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fávulaftutások statisztikai adatai máz* Vass nép 
jéiéti miniszter asztalán vannak* H dv&aasáai ankét 
átlásfog tatása után a kovmány még e héten szigorú 

intézkedéseket léptet életbe
(A Heggel tudó siló iától.) A legutóbbi minisz

tertanács óta az egész sajtót alarmirozta az a 
bír, hogy

•! kormány végre a Jegenergikusabh ak
cióra készül a <1 ágaság letörésére.

A kormány célja — bír szerint — az, hogy az 
országot és a fővárost megfelelő intézkedések
kel kiemelje a drága országok és fővárosok..so
rából és mindenképen

cl van szánva ennek a kérdésnek, amely 
’ ■ nkaniagyarország uralkodó problé

mája, mielőbbi megoldására.
Nem csodálható azonban, hogy a lakosság ma 
már kissé bizalmatlan a kormány-nyilatkoza
tokkal és Ígéretekkel szemben és ezért élénken 
érdeklődik az iránt,

minő konkrét intézkedések fogják követni 
kormánynak már hetekkel ezelőtt beha

rangozott akcióját.
A Reggelnek sikerült megszereznie

a drágaság letörésére hivatott kormány- 
progra in

részleteit, amelyek még c héten a rcsszort- 
miniszleriumok és a különböző érdekeltségek 
kiküldői leiből összeülő ankét elé kerülnek. 
Kétségtelenül megái lapítható, hogy

a kormány tagjai bizonyos optimizmussal 
ítélik meg az ország közgazdasági helyzetét

es ez az optimizmus nem utolsó sorban a kül
kereskedelmi mérleg adatain alapszik. Az év 
első hat hónapjában ugyanis tavaly 298,000.000, 
az idén pedig 332,000.000 aranykoronára rúgott 
az ország behozatala, a kivitele viszont tavaly 
210.000.000, az idén pedig 272,000.000 aranykoro
nára. Másszóval, a rossz termést követő 1925. év 
első felében ugyanakkora csuk a kereskedelmi 
mérleg passzivitása, mint, a jó termést követő 
1924. év első felében. Az 1924. év júniusában és 
júliusában 964 vagon gyümölcs-, zöldség- és fő
zelékfélét exportáltunk, az idén pedig 1271 va- 
gont, annak ellenére, hogy az osztrak-magyar 
provizóriumos tárgyalások meghiúsullak. A 
kormány ezek után úgy látja a helyzetei, hogy 
közgazdasági viszonyaink erősen javullak és 
további javulásra lehet számítani a beruházási 
program végrehajtásával, a jó termés értéke, 
illésével, valamint az állami tisztviselők hely
zetének bár lassú, de fokozatos javulásával 
kapcsolatban is. A drágaság letörésére megin
dult tárgyalások során úgy találták, hogy Ma
gyarország már most sem tartozik a legdrá
gább országok közé, mórt hiszen a drágasági 
indexszáma. 1921 december 31 óta — aranykoro
nában, számítva — 1.60-ról 1.36-ra csökkeni,
img például Angliában az indexszám még min
dig I.50 és 1.60 között ingadozik. I)o

ennek ellenére is szükségesnek látják kor
mánykörökben a drágaság letörésére irá
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nyuló akciót, mivel egyes árucikkek ára 
föltűnően és indokolatlanul magas,

ami az állam beavatkozását szükségessé teszi. 
A kormány, természetesen, tudni sem akar ar
ról, hogy mesterséges eszközökkel csökkentse a 
drágaságot és akcióját, éppen az a szempont 
fogja, irányítani, hogy

erőszakos beavatkozásra .semmiesetre sóm / 
kerülhet sor. .

Épp oly kevéssé lehet szó a vámoknak apropó 
nélkül való leszállításáról, mert a kormány 
szerint'ez a legfontosabb és legsürgősebb elha
tározás csak a különböző gazdasági szerződések 
megkötésével és végrehajtásával kapcsolatban 
történhetik meg. Ilyen körülmények között az 
a legelső föladat., hogy az árak kialakulására 
vonatkozó összes adatok egybegyűjtésével meg
állapítsa a kormány a drágaságot okozó 
koefficienseket. Ezzel az adatgyűjtéssel a sta
tisztikai hivatalt bízták meg, amelynek előter
jesztése már a népjóléti minisztériumban van, 
úgy, hogy

e héten sor kerülhet a drágasági ankét ősz. 
szehivásáva és az összes érdekeltségek még

ha Ugatására is.
Amennyiben bebizonyulna az, hogy a legfőbb 
drágasági koefficienst mégis csak a fogyasz
tási és luxusadók, valamint a szállítási tételek 
adják, ebben az esetben

a kormány nem zárkóznék el az adó- és 
szállítási tételek további csökkentése elől 

sem.
Hu pedig az árak indokolatlan magasságát 
a termelők vagy a kereskedők jogosulatlan 
igényei okozzák, akkor

a külföldi és a belföldi konkurrencia meg
teremtésével igyekszik majd a korniány 
csökkentőén hatni az árak kialakulására.

Másszóval, erőszakos állami beavatkozásra 
még ebben az utóbbi cselben sem kerül a sor, 
legföljebb arról lehet szó, hogy beengedjék a 
külföldi konkurrenciát, ami azonban külkeres
kedelmi mérlegünk romlásával járna és igy 
sokkal kézenfekvőbb az a megoldás, amely

községilcg koncentrálná a fogyasztást, va- 
gyis községi kenyér, hu* és egyéb cikkek 
árusításával szorítaná le az indokolatlanul 

magas árakat.
Mindezeket a megoldási lehetőségeket az c heti 
drágasági ankéton fogják részletesen megbe
szélni, úgy azonban, hogy a legrövidebb időn 
belül ^nar konkrét intézkedések is történhesse
nek. a kormányt ugyanis nemcsak a lakosság 
érdekei sürgetik, hanem politikai szempontok 
is, amennyiben az egységes párt agrárképvi
selő tagjai a legutóbbi partértckczleten történt 
megnyugtató miniszteri nyilatkozatok ellenére 
sem hajlandók levenni a drágaság kérdését a 
napirendről mindaddig, amíg ezen a téren 
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A Kezdet és a vég
A városházi kurzus azzal kezdődött, hogy 

megszállták az iskolákat. Fegyveres hóditók, 
gyözelemittas katonák pacifikáinak úgy 
városokat, ahogyan az 1921-es többség 
rávetette magát a tanintézetekre és tan
erőkre. A közoktatásügyi bizottság első ülé
sén kiadták a jelszót, hogy veszélybon az 
ifjúság keresztény és nemzeti szellemben 
való nevelése. Kik veszélyeztetik? Ha az a 
válaszuk, hogy azok, akik Kun Béláék 
mocskos és gyilkos szellemét bevitték az 
iskolákba, úgy senki a tanács jogát kétségbe 
nem vonhatja. A pestises ragály után 
alaposan fertőtlenítenek. Igenis, a kötelessé
güket teljesitik, ha mindazokat eltávolítják 
a katedráról, akikről közhiteit érdemlően 
kiderül, hogy a bolsevistákhoz szegődtek, 
hogy a múlt kötelező hagyományait és az 
állami életközösség minden föltételét lábbal 
tiporták és beszennyezték. A kurzus-tanács
nak, a kurzus-ügyosztálynak, a kurzus
bizottságnak azonban kisebb gondja is na
gyobb volt a bolsevizmus kérlelhetetlenül , 
igazságos feszegetésénél. ök azokat söpörték 
ki, azokat degradálták, azokat fosztották 
meg a kenyerüktől, azokat tették az utcára, 
azokra sütöttek szégyenbélyeget, akik nem 
lettek a kurzus heroldjai, akik nem kaptak 
idegsokkot Iíaller István, Csilléry András 
és Zilahy-Kiss .Jenő vitustáncát látva, nagy
in ultit intézmények romjain, akik tudomá
nyos és pedagógiai munkásságukkal a 
szabadelvűséé és a demokrácia szellemét 
szolgálták. Több mint harminc igazgatót 
küldtek el minden jogos ok nélkül „kurzus- 
közérdekböl“, a tanárok, tanítók százait 
és százait mentették föl, anélkül, hogy el
fogadható indokot koholtak volna herosztrá- 
teszi cselekedetük törvényszerűségének vé
delmére, végül pedig közel ezer tanerőt 
tettek el a kurzus utjából a B-lista segedel
mével. A velencei Bocca di Leone minden 
nemtelen bosszúvágya, kajánsága és szadiz- 
musa hajlékra talált a közoktatásügy iro
dáiban. És ha azt kérdik, kik voltak a kur- 
zus-itélőszék vérbirái: piruljon és sápadjon 
a szégyentől azok arca, akik a válaszra ille
tékesek. A királyi bíróság ítéletének tanm 
sága szerint a tanügyi Torquemadák hó
fehér elvei bolsi roseolákat takartak. Vád
lottakká tették a büniik tanúit; a múltjuk 
kísérteiéit gyilkolták le. Budapest népének 
115 milliárdjába került a főváros tanügyi 
B-listája. Kérdjük, nem a bolsevizmus kö- 
szörükövén élesitették-e ki a kurzus egész 
fegyvertárát? Kié a felelősség ennyi mil
liárdért, annyi kettétört, tiszta életért? Zi
lahy-Kiss már nincs, a szerző nem áll helyt, 
a. többségük szétmállott. Pénteken ül össze 
az uj rezsim közoktatásügyi bizottsága. Ez a 
vég kezdete. A felelősségrevonás, az elszá
moltatás. Az igazságtalanul, méltatlanul ki
üldözött tanerők erkölcsi és anyagi jóvátéte
lének kiverckedésc. Majd ebben a harcban 
látja meg a .város a kurzus igazi arcút.
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eredményes állami beavatkozás nem történik. 
Az egységes párt legközelebbi értekezletén te
hát, amelyet előreláthatóan szeptember első 
napjaira hívnak össze,

a mar megtett intézkedésekről kell a kor- 
monynak beszámolnia,

sőt a kormánypárt egyik tekintélyes része fon
tosnak tartja azt is, hogy a drágaság kérdésé
ben véglegesen állást foglaló pártértekezleten

„Mi már csak nevetünk azon, hogyha 
egymás ellen hecceinek bennünket"

Vass, Mayer és Klebelsberg miniszterek nyilatkoznak a kormány 
tagjait elválasztó „ellentétekről"

(A Reggel tudósítójától.) Politikai körökben 
a hivatalos és félhivatalos cáfolatokkal szem
ben is állhatatosan tártját magukat azok a 
hírek, amelyek

a kormány egyes tagjai között fölmerült 
éles ellentétekről

szólnak. A Reggel munkatársának alkalma volt 
arra, hogy ezekről a hírekről beszéljen a kor
mány érdekelt tagjaival, akik a következő nyi
latkozatokat tették:

Klebelsberg Kunó gróf:
— Ezek a hirek nem szolgálnak más célt, 

mint hogy éket próbáljanak verni a kormány 
egyes tagjai közé. Bizonyos körök, úgy látszik,

igy akarják a kormány pozícióját aláásni, 
ami azonban semmiesetre sem fog nekik 

sikerülni.
Kezdetben a miniszterelnök urat akarták 
szembeállítani a kormányzó öfőméltósága sze
mélyével, később a köztem és a népjóléti 
miniszter ur között fölmerült ellentetekről 
szólt a hir, majd azokról az ellentétekről, ame
lyek Walkó kereskedelmi és Mayer földműve
lésügyi minisztert választják el állítólag egy
mástól.

Mi már csak nevelünk azon, hogy igy akar- 
nak egymás ellen heccelni bennünket 

és rájöttünk arra, hogy ezeket az alaptalan és 
célzatos híreket cáfolni sem érdemes.

Vass József:
•— Bizonyos oldalról újból és újból csökönyö

sen. visszatérnek azok a hírek, amelyek szerint

Kivont karddal, lovasattakkal 
oszlatták föE vasárnap délután a színészek 
automobilsors|át6kára várakozó tömeget 

a Nagymező-utcában
A tömeg meg akarta ostromolni a Fővárosi Opercttszinházat 

Nezőberésiyi sorsjegy nyerte az automobilt
(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap már a 

kora délelőtti órákban kisebb-nagyobb csopor
tok álldogáltak a Nagymező-utcában a Fővá
rosi Operettszinháa környékén és láthatólag 
izgatottan várakoztak valamire. Amikor a 
rendőr őrszem hozzájuk lépett és megkérdezte, 
mire várnak, előhúzták tárcájukból a Színé
szek Nyugdíjintézetének sorsjegyet és azt fe
lelték:

— „Az automobilt várjuk!"
Mindenkinek arra az autóra fájt a foga, 

amely a sorsjáték főnyereménye volt. Senki 
sem tágított, az embercsoportok délidé már 
tömeggé dagadtak, amely rendületlenül állta 
a forró augusztusvégi napot és irigyebbe az 
ügyeseket, akik a színház vasrácsom főbejárata 
előtt szereztek helyet maguknak. A délutáni 
órákban már a villamosok és kocsik csak nagy 
nehezen fúrták át magukat a tömegen, a gya
logos járókelők pedig, akik a Nagymező-utcán 
akartak keresztülmenni, kénytelenek voltak 
megfordulni, mert a tömegen, amely nemcsak 
a Nagymező-utcát, do az Andrássy-ut egy ré
szét és a Mozsár-utcát is ellepte, nem tudtak 
áthatolni. A sorshúzáshoz kivezényelt rendőrle
génység egyszerűen

képtelen volt az utcai forgalmat biztosi
tűni és valósággal elveszett a 7000 főre föl. 

szaporodott sokaságban,
amely 4 óra felé mind türelmetlenebb lett.

—• Nyissák ki a színház kapuját! — kiabál
ták mindenfelől, de a Fővárosi Operolítiszinház 
vezetősége nem volt hajlandó ezt a kívánságot 
teljesíteni, mert joggal tartott attól, hogy a 
berohanó tömeg mindent összetörne a színház
ban. Ellenben telefonált a főkapitányságra és 
kérte a néhány főnyi rendörlegénység megerő

aReccel
megjelenjék a Budapesten át Genfbe utazó 

Bethlen miniszterelnök is, 
mert csak az ő személyével és kijelentéseivel 
látnák teljesen biztosítottnak a közgazdasági 
sérelmek orvoslását. A Reggel értesülése sze
rint az egységespárti képviselők egy része föl 
fogja kérni a pártvezetőséget arra, hogy a leg
közelebbi értekezlet időpontját úgy állapítsa 
meg, hogy a tanácskozáson megjelenhessen és 
fölszólalhasson a miniszterelnök is.

a kormány tagjai között ellentétek merültek 
volna föl. Elpusztíthatatlan  ok, teszem, azok a 
hirek is, amelyek az engem és a kultuszminisz
tert elválasztó súlyos ellentétekről szólnak. 
Legutóbb már olyan hirek is merültek föl, 
hogy

a miniszterelnök ur megbuktatására való
ságos puccs készülődik és a legitimisták és 
a fajvédők között tárgyalások folynak a 

kormanyzás átvételérői.
Mindezekről a hírekről nem mondhatok mást, 
minthogy — mesék, amelyeknek eredetét az 
ezidö szerint nem foglalkoztatott politikai fan
táziában kell keresni.

Mayer János:
—> A magam részéről csak jóízűen moso

lyogni tudok azokon a híreken, amelyek a köz
tem és a kereskedelmi miniszter közölt fönn
álló ellentétekről szólnak. Ezek a hirek ugjmnis 
épp oly kevéssé felelnek meg a valóságnak, 
mint a kisgazdaképviselők állandó elégedetlen
ségéről szóló tudósítások, amelyekből csak 
annyi igaz, hogy a kisgazdaképviselők időn
ként előterjesztik kívánságaikat. Ezeknek tel
jesítéséről, amennyiben megfelelnek az ország 
érdekeinek, legtöbbször gondoskodás is törté
nik. így történt ez a kormánypárt legutóbbi 
értekezletén is, amikor különösen a külkeres
kedelmi szerződések késedelmes megkötése 
ellen merültek föl kifogások,

az ideiglenes külügyminiszter bizalmas köz
lései azonban eloszlatták a feszültséget

és teljesen megnyugtatták az egységes párt 
tagjait.

sítését. Közben a tömeg annyira izgatott lett, 
hogy

megrohanta a Fővárosi Operettszinház ka
puit.

Félelmetesen recseglek, ropogtak az erős vas
rácsok, már-már attól kellett tartani, hogy 
összetörik a hatalmas vaskapui, amikor az 
Andrássy-ut felöl fu\'va érkezel! egy csapat 
gyalogos- és öt lovasrendőr Sombory László 
rendőrkapitány és két segéd föl ügy elő vezetése 
alatt. Percekig tartott, amig a rendőrkapitány 
az Andrássy-ut sarkáról a színház kapujáig 
jutóié, ahol Szabolcs igazgató arra kérte, kö
zölje a sokasággal, hogy a sorshúzást nem tart
ják meg, mert a színház igazgatóisága „ekkora 
érdeklődés mellett" veszélyeztetve látja a szín
ház értékes berendezését. Sombory kapitány 
erre kiadta az utasítást rendőreinek, hogy 
értesítsék a közönséget a sorshúzás elmaradá
sáról és tapintatosan oszlassák föl a hatalmas 
tömeget.

— Nem megyünk! Tartsák meg a sorsolást! 
Miért csőditették bennünket ide! — volt a vá
lasz és a tömeg nem mozdult, ellenben

újabb rohamot, intézett a vaskapu ellen.
Az izgalmas jelenetek egymást követték, az 
egymáshoz préselt emberek szidták az igazga- 
tótóságol, a rendőrséget, amely a rendzavarók 
közül többekéi igazoltatott és két rendzavarát 
előállított a főkapitányságra is. Amikor a tö
meg békés föloszlatása nem sikerült,

Sombory kapitány attakot vezényelt és a 
lovasrcndőrök be vágtattak a tömeg közé.

Káromkodás, vad kiabálás, izgalmas sikoltozás 
töltötte be pillanat alatt a levegőt, mindenki 
eszeveszetten menekült a lovasrendőrök utjá- 

ból, de a hatalmas tömeg alig ritkult, úgy, hogy 
a rendőrség kénytelen veit, az attakot ki. 

vont kardal többször megismételni.
Körülbelül egy óra hosszat tartott az óriási 
sokaság feloszlatása, közben Sombory kapitány 
erősítésért telefonált a főkapitányt lgra', ahon
nan újabb rendőrosztagot vezényeltek ki a vi
harzó Nagymező-utcába.

Mialatt a tömeg izgalmas jelenetekben bő
velkedő föloszlatasa Folyt, a Fővárosi Operett- 
tizinliáz igazgatósági irodájában arról tanács
koztak, hogy közönség nélkül egyáltalán meg
tartsák-e a Szinészegyesület Nyugdíjintézeté
nek sorshúzását? A hivatalos személyek, Lázár 
Ferenc dr. királyi közjegyző, Csomag Kálmán 
pénzügyi főtanácsos a lottóigazgatóság részé
ről és Prükler Frigyes számtanácsos a főváros 
képviselőben már mind együtt voltak az igaz
gatósági irodában, megérkezett Biller Írön is, 
aki a sorshúzás megejtésére volt kiszemelve. 
Előbb/az elocparnokbam akarták a sorshúzást 
megtartani'',100; főnyi közönség előtt, amelyet a 
rendőrség,.fecengcd, azután a Nagymező-utcai 
erkély rbl-me^af ónnal akarták az eredményt 
kihirdetni, végül is úgy döntöttek, hogy a sor
solást az igazgatósági irodában tartják meg, 
szigorúan zártkörűen, színészek, színésznők’ 
újságírók jelenlétében. A Mozsár-utcából még 
mindig rendőrlovak patkócsattogása és ijedten 
menekülő emberek elkeseredett kiabálása hal
latszott, amikor

Biller odalép a szerencsekerékhez és bele
nyúl.

— Az első nyerőszám: D 10.603, mondja hiva
talos komolysággal Csomay főtanácsos és tizen 
is kérdik egyszerre: Ki a boldog ember.’

Ki nyerte az automobilt?
Kiderült, hogy a számot Mezőberényben 

adták el, de hogy kinek, az még titok.
Biller pedig, akinek ugyancsak volt száma, 

bánatosan sóhajtott föl:
— Jaj, de tehetségtelenül húzok!
Derültség. És most jön a többi 14 nyerőszám: 

D 28.527 női bundát nyert, A 32.797 motorbicik
lit nyert mellékkocsival, A 18.772 motorbiciklit 
oldalkocsi nélkül, B 87.520 megint motorbiciklit, 
A 13.798, B 12.551, C 12.335, D 61.128, D 64.335, 
B 21.176, A 50.749, A 99.250, A 95.598, I) 57.981 
kerékpárokat és egyéb tárgyakat nyertek.

A sorshúzás VtG órakor ért véget, de a Nagy
mező-utcában és a Mozsár-utcában még mindig 
rendőrőrjáratok cirkálnak és kiváncsi csopor
tok lesik, hogy megtartják-e a sorsjátékot?

g r (v. i.)

Az osztrák fajvédők 
vasárnapra már teOjesen be

szüntettek minden akciót 
a cionista kongresszus efllen 

Bécs, augusztus 23.
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) A. 

cionista-kongresszuson ma elsőnek Pick pro
fesszor tett jelentést a Palesztinái bevándor
lásról, amely egyre nagyobb méreteket ölt. 
Ebben az évben a bevándorlottak száma már 
elérte a negyvenezret. Ez annál figyelemre
méltóbb, mert J9J9 augusztusa óta az emigrál
tak száma mintegy nyolcvanezer. Utána 
Urschikin professzor és Weitzmann professzor 
beszéltek.

Az osztrák fajvédők vasárnap nem ren
deztek újabb tüntetéseket.

A kommunisták kedd estére bejelentett fölvo
nulását a rendőrség nem engedélyezte, mert a 
tüntetést este 7 óra után akarták megtartani, 
amikor a rend föntartása a sötétség miatt már 
nehézségekkel járna. A kormánybuktató táma
dások egyébként teljesen véget értek és

a politikai élet megnyugvásának
legbiztosabb jele, hogy Seipel volt kancellár, a 
kér eszi dny-szociális párt vezére, Német
országba utazott, hogy résztvegyen a stuttgarti 
katolikus nagygyűlésen.

í oszlálysorsjátékMagyar királyi
felhúzásai e há 26-án kezdődnek
Ezeken kcriil kisor- m 
solásra a jutalom: " miBfliárd korona 
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Marton Erzsit egy méltatlan szerelem
csalódásai kergették a halálba

Az utolsó telefonbeszélgetés: „Ezt a játszmát én elvesztettem"...

*

(A Reggel munkatársától.) Szombaton este 6 
órakor kopogtattak a szanatóriumi szoba ajta
ján, amelyben egy hét óta fekszem betegen. 
Az ajtó kinyílt és két nő lépett be rajta. Mind 
a kettő színésznő, mind a kettő egyformán 
karcsú, magas, mind a kettő talpig fekete 
gyászban. A szemük kisírva, az arcuk fakó, 
mint a fal, tántorogva jönnek az ágyamig s né
mán ülnek le az ágyam elé. Mintha hirtelen 
két fekete ciprus nőtt volna ki a szobámban, 
úgy ülnek előttem mozdulatlanul, betegen a 
gyásztól, könnytelenül. Marton Erzsi két leg
jobb barátnője. Egyenesen a temetőből jöttek 
ide.

— Na, most mondjátok el, mi történt?
Némán szipognak, mint két kis iskolásleány. 

A két színpadi hercegkisasszony, a két autó
királynő, a két csillogó gyöngycolicr. S ami
kor én mondom el nekik, hogy mi történt, el
ered a könnyük s kérve-kérnek:

— Igen, igaz, de ne írd meg, most már úgyis 
mindegy...

Dehogy is nem írom meg! össze kéne törjem 
a toliamat, hogy soha többé kézbe ne vegyem, 
ha meg nem írnám, hogy

Marton Erzsit, szépségének és ifjúságának 
teljében egy méltatlan szerelem kínjai é‘ 

csalódásai kergették a halálba.
Ez a faktum és nem az a rengeteg boroirt- 

ság, amit a boldogtalan színésznőről verej- 
tékes agóniája alatt, napokig összefirkáltak. 
Marton Erzsit nemcsak hogy személyesen 
nem ismerték, de soha még csak nem is látták 
azok a cikkírók, akik egy uj kamél-iás hölgyet 
gyászoltak, Veronáitól, morfiumtól és „coco"- 
tól kótyagos tollal Marton Erzsiben és való
ságos toasztokban ünnepelték elegánciáját és 
szépségét — a ravatalon! Marton Erzsi szo
morú életének és szomorú halálának — essék 
bármilyen rosszul a körúti romantikának — 
semmi köze sem volt a kaméliákhoz. Marton 
Erzsi halálosan szeretet egy embert, aki sze
relmére méltatlan volt, aki ezzel a szerelem
mel visszaélt és aki valósággal

belehajszolta a halálba a rajongó, gyönyörű 
színésznőt.

E sorok írója ezt az urat, egy budapesti 
bankcég tisztviselőjét, nagyon jól ismeri, Dur
vaságra hajlamos, összeférhetetlen természet, 
aki oknélküli féltékenykedésével és megalázó 
gyanusifásaival gyakran

halálra kínozta a tisztalelkü és tiszta életű 
asszonyt.

Marton Erzsi, imádta ezt a szerencsétlen ter
mészetű embert s valóságos madonnajósággal 
és türelemmel viselte és tűrte tirannusi visel
kedését és sokszor szégyenletesen megaláz/) 
terrorját, amelyet társaságban is gyakran ér
vényesített vele szemben. Mindig remélte, hogy 
barátja, aki egyébként anyagilag alig állhatott 
rendelkezésére, egyszer majd megváltozik és 
remélte azt is, hogy férjhez mehet majd hozzá 
s boldogan élhet vele... A rendkívül érzékeny 
•'s büszke asszonyt azonban mérhetetlenül fáj
dalmasan érintette, hogy a banktisztviselő 
lehetőleg kerülte a vele való mutatkozást a 
nagy nyilvánosság előtt és valósággal bujkált 
vele kis budai kocsmák zugaiban, de

betoppanó ismerősök elől ezekről a helyek, 
ről is szinte pánikszerűen menekült.

Ilyenkor a színésznő keserű szemrehányásaira 
azzal felelt, úgy magyarázta viselkedését, hogy 
mindezt „a karriérje érdekében teszi". Marton 
Erzsi ennek ellenére változatlanul szerette 
barátját, de napirenden voltak közöttük, főleg 
ilyen és ehhez hasonlók miatt a szenvedélyes 
jelenetek. Julius közepén Marton Erzsi 
Erdélybe utazott, Kolozsvárra, a szüleihez. 
Augusztus közepe táján érkezett újból Buda
pestre s itt néhány nap múlva megtudta, hogy 
barátja, aki „karrierje érdekében’* vele úgy
szólván nyilvánosan még csak mutatkozni som 
merészel, de akinek kedvéért ő minden más 
társadalmi összeköttetést már régen meg
szakított,, túvollétében fölujitotta egy régi 
ismerettségét, amelyet előtte mindig tagadott. 
Marton Er,zsi felelősségre vonta barátját, aki 
re n d re u ta s i to tta:

— Annak a nőnek még a nevét se merje a 
száján kiejteni...

Marton Erzsi kétségbeesve keresto föl egyik 
barátnőjét, akinek elmondotta tapasztó latoit. 
Ez a barátnője vigasztalta s kérve-kérte, ves
sen véget az áldatlan barátságnak.

— Igen, véget vetek — mondta Marton Erzsi 
s ezzel, elbúcsúzott. Ez történt a végzetes szom
bat előtti napon. Másnap délelőtt a barátnője 
fölhívta telefonon s érdeklődött hogy léte felöl.

— Ezt a játszmát én elvesztettem — felelte 
-®r^°n. Erzsi megtörtén a telefonba. A barát

nője újból vigasztalni próbálta, majd kérlelte, 
hogy esto vacsorázzon vele s társaságával, de 
Marton Erzsi lemondott.

— Fáradt vagyok, lefekszem — mondta egy- 
kedvüen. Ez szombat estefelé volt. Később a 
barátnője újból kereste telefonon, de a hívásra 
senki sem felelt. Marton Erzsi ekkor már 
aludt. Álmából nem is ébredt életre többé. 
Temetésén nem voltak ott a pályatársai, sem a 
színigazgatók, úri barátai is hiányoztak, akiket 
pedig nem egyszer látott vendégül házában.

Bihari Sándor, a leghirhedtebb pesti 
álhirlapiró, üldözési mániájában levetette 

magát a harmadik emeletről és szörnyethalt
(A Reggel tudósítójától.) Különös öngyilkos

ság rázta föl szombat este a Fáik Miksa-utca 
3. számú bérház éjszakai csöndjét. A házban 
esti 9 óra körül megjelent egy kopottas ruhá
zatú. alacsonytermetü, megviselt arcú férfi és 
dr. Kövér Soma ügyvédet kereste. Fölment a 
harmadik emeletre és becsöngetett az ügyvéd 
ajtaján. Kissé zavarodottan és izgatottan kér
dezte meg:

— Kérem, hol az ügyvéd ur? Nagyon sürgős 
és fontos ügyben rögtön beszélnem kell vele.

A szobaleány, aki ajtót nyitott, közölte a 
gyanús emberrel, hogy az ügyvéd- nincs ott
hon, elutazott. De az ismeretlen férfi nem tá
vozott el, ott ücsörgött egyideig a folyosón, az
után később tétovázva megint becsöngetett:

— Egy üzenetet akarok itthagyni — mondta 
—. mindjárt megírom.

De csak ott állt tovább a folyosón és nem 
csinált semmit. Újra eltelt vagy háromnegyed 
óra és ekkor harmadszor is becsöngetett, most 
már rendkívül idegesen és izgatottan. Türel
metlen hangon szólt rá a szobaleányra:

— Múídmídron, azonnal beszélni akarok Kö
vér ügyvéd úrral.

A szobaleány megijedt a tolakodó föllépés
től és ijedten becsapta a zajtót. Néhány perc
cel később hallotta, amint

valaki erősen megrázta a folyosó rácsát 
és utána hatalmas zuhanás hallatszott.

A szobaleány kiszaladt a folyosóra, de már ak
kor az udvaron ijedten állták körül az embe
rek az előbbi látogatót, aki

levetette magát a harmadik emeletről.
Az udvar kövezetén borzalmasan összeroncsolt 
testtel feküdt az ismeretlen férfi. Nyomban ér
tesítették a rendőrséget és a mentőket., akik az 
öngyilkost haldokolva vitték a Rókus-kór
házba. Megelőzően átkutatták zsebeit és iratok 
alapján megállapították, hogy

az öngyilkos Bihari Sándor nagyváradi 
születésű 38 éves állítólagos hírlapíró.

A Rókus-kórházban Bihari Sándor röviddel 
beszállítása után meghalt. A rendőrség az ön
gyilkosság ügyében megindította a vizsgálatot. 
Megái lapították, hogy Bihari teljesen zavart 
elmeállapotban vetette le magát az emeletről.

Az öngyilkos nagyon viharos életű ember 
volt. .Jobb családból származott, de már egész 
fiatal korában notórius zsarolók közé kevere
dett, akikkel még békében revolverezö heti
lapot alapított Nagyváradon. Itt csúnya bot
rányai voltak, többek között

zsarolóhadjáratot indított eg.v dúsgazdag
nagyváradi borkereskedő fia ellen, akit az 
alaptalan támadó cikkek öngyilkosságba 

kergetlek.
A fiatal Füchsl Sándor kétségbeesett, öngyil
kossága- rendkívüli fölháborodást kelteti 
Nagyváradon s Biharinak szöknie kellett. 
Budapestre került, ahol megnősült- s tovább is 
kétes manipulációkkal foglalkozott. Előszere
tettel használta a szerkesztői- elmet, anélkül, 
hogy valaha bármilyen lapnál dolgozott volna. 
Házasságából négy gyermeke született, de*csa
ládját, teljesen elhanyagolta és nem törődött 
feleségével sem. Költekező életmódjához állan
dóan álhirlapirói trükkökkel szerzett pénzt, de 

Két vagy egyszobás
ntcni komfortoB lakást (esetleg erkéllyel) 
lclépéosel vagy arany bérért azonnali át
vételre keresek, István-ut, Aréna-ut és 
Diimjanlch-utca kornyékén. — Alánlatokat 
„István" Jollgéro o lap kiadóhivatalába

kém, volt ott a férje sem; Mészáros Gizán, 
Beöthy Lászlón, Dolina]/ Ilonán, Corthy Mirán 
és Tárnáin kívül alig néhúnyan kisérték el a 
sírig. Nővéréhez intézett búcsúlevele igy kez- 
dő-!i.<: „Nem búcsúzom tőletek, hogy erős ma~ 
radhassakL.. Majd minden tulajdonáról részle
tesen végrendelkezik,

intézkedik 70 millió korona adósságának 
kifizetéséről is.

Ötnapos agóniája alatt barátja, a banktiszt
viselő, úgy viselkedett, mint egy félőrült. Nem 
hiszem el neki, hogy a gyönyörű Marton Erzsit 
feltette. A botránytól félt, féltette a karriérjét. 
Mint ahogy egyszer egy előkelő szálloda halijá
ban szegénykének a ruhatárba kellett bújnia 
Stux ur, a főnöl: ur elöl. A karrier érdekében...

Egyed Zoltán

a hullámok végül összecsaptak a feje fölött, 
otthagyta családját és

már hónapok óta bujkált, attól való félel
mében, hogy különböző üzelmei miatt el

fogják.
Éjszakánként az utcán kóborolt s ha ismerő
seivel találkozott, exaltáltan és kétségbeesve 
panaszkodott, hogy kisebb sikkasztásokat és 
szélhámosságokat követett el, tömegesen föl- 
jelentették és most léplen-nyomon detektívek 
üldözik. Fühöz-fához menekült segítségért Bi
hari Sándor és ekkor derült ki, hogy — bár 
valóban többeket megkárosított —

az álhirlapirói senki sem jelentette föl s a 
zaklatott életű ember rémeket látott, ami

kor mindenkiben detekti veket sejtett.
Az üldözési mánia annyira erőt vett rajta, 
hogy a napokban fölment a rendőrségre és 
zokogva és kétségbeesve följelentést tett ön
maga ellen. Utána néztek a dolgoknak és 
látták, hogy ellene senki panaszt nem tett az 
utóbbi időben, régi dolgai pedig elévültek 
s igy lecsöndesitvé, elküldték. Megnyugtatni 
azonban nem lehetett s úgy látszik, félelmében 
kereste Kövér ügyvédet s igy került abba a 
házba, ahol levetette magát az emeletről.

Vasárnap éjfélkor főbelőtte 
magát Mauthner Elemér 

részvénytársasági igazgató
(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap éjjel 

12 órakor Andrássy-ut 88. szám alatti lakásán 
föbelőtte magát Mauthner Elemér részvény
társasági igazgató, aki öccsével, dr. Mauthner 
Aladár ügyvéddel lakott együtt a palota elő
kelőén berendezett ötszobás lakásában. Mauth
ner Elemér 47 éves agglegény volt és már hat 
év óta lakott öccsénél, aki különben már 
régebben nyugalomba vonult államvasuti fő
ellenőr s most ügyvédi gyakorlatot folytat. 
Vasárnap délután Mauthner Elemér még meg
beszélte öccsével, hogy este a Lipótvárosi 
Kaszinóban együtt fognak vacsorázni. Mauth
ner Aladár dr. feleségével együtt el is 
ment a kaszinóba, de ott hiába várt 
bátyjára. Este 12 óra tájban tért haza 
a házaspár. Amint Mauthnerók beléptek a har
madik emeleten levő lakásukba, föltűnt nekik, 
hogy as ebédlő és szálán ajtja zárva van, hol
ott máskor az Andrássy-utra és Körömire néző 
egyfrontba eső lakás összes ajtói nyitva szok
tak lenni. A férfi nyitott be elsőnek a szas 
Iónba és

megrémülve látta, hogy bátyja a tükör 
előtt egy fotelben ül, lehanyatló fejéből 
szivárog a vér és mellette revolvere hever 

a földön.
Mauthner Elemér a karosszékben a hatalmas 
állótilkör elölt főbelőtte magát, a golyó a jobb 
halán tékán hatolt be, a bal fülön jött ki "és 
azonnali halált okozott. Dr. Mauthner Aladár 
fivére öngyilkosságáról azonnal értesítette a 
rendőrséget, ahonnan dr. Lukáts Pál rendőr
fogalmazó és dr. Naschitz rendőrorvos mentek 
ki az öngyilkosság színhelyére. Átvizsgálták 
az egész lakást, de ott

semmiféle 
Mauthner

írást nem találtak, amelyben 
Elemér okát adta volna ön. 

gyilkosságának.
nem tudja, hogy a jómódban élőKörnyezete i _ . ... ________

Mauthnert mi kényszerithette végzetes tettére. 
Mauthner Elemér a Nagy korona-utca 19. szám 
alatt levő Ipari Üzemeket Fejlesztő Gazdasági
és Kereskedelmi Bt. igazgatója volt. A rendőri 
bizottság hétfőn reggel megy ki a részvény
társaság irodájába, hogy ott kutasson valami 
hátrahagyott irds után, amely az igazgató 
öngyilkosságát megmagyarázza.
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Milliárdos adósságokat csinált 
a Kultuszminiszter nevében a Magyar Jövő 

Központja cimii Rákőczl-uti vállalat 
Iskolai irkával akarták elárasztani az országot — A tanárokat Ügyntf- 
kösködésre kényszeritették — Kurzusvállalot, amely V8a Kohnok és 
Schlésingerek módszerével** dolgozik — Hatmilliárdos jpasszáva mellett 
Prohászka püspök és Bernolák szanálják a Magyar Jövő Központját

(A Heggel tud ősit óját ól.) A Rákóczi-ut 15. 
számú ház első emeleti erkélyén egy idő óta 
széles, fehér vászontáblán ez a föidrás olvas
ható:

A Magyar Jövő Központja

Az emberek eleinte csodálkozva néztek föl 
a különös cégtáblára, amely fölött esténként, 
a végig kivilágított utcai front ablakai mögött, 
fiatal diákok sziluettjei rajzolódtak elő. Keve
sen sejtették, hogy a talányos két szó mögött 
kurzus jelszavakkal indult különös üzleti vál
lalkozás rejlik.

A szervezet magva a: Magyar Jövő Ifjúsági 
Irodalmi Részvénytársaság, amelynek alaptő
kéjét főpapok, magasállásu közhivatalnokok és 
a mozgalom kezdeményezői, felekezeti és állami 
iskolai tanárok jegyezték. A részvénytársaság 
ügyvezető igazgatója dr. Gyomlay László tanár 
volt és az igazgatóság tagjai között ül Pintér 
Jenő tankerületi főigazgató is. A titkos pro
gram az ifjúság lelkének a kurzusmentalitás
sal való átitatása volt,

akciójukba belevonták az iskolák tanárait 
és kiadványaikhoz megszerezték a kultusz

kormány hivatalos támogatását.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
90.990H92Í. számú körlevelében hivatalosan is 
ajánlja az iskoláknak a Magyar Jövő kiadvá
nyait, de melegen siettek támogatásukra Sipőcz 
és Wolff is, akik a községi iskolákban nyitották 
meg figyelmeztető ajánlással e kiadványok 
útját.

— Mik voltak ezek a kiadványok1?
Talán a magyar remekírók, vagy a világiro

dalom klasszikusai? Nem. Lógna gy óbb részt 
ismeretlen nevű, gyönge vénáju irócskák dol
gozatait nyomtatták ki, a kultuszkormány er
kölcsi támogatásával és ezeket terjesztették 
buzgón a tanárokkal az iskolákban.

Dr. Gyomlay László ügyvezető igazgató ős 
IJadványi Kálmán, a mozgalom másik ve
zetője írtak az ifjúságnak regényeket, szín

darabokat, történeteket és verseket,
az ő könyveik szerepelnek a legsűrűbben, mig 
Prohászka Ottokár püspök csak „Iránytű" cimii 
munkájával szerepel a Magyar Jövő kiadvá-' 
nyai között és Pintér Jenő főigazgató a ma
gyar és idegen költők remekeiből összeállított 
munkájával lépett a Magyar Jövő szerzői so
rába. A könyveken kívül képeslevelezőlapo
kat, mülapokat, zsebkönyveket, naptárakat 
adtak ki. Minthogy pedig szervezetükkel 
behálózták az ország összes iskoláit, jó 
üzletnek Ígérkezett az iskolák irkákkal és 
füzetekkel való monopolisztikus ellátása, tehát 
Magyar Jövő-irkákat készítettek és azok
kal árasztották el az iskolákat. Az irkákat, 
és füzeteket tanárok árusították a diákok közt 
és ezért az ügynöki természetű munkáért a 
Magyar Jövő központja 10% jutalékot adott a 
tanároknak. Az irkaakció körül azután nagy 
háborúság támadt. Egyrészt maguk

az önérzetes tanárok tiltakoztak az ellen, 
hogy irkaügynökök legyenek,

másrészt a kereskedők zúdultak föl az irka
eladás e különös monopóliuma ellen, do harcot 
kezdett a Magyar Jövő irkaakciója ellen cr/y 
másik kurzusintézmény is.

A két kurzusvállalat alaposan összeveszett 
az irkaüzleten
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s a Magyar Jövő ügyvezető igazgatója, dr. 
Gyomlay László ezt az Írásos üzenetet küldte 
a másik félnek:

„... az országos „keresztény** központi sajtóvdllalat 
elvállaltu terjesztési módszerekben a Magyar Jövőt 
utánozva járt iskol'í •ól-iskolára a fővárosban, hogy a 
Magyar Jövő irkái helyett az övéit vezessék be! Véle
ményünk, hogy keresztény szívvel ilyet nem lehet cse
lekedni. Ez a Khőnok és Schlésingcrek módszere.., 
Ugyanez a vállalat most képpályázatot hirdet az irka- 
boritékokra, amely pályázat a felekezeti vonatkozású 
képeket kizárja a nyertesek közül! Megértjük, hogy a 
felekezeti vonatkozású képek gyártói mi vagyunk! Való
ban azok vagyunk, mert a Magyar Jövő — ha úgy 
tetszik — felekezeti alapon áll!,..“
A Magyar Jövő közben gőzerővel dolgo

zott. Nyomatta a. könyveket és rendelte az 
irkákat. A nyomdatarlozások azonban egyre 
nőttek és

a Magyar Jövő nem tudott fizetni
Egyideig magánosoktól és kurzusbankoktól 
sikerült pénzt szerezniük és igy csőn desi tették 
a türelmetlenkedő hitelezőket, mig egyszer 
olyan váratlan esemény történt, ami meg
ingatta a Magyar Jövő pilléreit. A Magyar 
Jövő egyik hitelezője ugyanis

■ II

Polónyi Dezső 
egy 9?kedélyes ismeretlen** 
legitimista kirohanásáról 

„Nem nynjthatok segédkezet ahhoz, hogy a királykérdés, a kurzus 
receptje szerint, személyeskedésekbe fullasztassék bele66

(A Reggel tudósítójától.) A „Magyarság" 
szombati számában, vezető helyen, „Egy régi 
függetlenségi' aláírással hosszú közlemény je
lenít meg, amely Polónyi Dezsőnek a királykér
désben irt cikkeit erősen személyeskedő modor
ban lámadia. Erre vonatkozólag A Reggel 
kérdést intézett

Polónyi Dezsőhöz,
aki a következeikben fejtette ki álláspontját:

— Sajnálatomra, sokféle okból nőm bocsát
kozhatom polémiába a kérdéses cikk ismeretlen 
szerzőjével. Aki arra vállalkozik, hogy az ano
nimitás védő leple alatt felelőtlenül sérteget, 
az nem tarthat igényt arra, hogy erős kifejezé
sei komolyan vétessenek. De főleg

nem nyújthatok segédkezet ahhoz, hogy a 
nemzet egész jövőjére annyira kiható nagy 
kérdés: a királykérdés — a kurzus receptje 
szerint — személyeskedésekbe fullasztas- 

sék bele.
Majd lesz niég alkalmam kérlelhetetlen törté
nelmi igazságokat fölsorolni. Kiváló szeren
csémmé jogom tartani, ha tárgyi érvekkel dol
gozó bírálatokkal, vagy cáfolatokkal polemi
zálhatok; ámde szócsőt ókra, hangverseny ren
dezésekre. nyelvöltögetcsrc. min vállalkozom. 
Szerencsére van a legitimista kirohanásnak 
<’gy igen humoros ré<sze is. Hosszasan kioktat, 
hogy éppen a „régi i iigget Icnségiek" állás
pontja szerint, a függetlenségi elvek egyik kö
vetel,ménye a Habsburg-ház uralkodása, líút 
én nem tudom, hogy milyen régi fii ggotilen sági 
az ismeretlen cikkíró, én csak azt tudom, hogy 
Kossuth Lajos elveiben születtem, azokban 
nőttem föl. soha más pártállásom nem volt 
(remélhetőleg nem is lesz) és nekem mindig 
azt tanították., hogy éppen a Habsburg-házból 
kikerült uralkodók veszélyeették a legjobban 
a magyar állam függetlenségét és a nemzetnek 
évszázadokon keresztül éppen a Habsburg-ház
zal szemben kellelt állami önállóságáért kHz- 
delmeket folylcitniUa Es ha cz/zxd ssGnnibmi va- 
laki régi függetlcm-égi mivoltára való hívatko-

Mintáén eltotatáhatö áron 
elnfazús minit uürgösen eladók cliőrnngu 
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gróf Klebelsberg Kunó kulluszininiszter- 
nél prezentálta a Magyar Jövő számláját.

A miniszter megdöbbenve vette tudomásul, 
hogy a Magyar Jövő a kultuszminiszter ^ne
vére való hivatkozással tette meg rendeléseit, 
csinálta adósságát, holott erre Gyomlayéknak 
seipmi fölhatalmazásuk a kultuszminisztertől 
nőm volt. Klebelsberg természetesen 
tagadta a Magyar Jövő tartozásainak elvál
lalását. és kifizetését, majd órtositette a dolog
ról Prohászka püspököt, mint a Magyar 
Jövő egyik patrónusát és nyomban revíziót 
tartottak a vállalatnál. A revízió eredményét 
szigorúan titokban tartják. Azonban a revízió 
után dr. Gyomlay László nyomban lemondott 
ügyvezető igazgatói állásáról és helyébe 
Vörös Endrét ültették, majd megindult a sza
nálás munkája. Az elmúlt hét keddjén a. 
hitelezők értekezletre jöttek össze a Magyar 
Jövő központi irodájában. Megállapították, 
hogy

a Magyar Jövő passzívái meghaladják
6 milliárd koronát,

az aktivált azonban, jórészt azokban a szel- 
térni javakban „fekszenek", amelyeket a válla
lat — termelt. A legnagyobb hitelező a Hun
gária Bank, a Galea Bank, a Szent István Tár
sulat, néhány kanonok és főpap.

A szanálási akciót Prohászka püspök és 
Bernolák Nándor volt népjóléti miniszter 

vették kezükbe;
mindenekelőtt igyckc'/r,^r moratóriumot. sze
rezni és a követeléseket ■•'••óbálják behajtani. 
A következő lépés a Magyar Jövő leépítése 
lesz. Az irodai személyzet egy részét elbocsát
ják és igyekeznek a terhes lakásbérleti szer
ződéstől megszabadulni. A Magyar Jövő 
ugyanis a Rákóczi-ut 15. számú házban ki
bérelt helyiségeiért nem kevesebb évi bért 
fizet, mint 600 millió koronái. Minlihmry pedig 
a háztulajdonos ragaszkodik a szerződéshez, a 
helyiségeket a Magyar Jövő fogja kiadni.

zással tanít ki a saját eddig vallott elveim 
mibenlétére, akkor jogom van gyanút táplálni 
olyan irányban, hogy ez a. kedélyes ismeretlen 
vagy nem régi függetlenségi, vagy olyan régi, 
hogy már mindent elfelejtett.

I llirw • TTBIIW

Frigyes főherceg és fia Albrecht 
főherceg meglálogaiják Vilmos volt 

német császárt
Duisburg, augusztus 23.

(A Reggel tudósítójától.) Frigyes főherceg 
és fia, Albrecht főherceg, e napokban megláto
gatták Salm-Salm herceget az anhalti kastély
ban. llir szerint Frigyes főherceg ezt az alkal
mat fölhasználja arra, hogy meglátogassa Vil
mos császárt Doornban. A látogatás egészen 
magánjellegű lenne s csak azért történne meg, 
mert Vilmos császár azt az óhaját fejezte ki, 
hogy szeretné két unokáját látni, akik már ré
gen nem voltak nála látogatóban.
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Gundel Károly válasza
Vass miniszter vádjaira, a pesti vendéglők 

drágaságáról
A budapesti vendéglő az állam társasüzlete — Maga a luxusadő több, mint 
amennyit békében a legjobb vendéglős Keresett —~ Gundel Károly levele 

A Reggel szerkesztőjéhez
Mélyen tisztelt Szerkesztő ur! A Heggel 

nagy nyilvánosságát kérem öntől néhány be
szelő számadatom számára, hogy némi kép el
lensúlyozzam azt az igaztalannak érzett han
gulatot, amelyet a miniszteri székekből tett 
nyilatkozatok nyomán a napisajtó cikkei kel
tettek! Jó szolgálatot tesz ezzel a vendéglőbe 
járó közönségnek, amely napok óta nyugtalan 
és gyanakvó érzéssel nézegeti az útlapokat.

Drága-e a vendéglő?
A kérdésre két részben kell felelnem. Ketté

választom a vendéglőket aszerint, vájjon „táp
lálkozni" vagy „étkezni*1 jár oda a közönség. 
Táplálkozni, éhséget csillapítani — akár a leg
primitívebb módon is — a szerényebb igényű 
közönség az „olcsó vendéglőkbe, büffúkbe jár. 
A kérdés e részével hamar végezhetünk!

Az „olcsó*1 vendéglő a verseny kiélesedése 
következtében ma olcsóbb Budapesten, mint 

valaha.
Az általános drágulás és a magas és sokféle 
adó dacára egy aranykorona körüli áron hir
deti ebéd- és vacsora-menüjét számos pesti 
vendéglő. Ezért békében sem igen lehetett ebé
delni-vacsorázni. Hosszadalmasabb a válasz a 
kérdés másik, a drágább vendéglőket érintő 
részére. Ezeknek a vendéglőknek árai ma kö
rülbelül

másfélszerese a békebelinek.
Miért? Régen ostromoljuk a hatóságokat, hogy 
könnyitsenek azokon a terheken, amelyeket a 
közönség csak a korona romlása idején tudott 
elviselni. A 10%-os luxusadó (amely tulajdon
képen 11%-ot tesz ki), a vigalmi adó, a magas 
fogyasztási adó, a villanyáram s ennek J0%-os 
pótléka a főváros külföldi kölcsöneinek törlesz
tésére, a forgalmi adó, amely az árut minden 
állomáson újból te újból terheli, a betegse- 
gélyző pénztár dijainak aránytalan magas
sága, a személyzet kereseti adója, fogyasztási 
adók, kincstári részesedések sok uj fajtája:

olyan terhek, amelyekkel békében nem kel
lett számolnunk,

nem beszélve arról, hogy e sokféle adó keze
lése, nyilvántartása mennyi költséget és fá
radságot okoz. Do ezek csak általán osságok. 
Egynéhány számmal akarom megvilágítani, 
hogy bizonyos dolgok

mibe kerültek régen és mibe kerülnek 
most:

1014 1925-ben
nílár flllór papirkoroua Drágulás

Villanyáram, 1 hó itt 6 841.5 4-szcres
Porosz szón---------- .'160 640 90.000 l’Á-szoros
l abrosz mosása — 8 38 5.300 54-szores
1 parcellán tányér 80 161 2.3.000 2-szó rés
l tet evőeszköz — 3200 4540 636.500 1'.'.•-szoros
/ lenabrosz------— G00 1350 42.000 2’4 -szeres
/ doboz gyufa------ 1 3 450 3-szoros
l kg vaj -------------- 220 560 80.000 2’,'i -szoros
1 kg zsír-------------- 140 240 34.000 1'4-szores
i kg cukor ---------- 70 120 17.000 lVi-szores

! kg liszt — t- — — 20 46 6.500 2'4-szereo
1 db tojás---------- 6 13 1.900 2'Zi-szcrcs
1 kg angolos------ 220 320 46.923 1 ’/3-szorcs
1 kg borjú---------- 140 220 30.600 Hű-szeres
i kg sertéskaraj — 180 300 12.000 1’%-szcros
I adag bor jupör költ 100 157 22.000 11; -szeres
1 adag borjusfllt — 140 193 27.000 1 ’.’i-szoros
t adag ang. bélszín 200 300 42.000 14-szcres

/ adag sertéskaraj 160 243 34.000 1%-szores
1 adag tészta------ 40 70 10.000 1%-szeres
I adag köritett lipt. 100 80 12.000
Itt a számok <beszélnek, igen tisztelt szer

kesztő ur! Éb ezek a számok azt mutatják, 
hogy bár békében a sokezer közül is csak ke
vés vendéglősnek sikerült igen sok és fáradsá
gos munkával vagyont szereznie, az akkori 
kalkulációs kulcs úgy változott, hogy a vilá
gítás 4-szeres volta, a 10%-os luxusadó és egyéb 
cikkek és szolgáltatások V/s, 2%, í-5-szürös 
drágulása dacára, az ételek árai a luxusodé
val együtt csak a békeárak ll/»-szeresére emel
kedtek! A különbség csak az, hogy a közönség 
teherblróképessége megcsökkenvén, a flx rezsi
tételek (amelyek a forgalom nagyságától füg
getlenek, például fűtés, világítás) a keveeebb- 
számu fogyasztót annál inkább kellene, hogy 
terheljék, inig a vendéglősök, éppen az álta
lános gazdasági helyzetre és a kiölésedéit ver
senyre való tokintettel,

a mértéktelenül megnövekedőit közterhe
ket nem hárítják át a közönségre.

ÜÍMsZOiiálí e!1^löh, urlszubökHniaAnyOMaURfflBIHlp lzlt;8ŰB j.’minőségben 
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Azzal pedig, hogy magas helyről jövő nyilat
kozatok és a sajtó cikkei beleoltja a közön
ségbe a vendéglők drágaságának hitét és ezzel 
elriasztják a vendéglők látogatásától, nagyon 
rossz szolgálatot tesznek, a gazdasági életnek. 
De, ha még ezek után is lenne valakinek ag
gálya: keresse föl a vendéglősök szállítóit, sör
gyárosokat, borkereskedőket, mészárosokat, 
henteseket, pékeket és kérdezze meg .őket, hogy 
mennyire hídnak a 200, 500, 1000%-os haszonra 
dolgozó vendéglősök fizetési kötelezettségeik
nek eleget tenni? Tény, hogy az ételek árai egy 
év óta körülbelül 25—30%-kal estek — sajnos 
—. a kereseti viszonyok azóta még súlyosabb

Sugár Árpád szénbányaigazgatót 
az egész országban keresik, mert elkártyázta 

részvénytársaságának miliiárdjatt
(A Reggel tudósítójától.) Egy gyönyörűen 

fölfelé ívelő és azután lehanyatló karrier útját 
járta be a jó családból való Sugár Árpád. 
Néhány hónappal ezelőtt még milliárdos pár
tákat ajánlottak a nag'”’;'',-ö:ü fiatalembernek, 
akinek szülei Salgótarjánban laknak és a 
bányászózakmára nevelték legfiatalabb gyer
meküket. A Sugár-család jóvoltából a 29 éves 
Sugár Árpád vezérigazgatója lett a Piliscsabai 
Kőszénbánya Részvénytársaságnak. A fejlődő 
bányának ügyeit korlátlanul intézte Sugár 
Árpád és Pilisesabáról nagyon gyakran rán- 
dult föl vonaton, autón Budapestre. Sugár 
Árpád egyre-másra iratkozott, be különböző 
fővárosi klubokba és úrrá lett rajta a kártya
szenvedély. Egy ideig melléje szegődött a 
szerencse és a hatalmas, magas, elegáns Sugár 
Árpád fejedelmi gőggel ült a bakaraasztal 
bankári székében ás hideg nyugalommal szem
lélte, amint a krupié besöpri bankjába a nyere
séget. Sugár Árpád azt. hitte, hogy a szerencse 
állandóan kitart majd mellette és mind 
gyakrabban 1"' ’* ' ’ "kát. Egy
szerre azonban Sugár veszteni kezdett és nem 
volt megállás. Rengeteg pénzt kártyázott el 
különböző klubokban, úgy, hogy végül már 
éjjszakákat töltött a pesti klubokban egy kraj

Bertalan éjszakája
— Levél a szerkesztőhöz —

Azon a napon, amikor A Reggel megjelenik, 
a római katolikus kalendárium szerint Szent 
Bertalan napja vagyon, amelyet Francia
ország minden apátságában misemondással 
ünnepelnek ama regi, véres éjszaka emléke
zetére; — mi, dicsőséges múlt időnk történel
mében élő magyarok, ezen a napon egy másik 
Bertalanra gondolunk: Szemere Bertalanra,' 
:,7. egykori borsodi alispánra, majd későbben 
Magyarország miniszterelnökére, aki hetven
hat esztendő előtt, ugyancsak ezen a napon, 
augusztus 24-én, O-Orsovánál Ball hiány' Kaki
mórral „utolsónak hagyták el a haza, szent 
földjét". Tizenhárom esztendei keserves buj- 
dosás következett a magyar határ átlépése 
után: tizenhárom esztendeig volt Magyar
ország miniszterelnökének neve mellé a kül
földi útlevelekben ez a két szó biggyesztve: 
refugié hongroise és tizenhárom , soha meg 
nem bocsátott esztendő jajos. kétségbeesett, 
omigráns eseményeiről számol be Szemére 
Bertalan hátrahagyott naplója. , És a tollat 
csak akkor ejti ki kezéből, amidőn azt többé 
forgatni nem tudja, elméje borong, nagyon 
fontosnak tartja feljegyezni a távoli haza 
ügyoshajos dolgai közepette, hogy két és fél
éves Attila, fiacskája azt. kérdi egy Ameriká
ból visszatérő szabadságliőstől:

— Mondd, ki adta neked ezt a nagy szakáit?
♦

Szemero Bertalan napló jegyzetei 1862-ben 
zárulnak; Magyarországon „kis negyven
nyolcának nevezték o dátum körüli kor
szakot; az emigránsok kezdenek hazafelé 
szállingózni; jönnek loppal, vándorlegény
ként, elváltozott külsővel, hogy a feleségük is 
csak akkor ismeri föl őket, végérvényesen, 
amikor valóban a lábukra illik évtized óta a 
padlásra akasztott csizmájuk; jönnek börtön
igazgatók pecsétes leveleivel, amikor már 
régen holtnak hitték, őket, hogy a nagyító
üveget kell elővenni az otthoniaknak ama vár
börtön! okmányok helyességének megállapítá

arányban romlottak. Eléggé érezzük ezt. Hol 
van békebeli vendégeink serege? Hol van
nak a köztisztviselők, nyugdíjasok, vissza
vonult kereskedők, iparosok, a házaikból, 
kötvényeikből, részvényeikből, betétjeikből élők 
tömege?

Nyilatkozatokkal, ha még oly magas és fe
lelősségteljes helyről jönnek is, nem lehet 

a kérdést megoldani.
El kell törölni a luxusadót egészen, mert ez 
egymaga több, mint amennyit a legszorgalma
sabb, mesterségét legjobban értő vendéglős 
valaha keresett. A vendéglő szívesen lemond 
hivat lan társáról: az adóügyi és utmutaió- 
hivatalról. Nem kell Arvizsgáló Bizottsággal 
és Uzsorabirósággal fenyegetniük ezt a csőd 
szélén álló ipart a miniszter uraknak! Mi kér
jük őket,

engedjék meg, tegyék lehetővé, hogy ol
csóbbak lehessünk.

Boldog örömmel széliünk le árainkkal, mi
helyt meghallgatnak bennünket, mihelyt az 
állam kilép a vendéglői társasüzletből, mihelyt 
nem kell magunkat m. kir. adóhivatalnokok
nak, hanem csak egyszerű vendéglősnek te
kintenünk. Hálás köszönettel szőrit ja jobbját, 
készséges híve: Gundel Károly.

cár pénz nélkül, A fiatal vezérigazgató, aki 
nemrég imponáló kártyaceatákban állotta a 
tüzet,

klubisnierőseitől különböző ékszereket, ér
téktárgyakat vett át eladásra 

és más üzleti tranzakciók lebonyolítására. 
Sugár pénzé tette ezeket az értékeket és ez is 
elveszett, A legutóbbi hetekben már annyira 
le volt törve, hogy lakás hiányában hajnalig 
szundikált egyes klubokban. Némely klubból 
ki is tessékelték a szál1"-' ’ igazgatót, 
akinek nem volt pénze és nem volt már tekin
télye sem. És ekkor jelentek meg hirtelen a 
piliscsabai csendőrök. Budapesten. A Pilis
csabai Kőszén Rt.-nál rájöttek, hogy

a vezérigazgató többmilliárd korona rá
bízott pénzt elsikkasztott és napok óta nem 

jelentkezett a vállalatnál.
A csendőrök azonban nem találták már Pesten 
Sugár Árpádot, aki ellen egyre-másra érkeztek 
Budapesten is följelentések. Azok tettek pa
naszt ellene, akik rábízták értéktárgyaikat. 
Sugár nyomtalanul eltűnt Budapestről, Annyit 
megállapítottak róla, hogy dús, göndörszőke 
haját leborotváltatta és teljesen lerongyolódva 
vidéki városokban bujkál.

sához; jönnek a számkivetettek ügyefogyott- 
ságával, alázatosságával, a kivert kutya bocsa- 
natkérő tekintetével, mintha nem is regi 
hazájukba térnének vissza, hanem egy idegen 
ország szívtelenül fogadott kenyérpusztitóinak 
ajánlkoznának; jönnek hontalanul, mert, a 
födelet többe nem találják, amely enyliet adna 
a bu.jdosás szenvedéseiért, . könnyes, más- 
világlas arculat nem fogadja őket a liatar 
újabb átlépésénél éh régi, elmúlt barátjuk, a 
csendbiztos, szimatolva kérdezősködik múltjuk 
iránt, mintha annál a múlt időnél nem a leg
hívebb segítség lett volna maga a cs-endbiztos 
is... Magyarországon „kis negyvennyolcnak** 
mondják c régi korszakot, amikor a hazatérők 
már több ismerőst találnak a temetőkben, 
mint, az elevenek között, amikor az egykori 
csatatereket, immár tizedszer járja be a borona, 
amiről aztán Bertalanunk, aki bizonyára 
tudott a korona cl ásásáról, a következő verset 
írja: „Éles fogú a borona, — Rá akadt a szent 
korona,------Pedig oly jól volt elásva, — Duna
partján, Orsovába’."

♦
Tehát csak arra akarlak emlékeztetni, kedves 

Barátom, hogy hotvenhatodik évfordulója van 
annak a napnak, amelyen Szemere Bertalan 
és Bal l hiány Kazimér Ó-Orsovánál utolsónak 
hagyják el vala a haza szent földjét. És 
hetvenhat esztendő múltával megint csak 
sokan olvasgatják azokat a naplókat, amelye
ket valaha e nemes bujdosók imák maguknak, 
magukban, a honvágy epekcdéaeiben. Szemére 
Bertalan számüzött-naplója a szökőkút frisse
ségével bugyog föl az újabb olvasmányaink 
között, eredeti színükben látjuk a sárgult 
lapokat, hetvenhat esztendő alatt régen felej
tettnek vélt erzeményeket, tapogatunk, amikor 
az egykori bujdosók, régi szép magyarok 
haszontalan szenvedéseiről olvasunk. Hogy 
szeretnénk megölelni, megcsókolni őket; —. 
hogyan kívánnánk megenyhlteni száműzött 
emlékeiket, elnyerni bocsánatukat a szörnyű 
évtizedekért, amelyet a zsarnokság bujdosva 
töltenek és amely zsarnokság elmúlása nekik 
adott vala igazat... 1849 augusztus 24. Ber
talan éjszakája. Magyarország miniszterclnöko 
átkel a határon, hogy évtizedig hontalan

Krúdy Gyula
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Hadd Aüzöm fel ide, Szerkesztő úr, ennek a 
Hírrovatnak a hajtókájába a szék fűmet, akit 
most vettem ezer koronáért.

Egy rongyért; még csak nem is rongyért, 
csak papirosért. Egy ezresért.

A kofa adta. Bizton megtalálta a számítását. 
Nyert rajta!

Mit ér hát ez a fehér székiül
Ide teszek Szerkesztő úr elébe egy ezrest 

meg egy fehér szekfüt. Méltóztasson megnézni.
Egy maszatos, szánalmas, magyar ezres meg 

ez a maszületett tiszta istencsudája, forró 
mennyországból esett hópihe, álomba édesgető 
álom, Csókország cimerbiborába szőtt Korona- 
virág, boldogságos fehér szekfil.

Ez egy ezrest ér a komisz világon.
De szégyellem magam.
Hogy könyörögjek bocsánatért Hozzád, hogy 

engeszteljelek, hogy mulattassalak, hogy ud
varoljak, te fehér szekfüszál.

Ki száz tündér összerakott névjegye vagy.
Ki meg feledkezett, áhitatukban összeszorúlt 

néma fehér pillangók zenés miséje vagy.
Fehér szekfil, tudjad, kívánom, hogy őrült 

haldoklásomban (életemben) tiszteltelek és 
dupla szememből kínok közt bámészkodtam 
Beád és el-clenyhülve s andalodva.

Nekem nincsen kedvenc virágom. Májusban 
oda vagyok az orgonáért. Októberben a erisan- 
themumért bolondulok. Most nyáron, mind a 
száz szivem a fehér szeli fűbe szerelmes.

Oh. fehér szekfil, ifjúság ifjúsága, szerelem 
szerelme.

Te, te ennek a Földnek, ennek a mélységes 
bujaságban fekvő gyönyörű testnek a fehér 
tajtékja vagy.

A szemeim halálba vágynak csukódni, holt
részeg örök üdvözülésbe, mikor az illatodnak 
a fejem leadom.

Jaaaj, véghetetlen hosszú jaj a visszhang, 
amit az ember szivének tihanyi dombja ád a 
te szekfilillatod édességének, örömének, bol
dogságának.

Mennyi illat bújt beléd, te fehér szekfil, hisz 
már agyonszagoltalak és te még mindig győ
zöd, az orrom, a tüdőm, az egész erőszakos 
türelmem meg se kottyan neked.

Segítséget hívok, egyesületet vadítok össze, 
hogy téged kimerítsünk, tönkretegyünk.

Hol az a vályú, kiből az illatot ittad, mielőtt 
erre a földre bitangokéi?

Nincsen a te illatodnak tengerfeneke, nin
csen, te bolonditó feliéi' szekfii?

Bágyadva engedlek el az orrom alól.
Nézd, hogy összegázoltam a buta orrommal 

a fönséges csipkédet, fehér királynőm, sze
génykém!

— Caillnux vasárnap este Londonba érke
zeti. Londonból táviratozza A Reggel tudósi
tója: Caillaux, francia pénzügyminiszter, va
sárnap csto titkára, egy pénzügyi szakértő és 
több újságíró kieérc-té'bon Londonba érkezett 
és a Hydé-Park Hotelben szállt meg, ahol a 
kormány számára lakosztályt rendelt. A pálya
udvaron Churchil, angol pénzügyminiszter, üd
vözölte francia kollegáját, akivel hétfőn dél
előtt 10 órakor kezdi meg tanácskozásait a 
francia adósságok rendezéséről, (k. t.)

— Az alma nem esik mcwszo testvérétől. Staub Her
mán följelentést telt a rendőrségen, hogy Scmmchvoiss- 
utca 27. szám alatti szabómühclyéből három hónap alatt 
hét és fél millió korona értékű szövetet loptak. el. A 
rendőrség kinyomozta, hogy n lopásokat Gycnes Andor 
sikkasztásért in körözött 32 éves állásnélküli magántiszt
viselő követte el. Gycnest hosszas keresés után mcgtaHál- 
ták a Bristol-szállodáhan, ahol Illés Andor álnéven együtt 
lakott öccsével, Gyencs Marcel 30 éves ügynökkelt, akit 
a büntetőtörvényszék csalás miatt köröz. A két testvért 
előállították a főkapitányságra és mindkettőjüket letartóz
tatták.

— Dr. Völgycsi Ferenc bel- és idegorvos külföldi tantil- 
mány Htjáról megérkezett, llypnosis-therapliiai rendelését 
folytatja V, Nagykorona-utca 21. szám alatt, délután 
,/#4—7 óra között.

— Forduljunk mindennemű liltel- és financiális ügyben 
legnagyobb bizalommal hazánk békebeli legtekintélyesebb 
és legmegbízhatóbb bankeógóhez: a Róth Bankhoz, Buda
pesten, Vilmos császár-ut 45. Alapítási éve: 1900.

UEöfiW fi fi A n^anyat, ezüstöt, gyUngyllt én
“ 9 kinél drágábban veszek

Singer J., IV, Egyetem-u. 11. PJfeS®

— Fegyveres harc a csendőrök es egy szerel
mes katonaszökevény között. Monorról kato
nának jelentkezett K. Mihály monori fiatal 
ember s alig fejezték be kiképzését Budapesten 
a Mária Terézia-laktanyában, megszökött csa
patától. Emiatt katonai bíróság ele került s 
amikor a Margit-köruti katonai fogházból ki
szabadult, újra a Mária Terézia-laktanyába 
került, hol kisebb vétség miatt rapportra idéz
ték, megbüntették s alighogy ezt a kisebb bün
tetést kitöltötte, vállára vette borjúját, föl csa
tolta a tölténytáskát, Manllchert vett, a vállára 
és megtévesztve a laktanyában levő őrséget az
zal, hogy szolgálatban va/n, észrevétlenül ke^- 
resztülugrott egy kerítésen és megszökött. K. 
Mihály Szent István napján hazagyalogolt 
Monorra. Szerelmes volt egy ottani gazda leá
nyába. Éjszakának idején ért a leány ablaka 
alá. A fiatal katona kopogtatott az ablakon és 
bebocsátást kért, de a leány már tudta, hogy 
a honved többizben megszökött, nem engedte 
őt be. K. Mihály bekémlelt az ablakon és ami
kor látta, hogy a leány édesanyjával va.n a 
szobájában, lekapta válláról a Manlichent és 
négyszer egymásután belőtt az ablakon. A szo
bában levők a hátsó ajtón kimenekültek s föl
lármázták a házat, do közben a fegyverdörre
nésekre csendőrjárőr érkezett a ház elé s ami
kor K. Mihály az éjszaka sötétjében meglátta 
a szuronyos csendőröket, lehasalt, újra megtöl
tötte fegyverét és harcba kezdett a csendőrök
kel. Ropoglak a fegyverek. K. Mihály egymás
után sütötte el a puskát s a csendőrök a be
állott szünetben észrevették, hogy kilőtte töl
tényeit és meghúzza a závárzatot- A fegyver
csattogás figyelmeztető zajára odaugrottak a 
csendőrök, lefogták és lefegyverezték őt. Teg
nap kisérték be a Mária. Terézia-laktanyába, 
ahol átadták a parancsnokságnak.

— A Somogyi-gyilkosság frontján minden csöndre. 
A Reggel munkatársának alkalma volt beszélni Csáky 
Károly gróf honvédelmi miniszterrel, aki a Somogyi— 
Bacsó-gyilkosság ügyében elrendelt nyomozás mai stá
diumáról a következőket mondotta:

— Az újonnan elrendelt nyomozás még min
dig folyik és Földes' Rezső alezredes-hadbíró 
nagy kitartással végzi a nyomozás munkáját. 
Az esetleges letartóztatások lohe/tőrégéről azon
ban már csak azért som beszélhetek, mivel az 
erre vonatkozó intézkedés nem a honvédelmi 
minisztérium, hanem az ügyészség hatáskörébe 
tartozik.

A szociáldemokrata párt vezetősége. A Heggel munka
társának értesülése szerint, egyelőre, nem óhajt lépéseket 
lenni a nyomozás meggyorsítása érdekében, amennyiben 
azonban az október 14-én, a nemzetgyűlés munkájának 
megkezdése idején sem mutatkoznának az uj nyomozás 
konkrét eredményei, a szocialista képviselők a legencr- 
gikusabb akciót fogják megindítani a Somogyi—Bacsó
gyilkosság ügyének napirendre való tűzése érdekében.

— A rendőrség tovább nyomoz Marton Erzsi 
öngyilkossági ügyében. Marton Erzsi tragikus 
öngyilkossági ügyében a rendőrség sérülési 
osztálya vasárnap délben pótnyomozást ren
delt el: utasítást adtak annak a megállapítá
sára ugyanis, hogy Marton Erzsi honnan sze
rezte a nagy adag mérget. Azt hitték ugyanis 
eddig, hogy a művésznő hosszú bctegcskedése 
ideje alatt gyűjtötte össze a veronait, do a 
rendőri nyomozás során megtalálták a két üres 
eronálos fiolát. Ezt a két üvegcsomagot Mar

ton Erzsi egyszerre kaphatta attól, aki talán 
tudott arról, hogy mire készül a tragikus sorsú 
színésznő. Éppen ezért nyomozza a rendőrség 
azt a valakit, akitől Marton Erzsi a nagymeny- 
.lyiségü mérget kaphatta.

— Erdős Ferenc dr. ügyvédet házi őrizetbe helyezik? 
Erdős Ferenc dr. ügyvédet — akit tudvalevőén ama vád 
miatt tartóztattak la. lmgy löbbszázmillló koronát kitevő 
ügyvédi honoráriumát úgy vette föl, mintha ez összegből

ügyészségnek ir> kellene juttatnia — a tábla még 
2.">0,000.000 korona óvadék, ellenében sem helyezte szabad
lábra. Erdős dr. azonban már korábban is tüdővészben 
szenvedett és állapota a fogházban rosszabbodott, agy
annyira, hogy most, amidőn az ügyészség utasítására 
Minich tanár megvizsgálta, konstatálta, hogy ha láza 
nem szűnik, állapota élet veszedelmessé lehel. Ez alapon 
Erdős dr. védője, Balogh N. Imre dr. most már arra 
kérte a táblát, hogy n fölajánlott 250,000.000 koronn elle
nében, a konstatált betegségre való tekinlcllc', rendeljék 
el Erdős ügyvéd házi őrizetben tartását. A tábla, mi
után elsőfokú határozatot nem hozhat, most visszaküldte 
az iratokat a törvényszékhez, azzal, hogy n házi őrizet
ben való tartás kérdéséből) a törvényszék hozzon újból 
határozatot.

— Minden pénteken más-más cikkből ad 25% engedményt 
a Fenyves Dezső Rt. Hátlapunk hirdetési rovatát Ügye
lőmmel clolvnssa, már ma megtudhatja, hogy mit vásá
rolhat pénteken 25% engedménnyel a Fenyves Dezső Itt. 
áruházaiban. A cég egyéb áruinak olcsósága is figyelőmre 
méltó,

takarít
h.“. Opalograph 

nyomtatványait, 
jegyzékeket, lajstromokat, kottát, rajzot stb. Korlátlan nél- 
dányszámbnn, minden színben : tiszta, éles levonatok, ecr/- 
azaijU kezelés! Díjmentesen irAmutatjn, ajánlatot küld:

fotóipar-, Budapest, IV, Feranclak- 
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— Becs 2500-as szorzószámu autótaxikat hoz 
forgalomba. Becs tőlünk kapja a lisztet és 
Becs 30%-kal olcsóbb kenyeret eszik, mint Bu
dapest. Ellenben Budapest Becsen át kapja a 
külföldi autókat és Budapest száz per cent tel 
drágábban utazik, mint Becs. Hol itt a törvény
szerűség? Az autó nem liszt*, az autó nőni te
rem Magyarországon, miért drágább hát az 
au tótközlekedés is Budapesten, mint Becsben? 
A kérdés most aiinál jogosultabb, mert Becs
ben az eddiginél is olcsóbb autótaxikat hoznak 
forgalomba. Az uj autótaxi'k az eddigi 4000-sze- 
res tarifa helyett 2500-szoros tarifáit számíta
nak s tekintve azt, hogy egy ilyen- autóbaji két 
utas helyezkedhetik el, egy-egy személyre any- 
nyi esik a költségből, hogy az autó nem drá
gább, mint a villamos. Ezzel szemben Buda
pesten még mindig 8500 és 5500 a szorzószám 
s ha Becs csak a múlt napokban szállította le 
a kenyér árát, Budapest még mindig nem en
ged sem a kenyér árából, sem az autótaxik, ta
rifájából. Micsoda hatalmas érdokszövelkezet 
fogott itt össze, hogy az autótarifák leszállítá
sának még a gondolata sem merült föl s hogy 
minden, újabb vállalat, amely autófuvaro
zásra kér engedélyt, tehetetlen ezzel az érdek- 
szövctikczettei szemben. A villamosjegy árából 
lecsíptünk 500 koronát, ami nagyiclkiisógnek 
nem sok, mert Bécsben még mindig 3(P/o-kal 
olcsóbb a villamos, mint Budapesten. De ha 
megindították az árcsökkentési folyamatot a 
villamosoknál, folytatni kell az autótaxiknál. 
Egy kiló benzinnek 6000 korona az ára és egy 
kiló benzin 10 kilométer útra elég. Hogy tíz 
kilométer utért mit fizet Pesten az utas, azt 
nem is merjük kiszámítani. De hát okvetlenül 
meg kell egy fuvarból gazdagodni a taxitulaj
donosnak?

— Szakálla nőti egy B-llstás állami tisztviselőnőnek. 
Adrienné kisasszonynál: pcchc veit: B listára került és 
nem volt, kenyere. Do a mindenható, aki fölruházza a 
mezők liliomát, kegyesnek mutatkozott megnövrez- 
tette Adricnno kisasszony szakállát. És Adrienné kis
asszony ma már a Városliget egyik mutatványos bódé
jában simogatja szép bársonyos szakállát és aki kiváncsi 
rá. annak szívesen elárulja, hogy mi a szakállnöveszlés 
titka. Adrienné kisasszony csak őszig marad nálunk, 
októberben olaszországi körútra indul, ahol márciusig 
marad. Onnan Amerikába megy, mert Amerika a cso
dák hazája és Amerika nem lenne méltó ehhoz a híréhez, 
ha néhány hónapra nem mondhatná a magáénak Ad
rienné kisasszonyt. Reméljük, hogy Adrienné kisasszony 
sok-sok dollárral tér vissza Amerikából és nőm lehetet
len, hogy n nők föllclkcscdnck az ő példáján és azt 
mondják: ha már lenyirattuk a hajunkat, legalább nö
vesszük meg a szakállunkat.

— Kivégezték az egyiptomi szirdar gyilko
sait. Kairóból táviratozzak: A szirdar gyilko
sait, egynek kivételével, akinek büntetését élet
fogytig tartó kényszermunkára változtatták, 
ma fölakasztották.

— Guth! Románé óncklskolájában n növendókfölvótolok 
megkezdődtek. Próbaéneklés délelőtt 11-től délután 3-ig. 
Magán- és csoporttanitás. Opera-, operetté-, dalének- és 
kabarészinpadra teljes kiképzés. VIII, Rákóczi-tér 6. sz. 
Telefon: József 10—C9.

PAPLAN, MATRAC
őszi bevásárlásánál nőm lobot figyelmen kívül hagyni 
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Sáwdor paplangyár
IV, Kamtnerr.Eijrci’ KArcíy-utirn 1 (Közp. városháza)

gyöngyöket
és régi ezüsttárgyakat. Pplimnlnioe KárolyWrul 28. tz, (Köz
teljes értókbon vásárol UulllllulL'lCI ponti városház főkapunál)

Egyórai rasranefl ki pMák a szenzációs „Kovi5$z“-8yeríyáklíal
UQPl, JŐMhit, egyszerű kezelés, számtalan edsinorőlovól, — Postai szétküldést 
ZELnANOViTSDROOÉRiA, Budapest vn, Wesselónyl-utca 8«. szóm
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— A becsület Trianonja. Amit reánk mértek 
n győztesek, azon túl van nekünk egy itthoni, 
belső Trianonunk, ami csak részben következik 
az elsőből s ami végzetesebben és véglegeseb
ben víz alá szoríthat, mint a győztesek mindem 
packázása. Jórészt rangunk csináltuk ezt, a hi
vatali korrupciót, amelyről csak kiváltságosak 
beszélhetnek nyíltan s amit csak keseredetten 
tudomásul vehetünk, mi egyszerű polgárok, 
riadtan tévelyegvón a különböző rendtörvé
nyek farkasvermei és a vermek fenekén fenye
gető hegyes paragrafusok között. Korrupció 
van, ezt nem lehel semmi tilalommal nemléte
ivé tenni, de lehet őszinte és becsületes diag
nózissal, amely a tilalmak aszpirinje helyett 
nem a tüneteket, hanem a károkozási fertőzést 
szünteti meg. Korrupció van mindenütt, ahol 
sok a hivatal s ahol egy akta negyven Íróasz
talon át vánszorog s ahol minden íróasztal 
mellett egy részletkérdésben teljhatalmú tiszt
viselő ül. Korrupció van mindenütt, ahol a jog
rend preventív tilalmakon épül és a gyanú, az 
ellenőrzés, a beavatkozás felelőtlen hatalmat 
ad mindenkori tisztviselők kezébe. Korrupció 
van mindenütt, ahol betegre dagad a bürokrá
cia, még akkor is, ha az eltartott hivatalnok
tömeg jól meg van űzetve. És ha még ez sincs, 
ha fizetéséből nem tud megélni a hivatalnok? 
Letörni a drágaságot, leépíteni a bürokráciát 
és munkaalkalmakat teremteni: ez a korrupció 
orvossága, de ez egyúttal az egész beteg Ma
gyarország orvossága is. Ha ezt meg nem kap
juk, krónikussá válik a baj s a krónikus kor
rupció, ez a belső Trianon, a becsületnek, a jó- 
h írnek, a hitelnek ez a magunkcsinálta Tria
nonja, ez a sötét Balkán, amelytől már alig- 
alig különböztet meg valami, ez már itt tor
nyosul a fekete láthatáron és holnap eltakarja 
az országot a figyelő Európa elől. De eltakarja 
a. leszakított részek elől is, ahova nem csillan 
át többé a becsület, a jog, a szabadság, a. nyu
godt jogbiztonság hazahívó kis világossága.

— A lett külügyminiszter halálos autósze- 
szerencsétlensége. Berlinből táviratozza A Beg
yei tudósítója: Az itteni lett követség közli, 
liogy Majcrovics, Lettország külügyminisz
teré, autóbaleset áldozata lett. A külügymi
niszter autója, teljes sebességgel haladt a Riga 
felé vezető országúton. Az automobilt útköz
ben defektus érte, a kocsi fölborult és maga 
alá temette a külügyminisztert, akit, holtan 
húztak ki a kocsi roncsai alól.

— A debreceni sakkverseny vasárnapi ered
ményei. Debrecenből jelenti A Reggel tudósí
tója: /. csoport: Földessy (Budapest) nyert 
KriVÓss (Budapest) ellen, Réthy (Budapest) 
nyert Hcrz (Budapest) ellen, Sárközy (Buda
pest) nyert Jakab (Budapest) ellen, Rácz 
(Budapest) nyert Apschcnek (Riga) ellen. En
nek a csoportnak végleges eredménye ez: 
Réthy és Sárközy 5—5, Apschcnek és Hcrz 4—4, 
Rácz 3’/s, Földessy cs Krivoss 2*A—2’A, Jakab 
J'/s pont. Réthy és Sárközy között páros mér
kőzés lesz a mesterdiplomáért. II. csoport: 
Höhnlinger (Becs) nyert Demeter (Székes
fehérvár) ellen, Müller (Becs) nyert Sárga 
(Budapest) ellen, dr. Balogh (Erdély) nyert 
Krenosz (Budapest) ellen, Schwciger (Buda
pest) nyert Heim (Budapest) ellen. En
nek a csoportnak végleges eredménye ez: 
Müller és Höhnlinger 5‘/a—5%, Balogh 4, Deme- 
tér és Schweiger 8’A—3'A, Sárga 2’/», Heim 2, 
Krenosz 1%' ]x>nt. A mesteri diplomáért a pá
ros mérkőzés Müller és Höhnlinger között meg
kezdődött.

— Félmeztelen rendőrök véres hadakozása a 
Wunkáesy-utcában. Szombaton este izgal
mas jelenetek színhelye volt a Munkácsy- 
utca. A 17-08 őrszobáról a, rendőrök az aznap 
délután letartóztatott Vas Árpád szobafestő
segédet akarták a Mozsár-utcai kapitányságra 
átkisérni, do alighogy kiléptek az utcára, a 
hátrakötött kezű Vas kiabálni kezdett: Jaj, 
engem nagyon elvertek és most bevisznek! 
A hangos jelenet láttára nagy tömeg gyűlt 
össze, amely nem engedelmeskedett a két 
rendőr oszlásra szóliló parancsának, egyre 
szorosabban vette körül a rendőröket, amire 
ezek kardot rántottak, hogy kardlappal nyis
sanak utat a szitkozódó emberek között. A tö
meg a kivont kardok láttára som hátrált meg, 
hanem rárohant a kél rendőrre. Köziben érte
sítették a két rendőr szorongatott helyzetéről 
a 17-es őrezoba rondőrlcgénységét, akik 
azonnal talpraugrottak és a 1 egtöbbjiik 
azonmód, ahogy már az ágyban feküdt, síw- 
ladt ki egy szál karddal a kezében társai vé
delmére. Félóra hosszat, 3Zt 10-<töl %11-ig tartott 
a Munkácsy-utcaí közelharc, amelynek mint- 
e?y Hz sebesültje van. Közben azonban Vas 
Árpád, aki miatt a verekedés kitört, a nagy

külföldi pianinót
vennék készpénzért. 
Ajánlatok „Pianinó" 
jeligéro A Reggel 
kiadójába »

aRecgel 7
rr -~ T-M- - - - - ■ ,____ ___ _

ax erkélyen át 
hatoltok be a detekttoek vasárnap hajolhass 

egy Hákócxi-uti titkos rutottktabba
(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap hajnal

ban izgalmas amerikai trükkel leplezett le egy 
hozzáférhetetlen, titkos rulettklubot a főkapi
tányság kártyaellenőrző detektivesoportja, Bak 
Sándor dctektivfölügyelő vezetésével.

A Rákóczi-ut 8. számú ház
egyik magánlakásáról ugyanis már régóta sej
tették a detektívek, hogy a Váci-utcában szét- 
ugrasztott rulettklub ott ütött uj tanyát. 
Röviddel ezelőtt megállapították, hogy

a rulettklub néhány vezetője kibérelte egyik 
nemrég elhunyt előkelő nevű orvosprofesz- 

szor özvegyének lakását
és ebben a magánlakásban — a professzor özve
gyének tudta nélkül — két rulettasztalt állí
tottak föl. A rulettjáték már hónapok óta fo
lyik ebben a titkos klubban, amelynek neve 
nem is volt a pesti játékosok között; úgy is
merte mindenki: „a rulettklub". A játékosok 
csak jelszóval mehettek be a magánlakásban 
rejtőzködő rulettklubba, egyik játékos vitte a 
másikat és csakis gondos kémlelés után enged
ték be őket a helyiségbe, mert a rulettklub 
alapitói állandóan újabb razziától tartottak. 
A régebbi razziákon ugyanis minden egyes al
kalommal elkobozta a rendőrség a Parisból 
importált, francia gyártmányú rulettgépeket és 
ezeket az értékeket féltették a klub tulajdono
sai. A titkos klub tulajdonosai már oly biz
tonságban érezték magukat, hogy dicsekedve 
hangoztatták vendégeik előtt: „Ide ugyan 
detektív nem teszi be a lábát, a razzia nem 
toppanhat be a lezárt lakásba."

A Bak-detéktivc$oport erre kiküldötte né
hány tagját, hogy kémleljék ki, miképen le
hetne óvatosan megközelíteni ezt a játék
klubot. A detektívek azzal tértek vissza, hogy

három lezárt ajtón keresztül kellene be
hatolni a játékterembe,

hogy tetten ér hess ék az obtlevőket. Ez meg
nehezítette a Tazzia végrehajtását, de a kártya
ellenőrző detekt.iycsoport • pem jött zavarba.

— Beniczky Ödön kiszabadulásakor össze- 
vesztek a legitimisták és a szabadkirály vá
lasztók. Amidőn Beniczky Ödön szombaton el
hagyta a fogház épületét, a tömeg egy része 
éljenezni kezdte Ottó királyt, de kijutott a tom
boló éljenzésből Bcniczkynek is. Történt azon
ban, hogy amint a volt belügyminiszter elhaj
tatott autójával, egyszerre fölhangzott a tö
megből egy harsány kiáltás:

— Abcug Ottó!
A kiáltozásoknak visszhangja is támadt és 

többen hangosan kifejtették ama nézetüket, 
hogy elég volt már a Habsburg-uralomból és 
örülni kell, hogy végre visszaszáll! az or
szágra a szabad király választás joga. Ebből 
azután parázs veszekedés támadt, Kz itt több
ségben levő lcgitimistaérzelmüek sem hagyták 
magukat:

— Talán Gömbös kell maguknak királynak 
vagy Wolff Károly! — mondották.

Az utca kellős közepén a. kisebb-nagyobb cso
portok még hosszasan vitatkoztak és az embe
rek magukból kikelve sértegették egymást, 
több lovagias ügy is keletkezett. Mintegy fél
óráig tartott ez a viharos összecsapás, amely
ben elegáns urihölgyek is resztvettek, sőt ők 
voltak a leghangosabbak. A tömeg csak akkor 
oszlott szét, amikor a tikkasztó déli nap a he
ves vitát végül is elviselhetetlenné tette.

— Halálos szerelem a dalárdában. Zagyvaré- 
káson — ahogy mondani szokták — a falu leg
szebb leánya volt Bugi Mária. Apja jómódú 
birtokos, aki a leányt Budapesten járatta is
kolába, majd énekelni is taníttatta. A szép
hangú Bugi Mária igy a zagyvarékási dalárda 
dísze lett. A dalárdában a leány megismerke
dett Richter András cukorgyár! gépésszel, a 
fiatalok megszerették egymást és Richter meg
kérte Bugi Mária kezét. Már készültek az es
küvőre, amikor vasárnap, a Levente-egyesület 
zászlószentelési ünnepélye előtt, amelyen részt 
vett a dalárda is, Mária levelet kapott a gé
pésztől. „Tisztelt Nagysád — irta a gépész — 
tudatom önnel, hogy én feleséges ember va
gyok, gyermekeim is vannak és igy önt nem 
vehetem el feleségül." A leány a levél elolva
sása után lugkővel megmérgezte magát. Szülei 
behozták Budapestre, a Rókus-kórházba, ahol 
azonban sérüléseibe belehalt.

MICHELIN PNEU
(OYARI RAKTAK) AUTÓFÖLBZERELÉSEK 

NAGY JÓZSEF
TELEFON 21—07 ANDRASSY-UT 34 

Szombat este volt a leglátogatottabb napja a 
rulcttk'lubnak és ezen az éjszakán a detektiv- 
i’őnök utasítására okvetlenül meg kellett tarta- 
niok a razziát. Bak Sándor de tektivföl ügyelő 
trülckhöz folyamodott. Látta, hogy az erkély es, 
nyitott ablaku klubban, az elsőemeleti, utcára 
néző szobákban folyik a játék. Elsiettek tehát 
a detektívek a tűzoltókhoz és bejelentették, 
hogy egy közérdekű ügyben azonnal kérik a 
segítségüket. A tűzoltók szép csöndben, az éj 
leple alatt kivontattak egy tolólétrái a Rákóczi- 
ut 8. számú ház elé és fölállították az erkély 
mellett, anélkül, hogy a klubban észrevették 
volna. A rulettklub állandó őrszeme ott tanyá
zott az udvari bejáratnál és ott várta minden 
nap a razziát. Már

hajnali 3 óra volt, amikor a detektívek 
egymásután fölkusztak az erkélyre

Lent az utcán természetesen mindjárt csopor
tosulás támadt, de a járdán tartózkodó detek
tívek elhitették a járókelőkkel, hogy valaki 
rosszul lett a lakásban és csak igy tudnak oda 
behatolni. A tömeg szétoszlott és a következő 
alkalmas pillanatban

a detektívek váratlanul beugrottal.
a rulettszobába

és meglepetésszerűen lefoglalták a játékosok 
zsetonjait. Óriási riadalom támadt, az utca 
felől érkezett „támadás**-! senki sem várta és 
az ott levő hölgyek és férfiak lialálsápadtan 
eszméltek rá arra, hogy razziázó detektívek 
lepték meg őket.

A játékosokat itt is igazoltatták és legelső 
sorban megállapították a detektívek azt, hogy' 
a magántársaságnak nyilvánított rulettklub
ban pinkát szedtek, tehát hivatásszerűen ren
dezkedtek be hazárdjátékra. A két nagy rulett
asztalt és a rulettgépet beszállították á főkapi
tányságra. A detektívek nyomozást indítottak 
aziránt, hogy kik a titkos rulettklub tulajdono
sai. Az eljárást úgy az ismeretlen tulajdonosok, 
mint a leigazoltatott játékosok elten megindí
tották, - •

I ' '1-1 ' 1
— A kecskeméti ielkészgyülésen önálló kál

vinista párt alakítását határozták el. Kecske
métről jelenti telefonon A Reggel tudósítója: 
Szombaton este érkezett meg Kecskemétre 
Debrecen nagyhírű püspöke, Balthazár Dezső, 
hogy résztvegyen a Református Lelkészcgye- 
sület országos gyűlésén. A püspök tiszteletére 
lampionos szerenádot rendeztek, a dalkar: „Sze
gény székely nép, akármerre jár, a kenyere 
sár" kezdetű dalt énekelte. Amikor az ének 
véget ért, Balthazár Dezső püspök hatalmas 
irredenta beszédet tartott a kollégium lépcső
jéről. A Református Lelkészegycsület vasár
napi tanácskozásain az az elhatározás alakult 
ki, hogy megszervezik az önálló kálvinista 
pártot, amelynek az lesz a hivatása, hogy 
a tiszta kálvinista világnézetet belevigye az 
országos politikába és a kormányzat szelle
mébe. Vasárnap délelőtt a régi kollégiumban 
750Ö főnyi ünneplő közönség jelenlétében lep
lezték le a ,1ókat-emléktáblát, amelyet annak 
emlékére állítottak, hogy Jókai Mór 1812— 
1811-ig a kecskeméti kollégiumban jogászko- 
dott.

— Ma délelőtt összeül a főváros vizüzemi 
bizottsága. Az utóbbi hetekben ismét tömege
sen hangzanak a panaszok a vízmüvek igaz
gatóságához a piszkos, élvezhetetlen pesti ivó
víz miatt, ezért a főváros vizüzemi albizott
ságában helyetfoglaló ellenzéki bizottsági tagok 
elhatározták, hogy a rossz pesti viz ellen föl
veszik a harcot. Magyar Miklós demokrata
párti bizottsági tag kezdeményezésére hétfőn 
délelőtt már össze is ül a főváros vizüzemi 
bizottsága.
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— Miért fosztottak meg három vidéki szin- 
igazgafót koncessziójától? A vidéki színészet 
körében rendkiviili izgalmat kelt az a váratlan 
döntés, amellyel a kultuszminisztérium három 
nagy vidéki szinikerület igazgatóját egysze
rűen kihagyta a kerületek uj kiosztásánál. Ez 
a döntés már azért is föltűnő, mert eddig még 
sohasem történt meg, hogy az Országos Szi- 
nészegyesület fölterjesztéséi e kérdésben a kul-» 
tuszniiniszterium no tette volna, magáévá. Ez
úttal az egyesület fölterjesztését Sallay Géza 
országos szinészeti főfelügyelő az egyesület 
megkérdezése nélkül megváltoztatta, uj kerü
leti beosztásokat csinált és Heltai Hugó, Dar
vas Ernő és Fodor Oszkár igazgatók kerületeit 
olyanokra ruházta, akiket az egyesület nem is 
hozott javaslatba. Heltai kerületéhez Nyíregy
háza, Baja és Cegléd tartozott és a direktor 
eddigi működése alatt fél milliárdot fordított 
a kerület színészetének fejlesztésére, Nyiregy 
házán saját költségére építette át téli színházzá 
a nyári színkört, most az uj szezonra 75 tagú 
társulatot szerződtetett és mindezek után Ceg
lédet Csáki Antal igazgatónak, Baját Halmi 
Jenő dunántúli direktornak adta a kultusz
minisztérium; Nyíregyházát nem adhatta sen
kinek, mert ott a színház Heltaié. De nem 
kapta meg Heltai sem Nyíregyházát és igy 
ez a város most egyszerűen színészet nélkül 
maradt. Fodor Oszkár székesfehérvári direktor 
volt, az ő kerületét Krowia?./ Andor Ernő 
kapta meg; Darvas Ernő felvidéki kerületét 
pedig Sajó Vilmos. Kapott egy alföldi kerüle
tet egy Kmetty nevű direktor is. A színész
egyesületet nagyon meglepte ez a döntés, kü
lönösen azért, mert az országos szinészeti fő
felügyelő már előzőén kimutatást kért az igaz
gatók és a színészek vallási viszonyairól és 
most — talán nem egészen véletlenül — a ke
rületétől megfosztott három igazgató zsidó 
vallása. így egyszerre tehát felekezeti kérdés 
lett a szinikerületek ügye és a főfelügyelő nem 
találta alkalmasnak vallása miatt Heltai igaz
gatót. akit pedig Cegléden ugyanaznap válasz
tottak igazgatóvá, amely 'napon Lendvai Ist
ván Cegléd képviselője lett. Krasznay és Sajó 
nem is fogadták el az igy kapott koncessziót, j 
Kmetty azonban elfogadta. A szinészegycsület 
tanácsa most újból fölterjesztette a kultusz
miniszterhez az eddigi igazgatókat, mert lehe
tetlennek tartja, hogy a minisztérium valóban 
megfosszon koncessziójuktól olyan igazgatókat, 
akik 18—22 év óta dolgoznak kifogástalanul a 
vidéki színészet javára. I

— Becsapta minden Ismerősét. Traulman György, 22 éves I 
magánhivatatnok, nki négy hónap óta állás nélkül volt, 
négy darab ezüsttálat vett út értékesítés végett 
Szántó József nőtől. Az egyik tálat a Japán-kávéházban | 
eladta egy ismeretlen embernek, a 
sltotta és a zálogcédulákat eladta. 
mólt be megbízójának, aki erre 
jelentést tett ellcoio. Ugyancsak 
Györgyöt Quitt Morcéi, akitől egy kedvezményes szövet
utalványt és 500.000 koronát átvett, aztán egy Teréz- 
körtili átjáróházon át megszökött. Trautmant azóta sehol 
nem találták, mórt különböző zugszállodákban és álnév 
alatt bujkált. Szántó Józsefné e héten az utcán talál
kozott vele ős átadta egy rendőrnek. Trautmant elő
állították a rendőrségre. Beismerte a terhére rótt bűn
cselekményeket, amire csalás és sikkasztás büntette címén 
letartóztatták. Megállapították róla, 
előéletű, tavaly szabadult a börtönből, 
miatt került.

— Már Belga-Kongóban is... 
lentik: A. Hátin londoni távirata 
Kongóban, Szakania környékén, vallási rajon
gók körülbelül 50 embert lemészároltak. Belga 
csapatokat küldtek a helyszínére.

— Napkurához csak Ship-vazelint használjon.
— Ausztria legszebb fekvésű, legjobb és legolcsóbb 

üdülőtelepei egészségesek és betegek részére, Eggenberg 
és Stifting bei Graz. Dr. Artúr Bnder személyes vezetése 
alatt.. Minden fölvihigositást Bokor Benő hirdetöiroda ad, 
Váci-utca 2"' Telefon: 119—94.
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Modern, jókarban levő, nagyjövcdelmü 

bérházat vészéit 
Nagykörúton, budai körúton belül vagy 

Andrássy-ut környékén. Részlotes 
ajánlatok „Adómentes" jeli

gére A Reggel kiadóhiva
talába küldendők

derül
Simonyi rendőrorvos rejtélyes öngyilkossági esetére 
Simonyi dr. konzílium kínért areulcáíöSie dr. Rosenberg Maiiéi, a csepeli gyár 
főorvosát — A lábbisdozó rcnciííirorvos Rőkess-kórSnázbel? toeöeg/isjyíÁraíl provo- 

Icáltatta Rcsenbetrget és Sándor JőzseC rendőríiapEíáiuyt
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■ráknak, művészeknek, tanároknak i) 

25°/. |
kedvezményt ad bármely munkából 

RADft OLGA i
művészi könyvkötészete

(A Reggel tudósitójától.) Már jelentette 
A Reggel, hogy két héttel ezelőtt rejtélyes 

I eset játszódott le dr. Simonyi Jiure csepeli 
I rendőrorvos lakásán, ahol takarítónője átlőtt, 

mellel találta a fiatal orvost. Simon.vit magán
autón nyomban a Szent István-kórházba szál
lították. Az öngyilkosságnak látszó eset után 
a főkapitányság sérülési osztálya kihallgatta 
dr. Simonyi Imrét, aki azonban csak annnyit 
mondott, hogy revolvere tisztogatás közben 
véletlenül sült el. Amint A Reggel annak 
idején megírta,, a baleset napján dr. Simonyi 
Imiének súlyos afférje volt. A csepeliek arról 
suttogtak, hogy a rendőrorvos a kínos affér 
miatt akart öngyilkos lenni. Most, hogy 
Simonyi Imre már jobban van.

[ különböző Iovagias ügyek kapcsán kiderült, 
| hogy voltaképcn mi történt, mielőtt a 
; fegyvergolyó a csepeli rendőrorvos mellébe 
I fúródott.
I A csepeli affér hitolcs története a következő: 
| Sándor József csepeli rendőrkapitány esz

tendők óta legmeghittebb baráti viszonyban 
élt a vele egy kapitányságon szolgálatot tel
jesítő dr. Simonyi Imrével. A rendőrkapitány 
néhányhónapos gyermeke megbetegedett és a 
kétségbeesett apa lázas fiát egyik orvostól 
a másikhoz vitte. Többek között Bókay profesz- 
szor is kezelte a csecsemőt, akit a kapitány 
háziorvosával, Simonyi Imrével együtt több- 

| szőr megvizsgált.
I Az aggódó apa,, miután gyermekének láza 
nem csökkent, elhívta a csepeli gyár főorvosát, 
dr. Rosenberg Manót is, aki Sándor rendőr
kapitány Kossuth Lajos-utca 5. számú lakásán 
megvizsgálta a gyermeket. Az orvosi vizsgálat 
ideje alatt érkezett oda váratlanul dr. Simonyi 
Imre, aki egy régebbi ügy miatt feszült 
viszonyban volt dr. Rosenberg Manóval. A két 
orvos félrevonult egy szomszédos szobába, 
ahol konzíliumot tartottak és ebben a szobában 

orvosi tanácskozás helyett furcsa dolgok 
történlek.

A fiatal Simonyi rátámadt dr. Roscnbergre és 
szemrehányást tett neki:

— Ha ön mint orvos megjelenik valahol, az 
orvosi etika szerint értesítenie kell a házi
orvost is és ezért nem volt korrekt dolog öntől 
idejönni az én tudomásom nélkül.

Dr. Rosenberg a megjegyzésre igy válaszolt:
— Az orvosi etika nem azt irja elő. Amit Ön 

mond, az hazugság. Nokem kötelességem azon
nal megjelenni, ha betegágyhoz hívnak.

Szó szót követett és
a vállas, magas rendőrorvos arculütötfe 

dr. Rosenberg Manót
A jelenetre besietett a földult Iclkiállapotu 
apa is, aki hirtelen lefogta dr. Simányit és az 
elleni ama dasba menő dr. Rosenberg Manó már 
nem tudta megtorolni a rajta esett tetilofres- 
seget.

Dr. Rosenberg nem támadott, tovább, átment 
ogy másik szobába, de az apa, aki az orvost 
bptog gyermekéhez hívta,

annyira föl volt indulva az inzultus miatt, 
hogy legjobb barátját, a rendőrorvost 

összeszidta és kiutasította a lakásból:
— Ezt az eljárást nem tűröm, takarodj ki! — 

kiáltott Sándor kapitány. Simonyira, a]ii nyom
ban eltávozott és ekkor dördült el a revolver
lövés. OrŐk rejtély marad, vájjon véletlenül 
sült el a fegyver vagy a történtek keserítették 
el a rendőrorvost. De az esetnek Iovagias foly
tatása lett.

A dr. Rosenberg és Simonyi között ez az ügy 
elintézés alatt áll s

a kórházban fekvő dr. Simonyi a napokban 
két megbízottat küldött volt barátjához, 

Sándor József rendőrkapitányhoz is.
A FL9n/$?-orvos megbízottai, Bariba József 
rondőrfölügyelő és dr. Balázsi Jenő orvos meg
jelentek a rendőrkapitánynál s felük nevében 
elégtételt kértek a. sértő kiutasítás miatt. Sán- 
d°r József rendőrkapitány Stcnger Gyula 
rendortanácsost és dr. Koncz Sándor ügyvédet 
bízta l°vaí?*a8 ügyének elintézésével.

A két fél megbízottai többször össze is ültek, 
de fölmerült az a kérdés, hogy

gyermekének betegágya mellett a fölindult 
apa sértést kövotott-e cl jóbarátjával szem

ben, amikor kltessékeltc őt a lakásból.
Sándor rendőrkapitány ugyanis kijelentette, 
hogy o hurutját nem akarta megsérteni. A se
gédek nem tudtak dönteni, hogy történt-e sér-

tés és megállapodtak abban, hogy döntőbíró
ságra bízzák a kérdés elintézését. Sándor Jó
zsef rendőrkapitány részéről a megbízottak 
döntőbíróul dr. Makra László ügyvédet, dr. Si
monyi Sándor megbízottai pedig dr. Rácz Vil- 
most kérték föl. A döntőbíróság hétfőn ül össze, 
hogy a szokatlan ügyben meghozza döntését.

— „Győzelem vagy halál!" — mondja Abd el 
Krím. Póriéból táviratozza A Heggel tudósí
tója: Néhány nappal a francia offenziva előtt 
Abd el Krím haditanácsot tartott, amelyen a 
szerfölött nyugtalankodó fölkelők kiküldöttei 
megerősítést kértek- Abd el Krím azt vála
szolta, hogy megerősítéseket nem tud küldeni, 
mert spanyol támadást vár. Azzal biztatta a 
megjelenteket, hogy nemsokára Taza ellen vo
nul és a halált fogja keresni, ha nem győzedel
meskedik. Hivatalos jelentés szerint a riff- 
kabilok a Béni Cerual-törzs egész területét, az 
Uergáig elhagyták. Ennek a frontnak egész 
hosszában nyugalom van.

— Tolvaj csolédlcány. Lamatscli Sándor, Hegedűs Sán- 
dor-utca 7. szám 
rendőrségen, hogy 
szögek tűntek cl és 
hói is m« reggelre 
ták Kolb Katalin 2ő éves cselédleány ágyát és ott meg
találták a hiányzó 1,500.000 koronát. A leány táskájában 
800.000 koronát találtak. A cselédleányt előállították a 

a lopást ő követto 
kulcsát, fölnyitotta 
ágyába rejtette. A

7. alatti vendóglős följelentést tett a 
a kasszájából több Ízben kisebb ősz
it tegnap este oltott 10,000.000 koroná- 
1,500.000 korona hiányzott. Átvizsgál-

rendőrségre, ahol beismerte, hogy 
el. Magához vette a pénzszekrény 
a kasszát és az ellopott pénzt az 
tolvaj csolédleányt őrizetbe vették.

— Éles harc a lengyel hadügyminiszter és 
Pilsudszky marsall között. Varsóból jelentik 
A Reggelnek: Néhány nap előtt kiélesedett az 
a konfliktus, amely Pilsudszky marsall és Sí- 
korski hadügyminiszter között a legfőbb kato
nai hatóságok szervezése miatt keletkezett. A 
helyzet kiélesedésének látható jele az a beszéd, 
amelyet. Pilsudszky intézett a varsó tanácsos
hoz. Ebben a beszédben megtámadta Sikorskit. 
Eg.v ikrákéi lap jelentése szerint katonai kö
rökben az a hír terjedt el, hogy a katonai bíró
ság, megindította, az eljárást a marsall ellen.

— Vasárnapi balosotok. Kádár József nagyváradi szü
letésű, 23 éves géplakatos vasárnap Rákospalotán, az 
utcán összoosott. A mentők súlyos állapotban a Dolog 
kórházba szállították. — Szökő Mária 18 éves gyári 
munkásnő a Nyugati pályadvarnál összeesett. Bevitték 
a Rókus-kórházba. — Barát Károly 15 éves- szcrelőtanonc 
nak nz ó-utoa 38. számú házban levő műhelyben ogy 
acóldarab a Jobbszomóbe fúródott. A mentők súlyos só 
Fűtésével a Rókus-kórházba vitték. — Kálin Mátyás, 
38 éves gyári munkás a Hungáriaiköruton, ittasan el-, 
osett és fejét olyan erővel vágta bele a járda szogé- 
lyóbo, hogy élotvcszedelmos sérülésekkel a Rókus-kór
házba szállították. •

— Tolvaj üzleti szolga. Gyárfás Gábor Tövidáruncgy 
kereskedő följelentést tett a rendőrségen, hogy Deák I'c 
rcnc-utca 15. számú üzletében lopásoknak jött nyomára. 
A rendőrség megállapította, hogy a lopásokat Király 
János 37 éves iizlctiszolga követte el, aki évek óta van 
a cég szolgálatában. Több mint egy fólév óta esténként 
egy-egy vég csipkét, szalagot és más apróbb holmit vitt 
haza a zsebében. Ab ellopott holmit, 25,000.000 őrlőkben 
a lakásán mind megtalálták, úgy, hogy a kereskedő kára 
teljesen megtérült. A tolvajt előállították a főkapitány 
ságon és beismerő vallomása után letartóztatták.

— Dollár, angol font éa svájci frank jelzálogkölcsönt 
5 évi időtartamra, évi 12 százalékos kamuit mellett folyó- 
sittat budapesti kórházakra és mezőgazdasági nagybirto
kokra a llóHi Bank Jelzálogosztálya: Budapesten, Vil
mos császár-ut 45. Alapítási éve: 190G.

— A közönség köréből jövő fölszólitúsnak eleget téve, a 
jó hírnévnek örvendő Zelmanovics-drogeria (Wesselényi 
utca 3G) lakások takarítását vállalja, felelősség mellett.
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: Régt posta-utca 7—9. sz. alatt ö
p‘K«Kobh fekvésű, legjobb é< K í B 43 ’^'OlCKÓbb üdülőtelepei égé; z Z*m. ”, ” “ cs betegei: részére

Rtin*nl»nrg óh bei dr. Artnr Jh-dcr
vczpléHo alatt. Minden folviiúgosit.-int Bokor- 

Benkó hirdetóirodu ad, Vaci-utcu 25. — Telefon 119 94

I

ha HARRY cipőpasztát vesz 
Gjriljtse a 

MfjRR Y-lbemket l
Olvassa el az üzletekben nyeremény

föltételeinket!



— Kicsontozzák Léderer Gusztávot. Micsoda 
döbbenet ült az arcokon, micsoda fölháborodás 
viharzott a szivekben, amikor Ilire .jött, hog-y 
Léderer Gusztávéi; földarabolták és kicsontoz
ták Kodéiba Ferencet! És micsoda jelzők rö
püllek azoknak fejéhez, akik ezt a gyilkosságot 
ily agyafúrt bestialitással végrehajtották. De 
az idő mindent letompit és ma már úgy érez
zük, hogy Léderorék nem is állottak a vadálla- 
tiassúg legtetején. Mert ők csak egyszer cson
tozták ki Ködeikét, de vannak sajtótermékek, 
amelyek most már harmadszor csontozzák ki 
Léderer Gusztávot. Két vasárnap kétszer is 
kivégezték öt, ami természetesen csak úgy volt 
lehetséges, hogy az első kivégzés után meg
kegyel meztok neki. De amilyen konok ember ez 
a Léderer, a második kivégzés után sem halt 
meg és igy éri őt ma a hir a börtönben, hogy 
sirógörcsök között fetreng. Hogy a jövő héten 
mi történik vele, nem tudjuk, de egész bizo
nyos, hogy az a sajtótermék, amely vasárnap 
reggel huszonnégy órával előbb kinyomatott 
„szenzációkkal" csapja be az együgyileket és 
mindenhivőket, már ma tudja, hogy napok 
múlva mit fog dlrekt az ő számára elkövetni 
Léderer Gusztáv és a felesége. Amikor a gyil
kosság kitudódott, az emberek ámulva kérdez
ték: Micsoda gyomruk van ezeknek, hogy Ko- 
dclkával igy tudta-k elbánni. Az idő itt is el
végezte a maga tompító munkáját és az em
berek ma már ezt kérdik csodálkozva: Micsoda 
gyomra lehet az olyan szerkesztőnek, aki Lé
derer Gusztávból úgy akar megélni, hogy min
den vasárnap kicsontozza. No de elég ebből 
ennyi és most még csak azt kívánjuk, hogy a 
Mindenható adjon hosszú életet Léderer Guszz- 
távnak, mert borzasztó lenne, ha egy-egy Lé- 
dorcr-hiéna kenyér nélkül maradna.

— Vasárnapi öngyilkosságok. Takács Etel Sashegyi-ut 
97. szám alatt híggal megmérgczto magát. A mentők a 
Rókus-kórházba szállították. — Dózsa Mária vasárnap 
este, Maglódon lugkőoldattn-1 niogmórgezto magát. Be- 
szál 11 lőttük Budapestre &> a Rókus-kórházban helyez 
tők el.

— Ma délelőtt nyújtják át Berlinben a 
garanciapaktumról szóló francia választ. Ber
linből telefonálja A Béggel tudósitója: De 
Margerie, Franciaország berlini nagykövete, 
értesítette a külügyminisztériumot, hogy hét
főn délelőtt 11 órakor megjelenik Stresemann 
külügyminiszternél, hogy átnyújtsa a bizton
sági szerződésről szóló francia jegyzéket, 
amelyhez Anglia, Belgium és Olaszország 
hozzájárultak. A jegyzékre a német kormány 
nem fog újabb jegyzékkel válaszolni, hanem a 
külügyminiszter megbeszéléseket folytat majd 
az ántánt követekkel, afelől, hogy hol és mikor 
kezdjék, meg a garanciapaktumról a szóbeli 
tárgyalásokat.

— Tikettet hamisított egy szenvedélyes lóverseny
játékos. Dobny István 22 óves állásnélküli magántiszt
viselőt a lóverseny téren Nagy István pénztáros átadta a 
rendőrnek, mert tikettet akart beváltani. Dobay egy 
1-es lóra kiállított tiketet a nyerő 4-cs számra javított 
ki. A főkapitányságon azt vallotta, hogy a tiketet nem 
ő hamisította, a földön találta és mert látta, hogy nyerő 
tikett, be akarta váltani.

— Az ellenzék szeptember elején foglalkozik 
a nemzetgyűlés összehívásának kérdésével. Az 
ellenzéki képviselők a rendkívül nyomasztó 
gazdasági helyzetre való tekintettel szükséges
nek tartják, hogy a szeptember elején össze
ülő harminchármas bizottságon kívül mielőbb 
állási foglalhasson a legidőszerűbb kérdések
ben a nemzetgyűlés plénuma is. A Ház össze
hívása érdekében azonban csak akkor indítják 
meg mozgalmukat, ha a vidéken tartózkodó 
képviselők is visszaérkeznek a fővárosba és 
egységesen foglalunk állást ebben a kérdésben. 
Mihelyt Vázsonyi Vilmos és a marseillei nem
zetközi kongresszuson résztvevő szociáldemo
krata képviselők — előreláthatóan szeptember 
közepén — visszaérkeznek Budapestre, a De
mokratikus Blokk tagjai külön értekezleten 
fognak dönteni a nemzetgyűlés összehívásának 
szükségességéről.

— Elütötto nz autó. Fíilefc Henrikné 54 évos rákos- 
palotal lakost tegnap este a IJpót-'kÖrut és Sólyom-utca 
sarkán egy ismeretlen gépkocsi elütötte. A mentők nz 
asszonyt súlyos sérülésekkel a Itókus-kórházba szállítot
ták. Az autó után a rendőrség megindította a nyomozást.

— Könyv, amely a megjelenése előtt előjegyzésben el
fogyott. II. G. Wells hatalmas történeti müve, a „Világ- 
tiirlónet Alapvonalai1', nine.ly elterjedtségre, olvasott
ságra immár közvetlenül a biblia után következik, Ma
gyarországon is egészen rendkívüli sikert aratott. Elő 
jegyzésben kelt el az első kiadás 3700 példánya és, igy 
megtörténik most nz a magyar könyvkiadás történetében 
eddlgeló példátlan eset, hogy a kiadónak még az első 
kiadás megjelenése előtt gondoskodnia koll n második 
kiadásról, ami arra indította a Gónins llt.-t, hogy már 
most clŐKÓsziti n „Vihlgtőriével Alapvonalai"->i'ik uj ki
adását. Körülbelül 11/» hónappal az első kiadás meg- 
h lenóso után, deccmbor közepo táján korül majd a 
könyvpiacra ez. az. nj kiadás, amelynek példányaira 
ugyanolyan előnyös fizetési föltételek mellett eszközölhe
tek megrendel ós ek — kedvezményes áron, havi 110.000 
koronás törlesztésre —, mint eddigelé. Természetesen 
mindazok, akik már megrendelték Wells Nagy Világhír- 
Jénaiét, még az. első kiadásból, november elején inog 
kapják példányaikat.

A „Szolnoki"
Vármegyei Mezíígazűasűgl és Iparfejlesztő R.-T. 
Budapest V, Bálvány-utca 15. szám, félemelet 

tőkeemelésének f. hó 20-án lejárt
jogSWaikarlási határidejét szeptem
ber hfó meghosszabbítottal

A vállalat minden régi részvényre
1 ad 1500 koronáért

Publicisztikai működésében sohase keressenek titkos rugókat 
Szabatosan megjelöli reformeszméinek megvalósítási módozatait

(A negyei tudósítójától.) Itógcn, boldogabb, lelkesebb 
időkben, amikor az idealizmus még cl nem menekült e 
kietlen tájról, volt publicistának oly messze visszhangzó 
sikere, mint Nagy Emilnek a sajtószabadságról, a hiva
tali korrupcióról és a sajtóbirdskodóst szolgáló igazság
ügyi reformról szóló cikkével. A Heggel munkatársa föl
kereste —

Nagy Emil
volt igazságügyminisztert, aki álláspontját még konkré
tabbon a következőkben fejtetto ki:

— Én rajongó hive vagyok a tiszta közélet
nek, de éppen úgy nagyrabecsülöm a sajtó kul
túrái értékét is, sőt azt tartom, hogy

teljes sajtószabadság nélkül közéletet nem 
is lehet tisztítani.

Ezzel szemben kétségtelen az, hogy , a magán
becsület szentségének nagy eszméjét is min
den nemzeti társadalomban igen nagy mér
tekben meg kell becsülik, mert hisz, ha a be
csületet védtelenül dobjuk oda minden alapta
lan támadás martalékául, akkor a társadalom 
fönnállásának egyik legelsőrendübb oszlopát 
ássuk alá. A mai igazságügyi eljárásunk 
olyan, hogy ez,se?n igazán nem tudja, megvé
deni a magánbecsülelet alaptalan támadások 
ellen, sem pedig a sajtó jóhiszemű és indokolt 
föllépésének nem tud olyan súlyt adni, hogy 
annak valóban tekintélye és hatása legyen. 
Mindezekben az irányokban azon sarkallik a 
baj, hogy az eljárás túlságosan hosszú, eszten
dők telnek el addig, áruig egy-egy súlyos rá- 
galmazási ügyben a királyi Kúria a végső szót 
kimondhatja. Úgy a tiszta magánbecsütetnek, 
valamint a jószándéku, tisztességes sajtónak 
egyaránt az az érdeke tehát, hogy az eljárás 
gyorsam folyjék le; a büntetés pedig legyen 
drákóilag szigorú, de más oldaliról a jogerős 
ítélet minél előbb való meghozatala révén az 
is hamarosan tűnjék ki, hogyha valaki korrup
cióban bűnösnek találtatik. Cikkem eszme
menetének második része

nagyobbarányu igazságügyi reform szük
ségességére

nniíatott rá és ez abban áll, hogy az ilyen ra
gu lmazási pörökben, amelyek esetleg lüöíjfaá- 
állásu hivatali egyének működése tisztaságá
nak a kérdésére irányulnak, nagy igazságügyi 
organikus baj az, hogy azok a magasállásu 
kúriai bírák, akik karrierjüket általánosság
ban úgyszólván befejezték és akik nagy élet
tapasztalattal és megfontoltsággal rendelkez
nek, csakis a semmiségi panasz egészen szűk 
körre szabott jogi mezején bíráskodnak és eb
ben is esetleg a rágalmazó, avagy igazságot 
mondó cikk megjelenése után körülbelül két 
évre, amikor már a kérdés úgyszólván idejét 
múlta, viszont pedig elsőfokon, ahol a kölcsö
nös érdekek elsőidben ütköznek, ahol az egész 
ténybeli bizonyítást lefolytatják,

olyan, aránylag fiatalabb bírák kezében 
vau az ügy, akik életpályájuk kezdetén 
állva, a lehető legkellemetlenebb szituá
cióba vannak állitva, amikor magasállásu 
egyének becsület! és közéleti tisztasági 

ügyében vannak hivatva Ítélkezni.
Föltételezem, hogy az illető bírák egyénileg a 
legelsőrendiibb kapacitások, de akárhogyan is 
tekintjük a kérdést, mégis csak általában olyan 

‘ férfiak ők, akiknek jövő előmenetele nagyrész
ben a kormánytól függ és akiknek a bírói füg
getlensége eszerint lényegileg csak papiroson 
van meg, de igazában az abszolút bírói függet
lenség minden atributumával nincsenek fölsze
relve. Én azt tudom, hogy ezek nagy igazság
ügyi problémák, do hisz én úgy fogom föl a 
publicisztika hivatását, hogy annak egy tárgyi
lagos előkészítő fórumnak kell lennie, amelyik 
a kormány, a pártok és a törvényhozás részére 
a szellemi anyagot minden oldalról való meg
vitatás és a kölcsönös eszmék kifejtése révén 
kitermeli. Haj, de édes jó Istenem, milyen 
messze vagyunk mi ettől!

Most, hogy egy kicsit belekeveredtem a 
publicisztikába, látóin csak, hogy a mi 
egész sajtéélotünk kulturailag mennyire 

alantjáró és mennyire primitív.
Itt nem foglalkoznak a fölvetett reformeszmék- 
kel a? érvek mezején, hanem amint valaki egy 
önálló gondolatot fölvetni mer, akkor, ha egy
általában agyon nem hallgatják, csakis általá
ban személyeskedő modorban foglalkoznak vele. 
Tisztelet a kivételeknek, de, úgy látom, hogy 
ez általánosságban igy van. Legalább három
négy újságban olvastam azt a megjegyzést, 
hogy

Kényszerkölcsönkötvényeket
VeSZ jakobovlti Gyula él Társa

V, Bálvány-utca 11. szám, félemelet 

miért mondom én ezeket most és miért 
nem mondtam ugyanezeket miniszterko

romban is?
De hát azok az urak nagyon rövid emlékező- 
tehetségiiek és rámutathatnék arra, hogy 
rövid miniszterségem alatt ugyanezeket a ten
denciákat igen erősen szolgáltam. Hogy ezen
kívül mit tettem, úgy, hogy azokat kívülről 
nem lehetett látni, azt igazan nem fogom most 
kitálalni, mert nem az én személyemről van 
szó, hanem arról van szó, hogy igaz-e az, amit 
cikkemben írtam? Hogy mennyire nem veze
tett engem cikkem megírásánál valamiféle 
személy ellen szóló tendencia, arra nézve meg
súghatom, hogy már junius 11-ón megjelent a 
„Budapesti Hirlap“-ba»n „Rágalmazás és becsü
letsértés" címmel egy cikkem, ahol főgondolat
menetben kifejtettem a magyar viszonyokkal 
szembeállítva ugyanazokat az angliai tapasz- 
talokat, amelyekkel most a „Pester Lloydsban 
megjelent cikkemben is fejtegetéseimet alá
támasztottam. Akkor pedig igazán híre se volt 
még annak a rágalmazást ügynek, amely azóta 
fölbukkant, amellyel egyik igen elterjedt újság 
..Pester Lloyd“-beli cikkemet önkényes vonat
kozásba hozta. Engem nem vezet semilyen 
irányban semmiféle tendencia, én, mint publi
cista, szolgálni fkarom a közélet tisztaságának 
az eszméjét s ebben a munkámban ezután is 
fogok továbbmenni előre s csak az az

egy kérésem van a tisztelt újságíró 
kollégákhoz,

hogy ha valaminő eszmével foglalkozom mint 
publicista, akkor nézzék annak a belső értékét, 
foglalkozzanak fejtegetéseimmel, mint ilyenek
kel, de sohase keressenek bennük semmiféle 
tendenciát vagy titkos rugót, mert ilyenek 
azokban sohasem lesznek.

Egy ország kultúrái nívóját elsősorban 
mégis csak a sajtó nívója adja meg s na
gyon hasznára lenne az a közérdeknek, ha 
e tekintetben a magyar sajtó nem mu

tatna — balkáni képet.

— Megnyitották a marseillei szocialista kon
gresszusi. Párisból táviratozzak A Reggelnek: 
Ma megnyitották a szocialista internacionále 
kongresszusát a marseillei gyarmatügyi kiállí
tás palotájában. A kongresszuson 700 delegá
tus vesz részt. A várost ez alkalomból föllobo
gózták. A kiállítás bejárójánál hatalmas piros 
szalagot feszítettek ki angol-francia és német
nyelvű föliratokkal. A rojalisták a szalagot 
mindjárt a kongresszus megnyitása után le
tépték és eltávolították. A 700 delegátus között, 
akik 23 nemzetet képviselnek, 78 német, 27 an
gol, 12 orosz és 5 magyar van. A megnyitó
beszédet a volt MacDonalcl-kormány egyik 
tagja, Henderson volt miniszter,mondotta.

— Rablótámadás a nyílt piacon. Vasárnap reggel 7 óm
kor Kispesten, a Kossuth-téri piacon Németh Jakabnó 
kezéből egy asszony kikapta pénztárcáját, amelyben kö
zel 300.000 korona volt. A tolvajt elfogták és bevitték a 
rendőrségre, ahol megállapították, hogy Steiner Ilona, 
65 évos kispesti lakos. Tagadta a lopást, do miután a 
tanuk egybehangzóan ellene vallottak, letartóztatták.

— Eltűnések. Kromzsik János, 51, éves kőfaragósegéd 
szombaton reggel azzal távozott lakásáról, hogy nyak
daganatával orvoshoz megy és azóta nem t-ért haza. — 
Tanber Adám 40 óves vendéglős 19-ón távozott Dráva- 
utca 12. szám nlatli lakásáról és azóta nyoma veszett. 
A rendőrség mindkét eltüntet keresi.

a

■

hogy csak az 
olcsó, ami való
ban jó... Talán 
a kávépótlék ez 
alól kivételt ké
pezne ? Ó de
hogy ! Sőt a 
régóta bevált

„Francit** a „Kávéflaráló“vai 
szolgáltatja erre a legvilágosabb 
példát. A lehető leggazdaságo
sabb — mert a lehető legkiadósabb
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Trianontól a kurzus Világosáig
Jegyzetek Pethő Sándor ujj történelmi!

(A Reggel tudósítójától.) Csonkamagyar- 
ország közélet-e körülbelül ugyanazt a sivár 
képet mutatja, mint Nagymagyarországé Tisza 
Kálmán, Bánffy Dezső vagy Lukács László 
hatalma teljében. Manapság is jobb hallgatni, 
mint beszélni. Jobb renegátnak lenni, mint el
vek mártírjának. Meglátni a közállapotok ve
szélyeit: hiba. Gondolkozni a veszélyek elhárí
tása fölött: nevetséges. Hirdetni a gyógyulás 
eszközeit: bűn. Az országnak nincs véleménye, 
a közhangulat sorvad, a politika iránti érdek
lődés teljes apátiába sülyed, a szellem vilá
gára sötétség borul, a fölcseperedő nemzedék 
bornirt közhelyek nyalókáját szopogatva sem 
a múltat, még a közelmúltat sem ismeri, azok 
példája lelkesítő, akik idejében odaszegödtek 
a hatalomhoz, hogy a terített asztalnak leg
alább a hulladékain osztozzanak. A depraváció 
korában, amikor úgy túl vannak feszítve az 
erkölcsi hurok, hogy minden pillanatban fél
hetünk az elpattanástól, bizalmatlansággal 
kezdtünk lapozni Pethö Sándor 272 oldalas tör
ténelmi müvében. (Világostól Trianonig. 1925. 
Enciklopédia Rt. kiadása.) Történelmi munka, 
az irodalom és tudomány hétköznapjaiban, pi- 
rosbetüs pünkösd ünnepe, ha az író tehetsége, 
buzgalma, tudása jellemerővel, elfogulatlan
sággal, romlatlan idealizmussal párosul. „Bék
lyóba vert lelkiismerettel pünkösd napját meg
ünnepelni nem lehet, mert pünkösd a szabad 
szó ünnepe!"

♦
Pethö Sándor, e terjedelmes, becsvágyó és 

céltudatos tanulmány szerzője, a magyar legi
timisták publicistája, éleseszü, alaposan kép
zett újságíró, az újabb történetíró nemzedék 
legelegánsabb egyénisége. Eddig megjelent 
munkái (Sorsok, Politikai arcképek, A szabad
ságharc eszméi, Andrássy és ellenfelei), to
vábbá határozott és állhatatos publicisztikai 
iránya azt a reformkonzervativ politikát 
reprezentálják, amelynek uralkodó planétája, 
Chateubriandja gróf Andrássy Gyula. Ebben 
a könyvben, a napisajtó számára, tudományos 
értékén túl, izgatóbb problémák rejtőznek. 
Pethö, amint említettük, a kurzus-legitimista 
irányzat legcsillogóbb pengéje, akinek szomorú 
napjaink történetével záruló müvében állást 
kell foglalnia nemcsak holtakkalvde elevenek
kel szemben is. Mennyiben és meddig őrzi meg 
a historikus elfogulatlanságát, amikor saját 
korának freskóit festi, a ma színeivel, a ma 
alakjaival, a friss sebek vérével és véres geny- 
nyével? Aki szenvedélyes habsburgista a fő
nemesség címereivel pajzsán, a kurzus irtóza- 
tainak szenvtelen szemlélője g. fórumon, vájjon 
mily eredményekre jut a történelmi búvárko
dások laboratóriumában? Hogyan vonja le tu
dományos vizsgálatainak eredményét, hogyan 
számol be, helyesebben, hogyan számol le a 
kurzussal, ha ugyan leszámol?... Az érdekes 
könyvből, első cikkünkben, egy sorozat idézet
tel szolgálunk, amelyekhez fűzzön az olvasó 
kommentárt, ízlése, meggyőződése, világnézete 
szerint,

♦
Mária Terézia: „A Habsburgok á. magyarság 

életnedveiböl merítették az erőt európai állá
suk föntartására." Majd Z. Ferenc uralkodásá
ról, a napóleoni háborúról: „Néhány elismerő 
bók a magyar vitézség s a nemzet alkotmánya 
iránt a lojalitást oly feszültségi fokra emeli, 
amely aztán bőségszaruból ontja a háború foly
tatásához szükséges eszközöket... „Windiscíi- 
graetzröl, aki 1849 január6-án bevonul Pestre: 
„Az egész nemzetközi reakció úgy ünnepelte 
a császári alteregót, mint a monarchikus rend 
Bayard-lovagját a radikális forradalom inter- 
nacionáléja ellen." Világos után: „A rendőri 
uralom, abszolutizmus, stb., másrészről o!yan

ellenérzést, olyan erkölcsi elszigetelődést 
zott Ausztria iránt Európa szerte, amely 
utolsó sorban álló tényezője volt utóbb az osz
trák hatalom politikai izolálódásának is."

A Bach - korszak mágnásairól: „Követke
zett az olmützi oktroj, amely a 48-as tör
vényeket épp úgy eltörölte, mint a 47-es 
alkotmányt és ők, lelkiismeretűk némi 
zsibongása után, tovább szolgáltak." Végül: 
„A magyar urakról — tisztelet a kivételnek — 
közszájon forgó hagyomány, hogy belső zava
rok idején nem annyira sebeiket, mint a zse
beiket szolgálják..

♦
A Lueger-rajongó Wolffok emlékkönyvébe: 

„A Lueger-féle keresztény - szocialisták a 
cseh- német udvari arisztokráciával szövet
kezve, nyíltan hadat üzentek a kiegyezés
nek, fölcsaptak a magyarországi nemzeti
ségek prókátorainak . . .“ Ferenc? József
ről: „Ferencz József nem szívesen tűrt meg 
maga melleit olyan férfiakat, akiknek erkölcsi 
függetlensége vagy személyes tehetsége za
varba hozhatták az ő középszerűséghez szokott 
mentalitását./1 Andrássy Gyula grófról: „Jobb 
szerette a „forradalmat" a parlamentben látni, 
mint az utcán. A nyugati demokráciák példájá
ból megtanulta, mekkora politikai iskolázott
ságon és átidomuláson mennek keresztül a 
nyers szocialista tömegek, ha a történelmi és 
nemzeti pártok társaságában, a parlamenti 
ellenőrzés és kritika akusztikájában poli
tizálnak/* A Lukács—Tisza - rezsimről: „Mint
ha az egész társadalom született jobbá
gyává sülycdt yoluu a kormány hatalomnak." 
Just'ii Gyuláról: „Kein Génié, doch cin 
Character!" 1918 okr.óbcr 17: „A háboruveszté« 
nyílt beismerésének és éppen Tisza ajkáról, 
borzalmas hatása volt a mögöttes országokra 
épp úgy, mint a frontokra."

*

Az őszirózsás forradalomról: „... Magyar
ország valamennyi hatósága és testületé, kö
zöttük kimondottan olyan elemek is, akik nem
rég meg az ellenforradalom iáborában kon- 
spiraltak Károlyick ellen, csatlakoztak hozzá. 
Mintha egyszerre mindenki fölfedezte volna 
magában a progresszív gondolatot, az ősi for
radalmi hajlandóságot, a szocialisták ideoló
giájának megértőjét."

Károlyi Mihály: 
a szónak abban 
mában, ahogy 
közvélemény 
landó az ő 
deleinek lelki 
képletben összefoglalni? w„.v<,
kétségkívül nem süthető a hazaárulás bélyege

oko- 
nem

„Vájjon hazaáruló volt-e 
a kriminalisztikai 
a nacionalista 

többsége még ma 
szerepét megítélni és 

indokait ebben az
Károlyi

fogal
ma gy a r 

is haj- 
cselekc- 

egy szerű 
M ihályra

c vádnak klasszikus értelmezésében, a szónak 
™ , .n..a jelölésében, ahogy a história egy 
Lphialtcsnek, egy Coriolanusnak, egy Bourbpn 
connetablc-nak hazájával szemben elkövetett 
bűnét kárhoztatja. Az okióberi forradalom 
vezérének cselekedetei, nem foglalhatók a ltöz- 
fudat..,c. fogalmi definíciója alá. Anyagi érdek 
mozdít o erejét kétségkívül nem lehet föl
fedezni ama pályafutás lenörbülésénck motí
vumai Között, amelyben Károlyi szerepe ál- 
’ro/1 ”zt1Aaz időszakot, amely Í9J 4-ben kezdő
dött es 1919 március 21-én végződött. Az ő 
>nne az, hogy hazajanak és nemzetónok lcg- 
yalsagosabb időszakában igényelte és vero- 
kudte ki magúnak a vozérsógot, olyan tör- 
tcnelmi feladatot, amelyre szellemi és erkölcsi
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gyarlóságai egyenesen diszk vall fikái'fák. Ká
rolyi Mihály az élet fájától sokkal több gyü
mölcsöt követelt, mint amennyire jussa volt. 
Egyszerre fölkapaszkodott a forradalom fe
kete lovára, amelybe kézzel-lábbal kellett 
kapaszkodnia, ha nem akart róla nyom
ban lepottyani. Meg kellett elégednie, ha lova 
valahová elviszi. Hová? Arra ne/ci a legkisebb 
befolyása sem volt."

*
Atsiklás ei kurzus vérengzésein: „Az ellen

forradalmi megtorlás a Dunántúlnak román
mentes vidékein és a Duna—Tisza közén akár
milyen mély emberi ösztönökből és szenvedé
lyekből fakadt is, sok helyen túllépte az indo- 
kolhatóság mértékét, felelőtlen és rejtélyes 
egyéni megtorlások formájában jelentkezve 
csaknem mindenütt. A felelőtlen elemek ga
rázdálkodásai csaknem mindenütt megelőz
ték az illetékes hatóságok felelősségrevonó és 
fényi tő jogát. Ez volt a legfőbb oka a fehér 
terrorról szállongó híreknek és vádaknak, 
amelyeket a menekült kommunisták propa
gandája, a liberális-radikális sajté) és a szo
cialista emigránsok túlzott méretekre fújtak 
föl és nagymértékben elősegítették Magyar
ország és a kurzus erkölcsi elszigetelődését."

Apponyi levelének hatása: „Apponyi ugyanis 
szóvátette az úgynevezett egyéni akciókat, a. 
jogrend és a közbiztonság általános sérelmeit, 
a ki nem derített és meg nem torolt merényle
tet, amelynek Somogyi Béla, a Népszava szer
kesztője és Bacsó Béla, a Népszava munkatársa 
estek áldozatul. A levél felolvasása, a hozzáfű
zött. kormányclnöki kommentárok következté
ben már a bemutatkozás alapján csaknem a 
fejébe került az uj miniszterelnöknek: csekély 
híja volt, hogy a keresztény párt bizalmatlan
ságot nem szavazott neki. Nem sokat használt 
a kormány tekintélyének az sem, hogy Héjjas 
Iván főhadnagynak, a, Duna—Tisza-közi atro
citások értelmi szemzőjének föllépését, nyílt le
velét a nemzetgyűlés ellen és a kormány meg
fenyegetését meglorlatlanul hagyta." A kurzus 
törvényalkotásáról: „A nnmerns clausus két
ségkívül megsértette az egyetemi és főiskolai 
tanszabadságnak, törvénybe iktatott elvét és 
eredmén.'i/e alig állott arányban annak az álta
lános főig erjedésnek mérőiéivel, amely még a 
régi, úgynevezett konzervatív zsidóságot is a 
keresztény kurzus ellen lázitolta."

*
„A történelmi magyar állam bukásának fő

tényezője a nemzetiségi kérdés és a vesztett 
háború volt. Azok a szociális mulasztások és 
politikai bűnök, amelyek a régi Magyarország 
\tcslét eléktclenitellék, csak siettették azt az er
jedési folyamatot, amelynek kovásza az idejét 
mull és erőnket meghaladó nemzetiségi poli
tika volt." A kurzus születésének szépséghibái
ról: „A román offenziva sikerei nélkül a ma
gyarországi tanácsköztársaság még egy ideig 
tovább tengetto volna nyomorult életét... 
Semmi okunk sincs letagadni azt, hogy a ma
gyar társadalom ezekben a zord napokban nem 
állott önmaga iránt való kötelcsségteljesitésé- 
nck szín vonalán ... Ez a tény a proletárdikta
túra nyomán oly elemi erővel föltört keresz
tény risorgimento eltör ülhet etlen defektusa." 
Majd: „A polgári társadalom restaurációjának 
lehetetlen a történelem itélőszéko előtt magát 
azzal igazolnia, hogy egy színvonalra süllyeszti 
magát a forradalom iszapos okoskodásával."

♦
A zsidókérdésről: „... amikor a ghottoosöcse- 

lek lázadásáért egyetemlegesen kérdőre vonta 
és bevádolta a magyarországi zsidóságot is, 
nemcsak . erkölcsi, szempontból esett a köny* 
nyelntü ált alán ősit ás hibájába. Politikailag is 
elüzö't magától vagy semlegességre lcényszé- 
ritetl olyan társadalmi- és kulturerőket, ame
lyek joggal tekintették magukat ártatlanok
nak az igaz vérétől s akik csak annyira voltak 
bűnösök, amennyi, reájuk cseét a magyar pol
gári. társadalom szörnyű gyávaságából és köny- 
nyclmüségéből, amely szinte tiltakozás nélkül 
vetette magát alá az egymást kergető változá
soknak. llo^y reális eredménnyel kecsegtetne 
a asi dók erdősnek az a megoldása, amellyel a 
aereszteny kurzus eleinte annyi naivitással 
pi óbál kozott, azt bátrak vagyunk kétségbevonni.
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Krausz Simon 
az értékpapír deviációról

(A Rcas/cl tudósítójától.) Az Égisz Rt. minapi közgyű
lésén, Krausz Simon közgazdasági koncepcióin,

az órtékpapirdcfláció
gyakorlatilag is megvalósult. A deflációs kérdésben, 
amely a külföldi sajtót is erősen foglalkoztatja, érdekes
nek és tanulságosnak tartottuk a Krausz Simon véle
ményét kikérni. Krausz Simon, aki az elmúlt héten ér
kezett haza üdüléséből, a következő nyilatkozatot tette 
A Reffgel munkatársa előtt:

— Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor a 
Krausz és Bettelhcim-cég egyedüli tulajdo
nomba ment át, állítottam föl programomat. 
Elsősorban Telcszky János sál közöltem, akinek 
véleménye döntő fontosságú volt előttem, majd 
az Angol Magyar Bank vegrehajtóibizotts ágá
val, Godfray Isaacs-szeX, Lukács Lászlóval, 
Oltlyk Ivánnal, továbbá a mini si\er elnök úr
ral és Búd Jánossal, Tudtam, hogy

mindig akadnak rágalmazók, akik a leg
szentebb intenciókban is csak a maguk 
piszkos fölfogása szerint tudnak eligazodni 

és a nagy kérdésekéi is ekként beállítani. Én a 
programomat tehát lefektettem annak minden 
vonatkozásával együtt, s ami a magam szemé
lyét és ügyét, valamint üzletbarátaim dolgát 
illeti, atéól egy pillanatig el nem tértem. Alap- 
fölfogáisom az volt, hogy a tőzsdén nem lehet 
úgy segíteni, hogy egymást biztatjuk vételekre, 
sem pedig úgy nem lehet, hogy egy játékos ré
teg vásárol, amelyik azután másnap, vagy ké
sőbb haszonnal el akarja adni papírjait ugyan
annak a körnek. A külföldet, akkor nem szeret
tem látni, mint vevőt, mert, ha a mi gazda
sági életünk föllendül és az értékek kissé jo
gaikhoz jutnak — és erre minden ok és előföl- 
tétel megvan —, úgy irtózatos az az ár, ame
lyet a külföldnek vállalkozási hajlandóságáért 
fizetünk, ha értékeinket negyed-, ötöd- és hatod
áron dobjuk oda, mint amennyi a bennük rejlő 
javak és termőképességük szerint az értékük
ért járna. Ez túlságos reparációs összeg volna, 
amelyet az ország igazán nem bir el. A vevő
réteget tehát ott kerestem, ahol a kiegycnliéö- 
dés megtörténhetik a javaknak értékelése és a 
részvényértékelés között. E tekintetben

kényszeitve vagyok eltérni minden sab
lontól.

Mert úgy, ahogyan statáriumot lehet hirdetni, 
ha clharapódzik a bűntények veszedelme, ahogy 
a tűznél is a legjobban veszélyeztetett ponto
kat védi ki elsősorban a védelem, úgy azt álli- 
tom, hogy semmiféle réteget akkora veszede
lem nem fenyegetett és semmiféle osztályt 
annyi károsodás igazságtalanul és hibáján kí
vül (talán éppen a rentier-ket kivéve) nem súj
tott, mint az értékpapír tulajdonosokat. És ta
gadom, hogy akkor, amikor a házaknak az ér
téke a békebeli érték 20—30%-ára sülycdt, hogy 
ugyanezek a házak részvények formájában ér
tékük 4—5%-áért vosztegeLhctő’k el. Hogy, ami
kor a föld holdjának ára megfelel a békoérték- 
nek, lehetetlen, hogy részvénytársasági formá
ban ugyanaz a hold föld negyedáron kapható 
legyen. Ila a kérdéssel tüzetesen foglalkoztak 
volna és fogunk még foglalkozni, úgy a meg
oldásnak számos válfajára találunk. Termé
szetesen kell hozzá az az akarat, hogy a rész
vényesek érdekében is cselekedjünk, hogy az 
igazgatói tandemek fontossága háttérbe szo
ruljon és éppen igy a háttérbe szoruljon az a 
túlbecsült érdek is, hogy a vállalatok, ameny- 
nyiben fölösleges pénzeik vannak, özeket, mint 
betéteket olcsó kamatláb mellett adják a pat- 
ronizálő intézetnek, vagy cégeknek. Megjegy
zem, hogy ez utóbbi természetes joga az inté
zeteknek, száz vonatkozásban meg is szolgál
nak érte.

— Én csak arról beszélők, hogy mindig ott 
kell segíteni, ahol a veszély a legnagyobb és 
abban az irányban kell működni, hogy a nagy 
sérelmekét cs jogtalan súgókat kiküszöböljük, 
még átmeneti és látszólagos áldozatok árán is. 
Nem végleges áldozatok ezek abban a pillanat

ban, amikor az illető pénzintézetek, amelyek 
egyes vállalatokat patronizálnak, tényleg nagy
részvényeseik is, mert hiszen azt, amit elsza- 
lajtanak a betétek élvezeténél, busásan meg
szerzik a vagyon növekedése révén. Mint nem
részvényesek pedig nem uralkodhatnak a rész
vényesek fölött. Az Égisz tegnapelőtti köz
gyűlése kimondta 150.000 darab részvény meg- 
vásárlását 70.000 koronával, amit, a Krausz és 
Bettelheini-cég ajánlott föl. Ezek megsemmi
sítésével megindul az a folyamat, amely a 
tőzsdén jegyzett részvények kvantumát csök
kenti.

Még tiz eset —és o börzén uj világot látunk!
S azok is, akik csak a pillanatnyi hasznukat, 
megszokott előnyeiket látják, rájönnek majd, 
hogy .még a maguk érdekük is jobban érvénye
sül a fejlődés, virágzás, föllendülés, s vállalko
zási kedv merészsége és megkönnyebbült köz- 
hangulat közepette.

X Megtámadták az Általános Óvadékbank és 
a Gazdabank fúzióját. A Kossuth Lajos-utcai 
„Magyar Világ” kávéház helyiségét másfélévé 
bankká alakították át. A bankot Gazdabank 
néven akarták megnyitni, do a belső berende
zés annyi tőkét emésztett föl, hogy a Gazda
bank válságba került és hogy mégis életre 
kelthessék, a Gazdabank fuzionált az Általános 
Óvadékbank és Hitelintézettel. A fúzióról szóló 
közgyűlés jegyzőkönyvét beterjesztették a cég
bírósághoz és ott a részvényesek meglepetve 
konstatálták, hogy a jegyzőkönyvben olyan 
adatok fordulnak elő, amelyek szerintük nem 
felelnek meg a. valóságnak. Beszerezték a fú
zióról szóló iratok másolatait és ezeknek az ok
mányoknak alapján dr. Illés Elemér a
cégbírósághoz fordult, hogy a megnevezett ta
nuk Vallomása alapján és a hamis okiratok 
miatt senimrsir.‘c meg a fúziós közgyűlést és 
annak összes határozatait. Péti dr. beadott ke
resete alapján dr. Tinón bíró a mai napra 
tárgyalást tűzött ki ebben az ügyben.

X A francia-magyar és az olasz-magyar 
gazdasági szerződést októberben ratifikálja a 
nemzetgyűlés. Gazdasági körökben egyre na
gyobb erővel merül föl az a kívánság, hogy a 
kormány gondoskodjék a kereskedelmi szerző
dések megkötéséről, illetőleg a megszakított 
tárgyalások mielőbbi folytatásáról. A Reggel 
munkatársának értesülése szerint az őszi hóna
pok előtt már aligha kerülhet sor az osztrák
magyar tárgyalások fonalának fölvételére, do 
máris bizonyosra vehető, hogy a provizóriumos 
tárgyalások sikertelensége semmi esetre sem 
fogja az őszi tárgyalásokat hátrányosan befo
lyásolni. A nemzetgyűlés eddig a spanyolor
szággal, Görögországgal és Lengyel országgal 
megkötött szerződéseket, ratifikálta, októberben 
pedig az olasz-magyar cs a francia-magyar 
szerződés kerül a parlament elé. A kormány
párti képviselők egy része azt a kívánságát 
fejezte ki a kormány illetékes tagjai előtt, 
hogy az osztrák-magyar tárgyalásokkal pár
huzamosan legyenek lépéseket a. német-ma
gyar szerződés megkötésére is, ami annál köny- 
nyebben lehetséges, mivel külföldi részről 
semmies^rc sem történhetik hivatkozás Ma
gyarország szorult helyzetére, vagyis arra, 
hogy minden áron gondoskodnunk kell „óriási 
térni''sfölöslogoink” elhelyezéséről. Óriátsl ter
mésről annál kevésbé lehet beszélni, mert hi
szen a gazdaközönség már eddig is 70 milliárd
nyi vetőmaghitelt vett igénybe, ami önmagá
ban is elég bizonyíték a termés középszerű
sége ni ellett.

X Tizenkét millió dollár kölcsönt kap Cseh
szlovákin. Becsből toli fonozzák A Reggel-ncfn: 
Newyorki jelentések szerint bank körökben úgy 
hírlik, hogy Csehszlovákia 12,000.000 dollár hi
telt kap, noha a washingtoni kormány kijelen
tette, hogy a newyorki pénzpiac nem ad mind
addig Iliiéit, amig az idegen államok eddigi 
kölcsönoit nőni rendezték.

Fokozatosan indulnak meg 
e héten 

az állami közmunkák
Még e héten megvásáe*oCják ai áStamí Sa- 
kásápiSés céljait szolgáló hat uj telket is

(A Reggel tudósítójától.) A kormány tagjai 
az ország közgazdasági helyzetének jelenté
keny javulását várják a beruházási program 
végrehajtásától és igy a program megvalósítá
sára irányuló konkrét intézkedések fokozott
érdeklődésre tarthatnak számot a gazdasági
élet minden vonalán. A Reggel munkatársának 
beavatott helyről szerzett értesülése szerint

a népjóléti, a kereskedelmi és földmivelési 
miniszter már gondoskodtak is arról, hogy 
a tárcájuk keretébe tartozó állami közmun
kák még e hét elején kiírassanak, sőt több 
helyütt inár a munkálatok is megindultak.

A kormány úgy határozott, hogy a beruházási 
programot tárcánként és fokozatosan hajtja 
végre, a közmunkákra előirányzott 70,000.000 
aranykorona tehát fokozatosan áramlik majd 
bele a közgazdasági élet vérkeringésébe. Már 
a jövő hónap végén megkezdődnek, illetően 
folytatódnak az állami lakásépítkezések is, 
tekintettel arra, hogy

az építkezés céljaira szolgáló hat uj telek 
megvásárlásáról még e héten gondoskodás 

történik
és két-három Ítélnél nem fog több időt igénybe
venni a szervezési megbízások kiadása sent.

Látogassa meg a

IX. BÉCSI 
NEMZETKÖZI 

VÁSÁRT
(őssi vásár)

*1925 szeptember 5—12
(műszaki vásár egy nappal tovább)

★
7000 kiállító 16 államból ajánlja legérdeke

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

túli államokból!
Legnagyobb választék 

bécsi különlegességekben!
Jelentős menetdijkedvezmény a magyar és 

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

•k
Fölvilágositások, vásári kimutatások és utlevélvizum- 

bélyegck kaphatók:

WIENER MESSE A.-®., WIEN VII.
valamint a tiszteletbeli képviseleteknél Budapesten:

Ausztriai követség, V, Akadémia-utca 17
Ausztriai főkonzulátus, V, Akadémia-utca 17
Sebőnkéi* & Co, V, Nádor-utca 16
LúszlóGy. A. V, Vilmos császár-ut 12
M. A. V. Hivatalos Monctjogyirodája, V, Vigadó 
Angol-Magyar Bank RT fiókja, I, Gellért-tér 14 
Angol-Magyar Bank RT fiókja, VII, Erzsébet-körut 9

céljaira a Terézvárosnak Vilma királynő-ut, 
Sziv-utca, Podmaniczky-utca, Aréna-ut által ■ 

határolt részében

RWbb tetet ■ 
vagy nagyobb 

helyiséget Keresünk!
, Ajánlatokat „Klub” jeligére A Reggel I 

kiadóhivatalába kérjük *

Ont
ha bodv*xi> rőjxlotfíxetősi föltételek mellett az általunk Raját tnüholyeinkbcn, tiszte 

gyapjúszövetekből készült és kltfinő szabású 
jés’fág Siu és Ssányfta 

rnhnsziikséglctét nz országszerte ismert és újból megnyílt

WOLF ruhaáruház.......
IV. ttorUlot, Gerlócxy-ulcn 1. itám (a régi városháza melleit)

KUSftn mértéksseriiroftE szabóság 3

r » ,

Tartós vászonból, bőrszíjjal

ISKOLATÁSKA
29.... kor.

Különféle iskolatáskából óriási választék. 
PÁRISI HAGY ÁRUHÁZÁT.

II. emelőt
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Módi di*. vasárnapi előadásán zsúfolásig meg
töltötte a publikum az Akadémia dísztermét
A Duna ős egy hun vezérről kapta nevét — mondja dr. Módi, a Buda 

pestre zarándokolt perzsa tudós
(A Reggel tudósítójától.) A rózsák es a tür

kizkék kupolák országából érkezett hozzánk 
dr. Módi, perzsa professzor és tudós filológus
— Budapesten a Turáni Társaság vendége —, 
aki vasárnap délelőtt érdekes előadást tartott 
a hun—magyar rokonságról. A Magyar Tudo
mányos Akadémia dísztermében, az ünnepi 
ülésen, amelyen dr. József Ferenc főherceg, a 
Turáni Társaság védnöke elnökölt, a déli órák 
forrósága ellenére is többszáz főnyi közönség 
hallgatta az előadást. De valóban érdekes is ez 
a 72 éves öreg ur, aki egyenesen azért jött el 
Magyarországra, hogy megismerje a magyar 
népet, amely évtizedes tanulmányai szerint — 
egyetlen örököse Attila népének.. Az öreg 
perzsa tudós külseje is festői és exotikus. 
Alacsony, vékony termete a keleti fajták 
aszkéta-tipusaira emlékeztet. Tetőtől talpig 
hófehérbe öltözött, fehér a humusza, fehér a 
muszlincsikból szorosra fogott turbánja, ezüs
tösen fehér a korszakéiig és patriárka-bajusza 
is. Nincs rajta más szín, mint egy érdemrend 
vérpiros szalagja a szive fölött.

Ez az előkelő és rokonszenves öreg ur szivére 
telt kézzel, muzulmán meghajlással köszöni 
meg, hogy ily sokan érdeklődnek előadása 
iránt. Ladies and gentlemen — szólítja meg 
angolul az egybegyűlt közönséget. Egész elő
adása folyamatosan, választékosán angol. 
(Józan Miklós unitárius püspöki helynek for
dítja le szakaszonként dr. Módi előadását.)

— Gyermekkorom óta tanulmányozom a 2000 
év előtti eseményeket — kezdi a perzsa tudós.
— Különösen négyféle nép története érdekelt: 
a perzsáké, hunoké, kínaiaké és a rómaiaké. 
Irántuk való érdeklődésemben nemcsak az 
Írásoknak szenteltem életemet, hanem időn
ként föl kerekedtem valóságos nagy vándor- 
utakra, hogy a régi kultúrák örököseit és 
anyagi, maradványait saját szememmel lás- 
sa%n. így jártam nagy utakat a La Manche- 
csatornától a Csendes Óceánig. Egy alkalom
mal Kínába csak azért utaztam, hogy a híres, 
közmondásos kínai fal maradványait lássam. 
Ez a fal 1500 angol mérföld hosszú volt, több
százezer ember építette sok-sok éven át; olyan 
széles, hogy tetején egy autó kényelmesen 
végigszáguldhat. Amikor ezt a falat láttam,

csodálattal gondoltam a hunokra, akik két
ezer évvel ezelőtt oly félelmesek voltak, 
hogy a kínaiak ezt a gigászi bástyát az ő 

támadásaik ellen emelték.
A hunokról pedig 60 esztendős tanulmányai 

alapján föltétlenül azt tartja dr. Módi, hogy a 
mai magyar nép ősei voltak. Hunor és Ma gór 
mondájáról ugyan csak Magyarországon, hal
lott, azonban nyelvészeti tanulmányai sok ér
dekes adat nyomára vezették. így például 
szerinte

a Duna folyam onnan kapta nevét, hogy az, 
Európába vonuló hunoknak a népvándor
lás idején volt egy Danub nevű vezérük.

A magor szó viszont perzsa eredetű. Az első 
szótag, a mag, főpapot jelent és azonos szó a 
mágussal. Gór pedig ősperzsa nyelven azt je
lenti, hogy barát; tehát a magor szó tulajdon
kép igy értendő: a főpap barátja.

OgyvésSS vizsgára
jogi szigorlatokra, alapvizsgákra, államszáinvitelro 
koltős könyvelésre, közgazdasági egyetemi vizsgákra 
előkészítünk. Jegyzotbérlet. Behatás előtt tanács
adás. Prospektus.

Itontaf|h-sxemlnórinm, Hudanest IV, Vóci-u. 51
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sióba KM1'" [h
3-5 millióért LU

fi töJgy, vitrinen kom-
18 Picit, 4’5 millióért
U külön külön is átadó

Uriszoba klubgarniturával 13*5 millió K-ért
Podmanlei’tv-iitra iz». snóm

BRILLIANSOKAT
....  .... drí>gAI»ban vés*.
Emil K,réív Tei.i j. 105 — 35
ItmSE utca 3 8 (Tcróz-tcmpl.szomb.)

Krúdy Gyuláné gyermekotthona 
elvállal az 1925—26. tanóvro 

elemista és alsó középositélyu 
növendékeket.

Nyelv- és zcnolauitás. 
Elsőrangú ellátás. Orvosi felügyelet 

Szép idő csőién a tanítás n koriben történik 
Hliőkurik kUlön elvámoltatnak 

Felvétel naponta. — Cím: 
•yermekek Boldog Otthona, HUvtíavölgy 

II, Páfrány-ut 7. az. — Telefon: Zugliget 61

Gyönyörű antik bútorok 
sürgősen eladók t
délelőtt 10-lig Kiróly-utca 82. V. emelőt 1. szóm alatt

Sok mindenről beszélt még fáradhatatlanul 
az agg tudós, apró töredékeket abból, amit egy 
életen keresztül tanult- De különösen jnely ha
tást keltettek szavai, amelyeket Kőrösi-Csoma 
Sándornak, a nagy magyar Azsia-kulato emlé
kének szentelt. Elmondta, hogy

Davosban, az élőhalottak ezreit, magyar 
jazz-band búcsúztatja

Érdekes levél a ,,Zauberbergröl“, ahol gyűlölik az egész
ségest és imádják az egészséget

Doyos, augusztus 21.
(A Régnél tudósítójától.) Délben elindulunk 

Pestről és másnap délben Budisban vagyunk, 
Svájc határán. A legelső, amit boldogan kö
szöntök, a kis pénzegység, a. régi fillér és ko
rona, azaz centimcs és frank-rendszer; nem 
kell szorozni és nullákkal dobálódzni, de a kis 
pénzzel sem jó, mert minden egyes cent intés 
komoly érték. Eggenbcrger, az öreg hordár 
üdvözöl, mint régi ismerőst és a pályaudvar 
portása, aki ma ugyan jó hclvét, de valaha 
magyar volt. Sok 
az alapon a háború 
szerit volt, a huchsi 
ma gyár ok közölt, 
népszerűség re, u gy

előtt, amikor először jártam erre,

volt a magyar emigráció főfészke.
még egyformán volt emigráns boldog

átutazó vette igénybe ezen 
alatt és után, nagyon nép
állomás portása az átutazó 
de. erősen ráfizetett erre a 

hogy később takarékos
sági szempontból tagadta származását, bár 
szivében ma is magyar. Svájci vonat. Ne ne
vessen ki senki és ne tartson frivolnak, de én

a civilizált világot köszöntőm a III. osztály 
tollctte-fülkéjébcn,

ahol az utast tiszta mosdó, szappan, törülköző 
és a hygiénia minden más követelménye vár ja. 
Az emberek csöndesek, udvariasaik. Kívánatra 
minden vadidegen ,.schwizer“ elmagyarázza a 

, környék szépségét. A kalauz magától ad föl- 
világositást még annak is, aki nem kér. Mint 
hat év 
amikor

itt
Amikor _ _______ . ........ ____ ______ „
emlékű királyunk, Albrecht főherceg, Andrássy 
Gyula gróf, Windischgraetz Lajos herceg, 
Charmant Oszkár, a felejthetetlen emlékű 
européer; Vázsonyi Vilmos, Miklós Ödön, 
Garami Ernő, Ignotus, stb., stb. Az Engadin 
felé visz az utam. Szerpentinen szaladunk 1000 
méter magasság fölé alagutakon át, vízesések 
melleit. Itt van <S7. Mórit z, a sportolók köz
pontja, az előkelők üdülője, Tarasp, a svájci 
Karlsbad, amely a cseh fürdők hatása mellett, 
egyúttal klimatikus gyógyhely is, .1200 méter 
magasságban, pompás illatú erdők közepette; 
Árosa, a betegek gyógytelepe, két gyöngy
szemű tavával, ahol uszóversenyek szórakoz
tatják az erkélyen nyugvó tüdőbetegeket é>s 
csónakok, szandolinok a városligeti tavat jut
tatják eszünkbe, mert Eötvös József verse 
mindig és mindenütt kisért egy szegény ván
dorló magyart.

A vendégek névsorában mindenütt talál
kozunk magyarokkal.

St. Moritzban van a legtöbb ismerős név. Dél- 
amerikai birtokosok 
nyol és 
Ottokár 
Irénnel 
színházi 
vosban, 
Más világ, cy 
gyűlni vágyók,

................  'K. ncwyorki bankárok, spa- 
görög politikusok mellett áll Ceerntn 
neve és ott találkozunk Varsányi 
és férjével is, aki mellett a magyar 
világot llosvay Rózsi képviseli Da- 

aliová beteg férjét kisérte el. Davos. 
, egy külön ország. Betegek, gyó- 

... .... - az életért vergődők városa. 
Csupa erkély, nyugágy és pihenő, köhögő em
ber. .Tol mondja Thomas Maim: „Dér Zaubor- 
berg. Itt az élet szerelmesei harcolnak! Zseb
köpőcsészével, féltüdővel, cavernával, pneumó- 
val vegetálnak, de küzdenek.

Elő halottként fekszik, itt néhány ezer 
ember,

szájukba dugják a hőmérőt, izgatottan nézik 
a laztáblát, gyűlölik az egészségest és imádják 
(ls Weszséfiet. Egy külön nemzetközi társa- 

°stzaly: a davosiak. Kaszt. Aki nem 
közi bük való, aki „Tieflandi“, azelőtt zárkózot
tak, neix is érthetik meg egymást. Hisz azok, 
azért dolgoznak, hogy éljenek, ők meg azért 
próbálnak még élni, hogy egyszer majd ismét 
dolgozhassanak. Magasztos érzés az, Davosban 
egészségesnek lenni. Járni, amikor mindenki 
fekszik és cigarettázni, amikor más a láxat 
meri. De tévedés volna azt hinni, hogy itt csak 
betegek vannak. Davos nemcsak üdülőhely, de 
egy kis város is és sport hely, ahol világ- 
bajnoki címért mérkőznek a korcsolya-, ski-,

a tibeti fensikon fölkereste Kőrösi-Csoma 
Sándor egyszerű sírját.

Kőrösi-Csoma Sándor emlékét egyébként is 
megbecsülik a perzsák. A parszi egyetem elő
csarnokában, ahol a világ legnagyobb tudósai
nak és kutatóinak szobrot állítottak, ott áll a. 
magyar Kőrösi-Csoma Sándor márvány mell
szobra is.

A budapesti közönség mogilletödéssel hall
gatta mindvégig dr. Módi előadásál s fölbuz- 
dulása nemcsak a legendás, hősies kornak 
szóit, a hun ősök fölidézett féaiykorúnak, ha
nem a perzsa tudós egyéniségének is.

skijörung- és bob-bajnokok. Tiszták az utal, 
mint egy szanatórium folyosója. Itt nem lehet 
megbetegedni, csak meggyógyulni, vagy ha 
már későn jött a „Zaubcrberg“ segítsége, meg
halni. Egy kis fm mondotta nekem, akinek a 
fél tüdeje hiányzott és néhány bordáját kiope
rálták már, összesen nem volt több 13 évesnél: 
két eeet van, vagy:

Zicgchello — gyógyulás! vagy Davos — 
Krematórium!

Sok, nagyon sok a szegény beteg. Följönnek 
néhány hétre, néhány hónapra, de . elfelejtik, 
hogy a legrövidebb kúra is egy évig tart, ha 
egész enyhe az eset. A pénzük elfogy és nem 
tudják, mihez kezdjenek. Van sok, aki itt tele
pedéit le és svájci lelt, davosi. A kereskedők 
legtöbbje mint, beteg jött föl gyógyulást ke
resni és exisztenciát talált. Itt kitünően érzi 
magát, ha leszáll az Alföldre, fuldokolni kezd, 
nincs lélegzete, csak itt tud élni. Ma persze 
csodaszámba megy. ha. itt külföldi cl tud 
helyezkedni, pénzt (ad keresni.

Sok a szegény magyar!
Amíg bírják, segítik őket a többiek, de 
meddig? Valamennyien csak a kis megspórolt 
tőkéjükből élnek, hisz jövedelme nincs egyik
nek sem. Mindegyiknek van tehát egy gyer
tyája, először lángol, akkor előkelő szana
tóriumban él vagy a luxushotelekben: 
Angiét térre — itt volt, a télen gróf Esterházy 
Móric és Bárczy István is —, Kurhaus, Bel vé
dőre, azután álmosan világit (ilyenkor sor ke
rül az olcsó, 8—9 frankos penziókra), végül alig 
pislákol (hónapos szobát bérel, ebédre kis, sze
rény vendéglőben vált bérletet, vacsorát, reg
gelit maga kotyvaszt magának). Persze, az an
goloknak, németeknek, a tönkretett németeknek 
épp úgy, mint a gazdag hollandusoknak, sőt 
még az oroszoknak is, 
van. De mit csináljon
Vagy itt próbál kínlódni, vegetálni, vagy haza
megy meghalni. Pedig

szeretik a magyarokat.
A Sport Hotelben magyar zenekar játszik. 
Dr. Kardoss Ferenc a jazz-band karmestere. 
A napokban uj szint kapott Davos. Sok uj 
arcot látni, akik egészségtől ragyognak, jó- 
kcdélyiiek. Az élő halottak irigykedve nézik 
őket. A betegek állandó kongresszusa mellett, 
most

az orvosok tartanak itt kongresszust.
Kiváló, nagy nevek viselői minden, országból. 
Klimatológiai kongresszus van Davosban. Sok 
magyar orvos is eljött. Csak a nevesebbeket 
említem: báró Korányi Sándor és Grósz Emil 
tanárok, Gara Meránból, Suhr a Tátrából, az 
állandóan Davosban élő Kollarits Jenő egye
temi tanár és még vagy tizen. Híresebbnél 
híresebb előadók váltják föl egymást a szónoki 
emelvényen Davosról beszélnek. A magya
rok közül Korányi professzor tartott előadást, 
mély, komoly, szép előadás volt — minden 
szakember szerint. Az előadók között a leg
érdekesebb:

dr. Hellpach, Iliden államelnöke, 
nemrég a német köztársaság elnök jelöltje, a 
demokraták vezére, elragadó, kitűnő szónok. 
Hellpach beszél, de nem a politikus, hanem 
az orvos. Nem hévvel, de szívvel, bölcsen, 
tudományosan. — Davosban nincs politika és 
mégis a Hellpach politikája ur itt: a. demo
krácia. dr. Vázsonyi János

saját szanatóriumuk 
a szegény magyar*?

Glov»ia Swanson 
Viola Dana 

Huszár Pufi 
fírlolphe JVlonjou 

D. Griffitfi 
cgylittos föllópto ni
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

mit szól ahhoz a vasárnapi szenzációhoz, hogy 
Gáspár Fülöp a Belvárosi Színház flnancierje?

— Helyeslőleg bólingatok! Gáspár Fülöp 
fess ember, gazdag ember, jókedélyü ember, 
híres üzletember, e’ kell a Magyarnak, illetve 
a BelvárósinaJc...

— Eszem a pszichológiáját! Maga már kész
pénznek veszi a hirt, sőt talán előleget is 
vett rá!

— Miért ne?
— Mert vasárnap délben beszéltem Gáspár 

Fülöppel. A szenzációra csak ennyit mondott: 
„Szeretem a művészetet és a művészeket. De 
nem tartozom azon suszterek közé, akik el
hagyják a láb szíjjukat. A hír kacsa.** Ezután 
nem érdemes szót vesztegetni a pletykára. Ar
ról beszéljünk inkább, hogyan fogadják Faludi 
Jenő visszatérését színházi körökben? Édes 
Bcndeguzom, a kegyed értéktelen véleménye?

— Egy régi operettből felelek: „Csak ámulok, 
csak bámulok, de szólni nem tudok!"

— Az igazat megvallva, nem is váriam mást. 
Szives engedőimével majd újra én mondom el, 
amit a színházi publicisták — egy-két tisztes 
kivétellel — ámulatukban és bámulatukban el
felejtettek megírni. Mélyen meghat Faludi 
Jenő emberi tragikuma, de boszorkányosán 
gyors visszatérését egészségtelennek, erkölcs
telennek és a Magyar Színház szempontjából 
is veszedelmesnek tartom. Faludi az egész 
Uniót egyik napról a másikra olyan slama sz
ukában hagyta, amelyből világbolrány lett, a 
színészek az öklüket rázták irodája felé, száz 
meg száz család maradt bizonytalanságban, 
koldusszegényen az ő színházigazgatói műkö
dése miatt. 11a nagyon enyhe akarok lenni ki
zárólag közérdektől vezérelt Ítéletemben, azt 
kell mondanom, hogy Faludi elmulasztotta a 
kötelező kereskedői gondosság legelemibb sza
bályán, amikor e gigantikus vállalkozás élén 
állott. Va hangúét játszott és elvesztette még 
az anonceait is. Nézze, még Napóleon is türel
mesebb volt Elba-szi gélén, pedig...

— Ha Nextmánn direktornak, aki ma vég
érvényesen alákanyaritja a nevét a szerződés 
alá, megfelel, a lelke rajta! Kit veit volna!

— Ismeri a svájci kártyát?
— Hogyne, végzett alsós és dardlista vagyok!
— Akkor ne vegye zokon, ha röviden Stüszl 

vadásznak nevezem. A szinházüzlelnck az 
sebe Budapesten, hogy a színház elvesztette a 
hitelét a publikum előtt. Faludi, aki tagad
hatatlanul nagy munkaerő, aligha állítja 
Vissza a Magyar Színház erkölcsi hitelei.

— Hát ki?
— Egész sor nagyszerű ember, aki többé- 

kevésbé programot képvisel. Beöthy László, 
Haltai Jenő, Márkus László, Vajda László — 
hol van még ilyen választék a világon? És 
végül, nehéz helyzete lesz a Neumann—Falud 1- 
rezsimnek a művészekkel is, akik előtt bizony 
egyik direktor sem képviselheti a. csalhatatlan, 
hozzáférhetetlen tekintélyt azok után, ami az 
Unió körül és a szinészegyesületben lezaj
lott ...

— Befejezték már mindenhol a szerződtetése
ket?

— Sehol. Hevesi Sándoron és Sebestyén 
Gézán kívül egyik sem tudja hányadán áll. 
Ami beteg dolog a színházakra, de csúnyán 
megalázó a mű vészekre. Se a Vig, se a Magyar, 
se Bárdos el nem készült a társulatával. A 
Fővárosi Operettszinház Lábas* * Jucit szerződ
tette az „Orlow“-ra és az éjfekete Júlia asz- 
szonynalt „Marica-sikerl" jósolnak ebben a 
parádés szerepében is. A ptvrfnere Nádor Jenő

— Jó lett volna eldiosekedni vele.
— Beteg nem volt?
— De igen. Fájt a mandulám.
— És most hogy érzi magát?
— Fiúnak.
— Tessék?
— Igen. Fiúnak. Fiúsnak. Párjsban most ez 

a divat. Végre én is divatba gurulok.
— Egyébként, is fiúnak érzi magát?
— Tyiih, dehogy is.
— Szóval nőnek...?
— De mennyire. Mindig azt mondták, hogy 

a megtestesült nőiesség vagyok.
— És szépnek tartja magát?
— Dehogy, sőt.
— Mi az, hogy sőt?
— Mert nem vagyok szép. Csak aranyos.
— Szóval azt hiszi, hogy tetszik valakinek?
— Azt nem tudom.
— llát nem szokta tükörben nézni magát?
— De, sokat. Hibákat fedezek föl magamon...
— Igazán? Milyeneket?
— Hogyne, majd részletezem őket, hogy a 

publikum is rájöjjön.
— Szóval egy hibás no ...
— De csak külsőleg!
— És belsőleg?
— Csupa erény!
— Akkor hát mégis csak tetszik valakinek..4
— Föltétlenül.
— Na. kinek?
— Csak nem fogom itt fölsorolni őket, hogy 

majd egy beképzelt lónak tartsanak...
— Színészet?
— Elérkeztem Mekkába: Prózát fogok ját

szani. a Vígszínházban.
— Szóval sztárnak érzi magát?
— ,ízért nem egészen.
— Nagy gázsija van?
— Nekem kevés, a direktorok azt mondjál;, 

sok.
— MlvoJ szándékszik az idén megfőzni a 

pesti publikumot?
— A tehetségemmel.
— No. de valamilyen speciális dologra nem 

gondol?
— De igen. Az „Eton“...
Miután elérkeztünk oda, ahonnét kiindul

tunk, az interjút befejezettnek nyilvánítottam. 
Pillér illedelmesen fölállt, pukkerlizett s a 
szemeinek nem akart hinni, hogy én csókoltam 
neki keze1. Meghalva suttogta, hogy ez az óra 
élete legszebb emlékei közé tartozand. Láttam, 
amint a folyosón kiölt ötté a nyelvét és gri
maszt vágott felém. (e. z.)

• A Vámul Színház elővételi pénztáránál beigftzolódott
n hclyórnk lcszúllilásánnk helyesség o. Szinte mozi- 
helyárnkknl — (iOlift-töl 58.000-tg — torija meguyltóelöndá- 
siíl e hó 29-én, szombaton a Városi Színház. A megnyitó 
estén Sebestyén Géza fölléplóvel Csoprcghy rég nem 
látott népszínművét. a ..Sártxn cRÍkó"-t játsszák a színház 
legkitűnőbb erői. Vasárnap esto lesz a „Sárga csikó" 
márnáik előadása, mig vasárnap délután mérsékelt hely
árakkal Zeller híres operettje, a „Madarász" kerül i'öl- 
uj Hónra. . ■

• Kiss Ferenc buesiiföilépésénok hírére elővételben kel
nek el „A nótn vége" jegyei. A Nemzeti Színház kapu
nyitása vonja el a Budai Színkör kitűnő vendégművészét 
s igy „A nótn vége" nagyszerű együttese Kiss Fér erre és 
Honthy Hennával nz élén teljességében csak vasárnapig 
lesz dísze a példátlan sikerű operettnek.

• A Fővárosi Operettszinház kapunyitása. A Fővárost 
Opercttszlnlidzban c hó 29-6n, szombaton kezdik nz elő
adósokat. A Vígszínház egtVz személyzetének vendég- 
szereplésével n ..Nyári kn> áré -t Játsszák, amely uj, 
nagyszerű számokkal bóvlit.

Biller Irén
nyolchetes külföldi tartózkodása alatt teljesen 

megváltozottFiúnak érzi magát, nem tartja magát szépnek, csak — erényesnek és sajnálja, de senki sem lett még érte öngyilkos
(A Heggel munkatársától.) Az „2?fon“-frizu- 

ráról a pesti publikum mégis csak úgy szer
zett tudomást, hogy az egyik újság megírta 
és képpel illusztrálta, hogy Biller Irén a Lidón 
nullás géppel lenyircn'la a haját, csak a feje 
búbján hagyott meg néhány szálat magnak. 
Olyan kopasz és kerek lett a feje, mint a kugli
golyó. Ezek után csöppet sem csodálkoztam, 
amikor egy hölgyismerősöm, aki egyelőre még 
mindig a régimódi „bubi-kopfot“ viseli, izga
tottan kérdezte egy másiktól, hogy mikor nyi- 
ratkozik le „Eton“-re. Mire a másik hölgy 
azt felelte az elsőnek, hogy megvárja előbb a 
Biliért, meg akarja nézni, hogy áll neki. Íme, 
Biller karriért csinált; három éven belül má
sodszor csinál frizuradivatot Pesten, ennek 
fele se tréfa. Mogkéríom tehát, hogy látogassa 
meg A Begyeit, amely szívesen tart fönn ba
ráti összeköttetést minden rendű és rangú hi- 
rcwéggel. Biller meg is jelent a kitűzött, idő
ben, talpig feketében, mini egy kis fekete egér, 
egyá.'<diáin nincs elhízva, sőt föilünősn sovány, 
kérdésemre kijelentette, hogy a fénykép volt 
rossz, ő a Lidón öl kilót fogyott. Szép, hc<sszu 
szempiII;'.’ vannak Pillérnek, kis orra és kis 
szája, nagy, fehér, csillogó fogai, a bőre barna, 
mint a réz, osak a száján van némi ruz-s, a 
dekolleteéje pedig szeplős, mint egy tavaszi 
pul> katojás.

Fölszólítottam. hogy vegye le a kalapját. Kí
vánságomnak habozás nélkül eleget tett, amire 
a várt Eton-frizura helyett, fejéről

a legtökéletesebb, leghosszabb és már majd, 
nem kontyba csavarható, egyszerű, régi, 

divata bubifrizura fürtjei omloílak alá.
— Mi ez? Kcrdezlem clhiilvc c vakmerőségen.
— Ft izm a, volt a szépéi’,ő válasz.
— De milyen frizura?
— Bubi.
— Es hol az „Eton“?
— Megnőtt,
Láttam, hogy Biller tudva valótlant állít. 

Ez a haj nem nőhetett meg igy néhány hét 
alatt. Ez a haj olyan komolyan hosszú, hullá
mos és egyenletes ■'•öli, hogv hoísr.u hónapok 
óta nem is láthatott még ollót sem, nemhogy 
nullásr épei. Nagyno'tx'zeii bevallotta, hogy 
nem is volt levágva, a fényi épen csak hátra- 
simitotta, amúgy vizesen á iá Eton, de ígéri, 
hogy a promir.no komolyan levágatja. Tövig. 
Atldig legyek tiite’ennncl. Egy föllétellM. mon
dottam. Ha 25 kérdésemre itt a publikum ei.ítí 
a le'.-,őszintébben megfelel. Miután régóta is
mer, előbb alkudozni próbált, de aztán megadta 
mi'gát sorsának és beleegyezett. A kérdések és 
feleletek itt következnek:

— Mennyi pénzt költött külföldön?
— Cirka százmilliót.
— Tetszett odakint a férfiaknak?
— Csak a külföldieknek.
— Nagyon?
— Nagyon.
— Próbáltak kurizálni magúnak?
— Nem. mert hallgatókurán voltam.
— ?
— Na igen, a hangom miatt.
— .Ja úgy. No de csak flörtölt valakivel?
— Nem tudok. Csak azt hiszik rólam.
— Sz óval, senki sem lett, öngyilkos magáért?
— Sajnos...
— Miért: sajnos?

lesz. Szeptember 5-én az első premier a Víg
ben és megindul az uj szezon, amelyre aztán 
ember legyen a talpán, alti horoszkópot dilit.

— Sehogy soh'se volt... De nem vitatkozom, 
mert ma olyan éles, mint a berctva. Irgalom 
és pletyka!
. — Azt tudja, ugy-e bár, hogy az idén meg
ismétlik a „Szinészvacsorát" a Margitszigeten, 
amelynek tavaly főitézője, szakácsnője, marko- 
tányosnője Fedők Sári volt. A Szinészszövetség 
most mindent latbavetett, hogy... nos, mit 
köntörfalazzak: Fedők első nyilvános föllépése 
Budapesten — a szombati szinészvacsorán lesz... 
Úgyis haza kell jönni neki, mert e forró augusz
tus utolsó napján zártkörű matinén szerepel, a 

IMarkó-utcai törvényszéken, a Válópörös hölgy 
címszerepében... Mit adnék, ha Polónyi Dezső 
doktor helyén ülhetnék...

TERÉZKÖRUTI
SZÍNPAD
Jegyrendelés 85—54

M nagysikerű megnyitőmílsor:
Nagy Endre konferánszal és tréfái 
Karinthy Frigyes tréfája: A kalip

Nagy Endre—Lányi Viktor: A császár vacsora’'
operett

Salamon Béla fölléptével:
Liptai Imre bohózata: A főnök ur neje 
Szenes Réla kitűnő vlgjátéka: A hittantanár

LESZÁLLÍTOTT 
HELYÁRAK
Kezdete ’/z9 ómkor

promir.no
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O! MOZI C
„A farkasok csodája" a mozi csodája
A mozitechnika meglepő fejlődése mindig 

újabb cs újabb eredményeiket termel. Mindent 
a mozi és a film szolgálatába állítottak már 
a rendezők és ember és állat, de az összes ele
mek is szolgálják a mai emberiség legkomo
lyabb, legkulturáltabb szórakozását Amit 
azonban a francia rendezők produkáltak ^A 
farkasok csodája4' című történelmi remekmű
ben, az valóban meglepő. Láttunk már állato
kat filmen működni, de állatokkal tömegjelo- 
netet ez alkalommal láthatunk elsőnek. A Cor- 
vin-szinház jó eszközzel vezette be idei szezon
ját. amelyben követni akarja múlt elveit: új
donságot és válogatott újdonságokat akar 
hozni. „A farkasok csodája", amikor, egy falka 
farkas megvédi a menekülő Johannát, valóban 
a mozi csodája.

A Corvin-szinház párisi mintára, élő jelene
teket illesztett be nagyon artisztikusan a 
filmbe, úgy, hogy a közönség valósággal csodá
jára jár a Corvin megnyitó műsorának, ame
lyet a színház igazgatósága a rendkívül nagy 
érdeklődésre való tekintettel, még a jővö héten 
is játszatni fog. ____

Egy olvasónk írja nekünk:
— Régi tévhit az a társadalomban, hogy a 

betegséget szégyelni kell. Mostanában, hála 
Istennek, ez a téves gondolkodás lassanként 
helyet ad az értelmesebb fölfogásnak. A beteg
ségekről szabad nyíltan megemlékezni, mert 
javulás, gyógyulás csak nyílt vallomás után 
következtetik. Hosszú ideig volt nyílt titok, 

hogy a kokain-epidémia, amely Amerikából in
dult el, már nálunk is szedi áldozatait. Ami
kor végre nyilvánosságra került, tudatara éb
redtem sokezred magammal én is annak, hogy 
végleg elpusztulok, ha a fehér mereg rabja ma
radok. Orvoshoz mentem, gyógyittattain ma
gam, de miután nem tudtam szanatóriumba 
vonulni, minduntalan visszaestem es az orvos 
előírásait nem tartottam be teljes pontosság
gal. Most azonban vége a visszaesésnek. E he
ten voltam a Kamarában. Megnéztem Viallacc 
Keidnek, egyik kedvenc színészemnek emlé
kére irt és készített filmet, a „Kokain -t Lel
kem mélyéig megrázott a film meséje, a benne 
lejátszódó tragédia és kijelentem, hogyha va
laki kételkedett a mozi kulturértekében és hi
vatásában, e film után föl kell adnia álláspont
ját. A „Kokain" ugyanakkor, amikor másfél
óra hosszat elszórakoztat és lebilincsel, ezernyi
ezer embert fog az élet útjára visszatéríteni.

Ami még hiányzik a szezonból
Most kezdődik Pesten a szezon. Egymásután 

nyílnak meg a színházak kapui, a lapok szín
házi rovatai mind szélesebb tért foglalnak el, 
a Váci-utcai korzón félbarnára és egész bar
nára lesült hölgyek és urak jelennek meg és 
a város a nyári napsütésben is visszanyeri for
galmas téli képét Azonban még valami hiány
zik a szezon teljes képéből. Egy olyan intéz
mény, amelynek működése, munkája hozzátar
tozik Budapesthez, egy olyan szórakozóhely, 
amely nélkül nagyon sok budapesti ember téli 
estéit el sem tudja képzelni.

Ez a szórakozóhely
a Mosffókóp-Otthon, amely, értesülésünk szerint, 

27-én, csütörtökön nyitja meg 16-lk szezónjót.
A Mozgókép-Otthon Ifi óv óta hű barátja Budapest kö
zönségének és ez a hűség nem egyoldalú, mert hiszen a 

közönség som hagyja el Ifi év óta a Mozgókép-Otthont.
Az itlei szezonját ismét nívós és ártókes filmekkel 

nyitja meg a Mozgókóp-Ottbon, amelynek kiváló igaz
gatója, a népszerű Décwi Gyula mindig tudja, mit kíván 
a közönség izlAso. A Mozgókép-Otthon első műsora két 
amerikai újdonságot hoz. Az egyik a cowboy,királynak 
Tóm Mixnok „Asszonyvár" című vldáan története, á 
másik pedig „A bűnösök kikötője** című dTáma, John 
GillMirttel a főszerepben.

Hogy a műsor valóban a legkiválóbbak közó tartozik, 
bizonyítja az is, hogy

a Capltol Is ugyanezt a műsort játssza.
A Capitol műsorairól jmd.ig inár idén elhangzott a lég. 
illotókosebb kritika, mert Auguszta főhercogasszony, a 
budapesti mozik leghívebb látogatója, az idei szezon
ban már eddig két ízben szerencséi tette látogatásával a 
Ca.pl tolt.

Filmmúzeumod állítanak Söl Hollywoodban
Érdekes és újszerű tervről számolnaK be az 

amerikai filmszaklapok. A hollywoodi gyárak 
egyik csoportja elhatározta egy nagyszabású 
filmmúzeum megteremtését. A filmmúzeum 
célja az lenne, hogy azokat a filmeket, amelyek 
bármely szempontból úttörők, vagy amelyek 
téma j ükn ál, k i á 11 i fásuk n ál, el készítés ü k női 
fogva, a filmművészet klasszikusai közé szá
míthatók, szakavatott kezekre bízva, megőriz
zék. A film lehetőleg légmentesen elzárva, 
25 évig tud elélni anélkül, hogy ruganyosságá
ból, vagy egyéb szempontból vesztene valamit. 
Huszonöt év után a negatívról uj kópiát lehet 
csinálni és igy örökké meg lehet őrizni a 
filmet.

A muzeuin megalapításának bírót az egész amerikai 
kinematográfia a legnagyobb örömmel és érdeklődéssel 
fogadta, mert hiszen ma az a helyzet, hogy bármennyire 
maradandót alkot a filmművészet, miután az eredeti filmet 
csak üzleti szempontból kezelik, a klasszikus alkotások is 
végeredményében a múltéi lesznek.

A muzeumalapitó bizottság maga fogja kijelölni a 
múzeumba kerülő filmeket és eddig a nálunk is bemuta
tásra került filmek közül csak egynek az eredetijét kérte 
cl muzeális célokra. Ez a film a „Tizparancsolt" című 
hatalmas filmeposz. amely a múlt év végén nyolc hétig 
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DEZSŐ
T<

az összes szóvet-, seí^em-, vá- 
és mosó-maradékokból, 

továbbá nyakkendők, zseb
kendők és konyharuhákból. 
Ezen kedvezmény csakis a hirdetett napon érvényes

MosőosztáBys
Grenadin minden színben .... 
Mosódelén........................................
Zefirek, minden színben .... * 
Azsur függönyetamin............ ..
Francia cérnamarocain, legújabb minták. 
Divateponzs 100 cm széles ..« 
Fekete kloth, selyemfényű .. . 
Puplinkülönlegesség “zSben.... (Csak Caluin-tárl áruháxunklran)

8.500 
12.800 
12.800 
14.800 
18.000 
29.000 
36.000 
49.000

Gyag»|uszóvetosztálys
Divatkockás alj- és ruhakelnie 
Gabarden ruha kelme.................
Kosztümkelme, angol zsíner JSi®’? 
Seviot, jó minőség,
Tiszta gyapjú eolinkelnie ....
Tiszta gyapjú krém köpenykéimé “Oélc0‘"- 
SJÍÍÍÍiati öltönykelme...............
angol divatöltönykelme ......
Felöltő- és raglánkelmeujdonság....... 
Kahát-vnlniii’ űszta gyapjú, ívclUill \ tlOlír, minden színben .... 
Kombinált öltönykellékcsomag

(tartalmaz ogy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)
Szövött

33.000
35.000
55.000
63.000
85.000

199.800
85.000

178.000
148.000
196.000
160.000

ágygarnitura £Sryitő)n.8.z:

Vászonosztályi
Fenyves mosott sifón 
angin................................

656.800

Különleges 
Bőrerős
Kitűnő alsónadrágköpper .... 
Batisztsifón, 83 om széles ....... « 
Batisztsifón, 130 cm széles ...... g 
Pamut lepedő vászon, iso cm szóles 
Pamut paplanlepedővászon JX 
Kitűnő törülközők............... ..
Pohártörlő.......................................
Damaszt kávéskészíe’t,’ ÜE* * *

2, 2*/t, 3 és 4 -----
méteres szőve , 
selyem- és mosó

14.800
16.500
25.000
21.800
38.850
45.000
50.000
18.500
14.000

140.000

Leánykaing 4—16 évig . . . 22.000—42.000 
Leánykamellénykc 4—16 évig 
Leánykanadrág 4—16 évig
Leánykahálóing 4—16 évig
Leányka szoknyakonibiné

4—1G évig
Leányka nadrágkombiné

Fiuillg, vngv a'nólkiil 4—16 ÓVÍg
Fiunadrág 4—16 évig .. .
Fiufiálóing 4—16 évig . . .
Intézeti paplan ......... 

intézett ógyneniüelíben és HaacirutarúKUaiinagy választék
Kosiffekcióosztálys

(Csak Calvlrt-’C-rí árttházur.kbiin)

Női angol homespun kabát £íí.b, 580.000
Velour-téJikabát, ............. 730.000

99.000 
. 88.000 
i 70.000 
• 115.000 
. 89.090 
l 250.000

26.000 
39.000—50.000 
52.000—81.000
42.000—71.000
52.000—70.000 
64.900 - 86.000 
32.000—43.000 
72.000—93.000 
.......... 199.000 

Intézett frjvneinitelUion és nanelt ihariJhUaii nagy választék

Nóá fehérnemüoszfály;
(Csak Calvln-téri áruházunkban) 

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

Sírén szoknyakonibiné, hímzéssel . 
Sifón nadrágkombiné, azsur és hímzéssel 
Zseni per fiizövédő............................ ..
Pamutvászon párnahuzat 
Pamutvászon paplanhuzat 
Fehér n cm ü h i ni zés

29.000
72.100
29.000
69.000
66.600
52.000
70.000 

170.000
4.000

Fés-íáfehénraemMcsztáSy
(Csak CaJviii-tóri áruhásu-nkhot

Feliér azsurozott sifónzsebkendő . 
Galléros színes niunkaing................
Színes nappali ing, 2 külön gallérral .» 
Rayémellü ing, fehér .......................
Kitűnő hosszú hálóing .................. .
Hosszú alsónadrág, köpperből . . . 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség 
Pyjama-öitönyök nagy választékban ....

10.000
59.000
69.000
92.500
95.000
64.759
29.500

214.600

; uiaradéM

Velour-téJikabát, fcíbon.................. -
Divalinintás inarocain ruhák legifjabb fazon 
Divatcsikos aljak ..............................
Cérnagrenadinruhák legszebb kivitelben 
Trikózsemper, miisolycmből minden sziliben 
Fehér grenadinbluz............................
Trikóruha müselyeinből minden színben

Trikóselyeill müsclycmből duplaszélcs , , , 
NyerSSClyeiil minden színben, 85 cm szőlős , 
Crépe de Chine, divatszinekben . . 
Japone-selyem minden színben, 85 cm széles 
Schantung ruhaselyem JS’cm íz"íos’?°.n.

49.000
59.000
85.000
78.590
95.000

SWWtt- &s ssövöttt^irMOsztólyi
(Csuk Cnlvin>iőri árulásunkban)

Női harisnyák, minden .színben . . . 
Fátyolvékonyságu női harisnyák . . 
Féríizoknik, tartós minőség.............
Divatmintás és hímzett férfizokni . 
Gyermektrikók, flór 2—6 évig ..« 
Gyermek-apacstrikó, minden színben ... 
Férfi trikó, mindeii színben, kltüní nilnö'sőg .. 
Gyermekzokni, mintás, több színben 
Különleges mintájú női mellények . 
Színes női gyapjukabát ........

28.000 
33.000

7.000 
15.000 
32.000 
25.000 
30.000 
10.000 

148.000 
290.000

kívánságra 
készséggel 
MIMIIKOifi nyek^ooo.ooo Mr.^ékSeQ Hintákat

■
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került bemutatásra a budapesti közönség előtt. A „Tíz
parancsolat" klusszlcltása ily módon már az amerikai 
szakemberek elismerését is elnyerte és igy a budapesti 
közönség innlt évi kedvező véleménye valóban beigazolhat 
nyert.

Paula Mentehelll 
Franciaországba szerződött

A nemzetközi kinematográfiának nagy szen
zációja van. Paula Menichelli, az olasz film
gyártás egyik büszkesége, Franciaországba 
szerződött. Az olasz filmgyártás az utóbbi 
esztendőkben .teljesen hanyatló irányt muta
tott. Francesca Bertini és Lydia Borelli telje
sen visszavonultak a munkától, Heléna Ma
kóié ska, Marcella Albánt és a többi olasz szí
nésznők mind külföldre gravitáltak, egyedül 
M.enichelli maradt még Torinóban. Most azon
ban végre Menichelli is belátta, hogy olasz 
földön már nem terem íilmprimadonna szá
mára babér és ő is elhagyta szülőföldjét. 
•Parisba szerződött és Parisban valósággal 
újjászületett.

Mielőtt azonban Menichelli átköltözött volna l’árisba, 
mintha az olasz kinematográfia hattyúdala volna, 
„A kurtizán házassága." címmel, Artúr wopinoronak, 
a liiros angol drámaírónak egyik legszebb alkotását 
lilmosltcíte meg. Menichelli egy nagyvilági hölgyet 
.iáiszik ebben a filmben, amelyet csütörtökön mutat bo 
a Tó-mozi a budapesti közönségnek, hogy szép emlék
kel búcsúzzék el az egykor oly hires olasz filmgyár
tástól.

Salzburg a nemzetközi színházművészet 
Központja

Reinhardt Miksa, a világhírű színpadi ren
dező, amint ismeretes, idén már másodízben 
rendez Salzburgban nyáron klasszikus előadá

sokat. Az előadásokat, az egész külföld olyan 
.szeretettel és olyan érdeklődéssel fogadta, 
hogy Roínhardtnak nagy terv fogamzott meg 
az agyában. Elhatározta, hogy minden eszten
dőben a nemzetközi .színházművészet központ
jává fogja tenni téhány hétre Salzburgot, 
mert egy-egy nagy klasszikus alkotást nem
zetközi szereposztásban fog az itteni ünnepi 
j á t é k ok bán bem nta t n i.

Az idol Fcstsplolek szenzációja a misztérium egyik 
szereplője volt. Reinhardt hosszú ideig keresett a 
Szépség mcgszcmélyesitőjónck megfolelő szereplőt, amig 
végre Lil Dngovcrben, a német színpadi és filmprimn- 
donnában találta meg az alkalmas színésznőt. Lil Dn- 
gover szépsége párosult drámai erejével ás művészetével 
és a nemzetközi világ kritikusai most nagyon sokat 
Írtak Lil Dagovorről. A budapesti közönségnek e héten 
a Kert-moziban van alkalma látni Lil Dngovort, aki 
„A bűn piacán" cimii film főszerepét játssza és e sze
repében is tanúságot tesz arról, hogy úgy tudása, mint 
művészete és szépsége megérdemli azt a nemzetközi 
sikert, amit aratott.

Ha mafd egyszer mindenki visszajön...
Emlékszünk-e még vájjon Medgyaszay Vil

mának, a kiváló magyar énekesnőnek erre a 
dalára. Milyen lelkesedve énekeltük nagy 
háború első évében a dal refrénjét, hogy aztán 
mind halkabb és halkabb legyen a büszke 
remény éneke. Nem jött mindenki vissza és ma 
már meg volnánk elégedve, ha a mindenki 
helyett „egy“ jönne vissza, a régi jó idő.

Nos, ezen a héten volt alkalma a régi jó béekévelc után 
vágyódóknak ogy kevés időre visszaálmodniok a múltat.

„Jönnek a huszárok!"
címmel a Royal-Apolló vásznán egy film jelent meg, 
amely a régi jó békebeli napoknak egy bájos, kedves és 
vidám epizódját, a jaccvoi huszárok regényét elevenítette 
meg. Gcorg Jacoby, a film rendezője, ugylátszik, azt a 
célt tűzte maga elé, hogy a bekegarnizonok levegőjét 

árassza maga körül és I’nul Ilcidcmann, Gcorg Alexander, 
Elga Brink. Miix Hansen, Ilans Mirendorfl’. valamint u 
film többi szereplői is szolgálatába állottak ennek a ked
ves célnak. A „Jönnek a huszárok!" visszahozták másfél 
órára a publikum szemei elé a békét, a boldog nyugalmat 
és a régi garnizonok életéi, >i közönség pedig könnyes 
szemmel örvendett a kedves és vidám fordulatoknak.

A Royal-Apolló műsorának másik filmje, a „Nézzük meg 
a Niagarát, édest" cimil Paramout-vigjáték szintén vissza
hozott valakit, aki tőlünk elment, Várkonyi Mihályt, aki 
a magyar filmgyártás kilútéstalanságu elöl menekült 
Amerikába, ahol többek között o film főszerepét is el
játszotta a maga nemes nyugalmu művészetével.

Helyes e a star-rendszer vagy som?
Még emlékezetes a közönség előtt az, hogy 

az elmúlt szezon folyamán éles sajtóvita folyt 
különösen nálunk, arról, hogy helyes-e a sztár
rendszer vagy sem. Szabad-e egyes színészeket 
sztároknak kinevezni, csak az ő testükre sza
bott darabokat vásárolni és őket az átlagot 
messze fölülmúló gázsival honorálni?

A sajtó orgánumai jobbra-balra nyilatkoztuk, a szak
emberek véleményt mondtak, a közönség pedig megnézte 
a jó darabokat és a kedvenc színészeit és nem nézte meg 
u rossz darabokat a rossz színészekkel, anélkül, hogy, 
állást foglalt volna.

Ugyané kérdés fölmerült az amerikai kinematográfiában 
is. llclycs-c stárokat forszírozni, a közönséget stárok sze- 
retetére nevelni vagy sem. A vita nem dőlt el sem jobbra, 
som balra, a közönség azonban ugyanazt az álláspontot 
foglalta cl a moziban, mint a színházban.

Akiket szeret, azokat megnézi, akiket nem szeret, azok
kal nem törődik. És ezt nem is lehet rossz néven venni a 
közönségtől. Ha lát egy szinlapot, amelyen

Glória Swanson, Viola Dana, Huszár Pufi, Adolfé 
Menjou, Raymond GrlfTlth 

neve villog, akkor azt a műsort meg fogja nézni, akár 
van stúrrendszer, akár nincs. És ezt a szinlapot fogja 
látni a publikum uz Omnia és Corso évadnyitó premierjé
nek a műsorán, augusztus 27-én. Mert a közönségnek nem 
a rendszer fontos, hanem a stár maga.

Előbb vagy utóbb, de mindenkinek meg kell szereznie «.”5
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mert a XX. század minden emberének minden nap, minden órá
ban szüksége van azokra az alapvető ismeretekre, amelyeket 
a, legutolsó tudományos eredmények figyelembevételévei elő
ször foglal tiszta, világos, tömör, művészi rendbe ez apéldátlan 

sikerű és jelentőségű mű
II. Kiadás. * M első Kiadás 5700 példánya előjegyzésben elfogyott 

FiegjoIenlK ez év december Közepén
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1.
2.
3.

I. KÖNYV
A világ Keletkezése 

föld a térben és időben. 
Kőzetek Naplója.
természetes kiválogatódás és a

A
A
A 
változása.
Elet és éghajlat,

5. A hüllők kora.
6. Az emlősök kora.

II. KÖNYV
Az ember származása

7. ősemberek és emberek.
8. A neandervölgyi ember (idősebb paleolit

kor).
9. A jég-korBzak utáni fiatalabb paleolit-kor- 

beli emberek, az első igizi emberek,
10. A neolit-korbeli ember Európában,

Ősi gondolkodás.
Az
Az

fajok
19.
20.

4. 21.
22.
23.
24.
25.

IV. KÖNYV
Judea, Görögország és India

A héber szentkönyvek és a próféták.
Az árja-nyelvii népek a történelem előtti 
időkben.
A görögök és a perzsák.
A görög gondolkodás és hatása az emberi 
társadalomra.
Nagy Sándor pályája.
A tudomány és a vallás Alexandriában. 
A buddhizmus eredete és elterjedése.

30. Hét évszázad Ázsiában (Kr. e. 50-től Kr. 
u. 650-ig).

31. Mohamed és az izlám.
32. A kereszténység és a keresztes hadjára

tok,

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

emberfajták, 
emberi nyelvek.

III. KÖNYV
A világtörténet Hajnala

első civilizációk.

V. KÖNYV
A róma! birodalom hatalomrajutása 

és bukása
26. A két nyugati köztársaság.
27. Tiberius Gracchus-tól a római isten

császárig.
A római császárok a tenger és az óvilág 
nagy síkságai között.

VII. KÖNYV
A szárazlöldek mongol birodalmai 

és a tengeri utak uj birodalmai
33. Dzsingisz kán és utódainak nagy biro

dalma. (közlekedés a szárazföldön).
34. A nyugati műveltség újjászületése (köz

lekedés a tengeren),

35.
36.

28.
37.

Az__  _____ ___
Tengerjáró és kereskedő népek.
Az írás.
Istenek és csillagok, papok és királyok. 
Jobbágyok, rabszolgák, társadalmi osz
tályok és szabad emberek.

29.

VI. KÖNYV
A kereszténység Cs az Izlám

A kereszténység keletkezése, elterjedése 
es megoszlása.

VIII. KÖNYV
A nagyhatalmak kora

Uralkodók, parlamentek, nagyhatalmak. 
Az uj francia és amerikai demokratikus 
köztársaságok.
Napóleon Bonaparte pályafutása.

38. A XIX. század gyakorlati és eszmei vív
mányai.

39. A modern imperializmus katasztrófája 
világháború).

40. Erőfeszítések a világ újjáépítésére.
141. Az emberiség jövője,

(a
I

havi *110.000 kOFtmáis résslattőrlesstésreElőfizetés most még
665.000 korona Jg /S "fi O fi ft K’ kedvezményes árért bármely könyv- 
boltiár helyett SbWww a A kereskedésben vagy a kiadónál

.>i;
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^fARNAPI 5POBT
„A. világ legjobb vizipólójjátékosai 

a magyarok*4
Válogatott csapatunk revünsot vett a világbajnok franciáknál Is erősebb belgákon

Magyarország—Belgium 7:2 (3:0)
A szegedi Wanie legyőzte Gáborífyt

(A Reggel munkatársától.) Kellemes megle
petéssel kezdődött a Magyar Uszo Szövetség 
vasárnapi viadala.

A szegedi Watiie Rezső, a kaposvári ver- 
sony hőse, Bárány rekord?,a hoz közel eső 

idővel verte Gáborffyt,
a leggyorsabb fővárosi úszót, al<i kissé el'köny- 
nyehnüsködte a versenyt. .

A Császárfürdő férfiuszodajat szinnltig meg
töltő közönség lelkesen ünnepelte a szimpa
tikus versenyzőt és ezután a szép ;cjKer után 
nagy izgalommal leste a harmadik bciga,- 
magyar válogatott mérkőzést, amelynek sport
szerű levezetéisére, nagy anyagi áldozatos aran, 
sikerült megnyerni a világ legelső szaktekin
télyét, a.z angol Hodgsont. . . . . ...

Pont 5 óra volt, amikor a hatalmas termetű 
belgáik a közönség lelkes éljenzése és tapsai 
között megjelentek. A gyerekeanbeí-ekhol allo 
válogatott legénységünket bizony feltetteik a 
gyöngébb sziviiek, különösen a. nők, de nem 
volt ok reá, mert

a legjobb magyar játékosok 7:2 (3:0) arány
ban hatalmas győzelmet arattak a kémény 

belgákon,
akik a világbajnok franciáknál határozottan 
jobbak.

4 mérkőzés lefolyása:
Magvar támadással kezdődik a viadal és már az első 

percben Bl'itz biztos gólhelyzetben faultolja Vvrtcsyt. 
Blitzct kiállítják és a megítélt 4 méteres büntető dobás
ból Vértesy a vezető gólt dobja. Ez a jelenet ogy pcic 
múlva megismétlődik, úgy hogy 2:0-ra vezetnek a ma
gyarok. A félidő vége felé pedig H«*»onna5- ’rtozatos 
erejű lövéssel a kapust is bcsodorja a hálóba. Félidő. 3.0.

A második félidő első másodpercében Vértesy 4-re sza
porítja a gólok számát. Majd Wenk és Vértesy újabb 
gólokkal 6:0-ra javítják az eredményt. A belgák erre 
irtózatos erejű flnishbe kezdenek és sikerül is Vcrmetten- 
nck két gólt dobnia (6:2). Az utolsó másodpercekben 
azonban Wenk még egy hetedik gólt m lo: 7:2.

Részletes eredmény:
I. 50 m. gyorsnszás, I. oszt, meghívás! verseny: 

1 Wanio Rezső (Szl’E) 27.8 mp. 2. Gnborffy (NSC) 28.2 
mp. 3. Magyar (MTK) 28.2 mp. - II. 100 m. hölgyuszas, 
I. oszt.: 1. Sípos Manci (NSC) 1 p. 30 mp. 2. Kraszner 
Vilma (MUE) 1 p. 30 mp. 3. Sági Ilus (Győr- Hungária) 
1 p. 32 mp. — III. 50 m. nyílt gyermekmclluszás: 1.

Gábori József (OTE) 40 mp. 2. W«ltor (EMSEK S Balig 
HITEI — IV. 100 ni. hátuszas, II. oszt.: L Avar m uhuj 
(M AFC) 1 1>. 22 mp. 2. W enezol (FI G) 1 P. 22.4 mp. 
3. Virányi (MAFO) 1 P. M G inP- " .V* .P^n^oTE) 
ugrásban" Nagy Károly (FTC) és Lenlmrdt’ ^L)
elsőrangúan szerepeltek. — VI. ®c /Zn'pi 43 n)p.
nszás- 1 Vágó (Szeged) 42.6 mp. 2. Ilindy (IHM 8 Fehér MAC) 47.2 mp. - VII. 100 ni. mellúszás II. 
oszt.: 1 Stoiner László (MTK) 1 p. 25.2 mp. 2. Tóth 
(MŰÉ) 1 p. 26.6 mp. 3. ülünk (VÁC) 1 P. r1,2 
Vili 3X100 m. hölgystaféta Budapest és Budapest-'id-k 
kimbináltjai között: 1. nw’
Dénes) 4 p. 40 4 mp..2. Budapest.vidék
_  IX •3X66*/» m. II. oszt, gyorsstafeta: 1. Ml Ív (Magyar, 
Jung. Serény) 2 p. 04.2 mp. 2. 111. kor. TVE a) csapata 
2 p 04 6 mp. 3. NSC a) csapata 2 p. 96.7 mp

(3:0).
ABudai>0Sl 1>)-VI«k> válooalotl 10:3 (4:1). Bíró: llojlwn.

A rendkívül nagyjelentőségű magyar-belga viasKouas- 
ról munkatársunk az alábbi érdekes nyilatkozatot Kapta.

Dr. Donáth Leó. a MUSz ügyvezető nlolnoke:
— Hodgson, a világ legkiválóbb vizipólo szaktekintélye, 

nemcsak' pártatlanul, hanem olyan szigorúsággal is ve
zette a mérkőzést, hogy szinte hipnotizálta az egész me- 
zönyt. Föltétlenül Jobbak voltak a mieink, mint tt félel
metes hírű belgák, de a győzelem aránya nem födi .cl- 
jesen az erőviszonyokat. Három góllal azonban föltétlenül 
erősebbek vagyunk.

Komjády Méla, az uszókoalieió vezére:
— A győzelem kivívásában a Fazekas— Homonnay ll. 

bekkpárnak volt oroszlánrésze, amelynél jobb védelem 
nincs sehol a világon.

Ilaluiay Zoltán világbajnokunk:
— Határozottan jobbak vagyunk mindenkinél. A belgák 

eleinte lámpalázasak voltak Ilodgson tulszigorn bírásko
dása minit és volt egy pillanat., amikor el akartak vo
nulni Később ők is belemclegcdtek és szépen finislioltek.

Ilodgson (Anglia), a vezető bíró:
— Nagyon meglepett a magyar csapat gyors és egé

szen újszerű játéka, amellyel a győzelmet jogosan vívta 
ki. zí magyarok a világ legjobb vizipólójátékosai.

Gcrhárd Lajos

Egy kis statisztika. A belga és a magyar válogatott 
vizipólócsnpnt eddig háromszor találkozott cgymfesal. Az 
első alkalommal 1912 ben. a stockholmi olimpiászon a 
belgák győztek 6:5 arányban. Másodszor Parisban, az el
múlt uyároii az olimpai küzdelmek során ugyancsak a 
belgák diadalmaskodtak 7:2-tes gólaránnyal. Tegnap pedig 
a magyarok győztek ugyancsak 7:2-re. — Az angol
Hndgson lehozatala Budapestre. 10 millió koronájába ke
rült az Uszószövetségnek, az összbevétel pedig alig volt 
50 millió. • ' 4 á • L 1 JBelga—magyar rcváírsmérkőzés lesz Brüsszelben lövő óv 
Július 20-án. Vasárnap este történt, ez. a megállapodás.

A vízipólók apát a III. kerületiek nyerték meg, mert a 
bajnok ferencvárosiak nem állanak ki a keddi döntő 
küzdelemre.

1925 augusztus 24.

BajnoKcsapatunK legyőzte 
a legtipiiíusább bécsi csapatot 

MTK—Rapid 3:1 (3:1) - AZ UTE a Kupaelődöntő 
győztese

(A Reggel tudósítójától.) Kéthónapi kény
szerpihenő után félhivatalosan vasárnap nyilt 
meg a futbaliazezón. Az MTK pazarul be- 
gyöpösitett pályáján egyszerre három mérkő
zés is eldöntésre került. A Vasas—NSC cse- 
kélyórtókü tréningmérkőzése után a Magyar 
Kupáért vívtak kemény harcot a zöld-feher cs 
lila-fehér dres^zes játékosok és ebből a küzde
lemből az UTE megérdemelten került, ki győz
tesként A végső döntőben tehát a vedo MTK 
az újpestiekkel kerül szembe a győzelem nagy 
reményével, mert

bajnokcsapatunk kitűnő kondícióban, ha- 
mulatós „labdaéhség“-gel verte a bécsi 

Rapidot
és ezzel revánsot vett legutóbbi bécsi legyőze- 
téséért.

MTK—Rapid 3:1 (3:1). Nemzetközi mérkőzés. — Hun
gáriám. 15.090 néző. — Bajnokcsapatunk a szezónnyito 
mérkőzésben pompásan startolt.

Már az első négy percben két gól esett n bécsiek 
hálójába.

A vezető gólt OrtJi szökéséből, a kifutó kapus mellett, 
Opatn vágta be (4. p.), a másodikat pedig Opata révéit 
Orth lőtte védhotctlcniil (4. p.). Ennek a várai lan ered
ménynek a ha'nsa nlntl n Icók-fohérek. régi szokásuk
hoz híven, ,,brc.mzo!tek‘‘, aminek következtében ellapo
sodott a játék. A 9. percben Molnár szép gólt lőtt, 
a bíró nzonbnn tévesen magyar; /.olt. passzív off s><io 
miatt, nem Ítélte meg. Ezután nngy MTK-fölény követ
kezik, ennek ellenőri! a bécsiek, Kirbes révén 2:l-re 
javítanak. A félidő lefuvásn előtt azonban Molnár 
Senkoy beadásából a bal árok Imi újabb gólt lő: 3:1.

A mérkőzés második felében az MTK abszolút fölányb.o 
kerül és bár gólokkal jobb kvalitásos ellenfelével, njnbb 
gól már nem esik, mert a lövések sorra célt tévesz
tenek.

UTE FTC 3:2 (1:1. 0:0). Kupaclődönlő mérkőzés. -• 
Hungária-ut. — Bíró: Gcrő Ferenc.. A kel egyenlőnrejü 
ellenfél közül az újpestiek jobb hnlfsoruk révén kerültek 
ki győztesként az. érdekes és élvezetes küzdelemből. 
Eredménytelen első félidő után a vezető gólt, a mérkőzés 
második felének elején l’alcsck rúgta, amelyet hosszas 
küzdelem után egy K eleesényi állni rugóit szabadi'ligás
ból Csontos fejessel kiegyenlítői i. A ni'-vhossznbbitott 
játékidő első négy: ilórájábnn nagy I TE-fölény alakul ki 
és ogy korner után Török csodaszép góllal az iíjpcsliek- 
nck szerzi inog a vezetést, három perc, mnlva pedig 
I’riboj védhető lövéssel 3:l-re javítja az eredményt. A 12. 
percben az l'TE kapusa, Zimmer, megsérült,

tehetetlenül hevert a földön. Játékostársai természete
sen segítségére siettek,

Gcrő bíró azonban ezt nem ve.tlo észre, amire Kelemen 
az üresen álló kapuba lőtte a labdát. Gerő gólt ítélt.. 3:2. 
Fordulás után n következő 15 porc változatos játékban, 
nz újpestiek fölényével folyt lo, több gól azonban nem 
esett.

Vasas NSC 6:1 (2:1). Barátságos mérkőzés. A nagy mér
kőzések előtt a llungária-uti pályán a Vasnsok és a 
nemzetiek t.-iiTottak tréningjollegü mérkőzést, amelynek 
második felében a Vasasok csupa fiatal játékossal cseréli 
tok ki az ,.örcgek“-ct. Ekk^r esett a gólok nagy részo.

FTC-MTK országos bajnoki döntőre jegyek a ,,Stop“< 
nál: Nádor-utca 24. (Telefon: 57—62.)

Fonyó Márton nagyértéhü Kettős győzelmet aratott 
a MAC „HősőK versenyén*'

Piisoöhi Tibor Kitűnő formában Ambrőzy dr. vereséget szenvedett
(A Reggel tudósítójától.) Nagy sikerrel zá

rult a MAC vasárnapi „Hősök versenye", jnert
Fonyó Márton és Püspöki Tibor, ez a két 
megbizható atléta, hatalmas eredmények- 

kel kettős győzelmet arattak.
A viadal szenzációja volt még az, hogy a nagy- 
becskereki dr. Ambrózy úgy a súly-, mint a 
diszkoszvetésben vereséget szenvedett.

nészlctes eredmény:
T. 1000 ni. síkfutás: 1. Fonyó Márton (MTK) 2 p. 34.8 mp. 

[Országos rekord: 2 p. 33.6 mp., Benedek (MAC)] 2. Rózsa 
(MTE) 2 p. 35.9 mp. 3. Bejczy (MAC) 2 p. 38.3 mp. —
II. 400 m. síkfutás: 1. Gcrő Mór (KAOE) 50.3 mp. —
III. 110 m. gátfutás: 1. Püspöky Tibor (MAC) 15.8 mp.

Muskát (MTK) 16 mp. (Országos rekord beállitva!) 
IV. Távolugrás: 1. Püspöky Tibor (M/XC) 715 cm. 
Somfai (MAC) 709 cm. 3. Rácz, (OTE) 640 cm. - 
1500 m. síkfutás: 1. Fonyó Márton (MTK) 4 p. 18.9 mp. 
Bclloni (MAC) 4 p. 20.1 mp. 3. Steiner P. (MTE) 

'■ * - VI. 100 m. síkfutás: 1. Fluck István
(BBTE) 10.9 mp. 2. Muskát (MTK) 11.5 mp. 3. Magyar 
(MTK) 11.5 mp. — VIT. Gerelyvetés: 1. Szepcs Béla (MAC) 
56 m. 56 cm. 2. Gyurkó (FTC) 54 in. 83 cm. 3. T. Szabó 
(MAC) 50 m. 66 cm. — V1JI. Rúdugrás: 1. Karlovits János 
(MAC) 361 cm. 2. Brnusz (FTC) 345 cm. 3. Andor (MAC)

2.

2. 
V.
2.
4 p. 24.3 mp. — 
(BBTE) 10.9 mp.

100.000 korona heti részletfizetés
! ellonóbon szállítunk gyermekkocsit, gyermek
ágyat matraccnl, fehér zománcozott gyermok. 
kádat. HEKMANN GYULA Magyar Koaár- 

, fonó Itt. Főüzlot: V, Llpót-körut 16. az. alatt 
' ---- (Vígszínházzal szombon). 'Telefon 92-96. Flók-

I, Horthy Mlklós-nt 10-12. szám. Tolefon: József 86-77jüzlet:

PiTROFF MIKLÓS
oki. gépészmérnök, nutóspocialista

SOFFŐRISKOLÁJA
Fölvételi iroda:

Brasfibet-kttrut 28, I. *16, Tel.s J. 116-79
Tandíj egymillió korona, mely riaslatra la 
fizethető. Baját luxns-nntó. Magánkiképzéa ia.

SZAKORVOSI ........-------------------------------------------- » wr Ez(JsT 3ALVAR|AR qltAs

Rendelés egész nap, RákóozL-ut 32.1, em. 1, Rókuesal szembea

— IX. Magasugrás: 1. Gáspár Jenő (MAC)
2. Orbán (Szegedi AK) ISO cm. 3. Grosz (MTK) 

X. Sulydobás: 1. Darányi László (MAC) 1343 
2. dr. Ambrózy (.Jugoszlávia) 1337 cm. 3. Bcdő (BEAC) 
cm. — XI. Diszkoszvetés: 1. Egri Kálmán (MAC) 
cm. 2. dr. Ambrózy (Jtig.) 3910 cm. 3. Somfai (MAC) 
cm. — XII. 3000 in. síkfutás: 1. Bokor (MTK) 9 p. 

mp. 2. Somogyi (MTK) 9 p. 26.7 mp. 3. Kultsár (MAC).

186331 cm.
cm.
160 cm.
cm.
1324
4155
3840
22.2
— XIII. 15X400 in. stafétnfutás: 1. MAC 13 p. 44 mp. 
(55 mp.-es átlag.) 2. KAOE 13 p. 59 mp. 3. FTC 14 p. 08 mp.

Budapesten keresztüli úszást rendez hétfőn 
délután a MUSz a rendőrség engedélyével. 
Start az újpesti öbölben, cél a Műegyetem 
előtt. A 9 kilométeres távolságon 66 férfi és 
16 nő fog egymás ellen küzdeni. A kísérő hajó 
az Fötvös-teri állomásról délután '/e4 órakor 
indul.

Bánltzky két rekordot döntött az UTE jubiláns nemzet
közi kerékpáros versenyén, amelynek főbb eredményei a 
következők:

25 km.-cs mótorve7xdósc8 verseny: 1. Bánitzky 20 p. 45.6 
mp. (Országos rekord!) 2. Martin (cseh). 3. Tóth István. 
4. Pirity. — 30 km.-es mótorvezetéses verseny: I. Bánitzky 
24 p. 23.4 mp. (Országos rekord!) 2. Martin (cseh). 
3. l’irity. 4. Tóth I. — 1350 m.-es jubileumi főverseny: 
1. Grimm 15 ponttal. 2. Dederieh (Köln) 7 p. 3. Eigner 6 p.

DITRICHSTEIN
DITRICHSTE1N
DITRICHSTEIN

Lovaregyleti versenyeit
nészleles eredmény:

I. futam: 1. Lili le pet (8:IOr) Szabó L. 
(2) Gutái. 3. Marika 11. (6) Pílszter. ” 
Juci, Bocskay. Hí, 
1. Iiavigote (I) 
Párkány (14) Horváth 
Mausika, Edesbabáni. 
111. futam: 1. Andorás (2r) 
B. 3. Bong (4) Gúlái. Fin.: 
l'/ih. l'.óii. Tol.: 10:15, 
Slolz. 2. Katrineza ( 
Fm.: Utolsó, Borgia, 
Planéta. !éh, 2'.)i. T 
1. Borvirág (3) C /, .
3. Kapatos (I) 
Impossible. Fojli, 1‘, 
1. Elopement (5) Gutái, 
lat (4) Schcjbal. 
Traviaía II.,

TI. 2. Tóalmás 
Fm.: Mahlbrough, 

10:18, 12, 14.
2. Cserkésző (8) Opacsiti.

Fin.: Pántlikás, A tempó, 
■■‘ih. Tol.: 10:55, 22. 42, 31. 

Schcjbal. 2. Nurini (3) Gulyás 
Gavial, Saul Gijovani, Evoü.

15. 13. 18. IV. futam: 1. Phryno (5) 
(i'H Schcjbal. 3. Kikcriki (4) Gutái.

Tokom, Koysterer, Győztes, Felkelő, 
Tol.: “ ‘ ‘

Gulyás B. 
Schcjbal.
1'Zili. Tol.:

2, 
Fm.: 

Violetta.

3h. Tol.: 
Takács I.

N. 
Ili,

II. futam:
3.

futam: 
Gutái. 
Jenkő, 
futam: 
Patyo- 

Cunctator, Dsungel,

10:80, 21, 16. 19. V.
■. 2. Krikri Pasim (p)

Fm.: Andromeda, 
10:44, 20, 15. VI. 

lielila (l'/i) Gulyás B. 3. 
Liborius,

Vasárnapi ügetőversenyeK eredménye
I. futam:

11. futam: Elmaradt. III.
3.
3.•>

1. Nosza. 2. Tu'rán. 3. Lavinia. Tót.: 10:18. 
fulum: 1. Emlék. 2. Czimbora. 

Shiniiny. Tol.: 10:22. IV. futam: 1. Kerülő. 2. Isti. 
Ildikó. Tót.: 10:19, 13, 22, V. futam: 1. Leleményes. 
Jobban. 3. G. .Jóska. Tol.: 10:13, 10. 12. VI. futam: 

I. Ujoncz. 2. Waiscnkind. 3. Sokol. Tót.: 10:578, 128. 91, 183. 
VJI. futam: 1. Alsó Reuper- Rodostó. 2. Patyolat—Vissz
hang. 3. Re.serl - Weriidorf. Tót.: 10:37.
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Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
„Vilógosság“-könyvnyomda rt. Budapest, VIIT, Conti-n. 4. 

Műszaki igazgató: Deutsch I).

Telefon: 105-^8

3
 havi részletfizetésre végez művészi

_ szobafestést ®Tralitzer
V viI,Erzsébet-körut44r


