesülünk — Pikler állításai
nak bizonyítására Csáky honvédelmi miniszter 
parlamenti beszédének fölolvasását fogja 
kérni. A másik bűnügy vádlottja

Baticz Gyula,
ugyancsak szociáldemokrata nemzetgyűlési 
képviselő, akit sajtó utján elkövetett izgatás 
büntette címén vádol az ügyészség. Baticz 
1922 j unius közepén az „Ep Hómunkás** című 
lapban ..A parlament porondján** cimon, cikket 
irt, amely a nemzetgyűlési képviselőválasztá
sokkal kapcsolatban azzal a ténnyel foglalko
zik. hogy a szociáldemokraták is bekerültek a 
parlamentbe. Ebben a cikkben Baticz a ko
rábbi közállapotokról is megemlékezett, s töb--' 
bek között ezt irta;

,,Az ország népe meg undorodott az erőszak rendszerétől; 
nyugalmat, boldogulást, munkát, fejlődést, kultúrát akar 
és ez az akarat elég erős volt, hogy szembeszálljon u 
kormány akaratával olt is, ahol elbukott és elég erős 
lesz, hogy érvényesüljön az erőszak ellenében. Az •aka
ratnak ebben az elsöprő erejében benne van a kurzus 
iránit gyűlölet és elkeseredés, amely n választások után 
a kurzus Ikertestvére, az egységes párt ellen éleződött ki.“

A cikk e résszé, do egyéb tételei is, a vád
hatóság szerint olyanok, amelyek úgy, tartal
milag, mint egyetemes hatásukban a tárgyila
gos bírálaton túlmenők és célzatuknak meg
felelően alkalmasak a szenvedélyek fölkelté
sére és a gyűlölet* kiváltására, tehát izgatást 
képeznek. A harmadik nemzetgyűlési képvi
selő már a fajvédők táborából kerül ki, mert 
ennek a bünnörnek

vitéz dr. Bajcsy Zsilinszky Endre
a vádlottja. Az ügyészség Zsilinszkyt a magyar 
királyi kormány .sérelmére nyomtatvány utján 
elkövetett rágalmazás vétsége, címén vádolja. 
Emlékezetes, hogy a. legutóbbi nyomdász
sztrájk idején szüneteltek az összes napilapok 
és csak a „Népszava**, „A Nép** és a „Szózat** 
jelenhettek meg. A kormány azonban o lapok 
megjelenését is betiltotta. Ekkor Zsilinszky 
„A magyar néphez** cimen cikket irt a „Szó- 
zat“-ban és többek között a kormányról a kö
vetkezőket irta:

,,A Bcthlen-rcndsze r néhány éves pusztító uralma 
tönkretette országunk gazdasági rendjét, megbénította a 
termelési, fölhizlnlta a munkanélküli Jövedelmeket és a

zsidó nagybankok kezére játszotta út még meglévő erő- 
forrásainkat. Az állam pénzén folytatott koronarontás 
nyomorba döntötto u nemzetföntartó középosztályt, leron
gyolta az egész dolgozó társadalmat és kitenyósztette az 
orkölestelen nyerészkedést."

A minisztertanács tavaly, május 17-én, föl
hatalmazást adott Zsilinszky Endre ellen. 
a bűnvádi eljárás lefolytatására és ez alapon 
az ügyészség hivatalból vádat emelt ellene, 
mert az inkriminált sajtóközlemény tényállí
tásai a kormány hivatása gyakorlatára vonat
koznak és olyan jellegűek, hogy ha azok iga
zak lennének, a kormány ellenében a vád alá 
helyezés okául is szolgálhatnának.

“ A jeruzsálemi mérnök neinzetgyalázásí 
bui?P«reV tolnai Árpád mérnök esztendőkkel 
ezelőtt, Jeruzsálembe költözött és ott nagysza
bású építési munkálatokat vezetett. A múlt 
övben Tolnai hazajött látogatóba, de itt az a 
kellemetlen meglepetés érte, hogy nemzetgya- 
lazás es kormányzósértés vétsége címén letar
tóztattak. A jeruzsálemi mérnök ellen ugyanis 
egyik munkatársa följelentést tett, amely sze
rint Tolnai odakint folyton ócsárolta a ma
gyarságot és kijelentette, hogy sohasem tér 
vissza hazájába.. Állítólag a kormányzó ellen 
is sértő kifejezéseket használt volna. Tolnai 
tavaly május 21-től junius 12-ig volt letartóz
tatásban, csaknem egyhónapi fogság után ke
rült szabadlábra. A budapesti büntető törvény
széken dr. Publik Ernő táblabiró tanácsa ma, 
hétfőn tartja meg ebben az ügyben a főtár
gyalást.

— Verseny közben lebukott a kerékpárról. Vasárnap 
délután a Millenáris Sportpályán rendezett kerékpárver
seny közben az egyik vorsenyző, Farkas Sándor, lebukott 
kerékpárjáról. A mentők a szerencsétlenül járt versenyzőt 
súlyos sérülésekkel u Rókus-kórházba szállították.

~ Betiltották a becsi fajvédők cionistaellencs 
tüntetését. Becsből jelentik: A német fajvédő
egyesületek szövetségének holnapra a cionista 
kongresszus ellen való tiltakozásul a fogadalmi 
templom előtti Szabadság-térre egybehívott 
népgyülését és az ezzel kapcsolatban tervezett 
tüntető fölvonulást a rendőrigazgatóság, a köz
biztonság és az általános nyugalom követelmé
nyeinek megfelelően, nem engedélyezte.

— A török nemzetgyűlés elnöke Becsben gyógyittatja 
magát. Bócsből jelentik: Kiazim basa, az angorai nemzet
gyűlés elnöke, vasárnap reggel ideérkezett. Az a szán
déka, hogy kiváló orvosprofesszorokkal megvizsgáltatja 
magát.

— Családi perpatvar miatt a halálba akart 
menekülni egy 55 éves trafikos. A Rákóczi-ut 
13. számú házban van traíikos üzlete Singer 
Vilmos 55 éves kereskedőnek. Singer trafikjába 
az utóbbi időben gyakran megjelent egy fiatal 
hölgy mindenféle .vásárlási ürüggyel s ezt ter
mészetesen nem jó szemmel nézte Singer fele
sége és nagyobbik fia. Vasárnap délelőtt nyitva 
volt a trafik. A nő ma is bement a trafikba, 
do vesztére, mert a család tagjai már lesben 
álltak. Ott volt Singeraé és a fia és kitessékel
ték őt a trafikból. E jelenet után a fölindult 
Singer Vilmos elrohant hazulról. Egyenesen a 
Lukács-fürdőbe sietett, ahol kabint bérelt és 
föl vágta az ereit s valamilyen mérget vett be. 
Az öngyilkosságot azonban idejekorán észre
vették s beszállították a Rókus-kórházba.

— Az nrauykoszorus ,.mesteri oklevelet" kívánja el
nyerni a Mául csokoládéból fölépített szökőkút, amely 
igazi mesteri remekbe készült „lcgényinunka". Drehcr 
Antalnak ezen remeke kikivánkozik u kiállítás keretei 
közül és ennek az igazi látványosságnak eredeti és 
komoly munkája messze túlszárnyalja a most lefolyt 
párisi „Exposition Industriello“-t is. A Dreher Bnksör, 
Drehcr Brandy és a Drchcr-rum „hors concours" vesznek 
részt a kiállításon.
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Éjjeli beszélgetés az erdélyi magyar
ság vezérével a Keleti pályaudvaron

Ugrón István, aE erdélyi Magyar Párt elnöke vasár
nap Budapesten Keresztül Stockholmba utazott 

„Élűnk, dolgozunk mi erdélyi magyarok!“
(A Reggel tudósítójától.) Szombaton este 

Vili órakor tiszteletreméltó „vendég" érkezett 
Kolozsvárról Budapestre: U gron István v. b. t.t., 

az erdélyi Magyar Párt elnöke. Az egész napi 
utazástól fáradtan száll ki a kolozsvári 
gyorsból a GO év körüli, gondterhelt arcú, 
előkelő székely ur, de nyomban fölélénkül, 
amikor A Reggel munkatársa üdvözli és meg
kéri, beszéljen valamit szép Erdély országról, 
árva magyarokról...

— Nekem, aki mint az erdélyi Magyar Párt 
elnöke, í/7cn exponált helyzetben vagyok —, 
mondja szabadkozó mozdulattal Ugrón István —

nagyon óvatosnak kell lennem nyilatko
zataimban,

amelyek akaratlanul is félreértésekre adhat
nak alkalmat. Különben sem mint politikus 
vagyok utón, hanem mint az erdélyi reformá
tus egyház főgondnoka utazom Stockholmba, 
a Keresztény Egyházak Világszövetségének 
kongresszusára. Pesten csak egy éjszakát 
töltök, senkivel sem fogok politikáról tár
gyalni és vasárnap reggel már folytatom uta
mat Berlinen keresztül Stockholm felé, ahol 
szerdán kezdődik a kongresszus, amelyre az 
összös keresztény egyházak a világ minden 
országából küldöttek megbízottakat a kato
likus egyház kivételével. Magyarország részé
ről Raffay Sándor, Ravasz László püspökök 
és fíoér Elek főgonduok vesznek részt a tíz
napos kongresszuson, amely dogmatikus kér
dések kizárásával, főleg szociális kérdésekről 
fog tárgyalni és megkísérli egymáshoz köze
lebb hozni a keresztény egyházakat.

Stockholmi utamnak semmi politikai célja 
nincs,

csak az erdélyi reformátusok szempontjából

Megbüntetik a csónakázókat, ha a nagy 
hajók közelébe merészkednek a Dunán. Az 
idei nyár eddig sohasem tapasztalt élénk vízi 
életet varázsolt a Duna szeszélyes tükrére. A 
csónakázás szenvedéllyel űzött sport lett, ezré
vel jelentek meg az uj csónakosok fi vizen, 
akik sok gondot okoznak a folyamőrségnek, 
amely a rendet ellenőrzi a Dunán. Az uj csó
nakosok ugyanis szokatlanul vakmerők és elő
szeretettel eveznek a nagy hajók közelébe, ami 
életveszélyes szórakozás. Néhány nappal ez
előtt a folyamőrség szigorú rendeletét adott 
ki és különösen eltiltja a csónakázókat attól, 
hogy a személyszállító bécsi hajó közelébe me
részkedjenek. A rendőrség 100.000--200.000 ko
rona pénzbüntetésre ítéli azokat, akiket a 
folyamőrség följelent. Most a kettős ünnep 
alkalmából mintegy 50 evezőst jelentettek föl 
a rendőrségnél „merész hajtás" miatt, közöt
tük egy fiatalembert, aki Káposztá-smegyer 
fölött két uszályhajó közzé került és csak vé
letlen szerencsének köszönhető, hogy éleiben 
maradt.

— A kőt ünnepnap öngyllkoHai. A Dohány-utca 74. 
számú házban Goiul Árpád 28 óvos műszerén aspirinnel 
moffinérgozto magát. — Strisch Istvánná 26 éves háztar
tásbeli nő a Ilold-utca 5. szánni házban Ingott ivott. — 
Csepcsdny Jolán 22 éves artistanő n Verseny-utca 22. 
száma házban Ingott ivott. — Andrejkovils Ilona 40 éves 
szakácsnő a Lukács-fürdő előtt Ingott ivott. Vasárnap 
délután gyógyultan engedték el n Rókufiból. Tettének 
oka: Szerelem. — llőzsa Lázár 69 éves nyugdíjazott Máv. 
tisztviselő n Hntúr-utcánál levő kiserdőben lúgot ivott. 
— Urbán .Tózsofnó Szondy-utca 50. szám alatt lugkőoldn- 
tott ivott. Valamennyit a Rókns-kórliázba szállították. — 
lrJpcston a köztemetőben édesanyja sírjánál özvegy Milia- 
lik Istvánná 27 éves asszony 60 gram asplrdnt volt bo 
öngyilkossági szándékból. Súlyos állapotban a gróf Ká
rolyi-kórházba szállították nz újpesti mentők. Búcsúleve
lében azt Írja, hogy tisztességes nő ina nem tud megélni 
és ezért menekül nz élettől. — Peri Ferenc 61 éves kár- 
pito3scgéd Pestújhelyen, a Tátra-utca 47. szám alatti 
lakásán fölakasztotta magát.

SALAKON ARUIiAZ
uj helyiségében (ezelőtt Rákóczl-ut)

VH, KÍiW°Ufóa 57- SZ.
MEGNYÍLT

és ez alkalommal a megnyitás liotóbon renilhlvOl 
Olcsó reklámárban árusítja a következő cikkeket: 
Féri!- és nöl teltórnemüek, köíöíl-szövöít- 

órulf, harisnya, kezíyQ, nyakkendő, 
haby»kelengye

van jelentősége. Utazásommal kapcsolatban 
tehát nem beszélhetek politikáról, de Erdély
ben amúgy sincsen semmi újság... Arról már 
biztosan hallottak, hogy a kezdi vásárhelyi és 
dési szenátorválasztások miatti poticiómkat 
visszautasították. Most a gazdasági kamarai 
választásokra készülünk, amelyek ősszel lesz
nek. A különböző erdélyi politikai pártokkal 
sikerült olyan megállapodásokat létesítenünk, 
amelyek előreláthatóan egyrészt a Magyar 
Párt jelöléseit, másrészt a. magyarság érde
keinek védelmét biztosítják a gazdasági ka
marai választásokon. így,

lépésről lépésre haladva, dolgozunk jo- 
gajnkért, az osztályok, felekezetek, nem
zetiségek közötti békéért, megértésért, 

egyenlőségért.
Az erdélyi Magyar Párt nem elég erős ahhoz, 
hogy egymagában eredményes akciókat fejt
hessen ki, ezért megegyezésre lépünk és együtt 
működünk bizonyos kérdésekben más pártok
kal. Legközelebb az Avarcscu-párt programja 
áll hozzánk, ennek megvalósulásától vár
hatjuk a legtöbbet, azután a Nemzeti Párt, 
Goga Octávián pártja.

Élünk, dolgozunk mi, erdélyi magyarok!
— A nyelvrendelet? — kérdezzük.
— Kényes, nehéz kérdés — hárítja el a fele

letet —, ne beszéljünk róla.
Közben kiértünk a keleti pályaudvar üveg

csarnokából, az érkező, induló vonatok lármá
jából és itt a szabadban már keményebben 
csendül Ugrón István hangja, amelyet szár
nyára kap az esti szél és elvisz a lepihenő 
város felé: „Dolgozunk jogainkért, a. békéért... 
élünk, dolgozunk, mi erdélyi magyarok..

— Beniczky Ödön csak a hét folyamán sza
badul. A letartóztatásban levő Beniczky Ödön 
volt belügyminiszter ügyében, amint ismere
tes, a védők Beniczky szabadlábrahelyezését 
kérlek a vádtanácstól. A védelem részint 
kaució ellenében kérte a szabadlábra helyezést, 
részint azért, mert Beniczky egészségi állapota 
a fogságban megrongálódott, amint azt 
dr. Minich törvény szóld orvos is megállapí
totta. A kérelem és a törvényszéki orvos elő
terjesztése fölött — A Reggel értesülése szc- 
rint — a vádtanács e hét folyamán fog dön
teni s miután a minisztertanács nem emelt 
kifogást a kérelem teljesítése ellen s az ügyész
ség is ily értelemben tesz indítványt, bizo
nyosra vehető, hogy a vádtanács el fogja ren
delni Beniczky Ödön szabadlábrahelyezését. 
A volt belügyminiszter eszerint, noha már 
a múlt héten várták szabadulását, csak c hét 
folyamán hagyhatja cl a fogházat.

— 40 éves a Kertészeti Egyesület. Az Országos Magyar 
Kertészeti Egyesület szombaton tartolta negyvenedik ren
des közgyűlését nz Omge dísztermében. A közgyűlésen 
megjelentek Kcllmann Károly dr. miniszteri tanácsos, 
a földmlvclésiigyi minisztérium kertészeti szakosztályának 
vezetője, valamint az egyes vármegyei kertészeti egye
sületek vezetőségei részéről is számosán. Fodor László 
elnök megnyitó szavai ntán Füredi Jenő igazgntó ter
jesztette elő az egyesület 40 éves működéséről szóló 
jelentését. A közgyűlés. a jelentést egyhangúan elfogadta, 
majd n megüresedett főtitkári állásra Mohács Mátyás 
kertészeti főintézcli tanárt választották meg.

— Husinérgezésbcn megbetegedett egy egész 
család. Szombaton délben kihívták a mentőket 
az Andrússy-ut 48. számú házba, ahol Goldstein 
Albert 63 éves nyomdász, valamint Dezső és 
József nevű nyomdász fiai és Batiz Katalin 
19 éves háztartási alkalmazott súlyos mérge
zési tünetek közt megbetegedtek. A mentők 
gyorsan gyomormosást alkalmaztak és meg
ái lapították, hogy az egész család romlott hús
tól gyomormérgezést kapott. A rendőrség meg
indította a vizsgálatot.

— KArtyarazzln volt szombaton éjjel két főváronl ka
szinóban. A Déry-ufcnl klubban link Sándor detoktlvfő- 
felügyelő csoportjn kárlynrnzzlát tarlóit szombaton éjfél 
után. Néhány millió koronát találtak a bankban és kevés 
játékost a klubban. A Déry-utcából a Margit-köruton 
levő Dudál Polgári Körbe siettek a detektívek, ahol 
ugyancsak pár millió koronát foglaltak la. Mindkét bo
lyon igazoltatták a játékosokat, nkik chcmin <la fer-t 
Játszottak. A két Játékasztalt, lefoglalták és beszállították 
a főkapitányság raktárába, ahol most már toronymagas- 
sdffiff (illanok a több mint egy év óta elkobzott zöldposz- 
tós asztalok.

— Dollár, angol font és svájci frnnk Jelzálogkölcsönt 
10 évi időtartamra évi 10 százalékos kamat mellett folyó- 
Hittat budapesti kórházakra és mozűgnídriaági nagybirto
kokra a Rótli Bank .Iclzálogosztélya: Budapesten, Vil
mos császár-ut 45. Alapítási éve; 1906,

< — Két hét múlva szeptember... az aszfalton
több lesz a levél mint a fákon, hasonlóan a 
gondterhelt férfihoz, akinek több a kihullott 
haja mint a fején való; a nyári kocsmák ko
pasz asztalai búsan egymásnak esnek, szintén 
mint a levirágzott polgáragyakban az élet gon
dolatai; és a kofaasszonyok kézikocsijain meg
jelenik a szezon utolsó meglepetése, a dió, a 
maszületett, inokány kemény dió; de milyen 
kismiska ez a vidéki kemény dió ahhoz a fővá
rosi kemény dióhoz képest példáúl, hogy köny
vet kell venni a gyerekeknek. Jaj, jön a szep
tember és a Budakeszen táborozó sárgainges 
pöttön cserkésznek meg a Csillagéban mezít
láb birkózó apró csibésznek kötelezőiig isko- 
ába kell menni. Szegény gyermekek! Szegény 

apák! Hittan, nyelvtan, számtan, földrajz, 
i fizika, növénytan, állattan, latin szótár, Corne- 

lius Nepos meg Vergilius, meg német olvasó 
meg Magyarország oknyomozó és oknemnyo- 
mozó történelme... ez csupa könyv, akit, irgal
matlanul és haladék és maradék nélkül meg 
kell venni, a nebuló kezébe kell tenni, mert a 
Kálváriára Krisztusnak is, gyereknek is teher
rel kell menni... hát a léniák, irkák, szószede
tek, házi gyakorlati füzetek, rajzfüzetek' őrült 
komplexuma! Körző, te jó isteni... Miből ke
rül elő mindez, hiszen kérem egy kis vagyont 
jelent a mai viszoyok közt mindez együtt egy 
apának! Vegyünk például egy mérnökembert, 
aki négy milliót keres és gyerekei vannak. 
Vagy ogy üzleti alkalmazottat, akinek legfel
jebb két millió havi fizetése van és szintén csa
ládot talál alapítani... niég kisebb jövedelmű, 
vagy pláne állástalan apákra nem is merünk 
gondolni, a boldogtalanokra! ITonnéts hogy lesz 
a gyerekeknek most szeptemberre könyvük? 
Meg tudná ezt a szörnyű keresztrejtvényt ol
dani például a főváros közoktatásügyi bizott
sága, amelynek össze kell ezen a héten ülni? 
Meg, talán, igenis, egy kis, vagyis feladata, s 
a szive szerint való legcslcgnagyobb jóindu
lattal. Itt egyet lőhet és kell cselekedni: azt. el
intéznie, hogy az iskoláskönyveket részletre 
lehessen a könyvesboltokban megvenni! Lehe
tetlen, hogy az átlaga a budapesti szülőknek 
egyszerre meg tudja vonni a gyerekének, sőt a 
gyerekeinek az iskoláskönyveket, még antiqua- 
rice is! Mint ahogy ugyebár lehetetlen eset a 
házbéreket egyszerre bevasalni akarni fer
tálykor. Akinek ehhez a szent ügyhöz köze 
van — és kinek ne volna! — annak a legembe
ribb és a legmagyarabb kötelessége a leggyor
sabb iramban ezt a rendet ez idén szeptem
berre behozni a könyves boltokban. Főváros
nak, kultusznak, de magának a könyvkereske
dőnek is, különben nincs vásár, nincs szeptem
beri könyvvásár, és nincs tanulás, és nincs 
magyar jövendő, nincs! Harisnyát, lámpát, 
ágybetétet, lcvcscstálat is adnak már részletre 
Pesten. Adjanak könyvet is! Legcslcgcl'őször 
és legfőképpen és mindenesetre könyvet adja
nak részletre, iskolás könyvet, az iskolás gye
rekeinknek! Muszáj!

— Két fiatal leány titokzatos eltűnése. Serestéi- Ilona 
19 éves varróleány Mária Valéria-tolop 26. azáni alatti 
lakásáról e hó 14 én barátnőjével. Pataki Lilivel együtt 
eltávozott azzal, hogy mindketten fürdeni mennek. A 
leányok azonban a fürdésről már nem tértek haza és 
azóta sem látta őket senki. A rendőrség a két titokzatos 
eltűnés ügyében megindította a nyomozást.

— Magyar szépművészeti kiállítás Parisban. 
Pórikból táviratozzék: Kertész K. Róbert val
lás- és közoktatásügyi minisztériumi helyettes 
államtitkár Párisban tartózkodik. Itt időzéso 
azokkal a tárgyalásokkal függ össze. amelye
ket a Párisban rendezendő művészeti kiállítás 
részlet kérdéseiről folytatnak.

— Csehszlovákiában kizártak 50.000 textil* 
munkást. Prágából .jelentik A Reggel-nek: A 
minduntalan megújuló bérharcok következte' 
ben a textilgyárosok szövetsége elhatározta, 
hogy az összes textilmunkásokat kizárja. A 
kizárás 50.000 munkást érint.

— Mielőtt Intézetbe vagy Iskolába küldi gyermekét 
a gondos szülő, takarékossági szem pont hói fontos hogy 
elolvassa o Fenyves Dezső Rt. áruházainak lapunk mai 
számában közöli rendkívül jutányos árakat föltüntető 
hirdetését.

INOYEN KAP 
ogy svájci női karkötő- vagy férfi zsebórát | 

lm cipőjét a rég bevált 

harry clpőpasztóvai tisztítja | 
Külön jutnlomképen az órán kívül ÍÉ

3 fehér, faragott | 
kétágyas hálószoba | 

berendezést |
osztunk ki i

Gyűjtse a HARRY-betűket! | 
Olvassa cl az üzletekben kifüggesztett 

nyeremény feltételeinket 
HARRY-paszta jobb a legjobbnál! K
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— „Édes egy vezérünk!“ Mikor most két esz
tendeje Thájlával való eljegyzésének ezüst
lakodalmát ülte, oh emlékszünk azokra a szí
nészi szónoklatokra a Magyar Színház dísz
estéjén, a könytől, méztől és a rajongás meg
olvadt aranyától csurgó, nyelvek hangos 
harangját ékára, a lábai elé bocsájtott babér
koszorúkra, amelyeknek szalagjaiból selyem 
járdát húzhattak volna, a Nemzetitől a Blaha 
Lujza-szinházig és a félkörbe sorakozott, tagok 
sűrűjére, a lelkesedésükre, a meghatottságukra 
s odaadásukra amelylyel a vezér daliás alak
jára néztek, s ha nincs ott rendező, ügyelő, 
hát imádatukban megrohanták volna s folyé
konyává olvadva mosták volna körül a vezér 
térdeit. Meg a sajtó, a kritikusok, a rovat
vezetők, kommüniké-csőszök, oh még a fülünk
ben van az ünnepi csatazaj, amivel pajzsukra 
emelték a vezért! A vezérnek akkor öt szín
háza volt. A vezér most elment a templomba, 
huszonöt esztendős házassági fordulóját ünne
pelni. A vezért az ezüstlakodalmára két-három 
hűséges kutyaszivii régi bohém komédiás kí
sérte el mindazok közül a művészek, művész
nők közül, színházi ragadnokok közül, akik 
huszonöt esztendőn keresztül rajongtak a 
zseniális Beöthy ért, akiket fölfedezett, akiket 
tanított, akiknek nevet, hangot, életet és 
á contot adott. Édes egy vezérünk. A sereg, 
amely egymást püfölvo, ráncigálva tolakodott 
a vezér szómé elé és háta mögé, elpárolgott, 
sehol se volt a Beöthy László legezüstösebb 
ünnepnapján. Nem értek rá elmenni a 
templomba, gratulálni Beöthy Lacinak: éd<9.<? 

ve«írenine7c, drága fővezéremnek! Hogynp, 
most éjjel nappal úgy el vannak szegények 
foglalva! S a magyar közélet és művészet 
csupa szenzáció, persze nincs hely a lapokban 
se egy meleg kis megemlékezésre, mikor ezüst
lakodalmát üli a zseniális Beöthy Laci, aki 
annyi szenzációt'; adott a színházi rovatnak, a 
modern magyar színpadnak koszorús vivó- 
championja, aki korszakot jelent a magyar 
színpad életében. Nem, mert ennek a lakoda
lomnak az ezüstjéből nem esik a conto, se 
kommüniké! Pfuj, hívek, barátok, rajongók, 
kísérők, asztalfellcpők, gibicek, talpnyalnokok! 
Akiknek a nyelve konjunktúrára forog, csak 
az a talp édes nekik, amelynek jól megy. 
A politikától, a közgazdaságtól eltanulta ezt a 
kegyetlen, nemtelen tempót a csupasziv, 
bohém művészvilág. A múlt, az ember, az ér
dem nem számit ebben a városban. Csak aki
nek jelene van, akinek a zsebe teli, van hata
lommal és a zsebe pénzzel! Akiből ma nincs 
hasznunk, azt eltemetjük. De mihelyt újra 
színháza .lesz Beöthy Lacinak, csak egy szín
háza. rögtön visszafordúl a sereg, hajrá, le 
fogják egymást gázolni, hogy melyiknek a I 
nyelve zendiiljön fel legelőször a talpa körül: I 
édes egy vezérem! Drága fővezérem, aranyos 
Lacikám! «

— Méhészeti kiállítás a Városltgotbcn. A Magyar Mé
hészeti Egyesület n városligeti VnjdahunyadvAr rcnais- 
sancc-épüHetében méhészeti kiállítást rendezett, amelyet I 
vasárnap délelőtt nyitottak meg. Szilagy Zol tón elnök I 
üdvözölte a megjelenteket és hangoztatta a méhészet I 
fontosságát, amely tervszerű gazdálkodás mellolt az or- I 
szagnak jelentős export iparága is lehet. Schandl Kdroly I 
államtitkár kijelentette, hogy n méhészet fejlesztésére I 
n kormány a legnagyobb gondot fordítja. Különösen fon- I 
fos n termeién fojlicsztéso érdekében a méhészettel foglal- 1 
hozók országos megszervezése. j

— Két expresszvonat összeütközése Saint- I
Denisbeu. Parisból jelentik A Rcggel-nék: A I 
Köln—Brüsszel—Páris-i expresszvonat Saint- 
Denishen összeütközött a Liliéből jövő expressz- 
vonallal. Három ember életét vesztette, 31-en I 
megsebesültek, közülük négyen súlyosan. i

— Hatalmas majortiu pusztított az Eszter- 
házy-hitbizomány területén. Székesfehérvárról 
jelenti telefonon A Reggel tudósítója: Szom
baton délelőtt, a murakercszturi Eszterházy 
'Zsigmond-féle hitbizonümyhoz tartozó János- 
jnajorban a kazlukba fölhalmozott szalma 
eddig ismeretlen okból kigyulladt és a tűz I 
csakhamar átcsapott a gazdasági épületekre I

A kevésszámú majorbeli cselédség teljesen I 
tehetetlen volt a tűzzel .szemben és a komoly | 
mentési 
kezdeni, 
segítség 
feszített 
gabona-... ......„..... ______
egész sor gazdasági épületet is elhamvasztott. 
A kár fölbecsülhetetlcn.

— Chaplin szívbajban megbetegedett Berlin
ből táviratozzak A Reggelnek: Los Angelesből 
érkezett jelentés szerint Charlie Chaplin szív
bajban megbetegedett. Állapota aggasztó és 
egyelőre nem. filmezik.

munkálatokat csak akkor tudták meg
amikor a környékbeli községekből 

érkezett. A tüzet, csak félnapi meg- 
ninnka után tudták lokalizálni. A 
és takarmánykészleten kívül a tűz

P0RT0R0SE
az Adria előkelő homokatrondos fürdőhelye

Paiace, Riviéra ős san-Lorenzo Hotelok 
pompás kényelemmel berendezett 31)0 szobával a 
tengerparton. — l’álmuligotok, hatalmas parkok. 
Anynlugsós fürdők, tengeri sós Inhnlatórium, 
Iszap- és villan,vgyógyiiczclés. Egész éven át nyitva 
Napi penzió 35-60 llrfilo. - Klíflnfi IraBCia 
Konyha, oyermeKefmeií külön tíiöl Ikus efla ’út, 

i Prospektust küld, szobtirozerválásokat eszközöl:
GOSULICH TMESTI MrtjGzASÍ TÁRSASÉ 
Dadapest Vll, Thököiy-ui 2, let.: Józsei 14*13
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nyilatkozik a tandíj- és tankönyvdrágaságról és a 
tanárok fegyelmi ügyeinek revíziójáról 

Tandijmérséklés helyett tandijemelés fenyeget az egyetemen — Nem tud. segíteni 
a tankönyvdrágaságon sem

(A llcíind tudósítójától.) A főváros közoktatásügyi bi
zottságának legközelebbi ülésén a tandíjak és a tanköny
veit indokolatlan drdyasdrja kerül szóba, amely a szegény- 
sorsú szülők szóméra szinte lehetetlenné teszi, hogy 
gyermekeiket iskolába jdrassdk. A demokratikus idők 
tagjai éppen ezért el vannak szánva arra, hogy

energikus akciót indítanak n tandíj és a tankönyvek 
Arának mérséklése érdekében.

Ezzel az akcióval párhuzamosan közbe akarnak Jdrni a 
kultuszminisztériumban is, hogy a főváros iskoláinak 
tandíjával együtt mérsékelhetők legyenek az állami isko
lák tandijai és nz itt használt tankönyvek árai is. 
A Ileggel munkatársa beszélt ebben nz ügyben

Klebelsberg Kunó gróf
vallás- és közoktatásügyi miniszterrel’, aki a következő
ket mondotta:

— Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy 
az állami iskolák tandíja korántsem olyan ma
gas, hogy mérséklése érdekében bármiféle 
akcióra lenne szükség. De ettől függetlenül is 
a tandíjak mai összegükben vannak 
tárca büdzséjébe beállítva,

fnudijmórsékJésről tehát annál
lehet szó, mivel ez az intézkedés

büdzsét fölborítaná.
Azt mindenesetre el kell ismerni, hogy a tan-

a kultusz-

kevésbé 
az egész

CTXjitjaBomap<8i!gmaRnz

| — Szerdán uj tárgyalás Jesz az Esküdt-por.
I ben. E hét szerdáján újból a Töreky-tanács 
I elé kerül Esküdt, Lajos és társainak bünpöre. 
I Amikor ugyanis a biintetőtörycnyszék meg

hozta Ítéletet ebben a bonyolult hünpörben és 
Esküdtet ötesztendei fegynázra ítélte, Tömöri 
Angola büntetését pedig az elszenvedett vizs
gálattal kitöltöttnek vette, Tömöri Angolára 
vonatkozóan egy vádpontban elfelejtett ítéle
tet hozni. Ez úgy eshetett meg, hogy a neve
zetes hünpörben közel 100 vádpont szerepelt. 
A kifelejtett vádpont a dr. Kenedy György- 
féle szállításokra vonatkozik és ezt a hiányt 
most az ítélőtáblán dr. Kendy Elemér referens 
bíró vette észre, amire a tábla, az összes ira
tokat visszaküldte a Töreky-tanáeshoz. A Ke
nedy György-féle ügyben is meg vesztegetésre 
irányuló bűnsegéd! btinrészesség címén emelt 

| vádat Tömöri Angola ellen az ügyészség. A 
| főtárgyaláson seregével szerepelt az ilyen vád 

Tömöri ellen és ezek alól a bíróság fölmentette, 
így a szerdára kitűzött fióktárgyalás előre
láthatóan gyors lefolyású lesz és fölmentő 
ítélettel fog végződni. Tanúként csak Esküdt 
Lajost fogják kihallgatni. Sokan úgy vélik, 
hogy Esküdt, aki már nagyon unja magát a 
fogságban, ezt az alkalmat újból meg fogja 
ragadni, hogy „nagy jelenetet" rögtönözzön és 
állítólag újabb leleplezésekkel fog előállni. A 
valószínűség azonban amellett szól, hogy az 
újabb leleplezés is elmarad, mert Töreky ta
nácselnök nem fogja megengedni, hogy Esküdt 
a tárgytól elkalandozzék.

— Gróf Károlyi József a múlt hét csütörtökjén 
érkezett Lsqueitlóba, Székesfehérvárról jelenti 
telefonon A Reggel tudósítója: Gróf Károlyi 
József, Székesfehérvár nemzetgyűlési képvise
lője, a királyi család látogatására családjával 
együtt ismét Leaucitióba utazott. A gróf csa
ládja már egy héttel ezelőtt elutazott Spanyol
országba, fiiig Károlyi József a múlt hót kedd
jén indult el és csütörtökön délután érkezett 
meg San Sebastianba. Amint A Reggel munka
társa beavatott helyről értesül, gróf Károlyi 
Józsefet San Scbastianban gróf Cziráky József 
várta, aki másfél hónapig helyettesítette Ká
rolyit; a királyi családnál. Cziráky informálta 
Károlyit a királyi család helyzetéről é?; nicflcu- 
folta előíte a lapoknak azt a híradását, hogy a 
királyi család Angliába költözne. Gróf Ká
rolyi gróf Czirákyval még csütörtökön délután 
LeQueitlóba utazott, ahol 7Ata királyné rögtön 
kihallgatáson fogadta a két grófot. A királyné 
melegen érdeklődött Beniczky Ödön ügye, va
lamint a körmendi legitimista zászlóbontás 
eseményei iránt. A kihallgatás után megjelent 
Ottó királyit is, aki gróf Károlyit ezzel fo
gadta: „Kedves gróf Károlyi, mondja, mi új
ság MagyarorszáfjonT' Károlyi a kis királyfi
nak is másfél órán keresztül rcfei ' 
újabb magyarországi események

— Világostól Trianonig. Ma jel' 
könyvpiacon l’et’aő Sándor ii ri'n 
mányi’, 
könyv: 
ország 
tegnap 
tikét ad a mai Magyarorsz „ 
hataimns tanulmány még jelentős

meg a 
banul- 

,.t,.........  ... , oldalas
Vilá.goAó! Trianonig. (A mai Magyar- 
kíaic-'kuláf'a.) A mii a tegnapéiul I és 
Magyarországa mellett, részletes kri- 

szágról is és igy a 
j ‘ " publicisz

tikai csatákra fog alkalmai adni. Felhő Sán
dor könyvének részletei ismerir.'é.-ére és bírá
latára A Regei legközelebbi számában té
rünk vissza.

könyvek nagyon drágák. De, sajnos, a tan
könyvdrágaság csökkentése sem könnyű föl
adat. Nagy örömmel venném, ha akadnának 
magánvállalatok, amelyek a tankönyveket ol
csóbban tudnák előállítani, de ezt szinte ki
zártnak tekinthetjük. Ami végül az egyetemi 
tandíjat illeti, mérséklésről természetesen Ft 
sem lehet szó. Arról, hogy

lesz-o egyetemi tandijemelés,
egyelőre nem nyilatkozhatom, mert, ennek 
szükségességét csak az illetékes hatóságok és 
az érdekeltségek meghallgatása után állapít
hatjuk meg.

Munkatársunk végül szóbahozta
a fegyelmi utón elbocsátott tanárok ügyének revízióját, 

amelyre vonatkozóan a kultuszminiszter n következőket 
mondotta:

— A revízió érdekében történtek már lépé
sek és ha konkrét esetekben fordulnak hozzám 
a revízióra vonatkozó kéréssel, ezt csaknem 
kivétel nélkül el szoktam rendelni.

Az össze! előreláthatóan még több revízióra 
fog sor korülni,

a fegyelmi ügyek általános revíziójának elren
deléséről azonban nincs szó.

— Egy kerékpáros halálos szerencsétlensége 
a Nagykovácsi-uton. Vasárnap délután Buda
pest mellett, a Nagykovácsi-uton, halálosvégü 
'kerékpáros szerencsétlenség történt, amelynek 
áldozata Bognár András Lajos 25 éves cuk
rászsegéd. Bognár kerékpárján Budapest felé 
tartott, araikor a Nagy kov ács i-ut egyik lejtős 
részén neki vágódott ogy utszéli fának. Az ösz- 
szeiitközés olyan erős volt, hogy Bognár esz
méletlenül terült cl a földön. A szerencsétlen
ségnek szemtanúja nem volt és csak néhány 
órával később akadt rá e>gy arra haladó autó 
soffőrje a vérében fetrengő emberre. A soffőr 
a szerencsétlenül járt Bognár András Lajost 
autóján azonnal behozta Budapestre az Uj 
Szent János (kórháziba. Az orvosok azonnal 
ápolás alá. vették az eszméletlen állapotban 
levő Bognárt és megállapították, hogy az 
összeütközés következtében a szerencsétlen em
ber feje a szó szoros értelmében teljesen ösz- 
szeroncsolódott. Az orvosi kezelés azonban 
már nem tudott segíteni, mert Bognár kevés
sel a kórházba való szállítása után meghalt.

— Painlevé a Népszövetség előtt kifejti 
Franciaország külpolitikáját. Páriából távira
tozzék: Painlevé miniszterelnök jelen lesz a 
Nemzetek Szövetségének meg’nyitó ülésén és 
kifejti Franciaország külpolitikáját.

— Fényes nappal kiraboltak és leütöttek egy
bankpénztárost. Winnipegből jelentik A Reg- 
gcl-nek: A város egyik l egforgalma
sabb utcáján fényes nappal öt útonálló meg
támadta a Winnipeg! Villamossági Társaság 
pénz árt os át. és elrabolta tőle a munkások szá
mává magával vitt 87.000 dollár munkabért. 
A pénztárost revolverfokkal fejére mért üté
sekkel leteritették. A rablók elmenekültek.
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A Reggel tudósítója páncélautón végigjárta 
a marokkói borzalmak frontját 

a győzelmes francia offenziva hajnalán
Paris, augusztus 15.

Tangerből jelentik: A francia csapatoknak 
Oue&ran környékén fenyegető előrenyomulása 
következtében

a riff-kabilok Szűk el Arbából észak felé 
menekülnek.

Az ottani törzsek fölajánlották a franciáknak, 
hogy megadják magukat. Az ouezzani franica, 
csapatok a lázadók legrejtettebb búvóhelyeit 
is elérték, megtisztították az egész terepet és a 
spanyol csapatokhoz csatlakozó szilárd vé
delmi állásokat rendeztek be. (Havas.)

Ouezzan, augusztus 4.
Röpülőpostával érkezett.

(A Reggel harctéri tudósítójától.) Itt vagyok 
a francia fronton, a nagy támadás előestéjén. 
Most először történik, licgy a franciák és a 
spanyolok közös hadműveleteket kezdenek a 
szívós ellenség ellen. Frcydcnberg ezredes, 
Goureau és Riquelme tábornok állanak ennek 
a nagy közös akciónak élén, amelytől azt vár
ják, hogy végül is meg fogja szabadítani 
Marokkót Abd el Krím hordáitól, amelyek 
eddig csak azért voltak erősek, mert

Krím katonái között. Kiisszuk az utolsó üveg 
bort, amelyet a rablók szívesek voltak meg
hagyni ás kaisserát eszünk hozzá, ezt a nagy
szerű arab kenyeret. Defrére ezredes megdi
cséri a fiatal Brunt. Nehezen válunk meg 
ezektől a vakmerő fiataloktól, már egy óra óta 
ülünk itt, nekem pedig 200 kilométeres utam 
van még Kalaáig, ahonnan Billotte tábornok 
készül döntő csapást mérni a riffelcre. Kelten 
indulunk De la Fuye hadnaggyal egy kis 
páncélautón, de alig hogy öt kilométert robo
gunk, egy velünk szembejövő tankcsapat föl
tartóztat: — Nézzék, ott az ég alján ezt föl- 
pirosló tüzet. A harmadik falu lángol tegnap 
éjszaka óta. — Száguldunk tovább, már füst
felhők borítják a napot és néhány perc múlva 

az égő falu közvetlen közelében vagyunk.
Serafának hívják ezt a kis falut, asszonyok,

gyermekek, öregek kint állnak a mezőn és 
valami rémitő fásultsággal nézik, hogyan 
pusztul el az otthonuk, a betevő falatjuk, 
mindenük.

— Önök itt büntetést látnak — mondja a falu 
közelében álló francia csapat parancsnoka —, 
mert a mi bcnsziilött híveink könyörtelenek. 
És igazuk v>a. Ennek a falunak lakosai ki- 
raboltak mindenkit, aki közéjük került és 
mindent, ahová ők kerültek. Megtaláltuk ná
luk a szőnyegeket, bútorokul, fegyvereket, 
konzerveket, amit tőlünk raboltak. Letartóz
tattuk a főbünösöket és el akartuk innen szál
lítani őket anélkül, hogy általános megtorlást 
alkalmazzunk. Do a mi bensziilöít barátaink 
nem ismernek kegyelmet, az ő elvük szemet 
szemért, fogat-fogért: ezért lángol Ser a fa.

Sietünk vissza Ouezzába a borzalmak földjén 
ről, azután tovább Kalaába, Billotte tábornok" 
hoz, hogy ott is

lássam a nagy francia offenziva elő
készületeit.

Olyan ut vezet oda, amelynek nem valami jő 
hire van, ahol könnyen éri az embert egy jól 
célzott riff-kabil golyó. Miért? Semmiért!'

Honionnay István

Száz milliárd államhitelt Kér 
a szabómesterek országos Kongresszusa

gyújtogattak, gyilkoltak, raboltak a meg
rémült falvakban.

Reggel 3 órakor indulunk Ouezzanból Defrére 
ezredessel, Goureau tábornok vezérkari főnö
kével, Giacomini századossal és a vezérkar 
többi tisztjeivel. Két golyószóró páncélos autó 
kisér bennünket, amelyeknek a fiatal De la 
Fuye hadnagy a parancsnoka. Forró naptól áttü- 
zesedett utakon robog az autónk. Nyugodtan 
ülünk benne, mert De la Fuye hadnagy pán
célkocsijának magas kupolájából messze át
tekinti a vidéket.

Sehol senki, egyetlen élőlény sem, mintha 
kipusztult volna minden élet.

Szobakor tilt a Beni-Masmouda törzs árulása, 
amelynek főnöke azzal fordult a tábornokhoz:

— Mi szakítunk a riffekkel, egyetlen lövést 
sem fogunk leadni a franciákra. Csak élelmet 
szállítunk Abd el Krímnek, mert erre kény
szerít bennünket.

A franciák nem nagyon hittek ebben a jóin
dulata semlegességben és igazuk volt. A jám
bor Beni-Masmoudák lépten-nyomon megtá
madták menetelő oszlopaikat és Jd/fosztott;\|k 
a francia trónt. Az egész vidék, amerre ezek 
a „franciabarátok" jártak, csupa pusztulás, 

minden föl van itt perzselve, »még a fák 
lombja is üszkösen mered az égnek.

A távolban dörög az ágyú, Frcydcnberg ezre
des előkészíti a nagy támadást. Sebesült nyö
szörgését halljuk, megáll az egyik autó és 
fölvesz az árokból egy kegyetlenül megcsonkí
tott legionistát. Ilyen a Beni-Masmoudák 
.semlegessége, ezt a franciák nem fogják el
felejteni. Borzalmas a hőség, szemünket va
kítja a nap, a szánk kiszárad a szomjúságtól. 
Magányosan álló fehér épület közelébe érke
zünk. Souk cl Árba du Gharb. Tizennyolc
éves fiatalember vágtat felénk lovon, ingujj
ban, Brun ezredes fia, aki a tazai front pa
rancsnoka. Van egy pár ilyen fiatal fiú a 
francia csapatokban, akikről legendákat me
sélnek. A két Brun, a Villcmainek, Murát her
ceg az első órától kezdve ott állnak az első 
sorban, szinte nem is alszanak, sosem teszik 
le a fegyvert. A benszülöttckct is megmozdí
tották a franciák mellett, de ezek nem harcra 
termett emberek, a békét kedvelik, a földjü
ket szeretnék művelni. Itt Souk cl Arbában 
áll a Villcmainek háza, amelyet

a riffek teljesen kiraboltak, még a könyve- 
kelt is elvitték,

- úgy látszik, sok könyvbarát van Abd el

(A Reggel tudósítójától.) A Szabómesterek 
Országos Szövetségé vasárnap tartotta orszá
gos jubileumi kongresszusát, fönnállásának 
húszéves évfordulója a lkai ni álból. A kongresz- 
szust megelőzően szombat este ünnepi lakoma 
volt, amelyen fölavatták a szövetség nagy 
ezüst diszserlegét. Több mint kétszáz szövet
ségi képviselő jött össze.

Horváth György szövetségi elnök köszöntötte a vendd- 
geket. A sorlcgavató beszédet Knn<«« József országos ul- 
elnök tartotta. Kerékgyártó miniszteri biztos a kormány 
nevében üdvözölte a szövetségot. Beszéltek még Szdvay 
Gyula kamarai főtitkár, Naményi Iparegyesületi titkár, 
Vértes Emil, Iiolezer Sándor, Bartha Artúr, Vágó Jenő, 
Mór Jenő, Gerö Dávid é6 Frank Izidor. Végül felolvasták 
az üdvözlő táviratokat és leveleket, köztük Ugrón Gábor 
és Fábián Béla nemzetgyűlési képviselőkét.

Vasárnap délelőtt
a kongresszus

megnyitása után KerdJcpi/dríó miniszteri biztos tolmá
csolta a kereskedelemügyi kormány üdvözletét, azután 
báró Szterényl József, a kongresszus védője, tartott nagy
hatású megnyitó beszédet. Kívánja a kisipari hileliigy 
fejlesztését A napirenden elfogadták Lajta Rezső határo
zati javaslatát az egységes munkabéreit és az egységes 
kikészítést ■munka bevezetésére. Elfogadták továbbá azt a 
határozati javaslatot, hogy kérjék a kormánytól

a tarifáiig kereskedelmi szerződésekre vonatkozó folyó 
tárgyalások sürgős befejezését,

a tárgyalásban velünk még nem levő államokkal ezeknek 
sürgős megindítását. A Javaslathoz báró Szterényl Jó
zsef, Székely Árpád (Kaposvár) szóltak hozzá. Lukács 
Kálmán n vámhivatalok tévedései ellen kér orvoslást. 
J dí/ő Jenő szövetségi igazgató mngúllapltj.n, hogy meg
felelő vdmleszállitdsolc mellett 20%-kal lehetne lesidllila.il 
a magyar ruhaárakat. Vita Emil ny. tanácsnok imnerteti 
a kisipari hitel kérdését. Fölhívja a kormányt, hogy az 
eddigi. 50 millióidon fölül, további, lehetőleg alacsony ko
ma! telelii, esetleg

100 milliárd korona állambitelt adjon a Pénzintézeti 
Központ utján.

sürgősebb megváltoztatásához. Krausz József szövetségi 
alelnök javaslatára elfogadták, hogy a kongresszus fölir 
a kormányhoz, hogy a legsürgősebben intézkedjék a fö
löslegessé váll hatósági és állami közüzemek megszünte
tése iránt. Lajta liezső az előterjesztéseket a kereskede
lemügyi kormány jelenlevő képviselőjének figyelmébe 
ajánlja. Madarász József (I’écs), Licht marin Ernő, Frank 
Izidor (Debrecen), Roscnllial Dezső (Újpest) szakmabeli 
panaszokat terjesztettek elő, végül Vékony Sándor sza- 
básztnnúr javaslatára elhatározták, hogy szabászait aka
démiát állítanak föl.

Horváth, György elnök rövid zárószaval után a kon
gresszus véget ért.

✓
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A debreceni saKKverseny 
mestermérKőzésének hetedik fordulója 

Vasárnapi főtorna-eredmények
Debrecen, augusztus 16.

(A Reggel tudósilójától.) A Maróczy-jubi
leumi eakkverseny szombati napján igen érde
kes végjátók-megí’ejtési versenyt bonyolítót lak’ 
le. Kubbcl orosz végjátékszerző hat nehéz föl- 
adványána-k megfejtésében vetélkedtek a mes
terek, akik közül a.« Mső dijat a varsói Przc- 
piorka nyerte meg. Második a rigai Matlison 
lett, a harmadik a zürichi Johncr és a negye
dik a budapesti lfavassy. Vasárnap rendkívül 
nagy érdeklődés közben folyt le a mesterek 
mérkőzésének halódik fordulója.

Az eredmény a következő: Kmoch (Becs) győzöl* S'ei- 
ner (Budapest) ellen, Tarlakower (Paris) győzött Matli
son 'Riga) ebien. Eldöntetlenül végződtől, a következő 
játszmák: Vajda (Budapest) és I'rokvs (Prága) közt, 
Scitz (Angsburg) és Havasi (Budapest) közt, Nagy (Deb
recen' és y/srírrlos (Sarnjevo) közt, l'u/to"ics (Zágráb) és 
Johné,- (Zürich) közt.

A t'fisdrn<»/>l fűtőmű eredménye a következő: Első cső-. 
pnvVApsclieitek (Riga) győzött Föld.’ssy (Bi. lej ed) ellen, 
Krlvoss (Budapest) győzött Ilerz (Budapc.-I) ellen, lléthy 
(Budapest) győzött Sárltözy (Budapest) e lén, Jakab (Bu
dapest) és Ildez (Budapest) közt a Játszma eldöntetlen. 
Maaodik csoport: Demeter (Székosfehérv.’>» győzött Balog 
(Erdély) ebien, Sárga (Budapest) győzött lleim (Buda
pest) ellen. Eldöntetlenül végződtek a játszmák Krcnosz 
(Budapest) és Sehwciger (Budapest), tovább;' Miil’v* 
(Ausztria) és Höhnlingcr (Ausztria) közt

A<io?;r/nn újpesti kiküldött az egyre Jobban terjedő ruha
hitelezés korlátozását kéri. A kisipari hitel ügyében a 
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Bodrogiig József, az Omkc titkárának indítványára a 
kongresszus ragaszkodik a forgalmi adó rendszerének leg-

hog.v Budapesten a Városligetben (Széchenvl- 
Hzigcl) megnyílt kertészeti kiállítás fénypontja az

Az első Szent istván-dij
az^uj lőversenypályántSn&ftvápy Pásztó A városligeti gyöpön 36 évvel ezelőtt futották az első 

7/ent tstváu-dijnt. A dij 35.000 pengő forint volt. Gróf 
Batthyány Elemér, aki a nagy dijat kreálta, talán maga 
som sejtette, Imgy ez lesz a magyar lóv rscnj iizi inben 
minden idők legnépszerűbb versenye.

A régi Széni 1 stván-dijaknl Jó lovak rossz lovakkal föl 
vallva nyerlek. Do amióta az clnvult propozic lókat a több 
anyag Javára megváltoztatták, mindig az igazi klasszis 
érvényesült. Az idei Szent István-dij annyiban fog kü
lönbözni az előzőktől, hogy c nagy díjban még sohasem 
találkozott olyan ydiogatotl, előkelő társaság,' mint az 
}«<■*’. A reszt vevők cgytbl-egyig clsőklasszisu lovak. Van 
bn!J11 rnr n"í ’' i I'L,uJcn-1'í nyerő és mindegyik nevé
hez fűződik valumi számottevő turftrofea. A nagy dij 
érdekességét növeli az a körülmény, hogy mindcai/i/v á’:ni "/"r \vrf dt ?ta,rU,°* S«ní István-dij Jelöltjét.
T';11' «*'t Mutatós, a narancssárga

hercegi ilrcsnzt Jlcbcon, a sörkirály színeit Csavargó 11. 
vagy Ingram, n Ixisvari-ménest l’lgnouf képviseli. 

nchíi tliő " fogadókra. Az esélyek tol- 
Ím,°Jti»zti' n C' nappal n verseny lelutú. u élőt', meg-

’litó.cg som lehet a valószínű győztesre rámulr.tnl. 
Íbuí /unX.?'k"S"'b 1 visszatükrözi a könyvesek fogn-
nnnr V,.' "’.'í ”f' hétszeres pénzzel jóformáninntICioí hSn. . In,'g' favorit pozíciójút. Hrehcr-
KniCn 'ríi lnrIH0' S r,‘.v"rU. míg Csavargó II., 1’ignouf, 
Pl ni ó nedi.1,’ li'.’i , Vak Bottyán és Helieo.i 8:1,
IiMiiJmaL b’ífr#iPt •“ 1<(|nyvesek jegyzék ón. do 
qnehlHlril0 öidulimK: Mutatós (GO’J Schejbal,
H S/n • t 'w') >1’" n ’ J'Síivnrgó 11. (51) vagy Ingram 
Bottván HfiVH V’ mfnz"r/R I”0? T’ Helieon (l'l) Stolz. Vak 
Boltján (IGA) I, Pimpó (51) Gulyás, Tündi (16’Zi) Müllor.

.aaanBseaBaBiaiistinaaBasasaeBaaaiiaeaeB.
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PALUGYAI
•aiici-nél

Nagymező-uitsa 42. szám
FlőkU&let i Vilmos esásKér*>uf 5. ss.

szőrme bundákat

faiskolai rt pavillonjn és kis kertjo

mindenkinek ingyen küldi meg az

Ungftvávy foőiszltó 
faiskolai rt az augusztus 11-ón megjelenő 
vaskos, gazd'gon illusztrált árjegyzékét és

érdeke, hogy megtekintse az

” gyermekkabfttot (olcsóbb a posztónál)
Ti

% Kedvező flsetésl
\ föltételek!
X-...

Unafiviipy jCászló
rt pazar fénnyel berendezett fővárosi irodáját. 

’■ ... ........... . .............“

sz. alá
Telelőn: József 152-07

lesidllila.il


1925 augusztus 17. 11

és benmapa^ a dwfáaság
(A Reg (jel tudósítójától.) Vezércikkek, par

lamenti beszédek, statisztikák, grafikonok és a 
jó ég tudja hányféle elmem ü segítségével ki
analizálták, megállapították, úgyszólván kite
nyésztették a bacillusait annak a drágaságnak, 
amely tűrhetetlen teherré teszi életünket s 
lassan megőrli e keserves küzködésre Ítélt 
nemzedék munkakedvét és életerejét. S amikor 
mar mindenki körülbelül tisztában van azzal, 
hogy

az állami igazgatás szörnyű súlya, a di- 
Lasztériális mintára szabott magyar poli
tika és gazdasági adminisztráció elvisel

hetetlen költségei teszik lehetetlenné,
hogy a magyar glóbuszon az élelmiszerek, 
iparcikkek s minden egyéb életszükséglet ára, 
ha nem is a környező, de sokkal magasabb 
munkabérekkel dolgozó nyugati államuk szín
vonalához alkalmazkodjék, akkor a magyar 
királyi minisztérium nagy apparátussal beha
rangozott nyilatkozatban bejelenti, hogy 
amennyiben a kereskedők továbbra is drágán 
mérik a portékájukat, újra életbeléptetik az 
uzsoratörvényt! Ez a fenyegető magisztrális 
nyilatkozat nemcsak azért kétségbeejtő, mert 
föl teszi e város és az egész ország lakosságá
ról, hogy nincsen tisztában a legelemibb gaz
dasági jelenségek okával, hanem azért is. mert 
c nyilatkozat után semmi reményünk sincsen 
arra, hogy okos és óvatos politikával b látható 
időben kiszabadítjuk ezt az annyi gonddal küz- 
ködő országot tenger bajából. A háborús igaz
gatás mérge olyan kiirthatni Púul belevetette 
megát a magyar kormányzati apparátusba és 
a közvéleménynek olyan fegyvertelenül kell, 
hála a hatéves kurzuspolilikondszcmbeszál- 

biüokráciával, 
1 nem csökken, 
élet beléptetik a

Innia e fölényes és hatalmas 
hogy valószínű, ha a drágaság 
mint ahogy nem csökkenhet, c ____ ...............
háboríts és forradalmi törvényhozás e legundo
kabb lkát és elölről kezdik a kereskedők és 
iparosok sa nyargatásút, pénzügyi iogdm ege le
kéi üldözését a közismert hiisorsos ( ('.Idájára, 
aki kényes helyzetben

kidobta a divánt
s ezzel akarta elhárítani a családi életét fenye
gető veszedelmet. Pedig hiábavaló e rendőri 
nekilendülés, addig, amíg a. drágaság három 
nagy forrását ki nem szárítják, addig újból 
meg újból elborítja szennyes hullámaival a 
magyar életet. E három forrás közül az e’ső, 
állami szükségleteink lulnagy volta.

Túlsók a hivatal,
nemcsak a hivatali! >k, túlságos nagy e hiva
talok hatásköre s túlságosan sűrűn avatkozik 
az életünkbe. Nem bírjuk e hivatal terhét, 
amelynek költségeit ant idea o’-ratikus, de na
gyon kényelmesen beszedhető adókkal, vámok
kal, illetékekké^, fogyasztási ad >val redőzzük. 
A drágaság második oka, a magyar gazdasági 
élet szervezetlensége és egycnsulyozallan álla
pota.

Egy-kél érdekcsoport uralkodik az ország 
gazdasági életén.

Néhány nagy gyáros kedvéért, ujjúinkon lehet 
megszámlálni őket, 50—100%-kal megdrágítjuk 
a legfontosabb iparcikkek' árát. A gyapot
szövetek horribilis vámjából csak egy-két 
nagyiparosnak van milliós haszna. A magyar 
paraszt még ma is csizmaparitásban számol 
s mivel a csizma árát kót-három iparbáró bőr
gyárainak érdekében alaposan megdrágítjuk, 
drágábban kell megfizetnünk mindennapi ke
nyerünket is. S a harmadik oka a drágaság
nak a magyar Pató Pálak uralma. A lüktető, 
izzó, pillanatnyi elhatározás^ és acélos cselek
vést követelő modern kapitalista világban

Urambátyáimék tcin pájában
intézik ügyeinket. Szerződést, kötünk az ola
szokkal, a franciáikkal, Amerikával, az egész 
világgal, csak azokkal az országokkal nem, 
ahová terményeink 90%-át kivisszük sahor.- 
nan ipari szükségletünk 90%-át födözzük. Itt
hon ragadt a barackunk, most majd itthon ra
gud a szilvánk, amely Krogu.jevacból fele
annyi pénzért jut el Becsbe, mint a Dunán
túlról.

Itt mindenre ráérnek az urak, hiszen őket 
nem hajtja semmi s őket a paraszt csizmája 

soha ez életbon nem szorította. __

Hogy mennyire elmaradt ez a bölcs igazgatás 
a világtól, arra legjobb példa a magyar ki
rályi posta. A posta nem hivatal, a posta üzlet, 
ugyan másodlagos üzlet és az a föladata, hogy 
meggyorsítsa és olcsóvá tegye a közlekedést. 
A posta üzemének anyagi kiadása kevés, az 
anyagok drágulásával a posta igazgatása nem 
védekezhetik. Már most, a magyar posta 
60%-kai megcsökkent ország forgalmát látja, cl, 
személyzeti létszáma 50%-kai csökkent, a ta
rifái azonban a béketarifához viszonyítva 
110—133%-kal magasabbak, a sürgönyök dija a 
szomszédos országokba 66%-kal, Német
országba 138%-ka 1 s a nemzetközi telefon
beszélgetések ára pedig 150%-kal emelkedett. 
Mi az eredmény?

A sürgönyök száma 170%’kal csökkent.
Viszont roppant erős pénzügyi érzéket árul el 
a postaigazgatós íg más téren. A magyar és az 
osztrák korona a világ pénzpiacán egyenlő 
értékkel bir, ha zugbankárnál váltom be koro
námat osztrák pénzre, legföljebb 1%-ot fizetek 
alkus'-.dij s minden egyéb dij fejében, de ha 
osztrák pénzt utalok át a posta utján, a nor
mális illetéken fölül két egész százalékot vasal 
be rajtam kurzusdifferencia fejében a magyar 
királyi posta! íme, a magyar t__ ’
gatásnak egy díszes példája! Talán 
itt kezdhetné a magyar királyi 
a z uzsora tör vények a I kaim ázását!

X A pesti tőzsde az általános 
lanylia.-ággal szemben, az elmúlt héten 
két napi magán forgalomban is, 
cl!entállá .t tanúsított. A forgalom ---------
szünetelt, de az árfolyamok nem hanyatlottak 

a hivatásos tőzsdejátékosok apró ''seprő 
kuli'szó lásán kívül a részvénypiac árszín
vonala nem hanyatlott. Bizonyos az. hogy uj 
vevő nemigen jelentkezik a piacon, de a 
komoly belérh kkol bíró papírok. úgy látszik, 
a lefolyt nagy válság két esztendeje alatt leg
nagyobb részi1’ ben olyan erőteljes kezekbe 
kerültek, hogy nagy gazdasági nyomás kell 
ahhoz, hogy a pillanatnyi szükséglet födözé- 
sére ezek a birtokosok papírállományuktól 
megváljanak. A legközelebbi hetek, elsősorban 
az ar:tás realizálása, mindenesetre lrnsszu 
hetekre eldönti a tőzsde jövő alakulását. 
Egyelőre a tőzsde várja a friss pénzt, a friss 
vevőket.

X Fölszabadítják 
vagyonokat? A .... 
egyedül Amerikával
Magyarország a háború előtti kölcsönös köve
teléseket és tartozásokat. Mig azonban, a ma
gyar gazdasági élet Angliának és Francia
országnak súlyos milliókkal volt adósa, addig 
Amerikával szemben követelésben voltunk s 
így nagyon fontos érdekünk fűződik ahhoz, 
liogy e kölcsönös leszámolások minél hamarabb 
és minél simább formában megtörténjenek. 
E tárgyalások előkészítésére és a vitás követe
lések tárgyában döntő vegyes bíróság megala
kít hsára az amerikai kormány meghatalma
zol I iát, Mr. E. U. Parkért, küldte a monarchia 
volt államaiba. Mr. Parkőr ezidő szerint Bécs
ijén tartózkodik s a legközelebbi napokban 
valószínűleg Rudapeslrc is ellátogat. Becsben 
azonban nemcsak a kölcsönös adósságok és 
követelések kiegyen] i léséről tárgyaltak, ha
nem Németország példájára azzal a kéréssel 
fordult az osztrák kormány Mr. Parkéi’ utján 
Washingtonba, hogy a háború kitörésekor le
foglalt osztrák vagyonokat az amerikai kor
mány szabadítsa föl, tekintettel arra, hogy az 
amerikai állampolgárok kártérítési és egyéb 
követelései az osztrák yiszontköveldések, állal 
bőv ni födözve vannak. Mivel a magyar állam
polgárok vagyonát, amelyeket a háború ki
törésekor lefoglaltak, mindczidcig zarva tartja 
az amerikai kormány, talán helyes volna 
ugyanilyen irányú akciót a magunk részéről is 
megindítani. •   ____________

UTÓDAI! 
gyermekruha-különlegességek üzlete 
IV, Párizsi-utca 1 (Váci-utca sarok)

F

Tulzsofolt raktár
miatt az összes gyermekruházati cikkek
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leszállított tao
ax Bssaes raktáron levő csy«r3TüeSicr«S&5- 
zaii cqJítkefiífoeas (1 évestől 16 éves korig)
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az amerikai magyar
A volt ellenséges országok közül 

nem számolta még le

_ Mielőtt az egyoteniro beirat- 
B kozn/innk, saját órdokükbon 
V forduljanak n Fonetikus Jogi 
a Szemináriumhoz, Budapest, 

Vil. kor., Dohúny-utca88.szám
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| Palackborárusitás és megrendelések fölvétele:
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Mikta-utca 13. Telefont Jóxseff 72-63

A legközelebbi hetekben
160 0 oldal terjedelemben

Tartós vászonból, bőrszíjjal

ISKOLATÁSK
ozer

Különféle iskolatáskából óriási választék.
PÁRBSi MAOV ÁnUHÁZ.RT

II. emelőt

Gazdasága, Péazilgyl 
és TOzsflefi Kíompass 

Kallós János szerkesztésében
Közli az 1924/25. évi legújabb adatokat 4500 

részvénytársaságról, bankokról, szövet
kezetekről, stb. Megjelenik a Pesti 

Tőzsde kiadásában. Előjegyzése
ket elfogad a kiadóhivatal: 

Budapest VIII, Bükk Szi
lárd-utca 9. szám alatt
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László Fülöp impressziói , 
egynapos budapesti látogatásáról

London, augusztus 14.
(A Reggel munkatársától.) Nemrégiben érke

zett vissza hampsteadi palotájába László Fü
löp, a világhírű festőművész, akit fölkerestem, 
hogy mondja el impresszióit budapesti látoga
tásáról, amelyet — amint emlékezetes — vá
ratlan elutazásával oly hirtelen megszakított,

— Kimondhatatlanul sajnálom — mondotta 
a mester —, hogy a sors akarata folytán meg
érkezésem után váratlanul mindjárt el kellett 
utaznom Budapestről. Boldogan mentem Buda- 
?estre, hisz oly rég nem voltam szülővárosom

on és annyira vártam már, hogy láthassam 
régi barátaimat! De csak egy napig lehettem 
Budapesten. Mégis, ez az egy nap is felejthe
tetlen marad nekem. Heggel kimentem

a temetőbe, szüleim sírjához,
délelőtt pedig megnéztem a múzeumot. Meg
lepődtem, sok képemre már alig emlékszem 
vissza. Délután Bárczy István államtitkár, 
akinek vendége voltam, fogadódélutánt rende
zett tiszteletemre Uri-utcai uj otthonában. De 
mielőtt a vendégek megérkeztek, táviratot 
kaptam, hogy 12 éves fiam, aki Brighton mel
lett jár iskolába, súlyosan megbetegedett, ope
rálni kell, állapota élctveszedelrnes. A délután 
folyamán feleségemnek nem is mertem meg
mondani a szomorú hirt, az esti vonattal 
azonban már cl kellett utaznunk. A délutáni 
fogadásnál ott voltak a kormány, a diplo
máciai kai’, a politika, irodalom és művészet 
előkelőségei. Alig hiányzott valaki azok közül, 
akiket negyedszázaddal azelőtt ismertem.

Nem is tudtam visszafojtani örömömet, 
amikor láttam, hogy Apponyi Albert gróf, 
akivel 28 éve nem beszéltem, milyen élet

erős és milyen fiatal.
Huszonnyolc évvel ezelőtt Éberhardon voltam 
Apponyi gróf vendége, amikor feleségét fes
tettem. A gróf nagyszerű és festői megjelenése 
most is nagy hatást tett reám. Fokozta boldog
ságomat, hogy Rákosi Jenőt is a vendégek 
között 1 átírattam. „Csak egy percre jöttem 
— mondotta Rákosi —, ho^r kezet szoríthassak 
önnel" — és nag-yon jól esett, amikor később 
megtisztelő sorait olvastam az újságban erről 
a viszontlátásról.

Fiatal éveim küzdelmes napjainak kedves 
emléke fűződik Rákosi Jenőhöz,

18 éves voltam, Lotz tanár növendéke, amikor 
Rákosi megbízott, hogy éHetnagyságu plakátot 
készítsek egy fiatal leányról, amint a „Buda
pesti Hírlap"-ot árusítja. Akármennyire is 
szerettem volna tovább Budapesten maradni 
— folytatja a mester —, a felejthetetlen 
fogadtatás után el kellett utaznunk. Sietve 
mondtam le a miniszterelnök s az angol és a 
német követ meghívását. El nem mondhatom, 
mennyire sajnáltam feleségemmel együtt, hogy 
nem lehettünk a kormányzó ur vendégei Gö
döllőn és nem gyönyörködhettünk a vitéz
avatás ünnepségén, amelyet akkor vasárnap 
tartottak a Margitszigeten ... Fiam azóta már 
jobban van, túl van a veszedelmen s remélem, 
most a jó vidéki levegő hamarosan meg
gyógyítja. És ha visszagondolok egynapos 
pesti látogatásomra, most érzem csak, mily 
kimondhatatlanul vendégszerető volt az én 
kedves és régi jó barátom, Bárczy államtitkár 
és csak most érzem, mily nagy hálával tarto
zom neki, amiért alkalmat adott, hogy régi 
jóbarátaimat, tisztelőimet és jóakaróimat 
viszontláhassam.

A beszélgetés után a mester bevezetett mű
termébe és megmutatta legújabb képeit, ame
lyeken alig két hét óta dolgozik;

itt látom sorjában a yorki, a portiam!! 
hercegnő, a belga királyné, a görög exki- 
rálynő és a román trónörökösné félig kész 

portréit.
—> Windsor mellett — beszéli László Fülöp 

—, Littleworth Cornerben, pompás angol vi
déken pihenek most, sokat olvasok és heten
ként csak egytözer-kótezer látogatok be műter
membe. Most az angol király (másodszülött fia, 
a yorki herceg feleségének portréján dolgo
zom. A jövő héten már elszállítják a képet a 
balmoreli kastélyba, ahol most az angol ki
rály és családja tartózkodik.

Megmutatja az örökké mosolygó és Angiié-

Aranyosi-féle
Felső Kereskedelmi Iskola

FÉNYES FSUINTERNÁTUS
polgári-, közép- és kereske
delmi iskolai tanulók részére. 
Belratások naponta!

V, Csanády-u. 19. í előfon 76-44- Prospektus 

bán oly népszerű Elisabctli hercegnő nagy
szerű portréját.

— A hercegnő — mondja a mester — na
gyon érdeklődött Magyarország iránt és sokat 
kérdezősködött a magyarokról. Kérésere

kölcsönöztem is a hercegnőnek egy angol 
nyelvű könyvet, amely ismerteti a magya

rok történelmét
és amelyet most Skóciában fog olvasni.

Elfogták Pestky Pál 
tgazságügymlnlsztei* csalóját 
Ujváry Miftály mil&utopasztalos ötfiónapi bujkálás után 

rendőr kézve került
(A Reggel tudósítójától.) Ez év elején dr. 

Pesthy Pál igazságügyminiszter mint károsult 
és panaszos jelent meg a rendőrségen és föl
jelentést tett Ujváry Mihály műbútorasztalos 
ellen, aki őt megkárosította. Az igazságügy
miniszter menyasszonyleánya számára 300 mil
lió korona értékű bútort rendelt Ujváry Mi
hályinál, akinek Hajós-utca 29. szám alatt volt 
raktára és műhelye. A műbútorasztalos nem 
átallott nyersanyagbeszerzésre 150 millió ko
ronát előlegül fölvenni a minisztertől. Hetek, 
sőt hónapok múltak el, de az asztalos Pesthy 
Pálnak nem szállította le a megrendelt búto
rokat, hanem egy váratlan napon otthagyta 
műhelyét és megszökött. A miniszter följelen
tése után egyre-másra érkeztek a panaszok 
Ujváry Mihály ellen,

aki mindenkitő] párszáz milliót vett föl 
előlegül

s megrendelőivel kötött szerződésbe azt a meg
tévesztő frázist is bevétette: „Az előleg fejében 
lekötöm mindenhol található vagyonomat." A 
károsultak csak akkor tudták meg, hogy be
csapták őket, amikor Ujváry Mihály megszö
kött Budapestről. Nyomban polgári pört indí
tottak többen és káruk biztosítására le akar
ták foglaltatni a raktáron levő bútorokat. 
Amikor a végrehajtóval megjelentek a Hajós
utcai butorraktárbau, kiderült, hogy az olt 
levő bútorok közül egy darab sem Ujváry 
Mihályé.

A miniszter becsapóját nagy apparátussal 
kerestette a detektivfőnök, de róla Csonkama- 
gyarország különböző vidékeiről érkezett csu
pán hir s olyankor is egy-egy nagystílű csa
lással kapcsolatosan. Somogymegyében egy 
szőllőgazdához beállított Ujváry Mihály s egy 
szekérre való bort vásárolt, a hordót kocsira 
tetette s elindult a kocsissal, hogy a legköze
lebbi állomáson kifizeti a bor árát. Útközben a 
kocsist visszaszalasztotta azzal, hogy ottfelej
teti a gazdájánál valami/, azután elhajlott a 
kocsival és lóval, eladta a bort, lovat, kocsit 
és meglépett. Most végül mégis elfogták a 
budapesti detektívek. A Reich-detektivcsoport 
e^yik tagja, Fábián Istiéin detektív egy jelen
téktelenebb ügyben nyomozott pénteken este 
Kispesten. Nyomozás közben eljutott a Jókai- 
utca 30. számú házba, ahol egy kártyavetőnőt, 
Horgász Jánosnál hallgatta ki, aki elkottyan
totta, hogy

éjszakánként nála alszik egy Ujváry Mi-

Országos Kézművesipari Társat
Városligeti Iparcsnrnok

5000 K-ás Iparossorsieijygn 
a következő nagyéríÉkíi tárgyakat 

nyerheti:
Fűnyer&ii^icyeia

1 ul tnraaaíomoMi .Hitrí
1 uj zongora 30 millió korona í
3 u{ nrotórKeréRpár ’Skit 

3 szefeateenaezés darabonként 20 millió K 

10 Kerékpár darabonként 3 millió K értékben j

Ezenkívül 3 mö p) mllitó K*ás natív nversmímp
4 íirfj B mllltű w-ás „ „

21 ürb 1 tnlith't k-As nyeremény
30 ílrö 500.000 K-áS „

hé 9-én
S irajogyok vU»onlc1;:rusil<>kntik Is

Országos ipareoyeslW, VI, Orö» Zichy Jenö-u. 4 I

Csodálkozásomra, hogy visszaérkezése óta 
már ily sok a készülő portrék száma műter
mében, elmondotta László Fülöp. hogy rend
kívül gyorsan dolgozik, a yorki hercegnő pél
dául csak háromszor ült portréjához.

Búcsúzáé közben még megmutatta dr. A. C, 
Hadden, híres cam'bridgci tanár arcképét, 
amely a cambridgei múzeum számára készült.

— Látja — mondotta —, erre vagyok a leg
büszkébb, mert a cambri(Igei egyetem Vili. 
Henrik óta gyűjti a kiváló egyetemi profe.sz- 
szórók arcképeit.

Mosolygós arcát elönti a büszkeség, a ki
rályok és királynék piktora boldog, hogy fest
heti a tudomány és a kultúra előkelőségeit is.

Korda Tibor

hály nevű ember, aki a jósnőnek is jó pár
millióval adós már.

A fáradhatatlan detektív a kapuban lesbe 
állott s mert az éjszaka nagyon hűvös volt, 
hajnal felé a nyomozó detektív bement a jós
nőhöz és kölcsönkérte Ujváry kabátját, hogy 
továbbmaradhasson posztján. Reggel 3 óra 
felé kissé ittasan közeledett a, ház feló Ujváry 
Mihály. Amint a detektív közelébe ért, az rá
kiáltott:

— Ujváry Mihály!
Ujváry megállt, majd kedélyesen fogva föl 

a dolgot, a detektív kabátjára nézett és igy 
válaszolt:

— Vagy én vagyok az Ujváry Mihály, vagy 
ön abban a kabátban.

Do tréfás kedve csakhamar leghiggadt, mert 
bekísérték a főkapitányságra, ahol dr. Antal 
Béla rcndőrfogalmaz.ó letartóztatta.

Harmimezur liiHiites vellil 
Ml ö buhiíii' fclséj suli* 

Popoff Giurgiu Karold LloyaJ-saemüveget 
viselt és Rsfövetségi titkárként szerepelt 

(A Reggel tudósítójától.) Sok é változatos 
visszaélés miatt a budapesti bolgár követség 
vasárnap följelentést, tett, a főkapitányságon 
saját hivatali szolgája, Popoff Giurgiu ellen. 
A szolga öt nap előtt háromnapos szabadságra, 
ment és nem jött többé vissza. A három napi 
szabadságidő , elegendő volt ahhoz, hogy leg
utóbbi szélhámossága, amelyet egész sor ko
rábbi előzött meg. kiderüljön: a követség meg
tudta, hogy a címére vámmentesen érkezett 

39.000 darab bolgár cigarettát kiváltotta 
és eladta.

Popoff Giurgiu öt esztendeig volt a budapesti 
bolgár követség szolgálatában. Ott is lakott a 
követség Andrássy-ut G. szám alalt levő hiva
talos helyisegeinck egyik szobájában. Divatos 
ruhákat viselt ós ravasz szemét vastag, fekete, 
keretű J farold Lloyd - szemüveg mögé buj
tatta el. A hivatalban szinte túlzottan alázatos 
volt a, viselkedése, a hivatalon kiviil azonban 
kövotsógi tisztviselővé változott út, amiben 
külföldics. tört magyar beszéde nagyban segít
ségére volt. Az elmúlt héten egy posti nagy
kereskedő jelentkezett az első követségi titkár 
lakásán. A titkár, aki a követ távollétében 
ezidőszerint « követség ügyeit intézi, nem volt 
otthon. A látogatót a felesége fogadta;

— Tes-sck helyet foglalni — mondta —, az 
uram mindjárt hazajön. Néhány pillanattal 
utóbb valóban megjött.

— Kérem — hebegett a kereskedő —. itt va
lami tévedés lehet. Most már nem tudom, jó 
helyen járok-e... Én Popoff titkár urat 
keresem.

Még ugyanaznap két pompás, disznóbőr
bőrönddel jelent meg Popoff Giurgiu a követ
ségen.

— Honnan vette ezt a finom holmit? — kér
dezték föle.

— Kölcsön kaptam. A Balatonra utazom a 
menyasszonyomhoz, imponálni akarok neki. 
Kérek háromnapi szabadságot.

Alig utazott el, megjelent, a követségem egy 
bolgár ur és elpa.naszolta, hogy Popoff a bő
röndöket igen értékes tartalmukkal együtt 
egyszerűen elvitte távoli ét ében a lakásáról. 
Akkor már .sejtették, hogy a három nappal, 
amelyre Popoff eltávozott, csak egérutat akart 
nyerni, kevéssel később pedig, amikor Szófiá
ból reklamáció érkezett, hogy miért nem utalja 
át a követség a három hét előtt föladott 
30.000 darab cigaretta vételárát, már bizonyo
san tudták, hogy Popoff nem jön többé vissza 
szabadságáról. A követségen most kísérletez
nek a szolga visszaélési lajstromának öswze- 
allif asiival. Maris több bejelentés érkezett 
ellene s ezeket a követség a följelentés pótlá
sara beszolgáltatja a főkapitányságnak.
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

mit szóJ ahhoz, ami a Magyar Színház bérlete 
Körül történik'!

— Hát még nem Direttorc Neumanné a TVcs- 
selcXiyi-utcai Múzsa-templom?

— Be szépen fejezi ki magát! Mintha AnJca 
tanár ur növendéke volna az Újságíró Akadé
mián... Jól figyeljen ide, tintadruz öcsém, 
nem is olyan vicces a Magyar Színház-ügy, 
ahogyan maguk azt gondolják. Ez a Neumann 
Dezső 24 óra alatt megegyezett az Unió va- 
g yon fölügy elő ségével a bérjövedelemben, a ga
ranciákban, a koncessziókban, a szerzők, színé
szek, munkások már biztosra vették, hogy 
rendben a szénájuk és a szalmájuk és azóta 
múlnak a hetek, tárgyalnak hajnaltól éjfélig 
és az ingatlanbank konoksága miatt még ma 
sincs aláírva a szerződés, sőt, vegye tudomásul, 
az egész börlet bizonytalanabb, mint valaha is 
volt...

— Csak nem megy vissza a párti?
— Nem lehessen tudni! A startnál arról volt 

szó, hogy a bérleti idő tartama tiz év lesz. Az
után Csathó és Neumann tárgyalásaiba egy
szerre beékelődött az Ingatlanbank, amely, 
mint az Unió főhltelezője szerepel. Abd el Ha
lom vezérigazgató és dr. Abd. el Szalai ügyész 
azonban csupán két, illetve három évre akar
ják bérbeadni a színházat, azzal, hogy ha az 
összes ingatlanokra betáblázott pénzüket két 
év múlva vissza nem kapják, a színházat sza
badkézből eladhatják a bérlő feje fölött. Ilyen 
föltételek melleit persze Neumann se bolond 
vállalniabérletcl, Ő legalábbis négyével akar, 
különben — visszavonulót fuvat. Amiben tel
jesen igaza van és az Ingatlanbank, amelynek 
AA milliárd ja első helyen van bctáblázva, tehát 
semmi veszélye, elvégre beláthatná, hogy itt 
nem fény máz gyárról, hanem színházról van 
szó, amelyhez nemzeti és kulturérdekek is fű
ződnek ...

— ö. m. a f.
— Nahát, azért mondom. Minél tovább hú

zódik a Magyar Színház ügye, annál nehezebb 
lesz megnyitni. A Vígszínház már munkához 
lát: ma reggel kezdik el Píerre Webcr és fiá
nak „ö, te, meg én" című zenés bohózatát pró
bálni, amelynek zeneszámait az igen divatos 
Sulc szerezte. A vezetőszercpeket Mr. and mrs. 
Goth, Mllc Biller és Mlle Fejes, Kertész, Pár
tos, Dénes és öt-hat tüneményes „disznő" 
játszók. Biller I. vasárnap este érkezett meg, 
úgy le van sülve, mintha csokoládéból volna; 
5 kg.mal karcsúbb és a haja 5 cm.-rcl kurtább. 
A Fővárosi Operett színházban is ma reggel 
9-kor kezdik az „Orlow" próbáit; lloboz Salz
burgba utazott; hogy Lábas Júliát szerződtesse 
a címszerepre.

— Mondja és édes a Biller?
— Édes. Viszont péntek este városunkba ér

keze"; Titkos I. is, direkt a Lidóról és egyet
len Rózsahegyink, aki ellen a románok brigá
dot vezényellek, tüzérséggel, tankokkal és 
röpülőgépekkel Aradon. Mintha egy egész 
oláh, ármádia elfojthatná azt a szuggesztiv, 
drága magyarságot, ami a Rózsahegyi Kálmán 
művészetéből ki perzsel és kiárad! A méltósá- 
gos Bózsahegyi ur reggel érkezett és este már 
továbbutazóit Abbáziába. Hegedűs Gyulát Ko
lozsvár ünnepli. Bcrcclly Magdát a strand
fürdő.

— A leégésről jut az eszembe. Hallott vala
mit az Unió-előlegekről? Azt beszélik, hogy 
kamatos-kamatokkal vasalják be az a contot 
a tagokon!

— Egy legelsőrangu művésznő metj jelent 
szombaton a Belvárosi irodájában a (júliusi 
fizetéséért. Azt a választ kapta, hogy fizetést 
nem. kap, mert 'még ő tartozik az Uniónak 
7 millióval. — Hogyan? — kérdezte a művész
nők legokosabbja. -- Úgy, hogy Kegyed10 millió 
előleget kajfotl a múlt szegőnkön, ebből vissza
fizetett 12 milliót, de még 7 millió kamattal 
lógni méztatik. Kisztihand! Zsüsztihand! És igy 
jártak az összes tagok, akik előleget kaptak. 
Úgy számolják el nekik, mint a tőzsdétek a 
kosztpénzt.

— Persze, a színészeknek is kosztra kellett! 
Képzelem milyen arcot vág, akit 150—200 mil
liós előleggel csaltak el a régi szerződéséből. 
Most 350 millióval tartozik... Elengedem a 
pletykát, ha megmondja, miért dicsérik úgy 
agyba-főbe Vágó Gézát színházi körökben?

— Mert ez a derék és elhatározott művész, 
agyba-főbe pofozott egy Kund nevű somogy- 
megyei földbirtokost, akinek Zichy Teddy 
gróffal is afférje volt a télen. Akkor a gróf 
boxolta kékre, most Vágó Géza „knokautolta" 
zöldre. A földbirtokos beszámithatatlanul 
illetlen megjegyzést tett a Gerbcaudban Mé
száros Gizára, aki Kund urat életében nem 
látta. A földbirtokos este a Jardinban je
lent meg, ahol Gigánk, aki a világ legszelídebb 
kedélye, felelősségre vonta és ahöbögő Kundot 
saját finom, keskeny, fehér kacsójával, bizony,

Beöthy László ezüstmenyegzője
Akik jelenvoltak és akik hiányoztak

(A Reggel tudósítójától.) Nagy Jenő, a kis 
színészek vezére „rámparancsolt“, hogy pénte
ken (augusztus 14-én), délelőtt 10 órakor legyek 
a^ Newyork-kávéházban, mert onnan indul a 
Kövesi-Vár

Beöthy László ezüstmenyegzőjére.
Bevallom, nem tudtam arról, hogy Beöthy 
László már az czüstlakodalmát üli. Csaknem 
30 esztendeje figyelem Beöthy Lászlót és köz
életi tevékenységét. Annak a kis világnak, 
amely magyarnak számit, kevés olyan impo
záns egyénisége van. mint ő. Nálánál jobban 
senki se ismeri a. színház mesterségét. És ö az, 
aki mindig elegáns, aki mindig okos, akinek a 
munkája mindig ízléses, aki minden szituáció
ban a legpontosabban azt mondja, amit mon
dani kell. Amikor hírlapiról pályámra léptem, 
ő volt riporteri ideálom. Mintahogy a fiatal 
kezdő színész cólbaveszi egy bires-neves kollé
gáját, úgy állítottam én is őt magam elé 
mintaképül. Még a nevét is irigyeltem. Beöthy, 
té-há-ipszilonnai és a másik neve: László — 
milyen szerencsés. A név már maga kész 
karrier. A Beöthy Zsolt íia. Nézzük meg hát, 
hogy ennek a magyar zseninek,

aki ma nem aktív színigazgató,
akit a közvélemény emelt a vezért méltóságra, 
de ezt a címet most csak szimbólumként viseli, 
milyen az czüstlakodalma? A Kövesi-Vár, 
Radó ezredes várni* parancsnoksága, alatt föl
ült a villamosra. Ott voltunk: Szirmai Imre, 
Czobor Ernő, Rajna. Sándor, Réihy színházi 
ügynök, Helényi-Heiddbcrg Albert, Nagy 
Jenő, aki hatalmas virágcsokrot szorongatott. 
Átszálló jeggyel jutottunk cl a Szilágyi 
Dezső - téri református templomhoz, délelőtt 
11 órakor. Bevonultunk a templomba, 
amely bizony meglehetősen üres volt. 
Néhány közeli rokonon kívül még Salamon 
Bélát a fiával, Ta, nai Ernőt a feleségével 
és gyönyörű kisleányával, dr. Salgó Ernőt, 
Kompó'hy Gyulát és feleségét láttuk ott.

A sok híres színész és azinésznö, aki talán 
elsősorban neki köszönheti érvényesülését 

és hírnevét, sehol sem látható.
Egy pillanatra cl érzékenyedéin és azt mond

tam maiamban: igazi magyar tragikum a 
Beöthy Lászlóé. Itt van közöttünk egy em
ber, friss erőben, teljes izomzatbnn, a legjob
ban tudja a színházi mesterség minden csinját- 
binját, a legkiilönb rendező, a neve fogalom, 
kész program, amit vakon követhetnénk és 
íme, alig néhány barátja jön el az ezüst
menyegzőjére, amelyen pedig ott kellene szo
rongania, az egész magyar színházi társadalom
nak. A balóságok részéről nincs senki jelen. 
Újságírót se látok. Pontban (tényleg pontban) 
1 órakor fekete autó áll meg a templom előtt. 
Beöthy utánozhatatlan eleganciával száll ki az 
autóból és kisegíti feleségét Szvirák Gizellát, 
utána leányát Beöthy Babát és végül kiugrik 
fia, Beöthy Zoltán is. A vezér karon fogja a 
feleségét, BoÖthy Zoli n Babát és indulnak föl
felé a lépcsőn. Ebben a pillanatban megszólal 

mi tagadás, kétszer is pofonlegyintetto. Ekkor 
avatkozott az afférba Vágó Géza, aki a föld
birtokosnak olyan leckét adott, hogy soha 
többé nem lesz kedve védtelen dámákat inzuln 
látni.

— És a vége? Párbaj? Kard — pisztoly?
— Mészáros Giza kijelentette, hogy nem aa 

lovaglás elégtételt, de hajlandó akár brow
ninggal is kiáltani. Ekkor lépett közbe az 
ügyeletes rendőrtiszt, aki áttelefonált a Park
szanatóriumba és rövidesen két markos ápoló 
szállította cl a szivárványszinre boxolt Kundot.

— Csak nem? Kiderült...
— Ki. Ha nem is ön-, de kétségtelenül köz

veszélyes ...
— Römös! A pletykát azonban cl nem enged

hetem! Könyörgöm!
— 28-án lesz a nagy válópör első tárgya

lása: az eredménytelen békéltetés. Hazajönnek 
a felelt.

— Persze, zárt ajtók mögött, a nyilvánosság 
kizárásával, mi?

— Bikfic! Ha ez nyilvános volna és a Városi 
Színház színpadán játszanék le, úgy Sebestyén 
Géza százszorosán fölemelt helyárakkal is, elő
vételben adná el a színházat az egész válópör- 
ciklus idejére...

az orgona, művészember ujjal játszhatnak 
rajta, mert templomban ilyen szépen orgonáiul 
meg nem hallottam. Figyelem Beöthy szemét, 
hogy kiolvashassam, mit érez ebben a pilla
natban.

A szemében mintha könny csillogna.
Nem néz se jobbra, se balra, biztosan lát azért 
mindenkit, do a rendkívüli esemény hatása 
annyira uralja, hogy csak megy gépiesen előre, 
a román stilusu szószék felé. Ott megáll. A 
templomszolga elhívja, bemegy az irodába, 
ahol átveszi az ezüstlakodalomról szóló há
zasságlevelet. Röviddel ezután elibük áll a 
pap és egyszerű beszédben méltatja a nap je
lentőségét. Beöthy Lászlónak nem mondja ki 
egyszer* sem a nevét, testvérnek szólítja. De 
mindjárt beszéde élőjén beismeri, hogy ö 
maga is elfogult ebben a pillanatban, mert 
visszatekint 25 esztendőro, amikor is

ugyanebben a templomban, ugyanebben az 
órában mondta egymásnak Beöthy László 
és Szvirák Gizella a „hoJtomig“.lan, „hol- 

todig“-lant.
Egy tarisznyás parasztember és egy kend Ős 
parasztasszony, akik kíváncsiságból benéztek 
az istenházába, könnyeztek a pap beszéde alatt. 
Csak ők sírtak, mi, többiek azonban szintén 
meghatódva hallgattuk az egyházi beszédet és 
figyeltük Beöthy Lászlót. Végo a pap beszé
dének, búg az orgona. Utólag nagyon bosz- 
sznut, hogy nem állapítottam meg az orgona
művész nevét A régi t. v. iJyon hibát nem 
csinált volna. Hiába, én is öregszem! Az or
gona hangjai mellett csókol ódzik öseze Beöthy- 
vel és Beöthynével a rokonság és aztán sorba 
clibe járunk, hogy kezet szoríthassunk vele. 
Beöthy és családja, beszáll az autóba, lefotogra- 
fálják őket. Vége! Csak arra vagyok kiváncsi, 
hogy milyen díszes riportok jelentek volna 
meg Beöthy ezüstlakodalmáról, ha. még min
dig aktív vezérigazgatója az Uniónak. Kevés 
fantáziával ideírhatnám azoknak a nevét, akik 
nagyon tolakodtak volna, hogy kétszer is gra
tulálhassanak a Vezérnek.

Tarján Vilmos.

• Kilencedik hete táblás házat vonzani csak az olyan 
Igazi álkor tud, mint. „A nóta vége", A diadalmas oporott 
föszeropoit továbbra is a bemutató nugynzoril ogyüttose; 
Hónthy Hanna, Kiss Ferenc, Vigli Manci, Knbos Gyula 
és Simon Marosa Játssza.

* Kiss Feronc játssza a Budai Színkörben csütörtökön 
délután a „Falu rossza" Göndör Sándor szerepét.
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Egy csillárgyárost is becsapott Honthy Hanna 
ál-huga s ezúttal mint Biller Irén húga szerepelt

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnapra már 
újabb csalások derültek ki Horváth Juliska 
artistanőről, akit a napokban jelentett föl a 
főkapitányságon a belvárosi Urbányi-féle 
butorkereskedő-cég a legfurcsább csalás miatt. 
A bútorüzletben Horváth Juliska Honthy 
Hanna húgának adta ki magát és nővére ré
szére 200 millió értékű bútort vásárolt — végül 
Sédig a nagystílű vásárlás közben egymillió 

oronát kért kölcsön. Munkácsy Artúr de- 
tektivfölügyelő csoportja most kinyomozta, 
hogy

az ügyes szélhámosul) Kovács Testvérek 
Jókai-tér 7. szám alatti csillárgyárában is 

vendégszerepelt
és itt már mint Biller Irén húga mutatkozott 
be a cég főnökének. Kovács Józsefnek. Trükkje 
ugyanaz volt, mint a bútorüzletben. Elegáns 
könnyedséggel elmesélte, hogy nővére megvette 
Szemző Gyula volt főispán hűvösvölgyi villá
ját és az egészet újonnan berendezi. Végig
mustrálta az egész raktárt és mintegy 50 millió 
korona áru csillárt kötött le. Megadta a villa 
elmét is és miután a cég főnöke megigérte, 
hogy maga is kimegy a villába és megnézi, 
hogy a csillárok stílusa megfelel-e, a szél
hámosnő

ebedre is meghívta a csillárgyárost Biller 
Irénhez.

Már éppen távozott „a művésznő húga'*, ami

kor ridikűljéhez kapott és kitűnő szinészkedés- 
sel megjátszotta a jelenetet, hogy bevásárlás 
közben minden pénzét elköltötte, anélkül, hogy 
eddig észrevette volna. A dolgot igen ele
gánsan csinálta, nem kért kölcsön, ugyany- 
nvira, hogy Kovács József valósággal bocsánat- 
kérés közben ajánlott föl neki százezer ko
ronát.

— Aztán ne késsen el az ebedről — szolt 
vissza a hölgy elmenőben —, mert a szakács
nőnk haragudni fog! t

De nagy volt a csillárgyáros csalódása, ami
kor röviddel ezután telefonált az Andrássy-uti 
Keszlcr-céghez, amelyről a hölgy azt mondotta, 
hogy ott aznap fizetett ki százmilliót Biller Irén 
fürdőszobaberendezéséért. Megtudta ugyanis a 
csillárgyáros, hogy a százmillió mese, ellenben 
ugyanez a nő

az Andrássy-uti Keszlcr-fcle fürdőszoba
berendező cégnél mint Péchy Erzsi buga 
eszközölt nagyszabású megrendelést és 

végül villamospénzt kért.
A Kovács-cég főnöke e tapasztalat után egy 
kirakat előtt, néhány nap múlva, megpillan
totta a szélhámosnőt, hozzálépett és igy szólt:

— Köszönöm az ebédet!
A nő, mintha sohase látta yolna Kovácsot, 

tiltakozott a megszólítás ellen és kijelentette, 
hogy fogalma sincs, miféle ebédről beszél. 
Ebben igaza is lehetett, mert oly sok mű

vésznő nevében szél hám oskodott már, hogy 
nem is tudhatta, melyik nevében hívta meg 
Kovács Józsefet. A rendőrségen most Sz. 
Szabó János detektív irja össze azokat a cége
ket, amelyeket Horváth Juliska becsapott.

Bécsi hír
Léderer Gusztáv kivégzéséről

(A Reggel ltudósilójától.) A „Neues Wiener 
Journal** szombati száma azt a hihetetlenül 
hangzó hirt közölte, hogy

Léderer Gusztávot szerdán a legnagyobb 
titokban kivégezték a Margit-köruti ka

tonai fogház udvarán.
A kivégzés előtt Lédcrernó azt a kívánságát 
fejezte ki, hogy el akar búcsúzni a férjétől, 
amihez az ügyészség hozzájárult és a gyilkos 
házaspár találkozott is a katonai fogházban. 
A Reggel munkatársa megkérdezte dr. Kugel 
János ügyvédet, aki Léderer védője volt, 
tényleg igaz-e, hogy Léderer Gusztávon a leg
nagyobb titokban végrehajtották a halálos 
itélcéet.

— Az egész hírből egy szó sem igaz — vála
szolta dr. Kugel. —

Léderer Gusztávot nem végezték ki és a 
kegyelmi iratok sem érkeztek még vissza 

a kormányzói kabinetirodából.
Engem, mint Léderer volt védőjét, a kegyelmi 
kérvény elintézéséről föltétlenül értesítenének, 
de én eddig a katonai ügyészségtől semmiféle 
értesítést nem kaptam.

KOfíOM/r 
Htocrc.-u

Mosáosztálya
Grenadin minden színben .,. < 
Cérnagrenadin, íogszobb minták . •.« 

Mosódelén.................................
Zefirek, minden sziliben ... •« * 
Azsur függönyetamin..............
Francia cérnamarocain, legújabb minták. 
Buretvászon öltönyre 90 cm. sz. 
Divateponge 100 cm széles ... 
Fekete kloth, selyemfényű ... 
Puplinkülönlegesség minden színben

8.500
12.500 
12.800 
12.800 
14.800 
18.000
27.500 
29.000 
36.000 
49.000

uő Qt/rI I KA'KOIV
> Ken t

FENYVESDEZSŐ 

R- . T.

az összes pahár-
konyharuhák, asztal- 

fterÉfttók és szaSvéftákhöS
Ezen kedvezmény csakis a hirdetett napon érvényes

(Csak CnlvIn-iőfJ Argifoízzunlttian^

Gyap jwsa© vet ©sztá :
Divatkockás alj- és ruhakeline 33.000 
Gabarden ruhakelme, sínekben < 35.000
Kosztümkelme, angol zsáner Sf™ 55.000 
Tiszta gyapjú eolinkelme .. .. 85.000 
Tiszta gyapjú króm köpenykéimé &T... 199.800 
haínftiati öltönykelme 85.000
angol011 divatöltönykelme .....» 178.000 
Felöltő- és raglánkelmeujdonság....... 148.000 
Kombinált öltönykellékcsomag 160.000 

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

Vászonosztálya
Különleges Fenyves mosott sifón 
Bőrerős angin ........................
Kitűnő alsónadrágköpper <... 
Batisztsifón, 83 cm széles . . . . < y « « 
Batisztsifón, 130 cm szélos
Pamut lepedő vászon, 150 cm szőlős 
Pamut paplanlepedővászon Sí™ 
Kitűnő törülközők
Pohártörlő ...... .
Damaszt étkezési készlet, X

14.800
16.800
25.000
21.800
38.850
45.000
50.000
18.500
14.000

220.000
2, 27,, 8 és 4 

méteres szövet-, 
selyem- és mosó- maradékok

Leánykaing 4—16 évig . . . 22.000—42.000
Leánykamellényke 4—16 évig .... 26.000 
’................................................. 36.000—50.000

52.000—81.000
42.000—71.000
52.000—70.000
64.000-86.000 
32.000—43.000 
72.000—93.000 

.......... 199.060

Leánykanadrág 4—16 évig 
Leánykahálóing 4—16 évig 
Leányka szoknyakoinbiné 

4—IG évig
Leányka midrágkomki né

Fiuíllg, vngv'anéJkül 4—16 CVÍg 
Fiunadrág 4—16 évig . . . 
Fiuhálóing 4—16 évig . . . 
Intézeti paplan....................

intézeti ágyneműkben és ílanetmkarókban 
nagy választék

RCoinf ekei©© sztály:
(Csak Ca1vln>2£s*i At*iiltáxunlU*E n)

Női angol homespun kabát fen1.1’.1’ 
Divatmintás marocain ruhák legújabb fazon 
Eponge-ruhák, legújabb fazon ... 
Divatcsikos aljak ..............................
Cérnagrenadinruhák logszebb kívHelbon 
TrikoZSemper, müsolyemböl mindon szinbon 
Fehér grenadinbluz............................
Trikómba miiselyemből minden színben

Selyenwsztály:
Trikóselyem müselycmből duplaszélcs . . , 
Nyersselyeni minden színben, 85 cin széles , 
Crépe de Chine, divatszínekben . . 
Japone-selyem minden színben,85 etn széles 
Schantung ruhaselyem w "m m®”1!’"

példátlan 
ölesén

580.000
99.000 

185.000
89.000
70.000 

115.000
89.000

250.000

49.000
59.000
85.009
78.500
96.000

NGi fehérnemUoszt&Byg
(Csak Colvin-f<5ri Aruhciuiinkbnn)

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

nadrág, azsurral, hímezve . . . 
Sifon szoknyákombíné, hímzéssel . 
Sifon nadrágkonibiné, azsur 6s himzússaí 
Zseni per fűző védő..............................
Pamutvászon párnahuzat...............
Pamutvászon paplanhuzat...............
Fehérneműin mzés...............................

29.000
72.100
29.000
69.090
66.600
52.090
70.000

179.090
4.000

FérfiffehémemiSosztáiy s
(Csrk Catvin-líri áruhősunldian)

Fehér azsurozott sifonzsebkendő . 
Galléros színes munkásing.............
Színes nappali ing, 2 külön gallérral ..
Rayéniellü ing, fehér .......................
Kitűnő hosszú hálóing....................
Hosszú alsónadrág, köpperből . . .
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség
Pyjama-öltönyök nagy választékban .... 214.600

10.000
59.000
69.000
92.500
95.000
04.750
29.500

BCötött- és szövféttárMösztáSy s
(Csak Cnlvln-téri Aruh&xtinkhan)

Női harisnyák, minden sziliben . . . 
Fátyolvékonyságu női harisnyák . . 
Férfizoknik, tartós minőség.............
Divatmintás és hímzett féríizokni . 
Gyermektrikók.............................   é ,,
Gyermek-apacstrikó, minden színben ... 
Ferii trikó, mindon színben, kitOnff minőség .. 
Gyermekzokni, mintás, több színben 
Különleges mintájú női mellények . 
Színes női gyapjukabát ..................

28.000 
33.000 

7.000 
15.000 
38.000 
25.000 
30.000 
10.000 

148.000 
290.000

Ingyen S3ES£ Niníákat
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.MOZI
Fölt ám ad-e a magyar filmgyártás?

Olyan egyén, aki a magyar filmgyártás titkait, múltját 
ás jelenőt nagyon jól ismeri ós aki ma nincs közvetlenül 
érdekelve a budapesti piacon, a magyar filmgyártási ren
delet közeli megjelenése alkalmából a következőket mon
dotta nekünk a magyar filmgyártás reménységeiről:

— Akármilyen komolyan szeretném is tudomásul venni 
a kormánynak a magyar filmgyártás föltámasztására irá
nyuló rendelkezéseit, u reményeim nem oly nagyok, mint 
egyes érdekeltekéi. A színészek és irók, akik a legjobban 
sürgették és szorgalmazták a filmgyártási rendelet meg
indítását, tévednek, lm azt hiszik, hogy ez a rendelet 
már számukra jövedelmet és keresetet jelent.

— Bizonyos az, hogy a magyar filmgyáruk, amelyek 
eddig keveset dolgoztak, többet fognak dolgozni, hiszen 
több fllmelhelyezósl lehetőségük lesz, azonban a magyar 
filmgyártás a mai viszonyok között nem emclkedhetik 
régi polcára egyrészt azért, mert akkor 600 mozi volt 
Magyarországon, mégpedig nagyon jól fizető mozik, ma 
pedig 300 mozi van és ha szám szerint csak a felét vesz
tettük is el a moziknak, befogadóképesség és fizetőképes
ség szempontjából több mint kétharmadát. Magyar filmek
ből a háború alatt négy-öt példány került forgalomba, 
ina pedig két példányt is alig bir el az ország. A film
gyártás viszont csak akkor rentábilis üzlet, ha az ország, 
ahol gyártották, legalább a nyers kiadást visszatéríti. 
Ezt ma Magyarországon nem lehet remélni.

— A külföldi elhelyezés sem sok reménnyel kecsegtet. 
'Hiszen a német filmipar sokkal messzebb tart, mint mi, 
mégis kénytelen a nemzetközi elhelyezés lehetőségei

Eleanor Boardmann a Hlmszinésznö 
iftivalftsárfti

A ne w yorki színházlátogató publikumnak 
körülbelül egy óve uj kedvence van. Eleanor 
Boardmannak hívják az uj csillagot, aki egy 
csapásra meghódította Ncwyork meglehetősen 
hideg színházlátogatóit és miután rohammal 
bevette a színház sáncait, meghódította a 
mozivászon híveit is.

A newyorki „Exhibitor 11 •rald" cimil mozilap egyik 
munkatársa nemrégiben meginterjúvolta a csillogó 
szemű Eleanorl, aki — amint a lap írja — szerényen, 
halkan, távolról som egy nagy világhírű moziprima
donna allűrjeivel fejtette ki előtte, hogy milyennek kell 
lennie véleniényo szerint a fllmszinésznő munkájának.

— Elismerem — mondta Miss Eleanor —, hogy a Ilim 
az a művészet, amely szemen keresztül hat a gondola
tokra és a szívre. Elismerem, hogy a külsőségek fonto
sak a filmművészetben és a filmjátszásban, do

a filmszlnésznőnek mégsem az a hivatása, hogy di
vatbáb legyen, hogy az eleganciájával és a szépsé

gével győzzön.
A divatrevükön elég eleganciát láthat, aki arra kiván
csi é.-, a színpadi revük girljeinek szépségével nehezen 
veheti löl a versenyt egy íilmszinésznő.

— De hiszen ön. is vigyáz az eleganciájára és, ami a 
szépséget Illeti, arról nz amerikai közönségnek az önnel 
való vonatkozásban nicglolictős jó véleménye van! — 
mondta az újságíró.

— A bókokat köszönöm. Hogy szép vagyok-c vagy 
sem, ez talán Ízlés dolga. Az eleganciám pedig igonis 
staflngo és körítés csak ahhoz, amit igazi hivatásomnak 
érzek, ha a mozivásznon játszom.

Minden mozdulatommal és minden gesztusommal a 
mai modern asszonyt akarom megjátszani, de nz 

Igazi asszonyt.
Azt, aki nem külsőségekben ól, hanem az érzései veze
tik. A mai asszony sokkal szcnzibilisebb, sokkal inkább 
érzései és érzékei vezetik, mint bármely régi kor nsz- 
sz.onyát. Hogy a mai asszonyoknak az. életéhez hozzátar
tozik az elegancia és a rouge, ez bizonyos, tehát ezt 
nem szabad elfelejtenem, do az ideges, vibráló, szenve
délyekkel átfűtött jellem az, amit tulajdonképen a kö
zönség elé kell vinnünk.

Elcnnor Boa.rdmann érdekes nyilatkozata néhány kol
leganőjét vádolta és vágta és ezért nagy feltűnést kel
tett amerikai lllinkörökbeu.

Do Eleanor Bonrdmann nemcsak nyilatkozatban han
goztatja ezeket nz elveket, hanem meg is valósítja. Első 
filmje, amelyet a Metró Goldwyn budapesti intézete csü
törtökön jelentet meg nz l’ránin-szinházban és a Ca- 
pit ólban „A centaur asszonya" címmel, egy ilyen .mo
dern nsszonytipust örökít meg. Ugyancsak csütörtökön 
„Kenyér" cinnncl n Capitolban ős nz Urániában egy 
másik Metró Goldwyn-fllm is megjelenik. Ennek nz 
igazi amerikai drámának a főszerepeit Mao Busch 
és Róbert Frazcur játszók.

Párts csodája
Egy 'kiváló magyar színházi ember, aki a 

nyarat künn töltötte Parisban, hogy uj dara
bokat szerezzen meg a pesti színházak sza
mára, beszélte cl a napokban a Fészek-klubban 
a következőket:

— Nem tudom, mit csinálnak Póriéban a budapesti
napilapok lovolezői. Igyekeznek beszámolni arról, ami 
Parisban novezotcssóg, ami Parist foglalkoztatja es ezen 
a címen hasábos cikkeket látok a párisi iparművészeti 
kiállításról, ellenben nőm olvastam még egy szót sem 
arról, hogy a francia gloire megint talált egy olyan 
látványosságot, amelyben kiéli magát. Ez a látványos
ság egy film, amely a francia történelem egyik csodala
tos, legendás epizódját örökíti meg. . , ,

— Néhány hét olőtt Jelent meg a lognépszprubb párisi 
könyvkiadónál henry Dupuy Mazuel történelmi regé
nye, „Mirncle du Loun" („A farkasok csodája'), amely 
XT. Ixijos korálmn, a XV. században játszódik lo és'leg
főbb jelenete, amint

a farkasok a király küldöttjót, Fouquot Johannát a 
lázadó brnbiuit'nk elől megmentik.

Ezt a csodálatosan szép Jelenetet örökiUdtvk meg ebben 
ti filmben páratlan tochnikávnl, az emberek és állatok 
remek összjátókávnl, valóságos rendezői mosterbrovurrul.

— PárislMin most ez a film.szcnzáeió, mert az. Alhtunbra 
nyáron át. iminTír harmadik hónapja Játsza. Erről per
sze nem Írnak a budapesti lapok, hátha reklámnak né
zik. Pedig tény és valóság.

Páriának őzzel a szenzációjával nyitja meg 
kapuit csütörtökön ti Corvín-Szinház. A szín
házat e filnicsoda bemutatója alkalmával 

kedvéért fúziókat és konzerneket alakítani francia és 
amerikai cégekkel, hogy a kölcsönösség alapján valamit 
külföldön is tudjon értékesíteni. A magyar fllmpiac 
viszont nem jelent olyan nagy bevételi lehetőségüket 
amerikai és francia cégeknek, hogy a magyar elhelyezés 
kedvéért magyar filmeket külföldre átvegyenek. El fog 
következni az, ami máris megtörtént, hogy például Kál
mán Imre „Marién grófnő" cimil operettjét a berlini 
Terra-filmgyár megvásárolta, a párisi León Gaumont- 
céggel együttesen megcsinálja, fölvételeinek cgyrészét 
Magyarországon fogja elkészíteni és ezt a filmet fogja a 
León Gaumont-cég budapesti fiókja mint köteles magyar 
filmet forgalomba hozni. De hiszen Kálmán Imre operett
jét a rendelet nélkül is megvehetto külföldi filmgyár, 
mint ahogy Lengyel Menyhért, Bíró Lajos, Drégely 
Gábor, Vajda Ernő és Herczeg Ferenc egyes munkáit 
már megvették és megcsinálták.

— A magyar filmgyártás feltámasztásához tehát nem 
elég a rendelet és a szép remények, véleményünk szerint, 
hamarosan lo fognak fagyni. Mert arról már nem is 
beszélünk, hogy nlig van megfelelő rendezőnk, megfelelő, 
igazi filmszínészünk, hogy nem áll elegendő technikai 
személyzet sem rendelkezésére u filmgyártásnak. Lőhet, 
hogy négy-öt film egyesek önföláldozó szorgalmából el 
fog készülni az idén, do „filmgyártás" európai értelem
bon véve, nem lehet, mert az alapunk nincs meg hozzá.

— Tetszik emlékezni még a háború előtti tulipán- 
mozgalomra! A magyar filmgyártás tulipánmozgalma ez 
az akció!

♦ ii i .......... ...

Daróczy József vezérigazgató valósággal át
alakítja és a filmet 18 élő szereplő fölhaszná
lásával igazi színházi szenzációvá fogja 
emelni.

F.gy amerikai orvostanár a Kokain- 
epidémiáról

Az elmúlt napok egyik szenzációja volt 
Budapesten az az eredményes kokainrazzia, 
amelynek révén a rendőrség néhány kokain
kereskedőt letartóztatott.

Mi hozzánk csak most ért el oz a kokaluopidémia, 
amely az amerikai tudományos köröket már régóta fog- 
lakoztatja. Mr. Herbert. Urnwford, a Carncgie-ogyetcm 
orvoskarának egyik legtekintélyesebb tagja, már hóna
pok óla valóságos propagandakörutat tesz Amerika nagy
városaiban a kokainepidémia ellen.

Legutóbb Chikágóban tartott fölolvasát az amerikai 
orvosi 'világnak ez a kitűnősége és fölolvasásában töb
bek között a következőket mondotta el:

— A középpolgári emberek azt szokták mondani a 
figyelmeztetéseimre, hogy ez a szenvedély csak amúgy 
is roncsolt idegzet ii embereket támad meg, hogy csak az 
alsóbb néposztály, vagy az cnervált arisztokrácia esik 
áldozatául. I'n tudok egy szomorú estet, ahol egy bol
dog, nyugodt életű, igazi Jólétben élő embert pusztított 
ol n kokain. Wallaco Keid, mindnyájunk kedvelt isme
rőse a mozivászonról,'a kokainnak esett áldozatául. Lel
ketlen emberek a munkából fáradt művésznek kokaint 
adtak csillapítóul, amig a feliér por áldozatává nem lett.

];j« valótlan, Wal.’aco Beid, a logszobb férfikorban pusz
tult el kifáradt idegekkel, megbénult szívvel, a kokain 
hatása alatt. Ezt a szomorú és lesújtó tragédiát, a fcle- 
eégo megörökít ölte ogy filmen, amolyet a First National, 
amelynek Wallncc Reid kodvelt tagja volt, cl is készített. 
A film, sajnos, most már nálunk is aktuális lett és igy 
bizonyos, hogy a Kamara csütörtöki premierjén, ame
lyen o . filmet fogja . bemutatni, sokan fogják megnézni 
azok közül is, akik még nem ismerik a kokót, do azok 
közül is, akik már o fehér por rabjai és talán sike
rülni fog ennek a megrázó erejű filmnek egyeseket visz- 
uzatériteni a munka és nyugalom útjára.

A tlíKos diplomácia
Alikor a világháború a szomorú békekötések

kel befejeződött, akkor azok, akik a legyőzött 
államokban a forradalmi mozgalmak élén 
állottak, azt emlegették a háború és a forra
dalmak legszebb vivmányaképen, hogy meg
szűnik a titkos diplomácia.

Minden politizálás nélkül megállapíthatjuk, hogy a 
titkos diplomácia ma éppen olyan hiánytalanul és tel
jességgel fönnáll, mint a háború előtt és it háborít alatt. 
Az bizonyos, hogy a közönséget a diplomaták működése, 
a diplomácia műhelyének titkai nagyon érdeklik és ér
dekelték mindig. A diplomácia alchimista műhelyébe 
való bepillantás már sok regényt és irodalmi alkotást 
vitt sikerre. A legközelebbi napokban a közönségnek 
lesz. alkalma filmen látni azt, hogy mikénen működik a 
titkos diplomácia. A Tó-mozi hozza azt o különleges 
frunei'i filmprodukciót, amely „A fekete kancellár" cím
mel egy képzelt ország diplomatáinak cselszövéseit lep
lezi le.

A filmnek különleges érdekessége, hogy Mnciste, nz is
mert olasz crőmiivész és színész játsza a főszerepet. A 
francia esprit, fényűzés és művészi fihntechnika egyesül 
ebben a pazar kiállítású filmben, Maclsto kedves és hu
moros m utat vá nyalva!.

Danton és Budapest
Darwin fölállította a majomtól való szár

mazás tudományos elméletét és miután neves 
és nagy tudósok évtizedeken keresztül tárgyal
jáik ezt az elméletet, jön Dayton, az amerikai 
Mucsa és bírói szóval, egy bármilyen intelli
gens, de mégis csak vidéki tagokból álló 
esküdtszék verdiktjével akarja elintézni, hogy 
igaza volt-e vájjon Darwinnak vagy som. 
Bizonyos, hogy Darwin elméletét nem döntötte 
meg a daytoni bíróság ítélete, amely Darwin 
elveinek hirdetőjét 100 dollárra büntette.

Ha a daytoni bíróság szava bizonyíték Darwin ellen, 
sokkal jobb bizonyíték Darwin mellett nz a pompás 
Buríesz.k-vlgjától:, amelyet ezen a héten játszik a buda
pesti Uránia- és Cnpitol-mozl.

„Darwinnak Igaza van!"
ez ii elme a burlcszknok, amelyben három pompás ma

jom játsza a főszerepeket és bizony, ezek a majmok 
minden cselekedetükben és mozdulatukban tanúságot 
lösznek Darwin mellett. A közönség nagyokat mulat a 
majmok pompás ötletein és játékán és senkinok som jut 
eszébe oly komolyan és tragikusan nézni n majmok mű
ködését. és játékát, mint a daytoni bíróságnak.

A majom-burloszken kiviil a (’apitol és nz Uránia Tóm 
Mlxnok, a prniriok hősének legújabb alkotását, nz „Eg 
az erdői" cimil rendkívül izgalmas kalnndortörténetéj 
játszák a közönség nagy tetszése mellett.

Amerika legnépszerűbb filmszínésze 
Budapesten

Amerika legnépszerűbb filmszínésze: ezt a 
dicsérő jelzőt Budapesten nagyon könnyen 
osztogatják. Amerikában azonban valóságos 
népszavazást rendezett egy mozival foglalkozó 
hetilap és ez a népszavazás váratlan és meg
lepő eredményt hozott. Mindenki azt várta, 
hogy az úgynevezett szép filmszínészek egyike 
fogja a legtöbb szavazatot elnyerni és most, 
amikor a szavazást lezárták, kiderült, hogy az 
amerikai moziközönség soraiban a legnépsze
rűbb Lón Chaney, aki igazi, erőteljes, ener
gikus arcólü amerikai férfitipus, de nem tar
tozik az úgynevezett „szép“ emberek közé.

Lón Chaneynek ezt a népszerűséget n notre-damci to
ronyőr szerepe szerezte meg. Lón Chaney természetesen 
Quasimodó óta is szorgalmasan dolgozik és egyik leg
újabb és legjobban sikerült filmje e heten került a 
budapesti közönség elé a Koyal-Apollóban.

„Vér az én véremből" 
a elme ennek a filmnek, amelyben Lón Chanley erőtől 
duzzadó, energikus hajóskapitányt játszik és amelynek 
főszerepében épp oly tökéletes alakítást nyújt, mint 
amilyen a Quasimodóban volt.

A közönség nagy szeretettel fogadta régi kedvencét és 
számos jelenetét meg is tapsolta. A műsor bevezető filmje 
Lcatrico Joy és Owen Moorc főszereplésével „A csendes 
társ" cimil Paramount-fllin, amely szintén meleg sikert 
aratott.

Reinhardt primadonnája uj flimszerepben
Az idei nyári színházi szezon legnagyobb 

nemzetközi eseményei azok az ünnepi előadá
sok, amelyeket Reinhardt Miksa, a legnagyobb 
élő színpadi rendező, Salzburgban rendezett. 
Reinhardt egész éven át készül e nyári elő
adásokra és a német színpadi világ legkivá
lóbb, legválogatottabb tagjait szerződteti le a 
misztérium egyes szerepeire.

Aki ezxjkcu a színpadi játékokon résztvesz, azt a nem
zetközi kritika föltétlenül nagy művésznek ismeri el.

Egyik ismert német filinszlnésznő, Lil Dagowcr, ebben 
nz évben részesült első alkalommal abban a kitünte
tésbon, hogy a Rclnhardt-enseniblc tagja lehessen.

A Szépség szerepét játsza a misztériumban, amelynek 
boniutatóelőadása alkalmával igen nagy és komoly si
kert aratott. .

A művésznőt a magyar közönség jól ismeri, hiszen 
számos szerepben került már a budapesti mozik vász
nára. Legutóbb „A bűn piacán" címmel fejezett be egy 
teljesen modern, minden izében izgalmas és különleges 
drámát, amelynek főszerepe, szépségének és egyéniségé
nek egyaránt, kitünően megfololt.

A drámát, amelynek Lil Dngower nemzetközi sikere 
különös a.ktualitást ad, csütörtökön mutatja bo a Kert
mozgó. Lil Dngower nagyszerű alakítása mellett a kö
zönségnek valóban művészi meglepetést fog juttatni 
Werner Krauss, a markáns egyéniségű német színész, 
aki a film főszerepét játsza.

A műsort a „Házasság akadályokkal" cimü Fox-attrak- 
eió fogja kiegészíteni.

5,10, 15 és 20 kg-os postacsomagokat, 
rizs és cukor kivételével, 

bírmentve szállítunk vidékre!

PITROFF MIKLÓS
oki. gépészmérnök, autóspocialista

soffBriskolAja
Fölvételi iroda:

Erxsébet"ktfrut 28, I. 16. Tel.i J. 116*79
Tandíj egymillió korona, mely réseletre is 
fizethető. Saját luxus-autó. Magánkiképzés is.
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A világbajnok franciákat verő ferencvárosiak 
nyerték a vizipóló bajnokságot

Legyezték az eddig veretlen Ml. kerületieket — Slposs Md»c-3rn világvekorderönk 
orvosi tilalom ellenére úszott 100 méteren és karcsapással vereséget ssenvedett 
A kis Páhok kettős győzelmet aratott — Virág Éva orsxágos rekordot Javított, a 

íegyőzütt Sípos Manci sírva ffakadt

(A Reggel munkatársától.) Hatalmas érdek
lődés mellett, lelkes rekordközönség előtt ren
dezte az uszókoalició kétnapos viadalát a Csá
szárfürdő uszodájában. A legnagyobb figyel
met természetesen a vizipóló-derby döntője 
keltette, amelyben az FTC és a III. kér. TVE 
^világhírű csapatai ütköztek meg egymással.

Nemcsak a bajnokságért, hanem „a világ 
legjobb vizipólócsapata" címért is folyt a

Válogatott csapatunk
Pozsonyban is vereséget szenvedett 

Pozsony-Budapest 1tO (11Ó>
(A Reggel tudósítójának telefon jelentése.) A' 

háború óta vasárnap első Ízben jelent meg 
reprezentatív csapatunk az ősrégi koronázó vá
rosiban, ahol nagy lelkesedéssel fogadták Buda
pest válogatott legénységét.

A PTE ligeti pályáján kb. 4000 főnyi hangos közönség 
előtt folyt le az érdekes találkozás. Az MLSz válogatottjai 
* az uj krekkek nagy csalódást keltettek.

A csatársor — bár nem egy Jó helyzete nkndt — tel
jesen gólképtelen volt. A vezető- és egyben gyöztos gólt 
Szloboda lőtte a 17. percben. A kemény, de fair mérkőzést 
Foucr Imre vezette.

küzdelem,
ezért érthető izgalommal szálltak
játékosok. — ..

A harc mindvégig rendkívül kemény volt A 
vezető gólt a ferencvárosiak dobták és bár az 
óbudaiaknak sikerült kiegyenlíteniük, vég
eredményben 2:1 arányban kénytelenek voltak 
vesztesként levonulni a pályáról.

Halmay Zoltán világbajnokunk, aki a mér
kőzést vezette, munkatársunknak a következő
ket mondta:

— Mindkét fél teljesen egyenrangú volt. 
Azért győzött az FTC, mert jobban bírta ide
gekkel. Kár, hogy Fazekas és Keserű, a me
zőny legjobb játékosai, pont egymással szembe 
kerültek, emiatt 
szépségéből.

Az uszószámokban 
Virág Éva. érte cl, 

nemzetközi viszonylatban is értékes uj országos rekord 
alatt úszott 100 méteren.

Legvoszcdelmescbb ellenfele; Sípos Manci, föladta a küz
delmet és az eredmény kihirdetésekor — sírva fakadt. 

Kitünően szerepelt a kis Páhok Hu, aki mindkét start
jával sikert aratott. Nagy meglepetést keltett a vakbél
operációtól még gyönge Slposs Márton világrokordcrünk 
megjelenése a 100 méteres mellúszás startjánál, bár orvo
sai eltiltották a versenyzéstől. Az első két hosszban még 
az élen volt, de a finishben elhagyta az ereje és az ifjú 
Jung karcsapással megelőzte.

a vízbe a

a küzdelem sokat vesztett

a legszebb eredményt az uj csillag, 
aki

Részletes eredmény:
Szombat. 50 m. gyermokmelluszás. nyílt: 1. J?'

zoef (OTE-KISOSz) 40.4 mp. 2. Reich Béla (KlbObz). 
3. Reich Cs. (KISOSz). - 100 in. oldaluszas, L oafL. 
1. Schlenkcr Antal (NSC) 1 p. 17.fi mp. 2. Serényi (MTK) 
1 p. 22,8 mp. — 100 ni. hölgymelluszás, I. oszt.: 1. SUObcr 
Lotti (MAC) 1 p. 38.4 mp. 2. Keresztúri Kamilla (FTC) 
1 p. 42.3 mp. 3. Vasa Magda (BEAC) - 200 m. inéi úszás, 
I. oszt.: 1. Jung Frigyes (NSC) 3 p. 4.2 inp. 2. Stelncr 
(MTK) 3 p. 10.5 mp. 3. Tóth (MUE) 3 p. 10.8 mp. — 
100 m. hátuszás, II. oszt.: 1. Wcnczcl József (l'Tv) 1 P- 
22 mp. 2. Avar (MAFC) 1 p. 24.2 inp. 3. Lajta (NSC). — 
100 m. hölgygyorsuszás, I. oszt.: 1. Virág Éva (III. kor. 
TVE) 1 p. 27 mp. (Országos rekord!) 2. Krnsznor Vilma 
(MIJE) 1 p. 03 mp. 3. Barnll Auguszta (BEAC). — 100 ni. 
mellúszás, III. oszt.: 1. Klausz József (MTK) 1 P- 27.2 
mp. 2. Susztrovits (MTE) 1 p. 31 mp. 3. Bognár (MIK) 
1 p. 31.4 mp. — 200 ni. gyorsuszás, JL oszt.: 1. I ahok 
István (MTK) 2 p. 39.4 mp. 2. Jung (MTK) 2 p. 40 mp. 
3. Dömötörffy (MUE) 2 p. 49 mp. — 66*/3 hlOO-I-133*/* m. 
gyorsuszó stafóta, I. oszt.: 1. III. kor. TVE csapata 
3 p. 27 mp. 2. MTK 3 p. 39 mp.

Vizipóló mérkőzések: I. oszt, bajnoki döntő: FTC—III. 
kor. TVE 2:1 (1:0). Góldobók: AVenk, Vértessy — Fazekas 
(öngól). — II. oszt, bajnoki döntő: MTK—MUE 4:1 (2:1). 
MAC-NSC 4:4 (2:1).

Vasárnap. 100 m. gyorsuszás, junior: 1. Vraboly Ist
ván (FTC) 1 p. 16.4 mp. 2. Hatnia (NSC). 3. Nagy (FTC) 
és Fehér (MTK). — 50 m. gyermekgyorsuszás, nyílt: 1.
Reich Béla (KISOSz) 3t mp. 2. Kánássy (OTE) 31.4 mp. 
3. Brém (OTE). — 100 m. hátuszás, I. oszt.: 1. Bnrta
Károly (NSC) 1 p. 19 mp. 2. Klausz (MTK) 1 p. 20.2 mp. 
3. Wenczel (FTC) 1 p. 25 mp. — 100 in. gyorsuszás,
I. oszt.: 1. Gáborffy Antal (NSC) 1 p. 13 mp. 2. Bruk
(III. kér. TVE). 3. Hóiba (III. kér. TVE). - 100 m. ifj. 
gyorsuszás, kizárásos: 1. Hindy Endre (OTE) 1 p. 14.8 
mp. 2. Tloleczck (OTE). 3. Köven (ÚTÉ). - Műugrás,
1. oszt.: 1. Nagy Károly (FTC) 58 pont. 2. Lenhnrdt 
(OTE) 57’/» pont. — 50 ni. ifj. gyorsuszás. nyílt: 1. llole- 
ezek József (OTE) 31.4 mp. 2. Hindy (OTE). — 1000 m. 
gyorsuszás, I. oszt: 1. Pállok István (MTK) 14 p. 49 mp.
2. Serény (MTK) Ifi p. 24 mp. 3. Jung (MTK) 17 p. 31 mp.
— KM) in. mellúszás, 1. oszt.: 1. Jung Frigyes (NSC) 1 p.
20.4 mr. 2 Sípos (MTK) 1 p. 20.4 mp. 3. Tóth (MUE) 
1 p. 27 mp. — 100 ni. hölgyhát úszás, II. oszt.: 1. 
Manci (NSC) 1 p. 42 mp. 2. '
■Ifi mp. 3. Szőke Knló (MUE).

Hógncr-vándordijban: 1. MTK 23 ponttal. 2. NSC 
Vizipólókupa elődöntő mérkőzés: III. kér. TVE MAC 

3:1 (2:0). Góldobók: Rudas, Iloinonnay II.. Czelle — Halász.
— I. oszt, bajnoki vizipóló mérkőzés: FTC—NSC 9:3 (5:2).

Győzött az FTC Bécsbcn. (A Reggel tudósitójának: 
telefonjalcntése.) Szombaton az FTC csapata a Wiener 
Sportklub fölött 3:1 (3:0) arányban megérdemelt győzd 
met aratott. A nagy eső miatt kétszer is félbe kellett 
szakítani a mérkőzést. A magyarok egészen a második 
félidő kezdetéig fölényben voltak. Akkor az osztrákok 
montek út támadásba, de 30 percen át tartó erőfeszíté
sükkel is csak egy tizenegyest értek el.

Bécsi futball. (A' 'Regnél tudósítójának felcfonjelentése.) 
A Slovan pályáján a' pTágai Sparta a következő ered
ményeket érted:’ Sparta—Vienna 6:3, Sparta-Amateurc 0:0.

Félsikerrel szerepelt a VÁC Szombathelyen. (A Reggel 
tudósítójának tele fon jelentése.) Az itt vendégszereplő 
VÁC szombaton 4:3 arányban győzött a SzAK fölött, 
vasárnap azonban 2:1 nrányban vereséget szenvedett egy 
kombinált csapattól.

Kispesti Atlétikai Club—Kaposvári „Turul" SE 7:1 (4:0). 
Biró: Fehér (l’écs). A kispesti csapat nagy gólarányu 
győzelmét könnyen érte el. A gólok legnagyobb részét 
Gulyás lőtte.

7:0-rn győzött az UTE Székesfehérvárott az SzTC ellen.
Megalakult a harmadik SzAK Is. (A Reggel tudósító

jának telefon jelentése.) A szolnoki sportoló. ifjúság zö
mét. magában foglaló Szolnoki Atlétikai Klub vasárnap 
alakult meg, amelynek különösen a futballszakosztálya 
vitéz Romvárit Rezső vezetésével szép jövőre hivatott. 
A SzAK már a startnál evezős osztályt is létcsit. Galam
bos Andornak, a „Duna" volt versenyzőjének az irányí
tása mellett.

Ma léptek életbe az International Roard uj offszeid- és 
taccsdobási szabályai, amelyeknek kimerítő ismertetése 
Renedek Aladár hírlapíró társunknak 
mellényzsebben" cimii munkájának uj 
lent meg.

ismortetéso 
„Ftilballbiró a 
kiadásában jc-

a BTC Jublláris
Millenáris-pályán. A 

régi idők nagyjai

arssesca

Sípos
Steiner Lili (NSC) 1 p.

15 p.

Tízesztendős országos rekordok dőltek meg 
a BBTE viadalán

Borsi és Karíovits játszi könzaycdséggel értéfx el kitűnő eredményeiket 
B szegedi mtzgasugrúfx elnyerték, a székesfőváros bajnohságát és a kon* 

védelmi ffninisr.terium vdndordifát
11 ni. 07 cm. — 200 in. síkfutás: 1. Gissiuger (MTK) 
27.5 mp. (11 m. e.). 2. Újhelyi (BBTE) 27.4 mp. (12 ni. e..). 
3. Pallagh.v (BBTE) 28.5 mp. (0 m. c.). — 60 ni. síkfutás:
1. Fliick (BBTE) 7 mp. 2. Réti (MTK) 7.G mp. 3. Kálix 
(MTK) 7.0 mp. -- Diszkoszvotés, I. oszt.: 1. Donogán 
István (SzTK) 39 m. 87 cm. 2. Egri (MAC) 39 m. 80 cm. 
3. Szűcs (MAC) 38 ni. 30 cm. — 3X200 ni. stnfctafutás 
c) oszt, egyletek részére: 1. FTC b) csapata 1 p. 13 mp.
2. Postás I p. 14 mp. 3. MÁV 1 p. 17 mp. — 3X200 m.
staféta b. oszt, egyletek részére: 1. FTC 1 p. 17.4 mp. — 
5000 m. síkfutás, hcp.: 1. Galambos Fqrer.c (>MAV) 15 p. 
59.fi mp. (400 m. e.). 2. Kovács (BBTE) Ifi p. 09.fi mp. 
(350 m. e.). 3. Bcsc (MTK) Ifi p. 18.5 mp. (1G0 m. c.). 
A scratch Kultsár ötödiknek futott be. — 800 in. síkfutás, 
hcp.: 1. Barsi László (BBTE) 1 p. 5G.7 mp. (Országos 
rekord!) 2. Róna (FTC) 1 p. 59.2 mp. (50 ni. e.). 3. 
Pintér (FTC) 2 p. 05.2 mp. •• 1590 ni. síkfutás: 1. Sza
badkor (FTC) 4 p. 22.4 mp. 2. Kertész (FTC) 4 p. 22.4 
mp. 3. Somogyi' (MTK) 4 p. 21.2 mp. 4. László (MAC) 
4 p. 29.2 mp. — 4 X 200 ni. atafétafutás, c) oszt, egyletek 
részére: 1. FTC 3 p. 44.8 mp. 2. MAVGSK 3 p. 54.7 mp. 
— 4 X 200 ni. stafétafutás, A) oszt, egyletek részére: 1. 
KAOE 3 p. 32.5 mp. 2. BBTE 3 p. 38.4 mp.

Fülek (BBTE) Í0) méteres rekord),i.'iérletc nem sikerült. 
Egyedül Tiitvív 10.9 mp.-ot. ért el.

Magasugrás Ji-ös csapni verseny Budapest székesfőváros 
bajnokságáért és a honvédelmi miniszter vándordíjáért: 
1. Szgcdi' AI< 167 cm. átlag. 2. MAC 164 cm. 3. MTK, BBTE 
1G1 cm. Egyénileg: 1. Orbán (Szeged) 185 cm. 2. Staniszlnu 
(Eperjes) 180 cm.

Ünnepélyes keretek között folyt le
atlétikai versenye szombaton a
hódoló fölvonulásban résztvettek a régi idők __
mind, Kcllner Gyulával, az első maratoni futóval és Bauer 
Jlezsövol, a párisi oliinpiász hősével, az élen. A kitünően 
rendezett verseny az alábbi főbb eredményekkel zárult: 
Diszkoszvetés, I. oszt.: 1. Egri (MAC) 40 ni. 44 cm. 2. Dono- 
gán (SzTIÍ) 93 m. 98 cm. * ........................“ “
— 3000 m.-os síkfutás, ' . .
MTK 24 pont. 2. FTC 38 pont. Egyénileg: 1. Grosz (MTK) 
9 p. 28 mp. 2. Somogyi (MTK) 9 p. 32.4 mp. 
kay (FTC) 9 p. 32.0 mp.
■metz (KAOE) 11.2 mp. -
170 cm. .. , , . ,
1 p. 25.2 mp. 2. Rózsa (MTE) 1 p. 25.7 mp. 3. ICrieger 
(FTC) 1 p. 27.9 mjx — 200 m.-os síkfutás: 1. Rózsahegyi 
(MAC) 22 mp. A kitűnő időt hátszél miatt nem lehet 
országos rekordnak minősíteni. — 15 km.-os síkfutás:
1. Zöllner (MAC) 51 p. 03 mp. — Magasugrás, helyből: 
1. Somfai (MAC) 135 cm. — Távolugrás, helyből: 1. I<ar-> 
lovits (MAC) 290 cm.

A Fóthy-vándordij győztese Egri Kálmán.

i.
3. Szűcs (MAC) 38 m. Ifi cm. 

oszt. 5-ös csapatverseny: 1.

3. Szabad- 
- 100 m.-es síkfutás: 1. Stcin- 
Magasugrás: 1. Grosz (MTK) 

GÓO m.-cs síkfutás, I. oszt.: 1. Barsi (BBTE)
2. Rózsa (MTE) 1 p. 25.7 mp. 3. “

(A Reggel tudósítójától.) Még sokáig lesz 
emlékezetes a BBTE 
lyen két olyan 
lyeket atlétáink 
ostromoltak.

Karlovits 371
Barsi pedig 1

vasárnapi viadala, axne- 
kiváló rekord dőlt meg, ame- 
már több mint egy évtizede

centimétert ugrott rúddal, 
p. 56.7 inp.-cel győzött SÍM) 

méteren!
A két uj rekord jóságát mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy Szemére 36'3 cju.-es régi 
rekordja és Matyasovszky 1 p. 57.4 inp.-es 
még 1914-ről datálódnak.

A mintaszerűen rendezett versenyen 
nőén szerepeltek a szegedi magasugrók, 
közül Orbán hajszállra dobta a 190 cni.-i.

Részletes eredmény:
400 m. síkfutás, I. oszt.: 1. Gcrő Mór 50.9 mp. 2. 

niolz (KAOE) 52.G mp. 3. Mr.skát (MTK) 53.8 i 
Rúdugrás, 1. oszt.: 1. Knrlovits János (MAC) 371 cm. 
(Országos rekord!) 2. Nagy (MAC) 335 cm. 3. Andor (MAC) 
335 cm. — Rúdugrás, II. oszt.: 1. Andor (MAC) 335 cm. 
2. Farkas (FTC) 335 cm. 3. Simon (Eperjes) 300 cm. -- 
Sulydobás, I. oszt.: 1. Egri Kálmán (MAC) 12 m. 81 cm. 
2. Jluberl (FTC) 11 in. 72 cin. 3. Nonn (BBTE) 11 ni. 42 cm. 
— Sulydobás, II. oszt.: 1. Ilubert (F'J’t ) 11 ni. 72 cm. 
2. Bertalan (BBTE) 11 ni. 07 cm. 3. dr. Oltay (MAC)

ideje
kitti
akik

Stein-
3. Mr.skát (MTK) 53.8 mp.

Karlövits János (MAC) 371

Lovaregyleti versenyek
A Lovarcgylet szombat és vasárnapi versenyeinek 

eredményei:
Szombat. T. futam: 1. Almom (fi) Kasziány 

(l’zí.) Stcnzl. 3. Poscuse (p) Kovács L. Tót.: 
11. 11. II. futam: 1. Fórban (4) Gulyás B, 
Singor. tf. Fruzsi (4) Balázs .1. II. Tót.: ' 
Hl. futom: 1. Szándékos (j>) Sehcjba). 2. 
Szokolai. 3. Alperes (3) Gulyás B. Tót.: ____
IV. futam: 1. Cliecky (fi) Sajdik. 2. Jenkő (Ifi) Szabó
2. Sinbad (Ifi) Szabó L. Tol.: 10:102. 42, lOfi. 90. V. ‘ 
1. Mangau (4) Kovács L. 2. De bizony (4)
3. Megmondtam (I) Szokolai. Tót.: IO:fiO, 
VT. futam: 1. Planéta (2',í) Szabó Gy. 2. 
Szokolai S. 3. Alpdrückeu (2'i) Gulyás B.

Vasárnap. 1. futam: 1. Nepomuk (5) Scliejbal. 2. Vak 
Bottyán (2r) Szabó L. II. 3. Bogey 8) Martinok. Tol.: 
10:130, 17, 12, 17. II. futam: 1. Borvirág (5) Stcnzl. 2. Vár
kori (fi) Martinék. 3. Juci (fi) Scliejbal. Tol.: 10:123. 45, 
37, 34. Ilj. futnm: 1. Vadító (3) Gulyás B. 2. Naplopó 
(8:10r) Gutái. 3. Armalis (4) Sajdik. Tót.: 10:63, 22, 15. 
IV. futam: 1 Rival (4) Singcr. 2. Honfitárs (l’a) Gutái. 
3. Rosselino (fi) Kovács L. Tol.: 10:55, Ifi, Ifi, 18. V. fii 
tam: 1. Eszmény (4) I’fiszter. 2. Donibó (p) Kovács L. 
3. Sylvnna (fi) Horváth B. Tót.: 10:40, Ifi, 11, 31. VI. fu
tam: 1. Patrícius (1) Szabó Gy. 2. Virradat (4) Szabó 
L. II. 3. Mariimra (4) Scliejbal.

2. Fölkelő
10:145,

2. Kopp 
10:44, 23.

Magyarán 
10:18, 13.

13.
(2)
22.
(2) 
Ifi.

Gy. 
futam: 

Gulyás 1). 
17, 19, 20. 
Sunyi (Ifi)

Kézfertötlenitésre nélkülözhetetlen a
Uj világrekord. Osloból táviratozzáik: Arne 

Borg 1000 méteren .13 p. 4.1 inp.-cs uj rekord
idővel győzött.

Sághy (BTC) nyerte a Glllemot Fcrenc-emlékversenyt 
a Bl'C Jublláris versenyén. Sághy ideje 30 kilométerre 
44 p. 15 mp.

A német proű-kerékpárosok vezérked’.ok az újpesti Sta
dion viadalán, amelynek főbb eredményei ezek: 1350 m. 
főve.rseny: 1. Ostermayer. 2. Behrcndt. 3. Grimm. — 

20 kni.-es mótorvezetéses verseny: 1. Bartos. 2. Bánicz.ky. 
3. Stellbrink. — 30 km.-os mólorvczcténes verseny: 1. 
Stcllbrink. 2. Bánicz.ky. 3. Bartos. — Párosvcrsony: 1. 
Ostermayer - Bolirendt-pár.

FTC—MTK országos bajnoki döntőre Jegyek a „Stop"- 
nál: Nádor-utca 24. (Telefon: 57—62.)

Ügetóversenyek
Részletes eredmény:

I. futam: 1. Vádló. 2. Salyr. 3. Túrán. Tót.: 10:92, 15, 
10, 10. II. futam: 1. Zóra. 2. Angyó. 3. Jóvan. Tót.: 10:21, 
15. 31. III. futam: 1. Shirnmy. 2. Rodostó. 3. Czimbora. 
Tót.: 10:11. IV. futam: 1. Adonis. 2. Emlék. 3. Pityke. 
Tót.: 10:19. V. futam: 1. Réznngynl. 2. G. Jóska. 3. tóvá 
lanya Tót.: 10:77, 49, 23. VI. futam: 1. A vous. 2. Roserl. 
3. Ardone. Tol.: 10:28, Ifi, 14. VII. futam: 1. Mikl-Vlssz- 
hang. 2. Bakter—Sándor. 3. Elnök—Flóta. Tol • 1018

Bookmakerek fogadőirodái

teljeson fölszerelve 00.000 K hall rfszlatfisottsrc

ftt. Főilzlct: V, Linót-körut 15 (Vígszínházzal szombon) 
Telofou 02-90. Flokiizlot: I, Horthy Miklós-ut 10-12

Telefon: József 86—77

SZAKORVOSI »4r 4»nsmlbst«oekritUrs.-------------------- ~ ezüst salvarían oltás
Bendolós egóez uap. lUkóozi-ut 82. L om,1, Rókuasal szoruljon

íróknak, mífvíszoksiak, tanároknak

• .

iV, Kossuth Lajos-utca 14,
VI, Andráss.v-ut 45,
VI, VácI-ut 1, 

Vili, Rúkóczi-ut 51

kedvezményt ad bármely munkából

RADÓ OLGA 
mdvásxl kBny vkStésxete

Régi posta-utca 7—9. sz. alatt
•i 
•*

• j

Start és Fix fogadások
Legközelebbi lóversenyek az uj verseny 

pályán augusztus 18, 20, 22, 23

Felelős kiadó; Róna Ödön igazgató
.Világosság" könyvnyomda rt. Budapest, VIII, Contl-u. 4. 

■* Műszaki igazgató: Deutech D.


