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Megbukott
a magyar városok kölcsönakciója

Revíziót!

Speyerék nem tudták
(A Reggel tudósítójától.) Körülbelül félesz

tendővel ezelőtt akció indult, hogy a lerongyo
lódott, elszegényedett magyar városokat meg
felelő külföldi kölcsönnel segítsék meg. Elő
ször a L. Morgan-bank házzal folyt tárgyalás a 
kölcsönről, azonban csak nagyon kevesen tud
ják, hogy

Morganék egy félóráig sem tárgyallak Ma
gyarország megbízót faival és nyomban ki
jelentették, hogy nem vállalják a kölcsön- 

a ke i ó Iebon v o 1 if ását.
A Morganékkal való sikertelen kísérletezés 
után a Speyer Co. newyurki bankházzal kez
dődtek meg a tárgyalások. Hónapokon keresz
tül alkudoztak a magyar meghízó JakSne- 
yerékkel, áruig végül ; , a nyár elején sikerült 
megállapodást ’ ötn. a Speyer-bankhú'zzpl. Ez 
a megállapodás köztudomás szerint 10,000.000 
dollár, azaz 50,600.000 aranykorona kölcsönt biz- 
l'osilol t volna a magyar városok számára. Jú
lius végén került volna a sor a kölcsön első 
részletének folyósítására. A. folyósítás ars* nban 
ne?n törte ni meg július végen, de nem tortáid 
meg augusztus elején sem és c$ak hosszas sür
getésre sikerült, óllilólag néhány nrppaL ez
előtt, a kölcsön első ré.^zktét, az 5,000.000 dol
lárt Speyeréktől megszerezni. Érdekes, hogy 

miért kísérleteztek a magyar megbízottak 
a L. Morgan bankházzal minden eredmény 

nélkül.
Morganék ugyanis a legélesebb harcban 
állanak a Spoyer-bankházzal, ezért ami,kor 
megtudták, hogy a magyar megbízottak a ne
kik telt ajánlattal egy időben a Speyer-bank- 
háznál is próbálkoztak, visszaül ásították a köl-

A miniszterelnök szeptember 10-én Buda
pestre érkezik és átveszi az ügyek vezetését
Betűsen nem utaxik Gswffbe 

már oa,|
(A. Reggel tudósitójától.) Bethlen István 

gróf miniszterelnök szeptember 10-én Inkc- 
faluból. Budapestre érkezik s még ezen a napon 
átveszi hivatalát és a kormányzati ügyek ve
zetését.. így természetesen elesnek azok a hírek, 
hogy a miniszterelnök résztvesz a Népszövetség 
genfi tárgyalásain. Bethlen nem utazik Gcnfbc, 
erről A Reggel értesülései szerint szó sem volt, 
miután a magyar delegáció vezetését gróf 
Apponyi Albert vállalta. Illetékes helyen 
egyébként vasárnap ismét keményen cáfolták

a Nép szövet ség
Genf, augusztus 30.

(A Reggel tudósítójának távirata.) A Nép
szövetség hétfőn kezdi meg tanácskozásait a' 
gazdasági bizottság ülésével, szerdán a nép
szövetségi tanács és a pénzügyi bizottság ta
nácskozik. Szeptember 7 én nyitják meg a 
Népszövetség hatodik ülésszakát. Briand szer
dán érkezik autón és a népszövetségi tanács 
aznapi ülésén elnökölni fog, mert az elnöklés 

a kölcsönt elhelyezni
es önajánl álunkat.

A belügyminisztériumiban és a ,; pénzügy
miniszteri umban lefolytatott tárgyalások 
során már cl is határozták, hogy a 39 kölcsönt- 
igénylő város közül melyik mennyit kap. A 
kölcsön összegét az egyes városuk teherviselő
képes tágénak és a d<)be vétel ének figyelembe
vételével határozták meg. Most azután egészen 
váratlan és kedvezőtlen fordulat következett 
be a városok kölcsönének ügyében. A Reggel 
információja szerint ugyanis az egész kölcsön- 
akció megbukott és az újabb 5,000.000 dollár 
folyósítására már nem is kerül sor.

A kölcsönakció bukásának oka, hogy a
Speyer-bankháznak nem sikerült a kölcsön 

piaszí’ :ása.
Speyerék nemcsak a magyar városok kölcsön- 
akciójának lebonyolítását vállalták, hanoin 
ezzel együtt a eBrlin és Köln városéi is. Hogy 
mik lesznek a jogi (Ss - közgazdasági következ
ményei <’>• kölcsönakció megliiiis.ulásá.nak, arról 
egyelőro nem lehet hiteles információt adni. 
Pénzügyi körök megítélése szerint, a kölcsön 
horribilis kamatszölgáltatása és lehetetlenül 
•szigora föltételei olyan terheket jelentettek 
volna a magyar városok ' számára. amelyeket 
aligha teljesíthetnének.

A kölcsön bukásából ink bb külföldi tőke
érdekeltségeknek, semmint a magyar váro

soknak van káruk.
Bankk irökben azt hiszik, hogy a meghiúsult 
Speyer-kölcsőn helyett nem lesz nehéz kon- 
ciliánsabb föltételek és olcsóbb kamat mellett 
kedvezőbb kölcsönt szerezni a városoknak.

—. A t&rcá'E: a r^mzet-
képviseli

munkatársunk előtt a kormány átszervezéséről 
szóló híreszteléseket. Tény az, hogy

uj gazdát kap a külügyminiszteri tárca, 
amelynek betöltéséről Bethlen szabadságideje 
alatt is tárgyalt. Politikai körökben a tárca 
legkomolyabb jelöltjének gróf Teleki Pált tart
ják, akivel azonban még nem ogyezett meg a 
miniszterelnök. Annyi bizonyos, hogy, a nem
zetgyűlés őszi ülésszakán már ismét uj minisz
ter képviseli a magyar külpolitikát.

Ma kezdődik
oszt ülésszaka

sora most Franciaországon van. Painlevénék 
az a szándéka, hogy szeptember 6-án utazik 
Genfbe és az elnöklétben fölváltja Briand-t. 

nappoZ később
Palnlevé nyitja meg nagyobb beszéddel a 

Népszövetség szeptemberi ülésszakát.
Az ülésszak egyik legjelentősebb program
pontja az osztrák probléma.

Ha volt a bolsevizmus bűneinek érthető 
és jogosult reakciója, hát legyen reakciója 
annak a kurzusnak is, amely bűneit a bolse
vista bűnökkel igazolta. Embereket sebeztek 
meg, ártatlanokat sújtottak vaktában hozott 
Ítéletekkel és ami gyűlölet a haza ellenségei
nek szólt, azt a gonosz önérdek bőven hasz
nos Lotta a maga előnyére. Besugásra törte
tők lelkiismeretlen omberhajszája, bizonyi- 
tatlan vádak, sőt vádak nélkül hozott 
ítéletek egyszerűen azért, mert kortesek tüle
kedtek a helyekért és szükség volt minden 
falatra, bérül. K hisszük, hogy a rut forra
dalom után természetes az ellenforradalom, 
do ők maguk ismert k cl számtalanszor, 
hogy ez az ellen forradalom nem volt szebb, 
nem volt igazságosabb, nem volt kereszté
nyibb, mint a bolsevizmus, hiszen bármikor 
hányták szemükre a jogtalan elkobzásokat, 
az ártatlanok halálát, és megkinzottak szen
vedéseit, máidig az al vágtak vissza, hogy 
ezt a bolsevisták is így csinálták. Silány 
és csatornalelkü emberek tülekedése volt 
ez is, amaz is, sokszor ugyanazoké, akik 
azelőtt az áldozatok vérének pirosságá- 
val festették jelszavaikat s akik most 
fehérek lettek, mint a tömegsírokra 
ontott. mész fel érje. Elhisszük, hogy, 
ennek igy kellett lenni és a csőcselékre 
csőcselékkel fel It a történelem és elhisszük,
hogy voltak, akiké' ez a minden zavarosban 

-zsákmányoló tömeg sodort magával és akik 
jobb létükre elvesztették tiszta látásukat a 
szennyes indulatok walpurgisz-éjszakáján. 
De most már vége, a reggel a hegyek fölött 
pirkad és mint a reggeli madárdal, halkan 
csipog már a lekiismeret szava. Legyen a 
reakciónak teljes reakciója, nem dühre düh, 
nem gyűlöletre gyűlölet, nem elnyomásra el
nyomás és csőcselékre csőcselék, hanem 
bűnre erkölcs, silányságra emberség, du- 
lásra rend és terrorra keresztény kiengesz- 
telödés. Legyen a jóság, a tisztesség, a jog, 
a boldog béko ellenforradalma, amely már 
mintha kezdené a lelkek revízióját. De hol 
vagyunk még a teljességtől! Tanárok, taní
tók, anyák, munkások, családföntartók, álla
miak és fővárosiak, becsületes, ártatlan 
hasznos emberek rejtegetik az aljas gumibot 
kék és sárga foltjait és éheznek, nyomorog
nak és viselnek másokat illető szégyent 
és büntelen számüzöttei ma is a mun
kás, a kenyéradó, a * tápláló Magyar
országnak. Tanügy, közigazgatás, köz- és 
magánintézmények minden ágazata nyögto 
a numerus claususnak ezt a legbrutálisabb 
válfaját, a harácsolóknak és tehetségtelenek
nek ezt a tatáráulásút, ezt a rettentő meg
szállást, amelynek sokezer áldozata várja 
még, hogy a visszatérő Krisztus megváltsa 
őket. Revíziót az egész vonalon, revíziót a 
lelkekben, az erkölcsökben és az értékek
ben, — kapja vissza jogait a becsület, elra
bolt kenyerét az ártatlanság és kívánatos 
szépségét a munka. Mi nem is követelünk 
megtorlást, nekünk nem kell büntetés, ne
künk emberi jóvátétel kell csak, a megcsu- 
folt büntelenek erkölcsi és anyagi restitu- 
ciója, sebek gyógyítása, a méltatlan bánta- 
lomórt elégtétel, nekünk csak béke, csak ke
resztény Magyarország, csak csorbítatlan 
hit kell, hogy megint érdemes jónak, hasz
nos munkásnak, békés hazafinak és derek 
polgárnak lenni! És ebbon a mi akaratunk
ban, amely egy a liberális akarattal, segít
senek azok is, akik valóban csak együtt
sodródtak a csőcsolék rohamával s akiknek 
a lclkiismercto nem halt mog, csak elájult a 
forradalom és ellenforradalom mérges gá< 
zaitól,
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Apponyi Albert gróf 
borongás nyilatkozata genfi útjáról 
Az erdélyi panaszokat csak mint publikum hallgathatja — A „benn
fentes" Táncos tábornok nagy szerepéről — Apponyi még nem tudja, 

fölszólal-e a Népszövetség közgyűlésén
(A Reggel tudósit ójától.) Szeptember elején 

ismét nagyjelentőségű tanácskozások kezdőd
nek Genfben. A Népszövetség ezévi közgyűlé
sén, amennyire az ügyrend megengedi, részt 
kivan venni a magyar delegáció is, amelynek 
elnöke, Apponyi Albert gróf, szeptember 4-én 
indul el Budapestről, hogy a Népszövetség 
genfi értekezletén Magyarország érdekeit kép
viselje. A Reggel munkatársa fölkereste Wer- 
bőczi-utcai palotájában

Apponyi Albert
grófot, aki a Népszövetség ezidei közgyűlésé
nek jelentőségéről és a tárgyalás alá kerülő 
magyar problémák lényegéről és fontosságáról 
a következőket mondotta:

— A Népszövetség közgyűlésén, emberi be
látás szerint,

sohasem történik olyasvalami, ami reánk
nézve bármi néven nevezendő befolyással 

lehetne.
Beánknézve, a legérdekesebb kérdés — amely- 
lyel egyébként nekem semmi dolgom nincsen—, 
kétrendbeli erdélyi kisebbségi panasz: a birto
kaikéi megfosztott krassószöréuyi magyar te
lepeseké, a másik a magyar kisebbségi egy
házaké, iskolaügyben. Ezt nem a plénum tár
gyalja, hanem a conseil és kiváncsiak va
gyunk, hogy mikép fog eljárni ez alkalommal. 
Nekem direkte semmiféle cselekvő szerepem 
ebben az ügyben nincsen, mert a conseilnél

mini publikum jelen lehetek ugyan, de 
hozzászólási jogom nincs

es a dolgok rendes menetében a conseil nem is 
tesz erről a kérdésről jelentést a közgyűlésnek, 
mert hatásköre egészen önó.lló ebben. Éppen 
ebben az ügyben, amely bennünket leginkább 
érdekel, a közgyűlésnek és ennek folytán ne
kem tulajdonképen semmiféle szerepem nincs. 
A közgyűlésnek a programjában csak két pont 
van, amely minket érdekel. Az egyik a főtit
kárság jelentése a múlt évben történtekről, 
amelynek keretében általános vita fejlődhetik 
az egész helyzetről, Én ma. még nem tudhatom, 
hogy hozzá, fogok-e szólni ehhez vagy sem. A 
másik a conseil bejelentése a tavaly megsza
vazott ős Anglia ellenállása folytán elejtett 
ismert protokollumról, amely az általános 
békebiztositékokat tartalmazta volna és amely
nek helyébe lépne a külön megegyezés Anglia, 
Franciaország és Németország között. Ez az 
ügy minket annyiban érdekel, hogy a tavalyi 
genfi protokollum az általános lefegyverzési 
konferencia megtartása felé volt hivatva ve
zetni és ez vlt az oka, hogy

magyar szempontból emelhető minden ellen
vetés dacára én ahhoz hozzájárultam

•— föntartva természetesen kormányomnak és a 
magyar nemzetgyűlésnek teljes elhatározási 
szabadságát Ebből folyólag a protokollum el
ejtésének kérdése is főleg abból a szempontból 
érdekel minket, hogy ezzel kútba esnék az álta
lános lefegyverzési konferencia is, amelyhez 
pedig mindenáron el kell jutnunk, mert, ez 
volna az az alkalom, amikor némi kilátással a 
sikerre,
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A polgári éHeramban els5« 
rangú ölesé meraRJrendsaer

meg lehetne kísérelni a legyőzött államok 
egyoldalú lefegyverezéseben rejlő rettenetes 

sérelemnek a megszüntetései, 
az egyenlő nemzetközi jogi helyzetnek keresz
tülvitelét. Nagyon természetes, hogy ezek a 
szempontok a nemzetek szövetségénél szoba 
fogmik kerülni; hogy minő alakban és minő 
eredménnyel, arról most beszelni idő előtti do
log. A napirendre tett többi kérdés gazdasági, 
kulturális és humanitárius jelentőségű; fon
tosságukat távolról sem akarom lekicsinyelni, 
de minket a gazdasági kérdéseknek az a része

Sem Bárczy István,
sem a Gschwindt-öröKösöK, sem az Ingatlan 

bank telkeit nem veszi meg az állam
Nem 20, hanem csak 3 milliárdért vásárolnak telkeket — Ha normális 

gazdasági viszonyok lesznek, eladják a most épülő bérházakat
Rcygcl tudósítójától.) A szanálási profcram óta a 

kormánynak legnagyobb érdeklődést kiváltó cselekedető 
a közmunkák kiírása volt, amely hosszas huzavona után 
a múlt hót vágón végre-vnlabára megtörtónt. A beruhá
zások legjelentősebb tótele.

az állami házépítési akció, amelyre a kormány körül
belül 87 milliárd koronát Irányzott elő.

Az állami lakásépítő akcióval kapcsolatban 02 a hír 
terjedt cl, hogy a lakásépítésre szánt milliárdoknak 
majdnem a negyedrészéért, húszmilliárd koronáért, az 
állam telkeket fog vásárolni ős ezeken fogja a tervezett 
bérházakat fölépittctnl. Azt la megírták a lapok, hogy a 
telkekre vonatkozó vételi szerződést már c héten nyélbc- 
iitik az eladókkal: bárcziházl Rárczy István miniszter
elnökségi államtitkárral, a Osc/twindí-örökösökkel és az 
Ingatlanbankkal. A Reggel munkatársa a kormány lakás
építési programjával ós a nagy port fölvert telekvásárlási 
üggyel kapcsolatosan

föltétlenül beavatott, Illetékes helyről
a következő érdekes információkat kapta:

— Érthetetlen, hogy miként kerültök a saj
tóba olyan adatok, hogy a népjóléti miniszté
rium a kislakásépités céljaira 20 milliárdért 
telkeket vásárol.

Még érthetetlenebb, hogy miképen kerültek 
kombinációba olyan telkek, amelyeknek 
megv ás állíts ára són ki sem gondol és ame
lyeknek megvásárlása sem a közeljövő, 
sem a fávo’jövő programjába nincs fölvéve.
— A leghatározottabban megcáfolható az, 

hogy a beruházási kölcsön jelentékeny részét 
telekvásárlásra kívánja fordítani a népjóléti 
kormány. Maximálisan arról lehet szó, hogy a 
rendelkezésre bocsátott összegnek 3, legföljebb 
i*k-ál fogjuk telekvásárlásra fordítani, amire 
az a körülmény kényszerít, hogy, sajnos, sem 
a népjóléti tárcának, sem más tárcának nin
csen a város belső területén olyan üres telke, 
amelyen nyomban építkezni lehetne. Hang
súlyozom itt a „nyomban" szót, mert azzal 
semmit sem érünk, ha van is olyan telkünk, 
amely vagy bérbe van adva, vagy pedig, ame
lyen elhelyezendő lakók vannak, mert ezeknek 
az elhelyezése, illetve a bérleti szerződések 
bírói megsemmisítése annyi időt venne 
igénybe, hogy akkor az idén valóban nem le
hetne hozzáfogni az építkezéshez.

— Nincs tehát szó 20 milliárdos telekvásár
lásról. A tárgyalások az eladókkal még 
nincsenek befejezve. Két; és fél, maximum 
3 milliárdnál többre azonban nem szabad 
rúgnia a telekvásárlásra szánt összegnek.
— Az aztán más kérdés, hogy helyes volt-e

az a telekpolitika, amelyet az államkincstár a 
múltban folytatott és amelynek eredménye
ként konstatálható, hogy a lakásépítésre nincs 
lelke az államnak a város bolt őrületén. De 
arról aztán még kevésbé lehet szó, hogy foly
tassuk azt az egészen elhibázott /—:r1....
akciót, amelyet 1918-ban kezdtek 
székesfővárosi, úgynevezett bérelt ______
építtessen az állam. Ennek ugyanis az a kö
vetkezménye, hogy 30 esztendő múlva az egész 
épület, vagyis az építkezésre fordítóit egész 
összeg átmegy ingyen a székesfőváros tulaj
donába, amely rendszer mellett, az állam volta- 
képen alaposan ráfizet az építkezésre, anélkül, 
hogy ellenértéke maradna. Ezt a rendszert
■' ......... 1.............   —................... .. I ■

építkezési 
el, hogy 
telkekre

Brilláánsokat, gySngyftket
és régi ezüsttárgyakat Qrihrnnlripr HunO MrolpkUrut 28. m. (Köz- 
toljcsórtókbou vasáról UblllllUlüÍDl poutl városház főkupunál)

I 
érdekel elsősorban, amely a mi financiális sza
nálásunkkal és további beruházási hitelek fo
lyósításával van Összefüggésben. Ezeket pedig 
a közgyűlés csak tudomásul veszi, az igazi dön
tés a tanács kezében van. Nekem tehát ezekkel 
direkte nincsen dolgom, de a magyar kormány 
azok eldöntésénél kétségtelenül képviselve lesz; 
talán főleg ez az oka annak, hogy a külügyek 
vezetésével megbízott kereskedelemügyi mi
niszter is resztvesz a magyar delegációban, sőt, 
tudtommal már előbb utazik Genfbc, mint én. 
De abból az okból is fontos az ő jelenléte, mert 
Anglia, Franciaország és még több állam ktil- 
ügyminiszterei által lesz az idei közgyűlésen 
képviselve. A katonai ügyek képviselete Tán- 
ezos altábornagy kezében van, aki. magyar mii
nyelven szólva benfentcssé lelt a közgyűlésen 
és rendkívül nagy szolgálatokat tud ezen a té
ren az országnak tenni. Nem lehet eléggé mél
tányolni annak a szerepnek a fontosságát, 
amely neki szaktudásánál és épp oly önérzetes, 
mint tapintatos föllépésénél fogva a nemzetek 
szövetségénél jut.

építkezési célokra cngc-

normális mederbe ke- 
arról is gondoskodni

azért sem lehet folytatni, mert a beruházási 
kölcsön csak úgynevezett jövedelmező befekte
tések céljaira fordítható, márpedig nyilván
való, hogy a házépítkezések csak hosszú idő 
múlván válnak jövedelmező befektetéssé, talán 
akkor, amikor ingyen át kellene engedni az 
állam pénzén épült házakat a fővárosnak. 
Ilyen megoldáshoz a kormány nem járulhatna 
hozzá, de nzm járulna hozzá a népszövetségi 
főbiztos ur sem, mert az épült,házak fogják az 
ellentételét képezni az 
délyezett hitelnek.

Elvégre, ha egyszer 
riil a gazdasági élet, 
kell, hegy az állam ezeket az épületeket ér

tékesítse, eladja,
mert nincs komoly gazdasági tényező ebben az 
országban, amely

az államot, mint kislakások háziurát
akarja hosszú időn át látni. Ez az állam szá
mára olyan szerep, amelyet most kényszerű
ségből vállal, de amelytől szabadulni igyek
szik, amint megszűnnek azok a szociális elő
feltételek, amelyek ma az államot építkezni 
kényszerítik.

— Legkésőbb a hét közepén nyilvánosságra 
fognak kerülni a telekvásárlások részletei

s a közvéleménynek módjában lesz ellenőrizni, 
hogy a hnszmilliárdos telekvásárlási mese 
mennyire nélkülöz minden realitást. A terv
pályázati föltételek, a zsűri összeállítása tel
jesen készen van már, úgy, hogy szeptember 
15-ikére reméljük, hogy négy háznak a tervei 
már letárgyalva és elfogadva lesznek. Ekkor 
nyomban kiírjuk a vállalatbaadási pályázatot. 
Figyclcmbovéve az építészmérnöki karban levő 
nagy munkanélküliséget, a lakásépítő állandó 
tanács úgy döntött, hogy

minden épületterv elkészítésére fi tervező
építészt fog fölszólítani,

akik közül az első dijat nyert terv készítője 
kapja majd a megbízást a kivitelre, a többiek 
ledig fokozatosan csökkenőleg 8, fi és 5 millió 
coronás jutalom pályadijakban részesülnek. 
Ezáltal mintegy 25—«'10 tervezőépítészt vonunk 
jele az állami épületek megtervezésébe.
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történik szerdán, 

ISenlcz&y Ödön tárgyalásán 
Csak az ítélet ftivdefés lesz nyilvános — Két-hét 
bizalmifénfi hallgatfiatfa végig a fiftárgyalást

(A Reggel tudósítójától.) Ismeretes, hogy az 
ügyészség Benivzky Ödön volt belügyminiszter 
ellen három vétség ciánén indította meg az el
járást. A büntetés szempontjából a legsúlyo
sabb a kormányzó sértés vétségére szóló vád. 
Enyihébb elbírálás alá esik a következő vád
pont, amely a hivatali titok elárulásának vét
ségére vonatkozik és a legcsekélyebb jelentő
ségű a tiltott közlés címén emelt vád. A vád
hatóság az egész ügycsoportot két részre osz
totta. Külön eljárás mellett folytatja le a 
kor inán yz/ósértés és a hivatali titok elárulásá
nak vétségére vonatkozó vádat, mert ezen 
ügyekben Beniczky Ödön az egyedüli vádlott. 
A tiltott közlés vétsége címén megindult el
járásban Beniczky mellett vádlottként szere
pei dr. Agai Béla is, az „UjságM főszerkesztője, 
aki leközölte Beniczky kívánságára a varo
mért. A szerdai főtárgyaláson a Töreky- 
íanács, műiden valószínűség szerint, a két cso
portra osztott bűnügyet

egyesíteni
fogja. Erre mutat az is, hogy a tilttft közlés 
vádja nyomán keletkezett, bünpör tárgyalását 
is szerdán délelőttre tűzték ki. A napisajtó a 
múlt héten különböző híreket közölt a 
Beniczky-fóle bünpör előrelátható sorsáról és 
a főtárgyalás lefolyásáról. A Reggel munka
társa egészen megbízható helyen informáló
dott e laírdésok felől és a következő fölvilágo
sit ást kapta:

— A bíróság a tárgyalás legelején
el fogja rendelni a zárt tárgyalást.

Egészen bizonyos, hogy dr. Sztrache Gusztáv 
királyi főügyész, a, budapesti ügyészség. el
nöke — aki személyesen képviseli majd a 
főtárgyalódon a közvádat —, a tárgyalás leg
elején, Beniczky Ödön személyi adatainak föl
vétele után indítványt terjeszt elő,

hogy a főtárgyalás egész tartamára ren
delje el a biróság a zárt tárgyalást.

Az itólőtanács ezt el is rendeli, noha értesülé
sünk szerint dr. Vajda Ödön, Beniczky védő
ügyvédje, ellenezni fogja a zárt ajtók mögött 
való tárgyalást. A hivatalos tényezőkön kívül 
tehát nem vehet részt a tárgyaláson senki, 
csak a félek által javaslatba hozott bizalmi- 
fér/iak. A vádhatóságnak és a védelemnek is 
ket-két bizalmiférfit lehet megnevezni, akik 
jelen lehetnek ugyan, de a főtárgyalás anya
gát kötelesek titokban tartani.

A bünpör főtárgyalása meglehetősen gyors 
lefolyású lesz,

még szerdán ítéletre érik az ügy.

tizedeken át, azonban éppen a Töreky-tanács- 
nál találunk példát arra, hogy még az ítéletet 
is a nyilvánosság kizárása mellett hirdették ki. 
A Bcniczky-féle ítélet kihirdetésénél úgy tud
juk, hogy

a Töroky-tanács nem követi ezt az uj 
gyakorlatot,

hanem a nyilvánosság kizárásának mellőzésé
vel mond majd ítéletet Beniczky fölött. Egyes 
lapok jóslásokba bocsátkoztak és megjövendöl
ték, hogy ha elítélik Bnniczkyt, akkor annyi 
büntetést kaphat, mint amennyit előzetesen, a 
vizsgálati fogsággal már ki is töltölt. Kaphat 
2 hónapot, amit a 65 napos fogsággal előre el
szenvedett. Ezek a jóslások és jövendölések 
inerőben önkényesek, mert senki sem tudhatja 
előre, hogy a bírói itólőtanács a büntetés mér
téke szempontjából mit és hogyan mérlegel. A 
Bcniczky-féle vádpontokra vonatkozólag a tör
vény a következő büntetéseket írja elő: A kör
me nyzósértés vétségének a legmagasabb bün
tetése 2 évi fogház. Ha sajtó utján vagy egyéb 
nagy nyilvánosság előtt követik el ezt a bün- 
oseíckményt, akkor a büntetési tétel 3 évi fog-

Darvas Lili barátságosan fölbontotta 
szerződését a Vígszínházzal

Maurice Gest és Reinhardt ajánlata között válogat — Euróva 
vagy Amerika?

(A Reggel tudósítójától.) Róboz Imre, a Víg
színház igazgatója, a Reinhardt-ünnepi játé
kok előadásai alatt találkozott Salzburgban 
néhány nappal ezelőtt Darvas Lilivel, aki az
zal a meglepő kéréssel fordult hiy/zá, hogy 
szerződését, amely őt az idei szezonra is a Víg
színházhoz köti,

bontsa föl.
Darvas kérését azzal indokolta, hogy magán

természetű okok miatt nem óhajt egyelőre 
Budapesten tartózkodni. Koboz Imre,. méltá
nyolva Darvas Lili !A ------
kötelezcttségei alól

a legbarátságosabb 
flotta s igy Darvas 

Vígszínház együttesének.
Regge\ értesülései szerint ^Darvasnak 

Maurice (lest amerikai impresszárió, aki a 
Reinhardt-előa dósokat Amerikában rendezte,

indokait, szerződésének

fonnák között fölol- 
Lili nem tagja többé a

A

függesztheti.

házra emelhető föl. A hivatali titok elárulásá
nak vétségére a Büntetőtörvénykönyv 1 évi 
államfogházat szab, mint büntetési’ maximu
mot, azonban a kivételes törvények alapján az 
államfogház helyett még mindig közönséges 
fogházbüntetés jár e bűncselekményre is. Til
tott. közlés vétségéért a legmagasabb büntetés 
3 nőnapi fogház. A kormányzósértés miatt el
itéit vádlottat a törvény értelmében a főbün
tetésen fölül mellékbüntetéssel is sújtja a bíró
ság, amely 20,000.000 korona pénzbüntetésig 
szólhat és czenfölül

•? emeltet politikai jogainak gyakorlásá
tól 3 ovi időtartamra föl is függesztheti.

A Bcniczky-féle esetben a kormányzósér- 
tes a legsúlyosabb deliktum, amelyre 3 év a 
maxtma.is büntetés és a halmazat megállapi- 
tasa eseten a legsúlyosabb, amit kiszabhatnak: 
i ^sztendei fogház. De, természetes, hogy ez a büntetés

a végső határ,
amit . jelentékenyen mérsékelhet a biróság, 
aszerint,, hogy milyen mértékben észlelt a vád
lott javara enyhítő körülményeket. Ha a bün
tetés kiszabásánál úgy mérlege1! a biróság az 

es BHlyositó körülményeket, hogy az 
l'i- tul.ny°raoak és nagyszámban konsta

tálhatok, akkor meg a 92. szakaszt is alkal- 
mYa •a^a es aitt e’?r van akár pénzbünte
tést is megállapítani. Megemlítjük, hogy Bo- 
phhőjy<J«vn^Ot toltot.<{ eI most fogságban, de 

65 nap esik vizsgalati fogságra, a 
Yr? Y ^rabban kiszabott, jogerős, ma

rasztaló itelet elszenvedése volt.
• • ■ ■ i,

tett előnyös ajánlatot, melynek értelmében Dar- 
vö6 Amerikában a ,,AíZrd7ceí“-bon játs^aná el 
az apaca szerepét. Ezt a szerepet Darvasnak 
mar korábban el kellett volna játszania, de 
annak idején szereplését lemondotta. A „Mirá- 
kel4 az idén Amerika négy legnagyobb váro
sában négy különböző társulattal kezdi meg 
pályafutását,. ezeknek az előadásoknak im
presszáriója es manager-je Gest. Darvas azon
ban még nem döntött, hogy ezt az ajánlatot 
elfogad,ia-e, mert Gest-el egyidejűén Rein
hardt is hajlandónak nyilatkozott öt akár 
Becsben, akár Berlinben fölléptetni, föltéve, 
hogy Darvas Lili néhány hónapig odakint tar
tózkodik, hogy a német nyelvben, amelyet 
Darvas egyébként kitünően beszél, még job
ban tökéletesítse magát. Hogy tehát a két 
ajánlat közül melyiket fogadja el, még nem 
bizonyos, a Vígszínházhoz azonban az elkövet
kezendő szezónban semmiesetre sem tér vissza.

A vádak ugyanis olyanok, amelyek külön bizo
nyítási eljárást nem igényelnek. Minden bizo
nyítási anyag kimerül abban, hogy a biróság 
zárt tárgyalásán szóról-szóra fölolvassák 
Beniczky Ödönnek a Somogyi—Bacsó-gyilkos
ság ügyében tett vallomását, az „Az Újság'1 
inkriminált számából. A bizonyítási anyaghoz 
tartozik még

egy egészen rövid minisztertanácsi jegyző
könyv ismertetése,

amely arról szól, hogy a kormányzó Beniczky 
Ödönt a Somogyi—Bacsó-féle gyilkossági bün- 
pörben fölmentette a hivatali titoktartás kö
telezettsége alól, de csak a vallomástételre és 
nem hírlapi közlések megtételére. A biróság e 
jegyzőkönyv ismertetése után befejezettnek 
nyilvánítja a bizonyítási eljárást, mert a tör
vény szerint a kormányzósértésre, de a többi 
vádpontra vonatkozóan sincs helye tanubizo- 
nyitásnak. A vád- és védbeszéd elhangzása 
után a Töreky-lanács Ítélethozatalra vonul 
vissza és információnk szerint a tanácskozás 
befejezéso után nyomban kihirdeti az ítéletet. 
Az Ítélethirdetés minden valószínűség szerint 
már nyilvánosan történik. A bűnvádi perrend
tartásnak van egy paragrafusa, amely .úgy 
szól, hogy a biróság az ítéletet mindig nyilvá
nos tárgyaláson hirdeti ki. Ez igy is volt év-

Koronn
Szöiye;

Velour plüss obódlószOnycg..........
Selyemfényű sezlontaknró............
Síép gyapjú Agyelő ........................
Sxörme úgyolő................................................... .. _
Gyönyörű valódi perzsa összekötő ................ 1,1
Remek valódi perzsa sezlontaknró ................ 7,1
Valódi perzsn ebédlő nagy szőnyeg ..............12,'
Futószőnyegok, függönyök, Agygarnlturók tgon olcsón 
arusiltatnak, Vidéki megbízások pontosan eszközöltetnek, 

nem tetszőt klcscrólok.

SCHILLiNSER BÉLA
Budapest VI, Teréz-körut 15. Alapítva 1907

Bécs hatalmas tüntetése 
a Németországhoz való csatla

kozás mellett
Bécs, augusztus 30.

(A Reggel tudósítójának telcfonjelentése.) 
Ausztria közvéleménye körében egyre nagyobb 
méreteket ölt a Németországhoz való csatlako
zás gondolata. Ez a mozgalom jutott kifeje
zésre azon az impozáns tüntető gyűlésen, ame
lyet vasárnap délelőtt az osztrák német nem
zeti szövetség rendezett a Rathaus nagy nép
termében. A gyűlésre Becsbe érkezeit a szövet
ségnek számos tagja Németországból is Locbe 
némctbirodalmi gyűlési elnök vezetésével. Dél
előtt 10 órára szinültig megtelt a Rathaus 
nagyterme és az épület előtti téren,

szakadó záporban mintegy tizezerfőnyi tö
meg gyűlt össze,

amely hangosan követelte a Németországhoz 
való csatlakozást. A népes gyűlést a kommu
nisták meg akarták zavarni és ezért, össze
tűzéseket és verekedéseket provokáltak. A 
rendőrség orré közbelépett és a zavargók közül 
többeket letartóztatott. A Rathausban lefolyt 
gyűlésen Locbe dr., a némctbirodalmi gyűlés 
elnöke, fejtegette azokat a politikai föladató-

y.

Ven, RÁKfltoQ-MT 63 
Fényesen őtalaftSíva, vBtógvAirosí műsor

Ma záróra
reggel fig® órakor

kát, amelyeket a csatlakozás elérése végett 
megoldani kell. Több más szónok a csatlako
zás gazdasági jelentőségét fejtegette. A gyűlés 
résztvevőit azután a városházán az alpolgár
mester fogadta.

11*001111 1

A cionisták végigobstruál- 
jáK a vasárnap éjszakát

Bécs, augusztus 30.
(A Reggel tudósitójának telefon jelentése.) 

A XIV. cionista kongresszus záróülése vasár
nap délben 12 órakor kezdődött. A fölszólalók, 
úgy látszik, föl akarták használni az utolsó 
alkalmat mondanivalóik előadására, mert 
az ülés egész délután és este tartott. Este 
10 óraikor egy órára félbes,zakitották a tanács
kozást, de 11 órakor ismét folytatták az ülést, 
amely előreláthatóan csak rcggelfclé fog 
véget érni,

Iskoladpfik
legjobb minőségben

olcsó árban
VER-KOna
Múzeum-körút 33 (a Múzeummal szemben) 

Tessék a címre Ügyelni!

9E? 5 egy kétpárevexős kormány,
üléses egyévés csőinek két 

millió, egy 9 G3-es fényképexffgép teljes 
fölszereléssel egy miliő koronáért. — 
Cím a kiadóban
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Teljesen rehabilitálta az első revízió 
az állásától öt évver ezelőtt megfosztott Dénes 

Lajos dr. budapesti tankerületi főigazgatót 
Ősszel megindul az állami középiskolái tanárok fiigyének revíziója

1925 augusztus 31.

Megkezdődött
a már részben beérkezett őszt áruk

(A Heggel tudósítójától.) Az állásuktól meg
fosztott tanitók és tanárok ügyében az (Hídig 
hiába várt revízió első fecskéje végre megérke
zett: a revíziós bizottság Dénes Lajos dr. volt 
'budapesti tankerületi főigazgatót teljes mérték
ben rehabilitálta, öt ev óta

ez az első revíziós visszahelyezés,
mert a kurzushoz szegődöttek szórványos vissza
helyezését ide nem számíthatjuk. Általában az 
elmozdított tisztviselők ügyének revíziója érde
kében évek óta már több kísérlet történt. A pro
letárdiktatúrában tanúsított magatartásuk ói
mén fegyelmileg elmozdított tisztviselők reví
ziós mozgalmát néhai Szentkirályi Béla, Dictz 
Károly volt főkapitány és Dénes Lajos dr. fő
igazgató vezették. Több gyűlést tartottak, be
advánnyal fordultak a kormányhoz, Ígéretet is 
kaptak, kérték a pártok támogatását is, de min
den eredmény nélkül. A múlt év júliusában 
erre néhány középiskolai tanár külön is beadta 
revizió iránti kérvényét a kultuszminiszterhez. 
Ennek a kísérletnek eddig csc/c az az eredménye 
lelt, hogy Dénes Lajos dr. főigazgató ügyét vet
ték revizió alá. Ez az első revizió, mint emlí
tettük, a tankerületi főigazgató teljes rehabili
tálásával végződött. A főigazgató visszanyerte 
állását, amelytől ezek szerint öt évvel ezelőtt 
alaptalanul fosztották meg. A dolog érdekessé
géhez tartozik, hogy

Dénes főigazgatót a visszahelyezéssel egy- 
időben saját kérelmére B-listára helyezték.

Az első revíziós ügy széles körben kelt érdek
lődést és elég különöímek találják, hogy a mi
nisztérium éppen*7 revíziós mozgalom vezetőjét 
hozta abba a helyzetbe, hogy eddig csak az ö 
ügyét tárgyalta le.

A Heggel munkatársa fölkereste Dénes 
Lajos dr. tankerületi főigazgatót, aki a taná
rok és tanitók ügyének revíziójáról a követ
kezőket mondotta:

— Az állami középiskolai tanárok revíziójá
nak kérdése nem aludt el és meg'nyuft'bathatom 
kartársaimat, hogy továbbra is képviselem 
ügyüket és dolgozom érdekükben és

biztos kilátásunk van arra, hogy ősszel a re
víziók nagyobb sora fog megindulni.

Fontosnak tartom, hogy külön foglalkozzam a 
fővárosi tanitók fegyelmi ügyének kérdésével. 
Itt tudniillik olyan hajmeresztő sérelmek tör
ténlek, hogy a kultuszminisztérium már több 
esetbe?! elrendelte a revíziót, vagy pedig haj
landó lett volna az elbocsátást nyugdíjaztatásra

átváltoztatni, azonban
a kultuszminisztérium e szándéka a főváros 

tanácsán megtört.
Különben is többször előfordult még az első 
fegyelmiek során is, hogy a főváros a kuluusz- 
minisztemek a vádlott tanítóra nezve kedvező 
állásfogilalásával szembehelyezkedett, nem haj
totta végre a minisztérium rendelkezéseit. A 
bioknak a fővárosi tanüggyel szemben két fon
tos kötelességét látom. Az első és legsürgősebb 
az igazságtalanul elbocsátott fővárosi tanítók, 
tanárok és igazgatók fegyelmi ügyének reví
ziója. Ami a tanitók fegyelmi revízióját illeti, 
itt könnyű dolga lesz a bioknak, mert egysze
rűen rá kell csak mutatni arra, hogy ezek

a fegyelmi eljárások szabálytalanul és tör
vényellenesen folytak le.

Ami pedig az Ítéleteket illeti, itt egészen meg
döbbentő furcsaságokat találtunk. Sok esetben 
a főváros tiszti ügyésze a vizsgálat eredménye- 
képen egészen jelentéktelen büntetést (például 
100—500 korona büntetést, vagy 1—2 évre taní
tás helyett irodai munkára való beosztást) ja
vasolt. Ezzel szemben egy törvénytelenül be
iktatott uj szerv, a Tanitók Nemzeti Szövetsé
gének képviselete közbelépésére az Ítélet, 
majdnem minden esetben, állásvesztésre szólt. 
Az Ítéletekre vonatkozóan azt is meg kell még 
említeni, hogy rendkívüli egyenetlenségek vol
tak a vádak elbírálásánál és az Ítéletek meg
hozatalánál. Járhatott valaki állandóan szoy- 
jctcsillaggal, lehetett a tanárvizsgáló bizottság 
kommunista, elnöke, azért ma továbbra is 
állásban van, viszont olyan tanító, aki felsőbb 
rendeletre foglalta el egy iskolában a vezetői 
állást, azt clcsapták. Ezzel szemben az 188G. évi 
XXI. te. 94. szakasza úgy rendelkezik, hogy 
„a tisztviselő olyan cselekményért, amelyet a 
törvény vagy illetékes felsőbb hatóság tett kö
telességévé. fegyelmi utón felelősségre nem 
vonható. Nagyon sok esetben olyan vádakat 
is emeltek, amelyek nem a kommiin alatti, ha
nem a korábbi időkre vonatkoznak, holott van 
egy Friedrich-fóle rendelet, amelyben határo
zottan benne van, hogy csak a kommiin alatti 
magatartás miatt lehet fegyelmit indítani. 
Maga Malter István is ki jelentette már, hogy 
több fegyelmit meg kellett akasztani, mert a 
vádak a kommiin előtti időkre vonatkoztak. E 
fegyelmi atrocitások jóvátétele volna most a 
biok első föladata a fővárosi közoktatásügy 
terén, annál is inkább, mert hiszen a pusztítás 
éppen a legjelesebb pedagógusok sorában dúlt 

l és azoktól fosztotta meg a fővárosi tanügyet.
»*♦

Della Donna Eugénia 
magánlaksértéssel és veszélyes fenye

getéssel vádolja uavarlóját
(A Reggel tudósitójától.) Különös ügyben 

indított nyomozást a budapesti rendőrség 
Delta Donna Eugénia, az ismertnevii prima
donna panaszára. A. művésznő őszinte kesv- 
géssel följelentést tett egy régi hódolója ellem, 
mert az utóbbi időben már valósággal zaklatta 
rajongásával, holott megegyeztek abban, hogy 
békésen kitérnek egymás útijából. Dclla Donna 
Eugénia — saját szavai szerint — hat évig jó 
barátságban élt Szentirmay Bélával, aki a 
Futura Rt. tisztviselője. Szentirmay régebben 
meg is kérte a művésznő kezét. Az évek eltel
tével azonban arra az elhatározásra jutottak, 
hogy a házassági tervet nem valósítják meg és 
egy szép napon

Dclla Donna leültette íróasztalához Szcnt- 
írmayt és fogadalmat íratott vele, hogy 

sohasem fogja őt ostromolni, 
elismeri, hogy tökéletesen szakitanuk egymás
sal. E fogadalom után a művésznő elutazott 
Erdélybe, de amikor most nemrégiben vissza
tért, Szentirmay újból jelentkezett a művész
nőnél, Ügynök-utca 18. szám alatti lakúján. 
A művésznő nem nyitott ajtót. De amikor az 
utcára ment, Szentirmay Béla, szerinte, 
mindenütt nyomában volt. Az állhatatos hó
doló egyizbon a kerítésen is átugrott a Sza- 
páry-utea 21. szám alatt, ahol a művésznő 
édesanyja lakik, hogy ott is keresse imádni t- 
ját. Időközben néhány nap előtt Szentirmay 
Bélának afférja támadt a Modern-kávéházban 
Kain Sándorral, a dologból tettlegesség lett és 
a lapok ezt meg is írták. Della Donna Eugénia 
mindezek után már igy panaszkodik:

— Annak ehenére, hogy vége közöttünk 
mindennek, hogy miért, azt nem mondhatom 
mca Szentirmay állandóan üldözött engem. 
Legutóbb, amikor afférja volt egy Kain nevű

úrral, azt mondotta, hogy ő az én vőlegényem 
és Kain ur molesztált engem udvarlásával, 
hololt mindezekkel szembon az az igazság, 
hogy nekem Szentirmay ur nem volt a vőlegé
nyem, engem Kain ur nem molesztált és én 
non. h kei lom föl -.önkit, hogy védelmébe ve
gyen. A 6ok támadás után föl jelen! ettem öt a 
rendőrségen ügyvédem, dr. Szilas Nándor ut
ján, mert

Szentirmay magánlaksértést követ cl ná- 
lan., amikor minduntalan kopogtat ajtó

mon.
Bella Donna Eugénia, mert Szentirmay a 

kerítésen átugorva hatolt édesanyja lakása 
elé és mert állandóan kopogtat zárt ajtaján, 
magánlaksértés és veszélyes fenyegetés címén 
tett följelentést Szentirmay Béla ellen. Mielőtt 
a följelentést megtette volna a művésznő, 
igyekezett szépszerével elintézni az ügyel. Föl
ment a Futura Részvénytársasághoz és ott 
Szentirmay hivatali főnökeinek a segítségét 
kérte arra, hogy hassanak Szent irmayrn, 
hogy hagyjon föl üldözéseivel, azonban mindez 
nem használt. A. rendőrség segítségét egyéb
ként most azért kérte, mert Szentirmay állan
dóan nyomon követi én ez úgy egyéni, mint 
művészi életét fül dúlja. A följelentés alapján 
természetesen megindult a nyomozás. Legelő
ször Szentirmay Bélát hallgatták ki. Szent
irmay nagyon szelíd vallomást lelt a rendőr
ségen és mielőtt befojezto volna a tollba
mondott jegyzőkönyvet, megígérte, hogy nem 
váltja be fenyegető Ígéreteit és nem is zaklatja 
többé, sőt nem is törődik a művésznővel.

Singer J., IV, Egyeiem-ti. 11.í&’í
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Donald Freemann szenzációs cikke 
a legfrissebb „Vanity Fairében a koldus Pest 

részeg éjszakáiról
Newyork, augusztus 20.

<A Rcoocl tudósítójától.) A „Vauit]/ Fair" olmü nagy, 
newyorki folyóirat, amely múlt hónapban Vonuld 
Frceman Molndr Ferencről szóló budapesti cikkót közölto, 
— amelyet A Reggel ismertetett —, ma

ujahb magyarországi tanulmánnyal
lepi meg az Egpesillt Államok olvasóközönségét.

Donald Freoman Budapest éjszakai életéröl mondja el 
személyes tapasztalatait.

Tanulmánya itt, Amerikában valóságos szenzáció erejével 
hat és tetézi azokat a legendákat, amelyok eddig is 
forgalomban voltak a „sweet-pepper" — a paprika — fan
tasztikus hazájáról. A aweet-peppert itt eddig is min
denki átvitt értelemben fogta föl: Magyarország az édes, 
de erős fűszerek hódító földje ... Nos, Donald Frceman 
miszter tanulmánya nem hozott csalódást a merész el
képzeléseknek, sőt megállapítható, hogy

a mondén amerikaiak érdeklődését még fölfokozta — 
a legvégső határig.

Szenzációs beszámolója főbb részleteit itt közöljük:

— A nagy háború sokféle fölfordulást oko
zott — írja Frceman — és ezek közül való az 
is, hogy Európa éjszakai életének központja 
eltolódott Budapestre. Sokan megelégelték az 
amerikaiak közül Nyugateurópa látványossá
gait, Cook turistairodáit, a francia üzletek 
rablásait és a sápadt, vértelen leányokat, akik 
a párisi aszfaltot elárasztják. Torkig vannak a 
francia farsang rózsaszín papirsapkáival és 
sípoló trombitáival — egyszóval, belefáradtak 
abba a vaudcvilleba, amelyet az amerikaiaknak 
Páris név alatt nyújtanak. Ott volna ezután 
Berlin, de hiába, az ember nem tud mindig sört 
inni Unter den Lindenen. Pedig Ottó, a tulaj
donos, a legjobb sramlizenékért szerződtette és 
életveszélyes vállalkozás, ha be akarsz jutni 
abba a kabaréba, ahol Anita Berber, a legiper- 
verzebb, legveszedelmesebb szirén mutogatja 
kokainmámoros táncait. De nem, Berlin sem 
tud marasztalni és miután eszedbe jutott, mily 
roszszaguak Nápoly utcái, tehát megváltod 
expresszjegyedet Bécsbe.

Beccsel — szerintem — baj van.
Becs nem tud azzá lenni, ami háború előtt volt 
és gyakran azt a benyomást kelti, mint egy 
fényes palota bálterme — lezajlott bál után. 
Egyetlen elragadó emlékem a manapsági bécsi 
redutokról Nona Rothcnthaler baroncssz, a leg
szebb bécsi leány... De egy rózsa bizony kevés, 
hogy tavaszt csináljon Bécsben. Annál jobban 
fölfigyel az ember azokra a mesékre, amelyeket 
már Bécsben mondanak Pestről. Többek között 
elbeszélték nekem bécsi művészkörökben, hogy 
X. ur micsoda agglegény-vacsorákat ad a Duna- 
palotában. Reggeli félkilcncig mulatnak a ven
dégei és amikor az igazgató kénytelen őket ki
tessékelni, mert a személyzet már reggelihez 
térit, akkor X. ur stráf kocsit hozat, azt föl- 
disziltcli virágokkal, ráülteti a cigánybandát, 
egész büffét hordát föl válogatott italokból és 
igy kiséri haza egyenként vendégeit... Vagy 
pedig elmondták nekem Z. kisasszony nyári 
mulatsága történetét. Meleg volt és Z. kis
asszony vendégei, urak és hölgyek, fölkereked- 
tek és kimentek a Margitszigetre fürödni. Ruha 
csuk a cigánybandán maradt, viszont annak 
derékig kellett vizbegázolnia és úgy kellett 
fülbehuzniia a nótát... És még sok, efféle, szug- 
gcszliv történet vonzza Budapestre Bécsböl az 
idegen utast. Mindenekelőtt meg kell állapíta
nom, hogy

az utas nem csalódik Budapest életében.
A magyar (eltekintve attól az egy-kél szél

hámostól, akivel nem jó összekerülni) nagyon 
rokonszenves, vendégszerető nép, amely rá
született a mulatozásra. Ez a veleszületett haj-

Caslno de Paris
Révai-utca 18 Telefon 116*84

Évadn yitó vari etem üsorral, 
fényesen átalakítva 

ftoínap,
kedden nyiilfc meg

Záróra reggel 5 órakor

♦

Belépődíj 
nincs !

lám ugyan a magyar ember sok pénzbeli zava
rát okozza, viszont azonban sohasem válik 
nála kinos látvánnyá, mert, nem lépi át az 
Ízlésesség határát. Ismered az amerikaiakat, 
akik először járván a kontinensen, csodálkoz
nak majd, hogy miért nemi azért híres Ma
gyarország, hogy egy nagy — örültek háza. 
Jlat még hogy osodálkoznának, ha tudnák, 
mennyire nem rendkívüli, hogy egész csomo 
ember a déli órákban tér haza esti toilette- 
ben... vágj' pedig reggel 6 óra tájban halla
nának, mint én, érzelmes szerenádot egy-egy 
hölgy ablaka alatt. A mellékutcák mindenféle 
lokáljaiból zavartalanul világos reggelig 
hangzik ki a zene — mindez pedig nem háború 
utáni erótikus vagy neurotikus tünet, hanem 
természetes megnyilatkozása a magyar élet
nek. Mindenki résztvesz, bizonyos korban, 
ezeken a mulatozásokon és mindenki túlesik 
rajtuk, mint a járványokon. Nem. a budapesti 
éjszaka irama nem öli meg az embert, mint a 
newyorki nappalé! Roppant érdekes dolog a 
mulató magyarok megfigyelése. Két civilizáció 
vére van ugyanis bennük. Először is a keleti 
civilizációé, aminek szimptómája, hogy

a mai magyar lusta, elragadó és — ami 
számunkra érthetetlen — nagyon kedveli a 

rózsaszincsikos férfiingeket.
ITa megnézi a nőt, lábától fölfelé nézi meg, 
nem pedig, mint mi nyugatiak, fejtől lefelé. 
Newyorkbnn jól ismerünk cgv darabot, amely
ben egy férfi, aki női látogatót vár. elrendezi a 
pamlag vánkosait és közben Narcisse de Nuit- 
vel permetezi he e bútort. Nos, ne felejtsük el, 
hogy ez a darab — magyar szerző darabig. Ez 
a jelenet jellemző a budapesti férfire. Mindez, 
amit eddig fölsoroltam, a keleti civilizáció 
vonása a magyarokban. De rákövetkezik 
mindjárt a nyugati is:

a magyar jómodoru, romlott, tréfás, szereti 
a csípős giinyt.

Ezenkívül tüstént fölismeri bárhol, ki az 
egész környezi] ben az egyetlen szépasszony. 
Ezzel az egész prelüddcl pedig azt akartam 
mondani, hogy a magyar nagyon kívánatos 
vendég a nemzetközi társaságokban. Azok, 
akik Budapest éjjeli életében állandóan szere
pelnek, tulajdonkénen nagyon zárt társaság 
ée. egy átutazó turista ugyancsak ki van be
lőle közösítve.

« egy 
is, aki otp rendes 
vacsoráit. A lokál 
Cziráky, Pálffy és 

utóbbi bajuszt*, 
továbbá Pirct de 

c bárók. A hölgyek, 
elegáns dívaídámák; 

izok, akik délutáni teájukat 
isszák: végül pedig félvilági

villany ózzák föl nz éjszakai életet, 
érzelm ességtől eltekintve: van valami 

abban a cigányzenében,

Budapest története tulajdonképen a város 
bájos háziasszonyainak katalógusa.

Szinte esténként nagyszerű vacsorát adnak 
i t t hónukban s a souper végeztével az egész ven
dégsereg föl kerekedik s a két leghíresebb éjjeli 
mulatóhelyiség egyikébe vonul: a Pari-sien-be 
vagy a Papagáj-ba. Az utóbbi lokálban végez
tem én (meghúzódva, mint egy szerény ben- 
szülöH) felderítő tanulmányaimat s a világ 
legbolcndabb átmulatott éjszakái után, ime, 
mégis élek. Amire az ember' kissé ismerős 
lesz itt. már mind névről ismeri azok'<\‘ az 
ablkok >f. akik a zöld ajtón keresztül belépnek 
e paradicsomba. Mindig van itt bizonyos szá
zalék színész, művész és újságíró, vannak itt 
azután lipótvárosi biznesszimanek és ipar
királyok; láttam ott szappankeroskedőket és 
ékszerészeket, viszont huszártiszteket 
autentikus rend őrt is ztet 
céhhel, mint flzctövendég 
hnbitüéi: Csekonics gróf, 
IV evek1: cím grófok (ez 
mint egy 
Bikáin és T 
akik ide e 
színésznők;
Gerbe-.udiiál 
nők. Ezek 
Minden
111 enállha tálion abban a cigányzenében, a 
népdalok lírájában s a szerelmi dalol: forr ósá
gában — amely ilyen helyen hallható. A zene, 
a férfiakat arra buzdítja, hogy földhöz csap
ják a poharat és bezúzzák a tükröt,

ez itt halhatatlan és poétikus szokás, 
amelyben a lokált ulajdonos leli csak iga

zán örömét.
A magyarnak minden alkalom jó arra, hogy 
földhöz vágja poharát- Néha sajátmaga, néha a 
cigányprirn/is. néha az ünnepelt hölgy tiszte
letére. Tükröt azonban inkább csak a nagy

Kk legszebb fokvósü, Ingjobb ős
« H. 0 ? O legolcsóbb Üdülőidénél egósz- 
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emberek tiszteletére törnek, jelenlétemben pél
dául Jókai Mór emlékére. Némelyik nóta halla
tára, amilyen például a lefordíthatatlan című 
„Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs...", a jó 
magyar ember talpra áll, csárdásba kezd és 
ehhez harsány hangon dalol. Ezt a cigány
mulatozást nyomon követi egy jazz-band-szám, 
amelyet egy amerikai kvintett játszik. Ha az 
amerikai színikritikusok ezt a mulatozást lót 
nák, elnézőbben ítélnék meg a „Hárem" bizo
nyos jelenetét, amelyet oly élesen bíráltak 
meg. A magam részéről én legjobban

a párbajozókat kedveltem,
akik engem is bevontak intrikáikba. Minden 
este, pontosan, valahol elcsattan egy pofon, 
amely elvágja a mulatozást és egy kis időre 
megtisztítja a levegőt. Drámai jelenet játszó
dik le, amely alatt mindenki sugdosva kérdezi 
a pofon okát, a pofozkodók pedig méltósággal 
kivonulnak. E párbajokat rendesen el is inté
zik simán a férfiak öltözőjében, miután a 
casus belli többnyire nem más, mint hogy két 
pár táncközben összeütközött a parketten. 
Annak ellenére, hogy a hírük nem éppen el
ragadó, mondhatom, azok a nők, akik ilyen he
lyen mulatnak Budapesten, a legbájosabbak a 
világon.

A női dekadenciának valami légies szug- 
gcsztiója itatja át a pesti éjszakát.

Az elmerülés az ilyen élvezetbe talán nem hoz 
létre nagy politikusokat, de mindeneseire 
alkalmas arra, hogy költőket és művészeket 
megtermékenyítsen.

Ha van e pesti éjjeleknek hiányuk, akkor az 
— egy tulajdonkénéin királynő. Igaz, hogy itt 
van a szépséges Lábass Juci, de bármennyire 
dicséri is őt a nagyon hozzáértő Kálmán Imre, 
a kitűnő komponista, hogy ő a legjobb pri
madonna. aki operettjeiben valaha játszott és 
annak ellenére, hogy Lábass valóban bájos 
nő, mégis, hogy úgy mondjam, ő túlságosan 
miiteremkép, semhogy ilyen mulatozásokon 
prezidálni tudjon, öt évvel ezelőtt élt itt egy

Beckcr Baby
nevű nő. aki minden pesti szépség közül a leg
jobban falnak állította a férfiakat. Regényeket 
és színdarabokat Írtak inár B. B. némely bot
rányos életéről. Elementáris lény, egyike a 
legstílusosabb és legparadoxálisaob példánya 
az európai félvilág na^y nőinek. Bárki, aki 
Budapesten ma „a régi jó időkről" beszél, 
(most mindenki arról beszél, mert ott most

mindenkinek üres a zsebe,
megemlíti B. B. stílusát és udvari fényét. Ezt 
azzal a mozdulattal teszi, ahogy a német 
emelné meg kalapját, még esőben is. Goethe 
vagy Beethoven nevének hallatára. Utoljára 
egy év előtt láttam ezt a jelentéktelennek 
látszó kis nőt, kitűnő társaságban a bécsi 
Hotel Sacheiben, épp magyar mágnással tör
tént házassága után. Nagyon tiszteletre
méltón u viselkedett és nem úgy, mintha 
Ezerkét éjszaka tündére lett volna, aki végig
táncolt a Pommery-Arenos asztalon és aki 
egyszer-egyszer egy pezsgős palackot valami 
nagyherceg koponyáján tört föl. ami különös 
módszer, de azt mondják, alkalmas...

JELENTI:

S.5TTLE

szeptember havi gázsijai 

szernégyszáz angol font 
(ötszáz millió korona)

Leszállított helyárak. Vasár- és ünnep
nap három előadás: 3, ’/»7, 9 órai kezdettel

Legolcsóbb hely , , . 9.000 K 
Legdrágább hely . . . 90.000 K
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A penna tisztessége
Úgy érzem', hogy a pennának van értéke, 

de árfolyama nincs. Igenis, a pennát meg kell 
fizetni, mert ez a kis szerszám is eszköze a 
kenyérkeresésnek, de azért a penna mégsem 
eladó. A hallás érzéke a fül, a látás érzéke a 
szem. Van érzéke a lelkiismer étnek is: ez a 
penna. Amikor írunk, nem teszünk egyebet, 
mint külső benyomásokat fotografirozunk. 
E művelethez a szükséges fényt saját lelki
ismeretünk világossága adja meg. Aki tehát 
pennáját adja el, lelkiiemere^.ét adta. el. Bérbe
vett lélek mindig volt úgy az egyházi, mint a 
politikai és az irodalmi téren. De az efajta 
bérenc minden becsületes társadalomban min
dig át volt adva a közmegvetésnek.

Semmi sem nehezebb, mint a határok biztos 
megvonása annál a kérdésnél, hogy kicsoda ir 
igaz meggyőződésből és kicsoda ir hit nélkül, 
csupán a pénz okából, olykor jobb meggyőző
désének ellenére? Rendes biróság ezt a kérdést 
el nem tudná dönteni soha; az esküdtszék 
inkább: a nagy olvasóközönség a legtöbb eset
ben. Miért? Mivel itt nem bizonyítani, hanem 
érezni kell. A tömeg ösztöne jobb útmutató, 
mint a tanúságoknak egész sorozata. Az em
bert meg lehet csalni; de az emberiséget nem 
lehet. Ki lehet játszani a pillanatot, az órát, 
a napot; de magáé az időt kijátszani nem 
lehet. Az emberi együttlétnek egyik legfőbb 
életföltétele az igazság. Éppen ezért az igaz
ságot nem kell félteni sem a sötétségből, sem a 
hazugságtól, mert az emberi együttélés köz
szüksége mindig győzelemre juttatja azt.

(mindenről hirt ad, 
tart fönn, jól fizet,

E fatalisztikusnak látszó nézetet számos 
példa támogatja a magyar sajtó köréből. Tu
dunk hírlapról, amely a programba foglalható 
ígéretek netovábbját váltja, be minden nap, 

‘ kitűnő összeköttetéseket
tart fönn, jól fizet, kiállítása kifogástalan, 
megjelenése pontos és mégis, mindezen kiváló 
előnyök mellett hatása nincs, súlya sincs. 
Miéré? Mert nincsen hitele. Mert a nagyközön
ség úgy érzi, hogy az író lelke nem ott jár, 
ahol a pennája; az íróban nem harcost lát, aki 
győz vagy bukik az üggyel, hanem ügyvédet, 
akinek ügyessége, tudása, tehetsége, mun
kája egész mértékben benne lehet az ütközet
ben, de szivének, lelkének, egyéniségének 
semmi köze hozá.

Némely Írónál a betű néni egyéb, mint a 
kézmozdulatok fixirozása. Az ilyen író: mester
ember. Homokra épit és a háza összedül. Víz 
tetején szánt barázdáját betemeti a hullám. 
A másik iró égő gyertya, amely önmagát 
fogasztja. hogy másoknak világítson. Mun
kája közben lelke százezer darabra törik, hogy 
minden olvasóját megtermékenyítse akaratá
val. Hatásra, közbecsülésre csak az ilyen író 
számíthat. A nagyközönség csak annak hisz, 
akinek hite van; csak arra hallgat, aki meg
győződésből beszél; csak abban bízik, akinek 
töprengését, nyugtalanságát, reményét össze
forrva látja írói munkájának érzclcmvilágá- 
val.

Üde és ártatlan ifjúkorát a magyar sajtó 
immár túlélte. A nemes ideáloknak ama. szent, 
ihletét, amely egy félszázad előtt a sajtóból 
oltárt és munkásaiból rajongókat formált, az 
élet vihara ledörzsölte. Szép ábrándképek fosz
lottak szét, fényes vágyak tördelődtek össze. 
Ma már több a salak, de nagyobb az erő is. 
Matcriálisabb a fölfogás, de intenzivebb a 
hatás; kevesebb az eszmény, de több a munka
eredmény. Hogy a sajtó megfelelhessen a 
gyors fejlődés szükségeinek, a verseny haj
szává fajul. Ebből származik aztán a deficit 
úgy az üzletben, mint a lelkiismeretben. És 
mentői nagyobb kitartással iparkodnak az 
üzleti deficitet elenyésztetni, annál nagyobb 
mérveket ölt a lelkiismeretbeli deficit.

Bárt ha Miklós (1897)

— Beteg a bolgár király. Szófiából táviratoz
zak: Várnából érkezett jelentések szerint Boris 
király spanyolnáthában megbetegedett.

— Elcsúszott a lépcsőn ős halálosan megsérült* 
Zalatnay Erzsébet 38 éves háztartásbeli leány 
vasárnap délelőtt sietve akart fölszaladni la
kására, az Akácfa-utca 33. számú házban, de 
a harmadik lépcsőfokon elcsúszott és oly sze
rencsétlenül esett hányát, hogy koponyaalap! 
törést szenvedett és azonnal meghalt. A bonc
tan! intézetbe szállították.

Amatőr fényképezek
előnyősön vásárolhatnak. — Képes órjogyzék
bérmentvo. MAGYAR FOTÓIPAR Király-u. 69

— Nyolcvan centimétert áradt yasarnap a 
Duna. Kiváncsi emberek álldogáltak vasárnap 
a pesti és budai parton, nézték a piszkosan 
hömpölygő folyót, a kis propellereket, amint 
óvatosan manövriroznak a kikötésnél es a 
nagy hajókat, amelyeknek fehér teste mar a 
part magasságába ágaskodik. Szombaton 330 
centiméter volt a Duna legmagasabb víz
állása, vasárnap 410 centiméterre. emelkedett, 
de az alsó rakodóparttól még mindig messze 
van és valószinüleg csak a szerdai kulminácio- 
nál fogja 10—20 centiméter magasságban az 
alsó rakpartot elönteni. A helyi hajók forgalma 
ekkor megszűnik és a hosszú járatú ha.iok csak 
akkor fognak tovább közlekedni, ha a vízállás 
nem lesz tulmagas ahhoz, hogy elférjenek a 
hidak alatt. Vasárnap egész nap munkások 
nagy tömege dolgozott az alsó partra épített 
áruraktárak kiürítésén. Ezzel a munkával 
hétfő estére készülnek el, mielőtt a Duna a 
raktárakig érne. Érdekes, hogy a fenyegető 
árvizveszedelem ellenére csak a Dunagőzhajó- 
zásinál tartottak vasárnap inspekciót, a ma
gyar királyi révkapitányság pedig azt vála- 
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szólta Á Reggel kérdésére, hogy „vasárnap 
foglalkozik az áradás kérdésével és az 
vonatkozó akták el vannak zárva".

— Ellopták egy kardalosnő ruháit. Pátkay Teréz 
daJosnő panaszt tett a rondőrsógen, mert ellopták 
nagy, ruhát tartalmazó csomagját. Az Erzsóbet-hidnál 
szállt föl egy 31-os villamosra 6s a pad alá tette 
csomagját, amelyben S.noo.OOO korona értékű ruhanemű 
volt. A Podmaniczky-utcAnál akart lcszállni a villamos
ról és amikor a pad alá nyúlt, vette észre, hogy a cso
magját időközben elvitték.

— A Vági-csoport ügye. A marseillesi szo
cialista kongresszus bizottságaiban erős harcok 
folynak az úgynevezett magyar ellenzéki szo- 
oialiGták érvényesülése körül. Ez a frakció ,— 
mint ismeretes — nem más, mint a Vági István- 
féle csoport, amely ellen tudvalevőleg hetekkel 
ezelőtt bűnvádi eljárást indítottak a rendtör
vénybe ütköző bűncselekmények miatt e Vági 
István és hat társa ma is előzetes letartózta
tásban vannak. A letartóztatást elrendelő hatá
rozatot a vizsgálóbíró is főn tarlót la, csuk egyet 
engedett közli lök szabadon. A vádtanács is jó
váhagyta a vizsgálóbíró végzését, azonban Vági 
István és társai e kedvezőtlen döntés miatt 
további föl folyamodással éltek, úgy hogy 
ügyük most a királyi Ítélőtábla előtt van. Vé
giek szabadláb rabéi yezési kérelmével érdién 
foglalkozik a tábla és c végső döntés után az 
iratok az ügyészséghez kerülnek érdemleges 
indítványtétel végett.

— Vasárnapi öngyilkosságok, üorváth Jenőnó, szüle
tett Vogcl Margit 32 éves magúnzőnő a Gyáli-nton levő 
lakásán fölakasztotta magát. Mire rátaláltak, holott volt.
— Sebestyén Gusztáv 33 éves hivatalnok az Amazoú-utca 
6—8. szám alatti lakásán lumindllal megmórgezto magát. 
Állapota súlyos, a Rókusba szállították. — Antal Lajos 
61 éves ügynök Kertész-utca 35. szám alatt öngyilkossági 
szándékból lugkövet ivott. A mentők a Rókusba vitték.
— Bitles Jdnosné 24 éves fiatalasszony, aki még a múlt 
vasárnap mérgezte meg magát, most vasárnap a Rókus- 
kórház.ban kiszenvedett.

— Claude Farrcre látogatást tett Zita király
nénál. Cziráky .József gróf, aki most érkezett 
vissza Lequeit lóból, ahol hónapokat töltött a 
királyi család környezetében, többek között 
hírül hozta, hogy legutóbb Claude Farrére, a 
neves francia ‘író is engedélyt kért, hogy láto
gatást tehessen Zita királynénál. Claude 
Farrére látogatása a száműzött királyi család
nál a külföldön is élénk érdeklődést keltett. 
Az exotikus regények írója, Picrre Loti ra
jongó barátja és utóda, maga is, mint Loti, 
tengerésztiszt volt és nagy romantikus hajlan
dósággal rendszerint bejárta mindama helye
ket a távol Keleten, ahonnan regényei tárgyát 
merítette. A romantikus Claude Farrére, arra 
a találgatásra, hogy mi vezethette őt francia 
iró létére Lcqueitióba, a levert ellenfél trón
fosztott királyának családjához, még semmi 
magyarázatot nem adott. A tisztelgés után 
nyilatkozott a kis Ottóról és elragadtatással 
említette kedves és közvetlen egyéniségét s ki
jelentette, hogy csodálja azt a ritka lelki erőt, 
amelyet Zita királyné tanúsít a száműzetés 
nehéz napjaiban. Aa-kik Claude Farréret köze
lebbről ismerik, valószínűnek tartják, hogy re
gényes és royalista érzelmei vezettek őt 
Lequeitióba.

— Halálozás. Korányi E. Elemér, a VII. körűiét 
érdemes elöljárójának temetése ma délután 5 árakor lesz 
a korcpeoi temető halottasházából. Requlom: koddon 
dólolőtt 10 órakor az erzsébetvárosi plébániatemplomban.

Angisából behozott
sx&vctalmbB’. elsőosztályu munkásaim által készített 

ragiánoks, ffelöBtük 
és átmeneti kabátok 

mórsokolt áron készen kaphatók.
Elegáns férfiruhát mArtik ulAn készítek 

Ktiztt.*>*tvl>*l&l<nok kedvezményes árak.
KI ^rflzzabő, B u d a p e s t,

WW &S vW IV, Vrtroshóz-utcu 20. Tolo’on 95-76
Kaphatók még ezen általam készített felsőkabátok 
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— Londonba érkeztek a garanciaszerződés 
iogl szakértői. Londonból táviratozza A Reggel 
tudósítója: Hétfőn ül össze a külügyminisz
tériumban Anglia, Franciaorszag, Belgium es 
Németország négy szakértője, hogy a garancia
szerződés jogi kérdéseiről tárgyaljanak. A 
szakértők, közül Fromageot a francia. Rouyen 
a belga és Gauss a német külügyminisztérium 
képviseletében vasárnap Londonba érkeztek. 
Az angol külügyminisztérium részéről Sir 
Cecil Hurst fog résztvenni a hétfő reggel meg. 
induló tárgyalásokon, amelyek valószínűen 
csak néhány napig fognak tartani, mert a jogi 
szakértőknek Genfbe kell utazniok a Nép
szövetség most kezdődő ülésszakára. A szak
értők által földolgozott anyagot az ántánt 
külügyminiszterei Gcnfben vitatják meg, 
ahova Chamberlain külügyminiszter hétfőn 
fog elutazni.

— A scgédházfölOgyelők a szemótpónz valorizációját 
követoltk. A SegédhAzfölügyolők Országos Szövctségo 
vasárnap délután a rógl kópviselőházban nagygyűlést 
tartott, amelyen Kovák Pál előadó beterjesztette a Segéd- 
húzföliigyolők Szövetségének a népjóléti miniszterhez 
fölküldondő memoranduma szövegért. A momorandiim 
szerint a segédházföliigycjők az egyszoba-konyhds lakást, 
a szemétpénz valorizációját, az üzletekkel, vállalatokkal 
szabad megegyezést, a hdzmesteri állás megszüntetését
és a háziurak és házfölilgyelölc részéről tisztességes bánás- , 
módot követelnek. A 
fogadta, majd Illyés 
bizottsági tag szólalt 
rendőrtisztviselő több

— Házasság, lierger 
újságíró, a „Színházi 
órakor a VI. kerületi 
zasságot kötnek.

— Yes p o r ce 11 á n p n d er t ó 1 az arc* 
s z i n üdébb lesz és r ó zs á sa b I), az 
arcbőr tisztább, a hervadt voná
sok pedig eltűnnek. Ez a világ 
legtökéletesebb púdere. Kapható 
a földkerekségén mindenütt.

— Népopera - kávéház fényesen berendezve, uj vezetés 
mellett, szeptember l én megnyílik.

nagygyűlés a memorandumot el- 
/gtvda szociáldemokrata fővárosi 
föl, akinek beszédét a kiküldött 
ízben félbeszakította.
Ibolya és Lukács Gyula, az ismert 
Élet" szerkesztője, ma dóikon 12 

anyakönyv vezet óh ivat albán há-
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1925 augusztus 31. a Reggel
— A legszebb szimhóbim, Köhögnek. Be van 

esve az arcuk. A mellük horpadt. Alig von
szolják magukul. A nyomorúságnak, a. szenve
désnek egész nacionáléja föl van írva képü
kön, ruházatukon. A zalaegerszegi tábor 
lakosai ezek... Kétszáz tüdőbeteg ember, 
asszony. Ha még kót-hároni esztendővel ezelőtt 
arra jártál volna s odapillantottál volna a 
kocsi ülésről a tábor palánkjai mögé, ugyanezt 
a képet láttad volna: Köhögökct, vánszorgó- 
kat, hajlottakat, rongyosakat, gyötörteket, 
alvókat, nyöszörgőket. Embereket, akiken a 
szívnek meg kell esni. Betegeket. Akiket nyo
morúságuk fájdalmából, szegénységük ere
dendő bűnéből, egy ide bitangolt kórtól rájuk 
ragadt álomból, tudatlanságukból, csetlségiik- 
ből puskatussal, korbáccsal, csizmasarokkal, 
szembek öpéssel akartak kigyógyitani. Száz 
meg száz meg száz beteg köpködte ott a vért 
meg a könnyet. A zalaegerszegi tábor inter- 
náltjai... és beteg volt ott mindenki, igen, a 
doktorok, a gyógykovácsok, a dühöngő ápoló
legénység, az is beteg volt, egy súlyos lelki 
fertőzés áldozata. Magyarország internálta 
végre a pokolba, ahova való volt, az interná
lást. És ez valami fatális, valami megrendi- 
i'öen szimbólikus, valami szépséges peniten- 
ciázás: a veszendő, szenvedő szegényeket meg
menteni az életnek ott, ahol a pusztulás 
mészgödrébe s a gyötrelmek kígyós kútjába 
íaszigálták őket. De hajh, ha csak ennyi 
betege volna szegény szép Magyarországnak! 
És ha nem dúlna más valami, iíjmódi morbus 
hungaricus is ezen a valaha annyi boldog, 
édes nótát termeit szerelmes magyar földön! 
Ez csak egy Égerszög, ez a Zalaegerszeg, ahol 
kettőszáz sorvadásos magyar életet akarunk 
az egészségbe vis.szacirógatni. Mi lesz a lelki 
morbus hungaricus betegeivel, akik fertőzik

sorvasztják ezt az örökkévaló evőre, szép
ségre hivatott nemzetet? Égerszöget még. cser
szegi táborokat, mea-culpának, megtisztulás
nak, .javulásnak, ki gyógyul ásnak, fehér ba
rokkos, nemzeti zászlós, virágkertes napsütött 
táborait! Vezeklés Égerszögei, nyíljatok meg! 
összeterelni őket s vinni, nagy padokba ültetni 
s majd egy kicsi kabhedrán egy-cgy negyedik 
elomista magyar gyerek magyaráz nekik a 
hazáról, az isten parancsairól, a szív érzései
ről, az ember és a nemzet boldogságáról. Majd 
a táblára írja nékik bölcseink, nagyjaink 
igazságait és napról-napra szépen kihallgatja 
a nagy darab roeszinagyarokat Égerszöget a 
kurzus mámorosainak, könyveket nekik, a 
tudatlanoknak, ismereteket beléjük verni, 
lelkiismeretűt is: tanulják és tudják meg, 
hogy nem Túrán és Szíria van itt, hanem 
Magygi’or<szág, amelynek boldog, becsületes, 
hűséges, lelkes magyarok kellenek, hét és 
kétezer hét millió! Szedjék a kobakjukba, 
hogy a szeretet élet és boldogság, a gyűlölet 
aszály és halál.

— Éjszakai igazoltatás után párbaj. Tavaly 
december 16-án éjjel dr. Schcidcmann Imre 
ügyvédjelölt vállonfogta Balássy Zsigmond 
közoktatásügyi miniszteri számtanácsost és 
azt követelte, hogy a békésen, haladó Balássy 
igazolja magát. Természetesen szóváltás kelet
kezett a éjszakai igazoltató és a miniszteri 
számtanácsos között és a heves vit-a csattanós 
befejezést nyert: Balássy Schcidcmann Imrét 
arculütötle. Másnap lovaglás útra terelődött 
az ügy, Scheidemann provokál tatt-a Balássy 
Zsigmondot. Egy kaszárnyában vívták meg a 
kardpárbajt, amelyen az éjszakai igazoltató 
ügyvédjelölt megsebesült. Balássy Zslgmond 
ellen párviadal vétsége címén indult meg az 
eljárás és ügyében a bünletőtörvényszék dr. 
Krayzell Miklós táblabiró elnöklésével szer
fián tartja meg a főtárgyalást. Scheidemann 
lmréf — mert ő nem sehesitelíe meg ellenfelét 
— párviadalra való kiállás vétsége címén a 
büntető járásin rósúg külön vonja felelősségre.

— Napkurához csak Ship-vazclint használjon.
— Dollár. angol font óh svájci frank jelzóloglcölc.sünt 

5 évi időtartamra, évi 12 százalékon kamatt melleit folyó- 
nittat budapesti bérházukra óh mezőgazdasági nagybirto
kokra a Jtófh Bank .Jelzálogoszt.'ily a: Budapesten, Vil
mos csószár-ut 45. Al jntási éve: 1VÜG.
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(A Béggel tudósítójától.) A vasárnapi lapok 
megírták, hogy a Szabadság-téren szombat este 

.30 órakor egy autó összeütközött egy társzekér- 
rcl. A nyomozás újabb adatai szerint Nössner 
Oszkár egyetemi hallgató telefonon megbeszélte 
jóbarátjával, a nálánál hat évvel fiatalabb 
Pósa Lászlóval, Fosa Ernő, a Magyar Takarék
pénztárak Központi Jelzálogbankja ügyvezető 
igazgatójának 19 éves fiával, hogy autóval ki
rándulnak a ligetbe. A telefonbeszélgetés után 
Nössner Oszkár elment jóismerőséhez, Erdélyi 
Endre autókereskedőhöz a Vécsey-uteába és 
kölcsönkérte annak kicsiny, Bp. 23—477. számú 
Donctzedel-gyártmányu kocsiját. A kormány
kerék mellé baloldalon Nössner Oszkár ült és 
az autóval Pósa bankigazgató lakása elé haj
tott, a Tükör-utca 4. számú házához. Az autóba 
még hárman tiltok be. A soffőr mellé a jobb
oldalra Pósa László ült, mögéje a főülésro 
nénje, Gallatz Sarolta bankhivatalnoknő, aki 
mellett Pósa László édesanyja foglalt helyet. 
Az autót Nössner Oszkár indította el. Meg- 
gyujtotta a reflektort, mert sötét volt min
denütt és igy ért ki a Szabadság-térre, a 
Nemzeti Bank elé. Koromsötét volt a Szabad
ság-tér is és az autó baloldalán ülő vezető nem 
vette észre, hogy egy nehéz társzekér jön ol
dalt a Sas-utca felől. Az utolsó pillanatban 
tülkölt az autó és fékezett,

de már késő volt és az alacsony automobil 
összeütközött a társzekér kocsi rúd javai.

A két lovas nehéz társzekeret, amely lassú 
trappban haladt, Mozolán János kocsis haj
totta. Abban a pillanatban, amikor ő is meg
látta az autót, hirtelen megrántotta a gyeplőt 
és ennek az lett a következménye, hogy a kocsi 
rudja hirtelen a magasba emelkedett és ugyan
ebben a pillanatban történt a karambol.

Az alacsony autó elszaladt a kocsi vasvégü 
rudja alfttt és a vastag kocsirúd összetörte 
az autó szélvédő üvegjét, amely csöröm

pölve hullott szcrteszéjjel.

— Véget ért Stockholmban a keresztény egy
házak világkongresszusa. Stokholmból táv- 
iratozza A Reggel tudósítója: A keresztény 
egyházak világkongresszusa szombaton véget 
ért. A kongresszus tanácskozásainak eredmé
nyét kiáltványban fog'alía össze, amellyel üze
netet küld a világ egész kereszténységének. 
„Az evangélium alapján állva — úgymond —, 
kijelentjük, hogy a kimélotlen „mindenki 
harca mindenki ellen” helyét a tőke és a munka 
együttműködésének kell fölváltania. Csak igy 
jöhet létre az a szociális szellemű állam, 
amelyben munkaadók és munkások a munká
ban találják meg nagy föladatuk megvalósitá- 
sának eszközét." A záróülésen a svéd trónörö
kös beszédet mondott, amelyben kifejtette, hogy 
a keresztény egyház a legelső kell, hogy legyen 
a testvériesség és megértés terjesztésében. 
Ezenmód az egyház a nemzeteket és az osztá
lyokat is hozzá fogja segíteni ahhoz, hogy a 
régi előítéleteket és félreértéseket kiküszö
böljék.

— Borbélyrazzln n pesti kaszinókban. A budapesti 
borbályipartcstület nemrégen panaszos beadványt inté
zett a főkapitánysághoz, amolybcn olpannszolja, hogy 
a fővárosban, dacára n vasárnapi niunkaszünotnclc, több 
kasz.lnóban n borbélyok zavartalanul borotválják a tago
kat. Ezáltal a nyiltiizlcthclyiséges borbélyiparosoknak 
a kaszinókban dolgozó borbélyok tokintólyes kárt okoz
nak. Vasárnap délelőtt hét fővárosi kastinőba látogatott 
cl a rendőrség cllenőrltni, hogy a kaszinókban dolgotó 
borbélyok betartják-c a vasárnapi munkaszünetit. A 
rendőrség kiküldöttel a kaszinókban Is tárva találták a 
borbély műhelyeket.

— Vasárnapi eltűnések. A rendőrségen va
sárnap a következő eltűnéseket, jelentették be: 
Énekes János cipésztanonc Ütog-utca 23. szám 
alatti lakásáról, Virág József kefekötő, Dalnok
utca 27. számú lakásáról, Hevesi Sándor ze
nész 24 éves felesége Döbrcutel-tér 2. szám alól 
napokkal ezelőtt eltávozott és nem tért 
vissza. A rendőrség keresi őket.

vagy

Vétói
végett, valamint lakásügyekben 
sürgősen keressék föl Irodámat

j&szl fW

A nehéz, kocsirúd végigszántotta a haladó 
autót és a jobboldalon ülő két utast súlyosan 
megsebesítette. Az autó nyomban megállt, mert 
a kocsiban ülő bankhivatalnoknő hangosan 
fölkiáltott: „Segítség, mentők, mentők!” Meg
sebesült a hivatalnoknőn kivid Pósa Lajos, alti 
félig kábultan bukott előre. Csodálatosképen 
semmi bajulc nem történt az autó jobboldalán 
ülőknek, az autó vezetőjének és Pósa bank
direktor nénak. Az autóval nyomban a mentők
höz siettek, ahol bekötözték a megsebesülteket 
és azonnal a Szent István-kórházba vitték 
őket. Előkerült a kocsis is, aki nem gondolta, 
hogy a kocsi rudja súlyos sebeket ejtett. A ka
rambol „után úgy az autó vezetőjét, mint a ko
csist előállították a rendőrségen, mert pár óra 
elteltével megérkezett a szomorú hir a Szent 
István-kórházból, hogy

a fiatal Pósa László, aki a mentőkhöz édes
anyja támogatásával saját lábán ment be, 
súlyos koponyaalapi törés elszenvedés után 

a kórházban meghalt.
Súlyos sérülésével fekszik még a kórházban a 
bankhivatíüstoknő is. A szerencsétlen anyát is 
ki akarta hallgatni a rendőrség, de Pósáné két 
ízben is szívbajos rohamokat kapott az átélt 
izgalomtól. A rendőrségen megindult a vizs
gálat, hogy kinek a hibájából történt tulajdon
képen a baleset. Kihallgatták az összes tanu
kat, de helyszíni szemlét is fognak tartani este 
10 órakor a koromsötétnek mondott Szabad
ság-téren is.

Éjjel 12 órakor jelentik, hogy
Gallatz Sarolta bankhivatalnoknő állapota 

is válságosra fordult.
A bankhlvatalnoiknő, aki Pósa édesapja mel
lett ült az autóban, belső sérüléseket szenve
dett, amelyek, úgy látszik, katasztrofálisak. 
Gallatz Saroltát eddig még kihallgatni nem 
lehetett s nem valószínű, hogy cszémletét 
visszanyerheti.

— József főherceg autóbalesete a Krisztina- 
köruton. Vasárnap délután 6 óra tájban 
József főherceg Auguszta főhercegasszoinnyal 
nyitott autóján haladt a Krisztina-köruton, 
amikor a főhercegi autót a Karácsonyi-palota 
táján váratlan gumidefektus érte. A soffőr 
azonnal lefékezett és megállította a kocsit, a 
főherceg kiszállt belőle és percek alatt nagy 
embergyürü vette körül a főhercegi autót. 
A soffőr és a lakáj hozzáfogtak a defektus ki
javításához, József főherceg is segített nekik, 
majd beszélgetni kezdett az autóhoz érkező 
rendőrrel. Jó 10 percig tartott, amig a hibát 
rendbehozták.

— Pollid Sándor: „Világostól Trianonig.“ A Reggel 
l’etliő Sándor történelmi müvónok bírálatát múlt boti 
számában kezdte meg. A tanulmány befejező részét, 
anyagtorlódás miatt, lapunk legközelebbi számában adjuk.

— A m. kir. osztálysorsjáték folyó hó 28-án 
megtartott húzásán a legnagyobb főnyere
ményt, 1.000,000.000, azaz egymilliárd koronát a 
35.648. számú sorsjeggyel ismét a Török A. és 
Társa Bankház Rt. (Budapest, Szervita-tér 3) 
szerencsés vevői nyerték.
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Mit Keres még Magyarországon 
a Katonai ellenőrző bizottság 

TitKoljáK, hogy Guzzoni ezredes miről tesz jelentést Parisban
(A Heggel tudósítójától.) Félhivatalos jelen

tés hirt adott arról, hogy Alfredo Guzzoni 
olasz ezredes, a budapesti nemzetközi katonai 
ellenőrző bizottság vezetője, kedden hivatalos 
ügyben Parisba utazik. Ez az utazás a félhiva
talos jelentés szerint a szombathelyi afférrel 
áll összefüggésben, amelyre vonatkozólag an
nak idején ugyancsak illetékes helyről olyan 
közléseket adtak ki, hogy az a kormány meg
felelő nyilatkozataival teljes elintézést nyert. 
Annál meglepőbb tehát, hogy a lezárt szom
bathelyi incidens most újból napirendre kerül. 
A Reggel munkatársa a katonai szövetségközi 
ellenőrző bizottság körében tájékozódott afelől, 
hogy Guzzoni ezredest valóban a szombathelyi 
incidens miatt rendelték Párisba? Informáto
runk meglehetősen rezerváltan beszélt erről a 
kérdésről, sem meg nem cáfolta, sem meg nem 
erösitette Guzzoni ezredes párisi útjáról szóló 
híreket.

— A budapesti szövetségesközi ellenőrző 
bizottság eluöke már többször tett szemé
lyesen jelentést a párisi legfőbb hadi
tanácsnak, illetve a nagyköveti konferen

ciának
— mondotta —, amióta Magyarország a szö
vetséges hatalmak katonai ellenőrzése alatt 
áll.

Amikor fölemlítettük, hogy a magyar köz
vélemény idegesen fogadja a szombathelyi kí
nos affér fölfrissitését, azt a választ kaptuk, 
hogy

idegességre nincsen ok,
mórt az ellenőrző bizottság működése változat
lanul abban az irányban és azon keretek kö
zött folyik ma is, ahogy a békeszerződés alá

— Az uszodai borbélyra bízta értéktárgyait. 
Szombaton Szabó Ferenc vendéglős az Erzsé- 
bet-hid alatt levő férfiuszodában 5 millió koro
nát érő aranyóráját, láncát és ezüsttárcáját 
átadta a fürdőben alkalmazott Fülöp István 
50 éves borbélynak, hogy őrizze meg. A fürdő
ből ki jövet a vendéglős elfelejtette elkérni 
értéktárgyait. Vasárnap ment értük és akkor 
a borbély azt válaszolta, hogy már szombaton 
visszaadta az átadott értékeket. A vendéglős 
erre a főkapitányságon följelentést tett a 
borbély ellen, akit elő is állítottak és rövide
sen beismerte, hogy zálogba vitte a reábizott 
értéktárgyakat, 2‘/a milliót kapott értük és a 
kapott pénz javarészét elmulatta, őrizetbe 
vették.

— Hitközségi elnök választás Óbudán. Vasárnap nagy 
érdoklődés mellett folyt le Óbudán a zsidó hitközségi 
elnökválasztás, amelyet dr. Orova Zsifimond vezetett, A 
választás eredményét a délutáni órákban hirdették ki és 
eszerint nagy szavazattöbbséggel Kemény Lajos textil
gyárost választották meg az óbudai zsidó hitközség 
elnökévé.

— Szóváltás közben fejbeszurtak egy aszta
lost. A Szent László-ut 15. szániu ház előtt 
Geier Henrik 24 éves asztalos összeszólalkozott 
társaival. A szóváltás hevében valaki hirtelen 
fejbeszurta. A Kun-utcai kórházba szállítot
ták.

— Minden pénteken más-más cikkekből ad 25% enged
ményt a Fenyves Dezső Bt. Ha lapunk hirdetési rovatát 
figyelemmel elolvassa, már ma megtudhatja, hogy mit 
vásárolhat péntoken 25% engedménnyel a Fenyves Dezső 
Itt. áruházaiban. A cég egyéb áruinak olcsósága is Cgyc- 
l.cmrcméltó.

írása titán megindult. ......... . . , ., . ,
— Hát mit is csinálnak onok tulajdonképen,

milyen a szervezetük? — kérdezte A Reggel 
munkatársa. „ „ .

— A szövetsegesközi ellenőrző bizottság — 
felelte informátorunk — három focsopytbol 
áll, a katonai, hadihajózási es leghajozasi el
lenőrző bizottságból.. Legtágabb működési[ tere 
a katonai szövetségesközi ellenőrző bizottság
nak van, amely oly módon teljesíti föladatát, 
hogy

a hadügyi kormánnyal állandó összekötte
tést tart fönn

a békeszerződés katonai rendelkezéseinek 
végrehajtása tekintetében. A bizottság átveszi 
azon fölvilágositáisokat a hadügyi kormánytól, 
amelyek a katonai létszámra, a hadianyag el
helyezésére s annak gyártására vonatkoznak, 
ezen adatokat ellenőrzi és megküldi a honvé
delmi minisztériumnak a maga közléseit. A 
fegyverek után való kutatás a tudomására 
jutó egyéb adatok alapján a katonai szövet
ségközi ellenőrző bizottság működésében csak 
kis szerepet játszik. Mi a békeszerződés végre
hajtó szerve vagyunk, épp ugy,z mint a külön
böző döntőbiróságok vagy a Jóvátételi Bizottság 
és nem teszünk egyebet, mint a magyar hon
védelmi minisztériummal állandóan érintkezve, 
ügyelünk a szerződésben foglalt katonai ren
delkezések betartására.

Megkérdeztük ezután, hogy
meddig tart még Magyarország katonai el

lenőrzése,
amire azt a fölvilágositást kaptuk, hogy ennek 
eldöntése nem a budapesti bizottság hatáskö
rébe tartozik és a bizottság nincs az ellenőrzés 
időtartama felől tájékozva.

— Miért lett öngyilkos Mauthner Elemér 
bankigazgató? A Reggel beszámolt arról, hogy 
a múlt vasárnap Andrássy-uti lakásán tükör 
előtt homlokon lőtte magát Mauthner Elemér, 
az Országos Központi Hitelszövetkezet nyug
díjazott igazgatója. Azóta egy följelentéssel 
kapcsolatosan kiderült az a titok, amiért a rej
télyes öngyilkosságot elkövette. Halálának 
hírére két bank- és két magáncég tisztviselői 
keresték föl a Baruch Jeremiás céget és váltó
kat, valamint hónokat, mutattak be, mert ezek
nek az alapján Mauthner Elemér közvetítésé
vel nagyobb kifizetéseket teljesítettek a 
Baruch-cég számára. Baruchék megvizsgálták 
a fölmutatott okmányokat és azokat hamisnak 
találták. Nyomban följelentést tettek a fő
kapitányságon, még pedig „ismeretlen tettes** 
ellen azon a címen, hogy a hónokat és váltókat 
hamisították. A kihallgatott összes tanuk mind 
azt vallották, hogy a fölvett összegeket Mauth
ner Elemér inkasszálta és a hamisításokat 
nyilván ő követte el. A váltókra többszáz 
millió koronát, a hónokra mintegy 2000 dollárt 
vett föl Mauthner Elemér. Azoik a cégek, ame
lyektől ezeket az összegeket fölvette, a kifize
tés után a velük összeköttetésben álló Baruch 
Jeremiás céget s,zabályszeriien értesítették a 
kötött ügyletekről levélben, ámde ezek a köny
velési értesítések nem érkeztek el a Baruch- 
céghez, nyilván azért, mert az utóbbi időben 
gyakran ott tartózkodó Mauthner Elemér 
igyekezett ezeket a leveleket elfogni. Ezzel 
fejeződött bo a rendőri nyomozás és miután 
minden nyom egy halott ellen irányul, be is 
fejeződött a rendőri vizsgálat.

— Fölvételek az Omikc McnsAn. Az Omikc Mcnsa- 
ncademica vezetősége dr. Wciller Ernő ügyvezető alclnök 
indítványára elhatározta, hogy az egyetemek megnyi
tásával a McnsAt is megnyitja. Az elmúlt, évben 400 
egyetemi és főiskolai, hallft'ilö részesülhetett a Mannán 
díjmentes ellátásban. A fölvételi kérvények szeptember 
15-ig nyújthatók be az Omikc központi irodájába (VIII, 
Ilák őrzi-iit 17).

— Forduljunk mindennomü hltol- és financiális ügyben 
legnagyobb bizalommal hazánk békebeli legtekintélyesebb 
és legmegbízhatóbb bankcégéhez: n Róth Bankhoz, Buda
pesten, Vilmos császár-ut 45. Alapítási óvó: 1900.

NYILTTÉR

Nyilatkozat
Kondor Ernő dalköltő cégünk ellen a rendőr

ségen minden alapot nélkülöző, megtévesztő, 
hamis följelentést tett, amelynek egyedüli célja 
csupán az lehet, hogy cégünk jó hírnevét meg
tépázza. Kondor Ernő ellen rágalmazás miatt 
a bírói megtorló lépéseket haladéktalanul 
folyamatba tettük.

Bávd Ferenc és Fia
zeneműkiadók

IV, Kossuth Lajos-utca 4

— Holt szezon. Szürke, poros, esetleg vizes 
nyár és ha megkérded embertársadtól, hogy 
mi történt, álmosan felöli, hogy semmi. Semmi, 
magyar semmi, turáni semmi, ha úgy tetszik, 
holt szezon, csönd, tespedós. Mindenütt a vilá
gon minden él, liheg, zihál és dolgozik, az 
emberek építenek, föltalálnak, szerveznek, 
belebuknak, újra kezdenek és ezer probléma 
viliódzik minden külföldi újság hasábjairól 
szemünkbe. Sztrájk, munkanélküliség, kultúra, 
művészet, gazdaság, hajózás, vasút, rádió — 
és Ausztria Salzburgba csöditi a fehér emberi
séget és München a Festspiclhausba, és párisi 
kiállítás és Maharadzsák, szent év, szerződé
sek, Kina, kivitel, piac, ántánt. kisántánt. 
A belpolitikában pedig építés, gründolás, ezer 
szakkérdés, iskolák, múzeumok, rokkantügy, 
higiénia, tüdővész, északi sark és rotáros hajó, 
— mind csupa eleven tény, szenzáció, köz
érdekű hir, a közvélemény bő mindennapi táp
láléka. közszükséglet, élet. Csak Magyar
országon halott a szezon, mihelyt Kuna P. 
András vakációra megy és Magyarországon 
üres az újság, mihelyt Zsirkay nem aforiz- 
mázza tele és Klebelsberg fu.rkálásai közben 
pihen. Ha nincs hir arról, hogy ki kit akar 
elgáncsolni cs ki akar kinek a bársonyszékébe 
ülni és hogy milyen kisüstöt kapnak a kis
gazdák és volt-e Nagy Ernő kommunista és 
volt-e ellenforradalmán Pékár, ha nincs ilyen 
hir, akkor nincs semmi, akkor itt holt szezon 
van és minden érdeklődés pauzái és a szer
kesztők hajukat tépik, ha egy kis családiriás 
neon lép közbe cnyhitőleg. Vájjon vették-e 
észre szemlélődő magyarok, hogy ilt megáll 
az élet, ha a parlament szünetel és azontúl, 
hogy a képviselők mit mondottak személyes 
kérdésben, itt a közvélemény egyéb táplálékot 
neon ismer? Holt szezon, amely azért halott, 
mert itt csak a pártpolitika él, magyar szezon, 
amely azért magyar, mert ilyen nincs sehol 
másutt a világon.

— Megszökött 4# millióval. Harrach Ottó kispesti 
ingatlanforgalmi irodatulajdonos följelentést tett a rend
őrségen Schmcnd Sándor volt gazdasági fölügyelő ellen, 
akit azzal vádol, hogy 40 milliójával mogszökött. A föl
jelentés szerint- Sohmend 100 millió koronával társul fo- 
yadta Ifarracht a tahi mümalom bérletéhez, do Harrach 
csak 40 millió koronát fizetett le. viszont rájött arra, 
hogy Scbmendnck nem volt joga társat venni a malom
hoz. Erre viszakértc a 40 millió koronát, do nem kapta 
vissza. A följelentés után kitűnt, hogy Schmcnd Tabról 
ismeretlen helyre távozott.

— A járdán aludt egy körözött tolvaj. A 
Miksa-utcán a rendőrőrszem vasárnap éjszaka 
a járdán mély álomba merülve talált egy em
bert. Kiderüli, hogy az illető Kovács János, 
akit az egri törvényszék lopás miatt köröz. Le
tartóztatták.

— Frcud Béla — kormány főU^iúcr.os, A kormányzó 
Kreud fíéldt, a környei „Hunyária" klís'zénbátíya tulaj
donosát kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki. Frcud 
Bélát kitüntetése alkalmából számosán üdvözölték az or
szág minden részéből, köztük az egyenruhás bányászok, 
Krístufek bányaigazgatóvul nz élen.
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1925 augus:.'. aRegQEL
— Súlyos vasárnapi mótorkorckpárbalesetek. 

Vasárnap két súlyos motoros baleset történt. 
Székely Lajos 42 éves részvénytársasági igaz
gató, aki a Pannonia-utca 10/b számú házban 
lakik, egy, rokonával rándult ki mótorbicikli- 
jén. Mátyásföld közelében nekiszaladtak egy 
oszlopnak és az oldalkocsiban ülő Székely La
jos súlyosan megsebesült. Eltörött a jobb- 
kulcscsontja, a jobbeombosontja s a mentők 
súlyos állapotban szállították a Rókus- 
kórházba. — Ugyancsak motoroson érte bal
eset dr. Szlanések János 27 éves élettani 
asszisztenst, aki motor kerékpár  jóval össze
ütközött egy automobillal és súlyos agyrázkó
dást szenvedett. Sztancsek dr.-t is a Rókus- 
kórházba szállították a mentők.

— A makói rokkantak zászlószontolése. Nagyszabású 
iinnopsóg keretében tartották meg a makói hadirokkan
tak zószlószentolósi ünnepségüket, amelyen József fő
herceg is megjolont, aki az üdvözlőbeszédek után meleg 
és szeretetteljes szavakkal köszöntő meg a fogadást. 
Adja Isten — mondotta —, hogy az orszdfj mielőbb meg
adhassa a hadirokkantoknak, mindazt, amit meyőrdcmcl- 
nek. Ez azonban addig nem történhetik meg, amíg ha
zánk csonkán, szétdaraboltan fekszik, vérzik és anyagilag 
tönkre van léve, A mai állapot intő szó legyen, hogy 
dolgozzunk cs az a szent gondolat hasson át mindannyiun
kat, hogy: Mindent a hazáért!

— Gépügynökök becsapták a szegedi gazda- 
kai. Szegedről jelenti telefonon A Heggel tudó
sitója: A Szeged körüli tanyákat még az ara
tás előtt elárasztották egy budapesti mező
gazdasági gépeket árusító vállalat ügynökei, 
akiktől a gazdák azzal a kikötéssel rendeltek 
különböző gépeket, hogy a vételárat részletek
ben, a termés betakarítása után fizethetik meg. 
Az ügynökök az üzlet megkötésénél minden
féle kedvezményt ígértek, de amikor a szállít
mányok megérkeztek, a teljes vételárat után- 
vétclczték. A. gazdák ezért nem akarták át
venni , a megrendelt gépeket s a dorozsmai 
állomáson most a mezőgazdasági gépekkel 
megrakott vagonok egész sora vesztegel. Az 
eladó vállalat port indított a gazdák ellen, 
akik viszont csalás címén följelentést tettek a 
részvénytársaság és annak ügynökei ellen.

— Szerencsétlenül Járt kisgyermekek. Az üllői-utón. 
Kispesten, vasárnap délelőtt egy tehcraulomobil elütötte 
Uccht László t éves kisfiút, akit a mentők a Szcnt- 
István-kórházba vittek. A kisfiú a kórházban meghalt. 
A rendőrség a gondatlan seffőr ellen megindította az el
járást. — Lőrincz József raktári munkás Magda ncvil /< 
hónapos leánykája és Varga József rendőr Gyula nevii 
2!6 éves fiacskája vóletlenségböl lapkövet, ivott. Mind
két gyermeket, súlyos állapotban szállították a Szent 
István-kórházba.

— Leesett a paradicsomosknestrÖl és ször
nyethalt. Róth Fáni 66 éves háztartásbeli asz-' 
szony a Teleki-téren paradicsomot akart vásá
rolni egy parasztszekérről. Fölkapaszkodott a 
kocsira és válogatni kezdett a paradicsomban, 
de hirtelen elvesztette az egyensúlyát, leesett 
a kövezetre, oly szerencsétlenül, hogy ko
ponyatörést szenvedett és rövidesen kiszenve
dett.

— Razzia volt vasárnap a beteges hajlamú férfiak 
találkozóhelyein. Különböző érdekek szempontjából, 
amint ismeretes, a rendőrség nyivántartúst vezet nz 
utóbbi esztendőben megsokasodott bctcgcshajlamu férfiak
ról. Titkos és nyílt találkozóhelyeken állandó razziát 
tartanak és ilyen razzia volt vasárnap hajnalban a 
Liget környékén és az Erzsébct-tércn. Harminc férfit 
kisérlek be a detektívek a főkapitányságra, ahol nyilt’dn- 
lartásba vették adataikat.

— Bogyszakadckba zuhant egy égő röpülő
gép. Dongioból (Tesszin) jelentik: Egy isme
retlen nemzetiségű röpülőgép égve, egy hegy
szakadékba zuhant. Részletek eddig nem ér
keztek.

— Makkay Mihály énektanár, a világhírű Broggi és 
C'ottogni volt tanítványa, olaszországi útjáról vissza
térve, működését szeptember 1-én megkezdi. Jelentke
zés délután 2—3-ig és esto 6—8-ig VII, Ncfelejts-utca 
■II. II. 17.
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Részletfizetésre is
1 Vidékloknok képes árjegyzéket fizetési feltételekkel J 
a .3000 koronn bélyeg ellenébon küldünk

A nyolcvanéves Keszler Józsi bátyánk, 
akarva nem akarva nyilatkozikFaludi Jenőről és a ravasz Kohner báróról, a gügyögő Bajor Giziről és a „Csortos-gyerek“-ről, valamint az uj színházi szezon kilátásairól

(A Reggel tudósítójától.) Keszler József a 
napokban lesz 80 éves. Ebből a 80 esztendőből

fél évszázadot
töltött a színházi kritika ítélő székében. Kúriai 
elnöke ő a magyar színházi bíráknak, bozon
tos, fehér fejét mintha Rodin mintázta volna, 
amint ott ült óvről-évre félhomályos téli dél- 
előttökön a színházak főpróbáin, csillogó, dió
barna szemelt a színpadra szögezve, áhnélko- 
dón, vagy szolid elnézéssel szempilláit le
hunyva. A magyar színházi kritikusok ezüst-, 
hajú, szinestollu nesztora hossza hónapok óta 
nem jelenik meg bírói emelvényén, a magyar 
színházi fórumon.

Beteg.
A Siesta-szanatórium 11. számú szobájába köl
tözködött íróasztala mellől s toll és tinta 
helyett virágok és orvossá,gos üvegek között 
tölti arany napjait. Itt kerestem föl ezt a 
<80 esztendős vidám ifin embert. Morfondírozva 
tiltakozik az ünnepeltelés ellen, dörmög és 
pattog, protestál és hajcibálást ígér. És főleg 
semmiről sem akar beszélni, reminiszcenciák
ról pláne nem, ó, dehogy is, hova gondolok, 
az Ő öreg barátai és pályatársai, akiknek el 
van kötelezve, irgundum-burgum, még meg-' 
köveznék. Nem is tud ő semmiről semmit, 
ősz óla. tájékán sem volt színháznak, üdvözöl- 
teti A Reggel-i, maid egyszer, máskor, jobb 
kedvvel, jobb időben, felsőbb engedéllyel. 
Mondom neki csöndesen, hogy pedig nagyon 
megváltozott ám minden a színházak körül, 
szétszedték az Uniót, az utolsó darabot, a 
Magyar Színházat, épp tegnap este választot
ták cl az anyatesflől. Keszler bácsi simán rá
szalad az aknára, észre som veszi, hogy meg
kérdezi :

— Ki. az igazgató?
— Mondom neki, hogy Neumann és Faludi. 

Faludi Jenő a művészi igazgatója a Neumann 
Dezső szí uh ázán ak.

— Tyű, a kutyafáját, hát Faludi Jenő? 
Nahát, kedves fiam,

ezt én már tavaly megmondtam neki, 
hogy igy lesz. Edlachban kúráltam magam 
akkoriban húrom hónapig, egyszer csak meg
érkezett Falud'i, aki elmondta nekem,' hogy 
megvásárolta az Uniót és hogy az milyen jó üzlet 
lesz. Sétálgattunk a parkban föl-alá cs amikor 
megkérdezte, hogy mit szólok a dologhoz, azt 
kérdeztem tőle, hogy „mond csak édes Jenő 
fiam, hát hogy gondolod te azt, hogy jó üzlet 
az Unió, amikor az a ravasz Kohner báró túl
adott rajta?" Azt felelte erre Faludi Jenő, hogy 
úgy vette az Uniót, mint az ócskavasat Hat 
objektum, fizetett pedig az egészért G0.000 dol
lárt. És hogy ez nem pénz érte. Nem akartam 
indiszkréciót elkövetni, mert nem szeretem a 
barátaimat busitaní, hát én bizony meg nem 
kérdeztem Faludi Jenőtől, hogy „hát aztán 
mennyi teher van azon a hat objektumon, amit 
te fiO.OOO dollárért vásároltál*'. Hanem fölsorol
tam neki, hogy elvitt a Nemzeti Színháztól egy 
színészt, két vagy három napi millióval, a Víg
színháztól vagy három színészt, elvitte Bajor 
Gizit olyan fizetéssel, amilyenről, az ükapái sem 
mertek volna még krajcárokra visszavalori
zálva sem álmodni. Mert jó színésznő, Igazán 
jó színésznői és csinos leány is Bajor Gizi, 
(léhát, tudja Isten, van a hangjában vala-mi kis 
gügyögés, egy kis nyafka, édes kisleányos si
ránkozás: ,.ja das muss mán ja billigcr kriegen!" 
Vagy ott van az a Csortos-gyerek. Hát annyi 
pénzért, amennyivel őt is megfizették, nem 
vesz a publikum tőlük művészetet. Ennyiért 
nem! Hát hogy akarod te, édes fiam, Faludi 
Jenő, igy megkeresni azt, amit kifizetsz, arról

Az idei évad első nagy műsora!

A VÁGYAK ASSZONYA
Regény a festett világból 7 fejezetben

A párisi Casino do Paris nagy revüje filmen 
(Lloyd Film)

SORSOM CORDA!
A szerelem hajótörljttei. Dráma 7 fiilvonásbnn

Az amerikai filmművészet slágere 
(l’r'ijeetográf Film)

ROYAL APOLLO
Előadások 5, '/i8 éa Vilii órakor 

nem is beszélve, hogy a befektetett tőkének 
csak egy kis hányadát is interesnek megkeresd. 
Azt felelte orré Faludi Jenő, hogy hát az első 
évben nem is fogja megkeresni, de majd a má
sodikban. De volt a hangjában valami mély, 
bizonytalan, sötét mellékzönge, amiből láttam, 
éreztem én rögtön, hogy ő se nagyon hiszi azt, 
amit mond. Na, mondtam neki, hát ha igy gon
dolkozol, akkor jól van, adja Isten, hogy a re
ményeid beváljanak. Nem mondtam meg neki, 
hogy én nem nagyon hiszek benne. Most aztán 
szétválasztották az Unió színházakat, külön- 
kiilön szépen kisubickolták őket. No, do édes 
öcsém, azt kérdem én most tőled, hogy

hát a közönség zsebét kisubickolták-e?
Szilágyi Dezső mondta meg egyszer magának 

a királynak, hogy: Fölséges uram, minden 
hatalom forrása a nép. A király azt felelte 
erre: Ja, aber ich hab doch merne Armee. Azt 
felelte erre Szilágyi Dezső, hogy az Armee 
hatalmának forrása is a népben van, de bizony 
a parlamenté is — do még Felségedé is. Azon- 
képon: minden színházi, boldogulásnak forrása 
a közönség zsebe. Amig azt ki nem subickol- 
ják, amig a gazdasági helyzetet meg nem vál
toztatják, amig a közönség zsebét valamilyen 
,.Zauberruto“-val, va rá,zs vessző vei mog nem 
érintik, hogy attól megteljen milliósokkal, de 
nem ám holmi olaszliszkai milliósokkal, addig 
nem hiszek a színházi üzletben és nem látok a 
színházban üzletet. Mert, nézd csak, kedves 
öcsém, a Nemzeti Színházhoz targoncákon 
küldi az állam a pénzt, mert deficitje van. A 
Nemzeti Színház, az ország intelligenciájának 
színháza, nem aktív. És ott van a Vígszínház, 
ez a gyönyörű, négyoldalról szabad, tiszta, 
Ízléses, finom épület, az amerikai Blumentbal 
a gazdája, akinek a zsebe dollárokkal van tele. 
Hát, ha ez a két színház, amelyik közül az egyik 
igy alá van támasztva financialiter, a másik 
meg moralifer — nem tud reüzálni, hát akkor 
mi lesz a többiekkel? Erre felelj nekem, ked
ves öcsém! Igaz:

a közönség segíthet sok mindenen — 
időlegesen!

Belebolondulhat egy darabba, mint ahogy 
bclcbolondult az „Antóniádba. Ok nélkül, mert 
az „Antónia** sem a legendának, sem a törté
netnek meg nem felel. Kedves fiam, adja az 
Isten, hogy a direktoraink reményei teljesül
jenek, deltát az auspiciumolz nem nagyon ked
veznek a reményeinknek. Mert hiába, a szín
házi üzlet is csak — üzlet, amelynek meg
vannak a maga alapföltételei s ennek

az üzletnek a legfőbb alapföltétele, hogy a 
közönség zsebében pénz legyen...

így állnak a dolgok, kedves fiam, most pedig 
menj szépen haza, mondd meg Lázár Miklós
nak, hogy szépen tisztelt etem. deltát be
szélni nem beszélhetek, nem is irhatok, de még- 
csak nem is diktálhatok egy szót sem, mit 
szólna hozzá a lapom..."

Ebbe azután bele is kellett nyugodnom s igy 
bizony interjú nélkül kellett eljönnöm a fehér
haju Józsi bácsitól, a Sicsta-szanatóriumból.

Egyed Zoltán

és e mellett valóban öletó 
ez a „Franck“...
nélkül itélünk-e

a kávédarálővalM kérjenek

Tiszta... 
ízletes

a ■ •

Vájjon kellő alap 
mindig és minde

nütt ily bizto
san?... Miért 
nem hagyják ma
gukat okosan 
számi tó háziasz- 
szonyok azon 
szokásuktól e 1- 
téríteni, hogy 
hangsúlyozottan 
„valódi

Franckot

a
■waMWaavwaBB' vi ivipidíVMiiR «jp*TannlszBtők 240.000 K-ióI Kertész II

VI, Antfr A««y*ut 39. sa.



10 1925 augusztus 31.aReggsl.
Cegléden a kormányzó jelenlétéi i megnyi
tották a Faluszövetség századik kiállítását.

Cegléd, augusztus 30.
(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap • délelőtt 

nyílt meg ünnepélyes keretek között a Falu
szövetség századik kiállítása. A város 
az ünnepségek alkalmából nagyon moz
galmas képet mutatott. A kormányzó 
különvonata délelőtt 10 órakor érkezett Ceg
lédre. A katonai előkelőségek jelentkezése után 
dr. Sárkány Gyula polgármester üdvözölte a 
kormányzót, aki válaszában arra kérte a város 
közönségét, hogy őrizze meg az egyetértés szép 
erényét. A kormányzó a pályaudvarról 
gimnáziumba, a kiállítás színhelyére 
látott, ahol Schandl Károly államtitkár 
zölte. A kormányzó megnyitóbeszédében 
emlékezett Cegléd népének „földhöz 
ragaszkodását", azután igy folytatta:

— A magyar rög szeretőiétől áthatott szivemnek kevés 
dolog fáj jobban mini az, ha az örökölt, vagy kitartó 
megválás jelenségét kell látnom. Hála Istennek, népünk 
mcgválsd jelenségét kell látnom. Hála Istennek, népünk 
széles rétegeibon a földhöz való ragaszkodás érzése még 
nem lazult meg. Cegléd népe pedig ezen a téren különös 
elismerést érdemel.

Több mint egyórás körséta után hagyta el 
a kormányzó a kiállítás területét és kíséreté
vel az ipartestület épülő kulturházáboz hajta
tott. Az ipartestület nevében Rónai János 
ipartestületi elnök mondotta az üdvözlő beszé
det, amelyre a kormányzó a következőképen 
válaszolt:

— Mai szegénységünkben legnagyobb tőkénk nemzeti 
kultúránk. Ezt senki sem veheti el tőlünk. Törhetetlen 
akarattal, minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy 
a mi nagy szellemi tőkénket, nemzeti kultúránkat meg
őrizzük, sőt azt minél gazdagabbá, értékesebbó tegyük.

Délután 3 órakor volt a JZOFZí-sporttelep 
ünnepélyes fölavatása. Miután a mintegy 
500 versenyző fölsorakozott a kormányzó előtt, 
dr. Zsilinszky Endre országos elnök lépett elő 
és üdvözölte a kormányzót.

— Mi — mondotta Zsilinszky — akik itt az imént kettős 
rendekben elvonultunk, egységes akarattal törünk kitű
zött célunk felé:

visszaadni a sportot mindon testi és lelki értékeivel 
és hatalmával annak, akit az ebben az országban 
egyedül illethet meg, a magyar fajnak s beállítani 
a sportot, megtisztítván n beléragadt idegen üzleties 

szellemtől, ■ "
a legélesebben körvonalazott nemzeti célok szolgálatába. 
A politikába nem ártjuk magunkat, de ha belső vagy 
külső ellenség próbálná bontogatni az uj nemzeti Magyar
országnak ama alapköveit, amelyeket Főméltóságod ra
kott le,

a fő
haj- 

iidvö- 
meg- 
való

vígjára
Jogi szigorlatokra, alapvizsgákra, állnmszámvitclre, 
kettős könyvelésre, közgazdasági egyetemi vizsgákra 
előkészítünk. Jegyzetbérlet. Beiratás előtt tanács
adás. Prospektus.
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FőmóltósAgod egyetlen Intésére sorakozót
fogy*

akkor én ----------
fuvatok és ott leszünk valamonr.ylcn a gáton, 

verek liíjján, fölemelt ökleinkkel.
Magyarország kormányzójának életéro és müvére: 
Bzoros „Huj, huj, hajrdl“-t.

Ezután a kormányzó intézett beszédet 
vonult versenyzőkhöz:

_ Régen. amikor a magyar nyelv jogaiért kellett küz
deni: szálló ifiévé vált, hogy nyelvében él a nemzet. Ma 
már, amidőn erről az oldalról nem fenyeget veszély, 
rájöttünk arra, hogy a nemzet voltaképen szellemében 
ős erejében él. Nemzeti szellemről, nemzeti erőről pedig 
csak ott lehet szó,

ahol a nemzeti eszme

liárom-

a ki-

a nemzőt életének minden 
vonatkozását áthatja.

Ezután megkezdődött az atlétikai es torna
verseny. A kormányzó hosszabb időt (öltött a, 
versenypályán, majd az allojnasra hajtatott 
és visszautazott Gödöllőre.

Radó Sándor, a „Kemál-Radó" nyilatkozik 
R Reggel-nek párisi tapasztalatairól

„P L. M.“ cimii oprettet; ez egy expresszvona- 
lon játszik.

Előadás: kaposvári nivó.
Hol vagy Páris? kérdeztem újból magamban, 
nyaralsz? Most még csak az operára voltam 
kiváncsi, elmentem a Kómikai Operába, meg
néztem „Lakiné“-t ós a „Parasztbecsület* -et s 
elhatároztam, hogy a többi estéimen — -vacso
rázni fogok. Azt hittem, földöntúli , nívót ka
pok, erre kaptam egy szép, összevágó — sze
gedi előadást.

Hogy jönnek ezek a színészek hozzánk?
Arról nem is beszélve, hogy ilyen zsánerű 

kuptéénekes, mint amilyen én vagyok, egész 
Parisban nincsen! Voltam a Floridában is. Itt 
pezsgőt muszáj rendelni. 120 frank. Első saját 
pczsgőrendclésc életemnek, örök emlék! Voltam 
a Louvreben, megnéztem a milói Vénust,

Lábass Juci jobban tetszik.
Megnéztem Napóleon sírját is: Salamon Béla 

jutott eszembe.
— Miért?
— Istenem, mindnyájan halandók vagyunk. 

A Pére la cliaise-ben is voltam, megnyugtatom 
a pestieket: nem lokál — temető!

— Na és a nők, az édes kicsi párisi nők?
Radó elkomorodik. Kis szünet után elborulva 

feleli:
— Nagyon elegánsaik, de nem szépek c>s egy 

hallatlan hibájuk van...
— És pedig?
— Anyagiasak, feleli Radó fölhúzott szemöl

dökkel, villogó szemekkel.
— Na és Dénes Oszkárral mi volt? ö mit csi

nált Parisban?
— Én nem is láttam. Később hallottam, hogy 

ő Bécsben maradt, a párisi képeslapokat egy 
barátjával küldette el Parisból. Dilettáns em
ber, nem is való neki a világ fővárosa. . (e. z.)

(A Reggel munkatársától.) Méltóztatnak 
tudni, ugyebár, hogy Radó Sándor kicsödai 
Radó Sándor középtermetű, göndörhaju, zö
mök, fiatalember, foglalkozására nézve kuple- 
énekcs s többek között arról nevezetes, hogy 
ő népszerűsítette Pesten Komái pasát a török 
szabadságharc lánglelkü hősét egy kupiéval, 
amelyet annak idején simmizve énekelt egy 
kabaréban. Később még nagyobb nevezetes
ségre tett szert a híres „banán. -kuplejavaí, 
amelyet azonban a rendőrség betiltott, Radó 
szerint azért, mert egyre növekvő népszerűsé
gének akart ilyen módon gátat emelni. Radó 
Sándor a nyáron arról értesült, hogy konkur- 
rense, Dénes Oszkár, a Royal Orfeum kuple- 
énekese Párisba készül, acélból, hogy publiku
mát a jövő szezonban párisias produkciókkal 
kápráztassa el. Radó Sándor, aki szerint Dénes 
csak „dillctáns“, természetesen azonnal szin
tén jegyet váltott a párisi expresszro s két 
hetet töltött a világ fővárosában. Tapasztala
tairól szóról-szóra a következőkben számol be 
A Reggel hasábjain:

— Párisba részint azért mentem, mert vágy
tam frissesség, uj életkedv, színek és uj per
spektívák után, zsánercmet és színpadi egyéni
ségemet illetőleg. Azt akartain megnézni vi- 
lágnézletben, hogy ón mit érek, mit tudok ós 
hogy mit tud egy ilyenszer ü előadó, mint én, 
Páriában? Fölültem tehát a vonatra ós másnap 
leszálltam a gárdeleszten. Első este megnéz
tem a Casino de Paris nevűjét, a „Bonjour 
Paris!“-t. Mát azt kérdeztem magamtól:

Hol vagy Paris, mit tudsz Paris?
Nokeni nem elég a 60 nő, nem elég Parysis, 
én sokkal többet várok tőled, Párisi A revü 
egyáltalán nem elégi tett ki. De még vártam. 
Másnap a Pallace-ban Rakhel Mellért néztem 
meg. Hasonlít Bajor Gizire, művészettel éne
kel,' de világhírét nem érdemli meg. Nem hoz 
extázisba! Tetszik, tapsolok neki, de egyébként 
semmi különcfc! Y vette Guilbcrt-re tisztelettel 
kell nézni, de Medgyaszay Vilmára büszkébb 
vagyok. Kiváncsi voltam az operettre is, 
megnéztem tehát a Boufs Párisiénne-ben

I

BRILLIANSOKAT OSaXKktS
■ i*   ——!!.i ■ —■ drágábban veit.

C-vAlr <nltj ETmvSI Király ■=•« Tel. s J. 105 — 35 
•SwR’KIj fcBiiS® utca ■ (Tcréz-tcinpl. szemb.)

oarcüení itáíhi, 
Barettem ttátíal, 
Barettem hónai, 
Baretten! háltál, 
Barettem háttal,

50 c..? széles
58 cm széles
78 cm széles
100 cn. széles
105 cm széles

K
K
K

ti

K 
K 
K
K
K

40
45
65
80
00

Padlőkárpift
Linói-um mellett a legjobb padlóburkolat 

KülönlÉle gyönyörű mintákban
Futászönyeg bordűrre], 45 cm széles . . 45 K
Faíószönyeg bordűrrel, 58 c.m széles . . 55 K
Fuiószöuyeg bordűrrel., 68 cm széles . . 70 K
Futászöny^g bordűrrel, 91 cm széles . . 93 K
Egyszínű, barna, in’-ként . . 10G K-tól följebb 
Mintázott, m’-ként.............109 K-tól följebb

■:>

$ Szihw@gek
Velour plitas ebódíöszönyeg 
Velőm plüss ögyelö 
Fii tó szőnyeg, primo.............
Fulószőnyeg, príma..............
Príma mohéit serzlonáívetO

mí 24, W, Eizsébet-kOnit 28, v, LipőHtörsit 24, BX, fereiiG-ltörirt 36 
DEBRECEN öYÖR

4 4

Möí és férfi

87 cm széles ..............   . ,.................. un
100 cm széles .................... ,..................  . 95

M

Etámln, művészi kivitel ien, teljes ab
lak, 2 szárny, 1 drapéria................... 165

FalVédők, gyönyörű gobelin mintákkal 280
RMcttávínzon, maíraehuzoí (grádli) 

nagy választékban

200'300 1.495 K
56/116 160 K

65 cm 85 K

85 cm 45 K

1.100 K

K

K

gumikabátok
nagy válaszíékban, rendkívüli olcsó órban 

Drapjr ós zöld színben ........................
Double*kabáf, a két szóvetrész közöli 

gumizva . . .*......................................
Szöveíszerü kából .............................

395 K

550 K
650 K

SarnHur&k, átvetSk, asztalterítők, butorszőve- g«A . . .
tek és kőkuszszőnyegek nagy válssztőkban ® ilO" ®S SarCipOK •

Árak ezer 
koronákban
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„Kezdjék a gyilkos upak!t(
(A Reggel munkatársától.) A drágaság 

nemcsak a magyar glóbusz problémája. Végig, 
egész Európán pusztít ez a nagy veszedelem 
s minden ország a maga módja szerint próbál 
védekezni . ellene. Angliáiban nagy áldozatok 
árán akadályozta meg a konzervatív kormány 
a szénmunkáisok munkabérének leszállítását. 
Németországban a kancellár elnöklete alatt 
külön nagy bizottság ült össze a drágaság 
enyhítésének a tanulmányozására s a német 
kormány, amely igazán nem mondható se 
radikálisnak, se destruktivnek, igen komolyan 
megfenyegette a nagyipari, szervezeteket, 
hogy eszükbe ne jusson az árakat emelni.

Végig egész Európán hullámzik a nagy 
mozgolódás, amelynek végső célja az árak 

leszorítása a háború előtti színvonalra.
Magyarországnak megvan az az előnye, hogy 
hála nagyszerű termésének és áldott földjé
nek, az élelmiszerek ára a termelőnél ma már 
nagyjában leszállt a béke színvonalára s a ma
gyar drágaság problémája ma már egysze
rűbb és könnyebben áttekinthető, mint bár
mely más országban, úgy, hogy minden elfogu
latlan szemlélőben joggal támadhat föl a 
kérdés:

Miért éppen az élelmiszerek drágasága 
ellen akar hadakozni a kormány?

Miért éppen a pesti vendéglős és kocsm'áros 
árait akarja letörni? Hiszen a magyar drága
ság problémája nem az árakban keresendő, 
hanem egészen másutt! Ha a magyar élelmi
szerárakul egybevetjük egy neutrális, állam 
élelmiszeráraival, pékiául a svájci árakkal, 
rögtön nyilvánvalóvá, lesz, hogy a cukrot 
kivéve, mélyen alaéta vannak a magyar kis
kereskedelmi árak a világpiaci áraknak. 
Svájcban egy kiló marhahús ma 50.000 korona, 
a disznóim* kilója ugyanannyi, a disznózsír 
kilogramónként 50—52.000 koronába kerül, a 
kenyeret 8000 koronáért árulják a zürichi 
pékek, a vaj a tehenészetéről hires Svájcban 
sem olcsóbb 85—00.000 koronánál kilónként, 
csak a cukor olcsóbb, nem kerülvén többe 
12.000 koronánál, azaz 33°fo-kal olcsóbb, mint 
nálunk. A különbség a magyar és a svájci 
élelmiszerárak között csak az. hogy Svájc im
portra szorul, élelmiszereinek legnagyobb ré
szét igen magas arányú szállítási költség 
terheli és

ami a legfőbb: a svájci munkás és hivatal
nok, ez iparos állam lakosainak nagy 

tömege meg is tudja fizetni ez árakat.
A svájci munkabérek valorizálva vannak, 
nemcsak számszerűen, vagyis aranyérték sze
rint hanem áruérték szerint is, a svájci ember 
a fizetésén- ugyanannyi kenyeret, szalonnát, 
cukrot, ruhát és cipőt tud venni, mint a 11 év 
előtt húzott fizetésén. S akármerre fordulunk, 

nem is a boldog semleges országot vesszük 
példának, hanem akár Romániáé, akár Cseh
országot, akár Ausztriát, amely a háborúban 
épp úgy vereséget szenvedett, mint mi s ugyan
olyant ha ugyan nőm sokkal nagyobb nehéz
ségekkel küzd, mint mi, ugyanezt az ered
ményt érjük el. Romániában jóval alacsonyab- 
bak a munkabérek és a fizetések, mint nálunk, 
de összehasonlíthatatlanul olcsóbbak az élel
miszerek és az iparcikkek is. Ausztriában az 
élet drágább, mint nálunk, de 30—75%-kal ma
gasabbak a fizetések és a munkabérek is.

Itt van a drágaság igazi magva.
Ez a szörnyű szakadék, amely a , világpiacra 
törő árak és az európai munkabérek színvo
nala alá szorított jövedelmek között tátong. 
Valljuk he, a pesti kocsma ma olcsóbb, mint 
1914-ben volt.

Tiznegy évvel ezelőtt 2 koronán alul nem 
lehetett sehol sem rendesen megebédelni, 
pedig 2 aranykoronáért ma már nagyon 

jó ebédet lehet kapni.
Hatósági vendéglők helyett például a cukor 
árát szállíthatná le a kormány, amely 30%-kal 
magasabb összeget jövedelmezett ez ev jú
liusában, mint az elmúlt esztendőben. 1 essék

tovább lefaragni a tarifákat, olcsóbbá tenni a 
postát s mindazt a szolgáltatást, amit a keres
kedő, az iparos kénytelen az államtól igénybe
venni. ,,Que messieurs les assasins commen- 
ccnt!“ Kezdjék a gyilkos urak! — mondta egy
kor a szellemes francia iró. Vizet prédikálni és 
bort inni, ma már nem megy. Ebből már a ma
gyar kereskedő régen kinőtt. Meg azután, ki 
nem tudja manapság, hogy a drágaság problé
mája bonyolult és a gazdasági élet minden je
lenségét ezer szállal egymáshoz fűző folyamat. 
A kenyeret a pamutszövetek vámja épp úgy 
megdrágítja, mint a tűzifáé s amíg

a magyar vámtarifában a pamutfonalak 
vámja százalékok százaival haladja meg 

minden környező állam vámtételeit,
hogy csak egyet említsünk e szörnyű vámlabi
rintusból, amely csak egynéhány kiválasztott
nak terein aranyat, addig komolyan a drága
ság problémájának a megoldásához nyúlni 
nem lehet. Naivitás volna azonban föltenni 
azt, hogy azok az urak, akik az élelmiszerárak 
letörésének a problémáját a nyilvánosság elé 
hajították, do volnának ezzel tisztában. Elelmi- 
szerdrágaságról ma már nem lehet beszélni 
Magyarországon, de igenis lehet

(j általános drágaságról,
amelyet vám- és vasúti tarifáinknak köszönhe
tünk, fogyasztási adóinknak, meg annak, hogy 
a fizetések vásárlóereje egész Európában, az 
egy Oroszországot kivéve, (alán nálunk a leg
kisebb.

Sehol sem lehet, ugyanazzal a munkaegy
séggel olyan kevés árut vásárolni, mint 

nálunk.
A kurzus alatt elértük, hogy abban az ország
ban, amely a legkeresztényibb politikával di
csekszik egész Európában, van legkisebb foga
natja az írás szavának: Mivelhogy a munkás 
megérdemli az ő bérét! K, D.

ii <atcai

X Derűsebb, bizakodóbb tőzsdék... A tőzsdei 
hét, egyetlen nap visszaeső irányzatától el
tekintve, egyenletes és óvatos emelkedést mu
tatott. Nagy a bizakodás a tőzsdei körökben, 
hogy az az aránylagos pénzbőség, amely hétről- 
hétre erőteljesebb arányokban bontakozik a 
piacon, végül is uj tőzsdei konjunktúrára fog 
vezetni s a gabonakampány bofejeztével azok 
a nagy tőkék, amiket a termés finanszírozása 
késő őszig lekötve tart, szintén fölszabadulnak 
s a tőzsdei piacon keresnek elhelyezkedést. Két
ségtelen, hogy a vezető papírokban föltűnően 
kis keretek között mozog a kínálat s a kontre- 
min nyárelcji vere-sége óta cgy-két napnál 
•hosszabb időre födözetíen eladásokba nem mer 
bocsátkozni. Ahhoz azonban, hogy nagyobb- 
arányu vásárlások történjenek a külföld ré
széről, a magyar befektetési papírok kamat
színvonalának kell erőteljesebb ütemben emel
kednie. A mai átlagos kamatszínvonal még 
mindig 75—lOO^k-kal marad el a betéti kamat
láb s a rövid lejáratra kihelyezett kölcsönök 
kamata mögött. Mihelyt azonban a magyar vál
lalatok osztalékpolitikája megváltozik s a 
készpénzkamat és a befektetési papírok hoza
dékit között nem mutatkozik többé ez a nagy 
különbözet, kétségtelen, hogy igen nagyméretű 
vásárlások fognak történni. Hogy ez az időpont 
mikor következik be, nehéz megállapítani. 
Annyi bizonyos, hogy a tőzsde tudatos pontos
sággal állapítja meg már most is, melyek azok 
a vállalatok, amelyek előreláthatóan ilyen ma
gasabb osztalékot fizetni tudnak s c vállalatok 
részvényei iránt mutatkozik elsősorban érdek
lődés, az árfolyamemelkodés e részvényeknél 
fog elsősorban erőteljesen megmutatkozni. Ami 
a kisebb részvényeket illeti, amelyeknek nagy 
tömegét őrzi meg ma is a magyar középosztály, 
ezek emelkedése elsősorban attól függ, mikor 
fogják c vállalatok az Égisz mutatta példát 
követni. A kisrész vények átértékelési' első
sorban a deflációtól függ, mert addig komoly 
áremelkedésről szó sem lehet, amíg egy válla
latnak milliónyi részvénye zúdulhat bármely 
percben a piacra.

X Ausztria és Magyarország tovább tárgyal 
a gazdasági provizóriumról. Bécsböl jelenti 
A Reggel tudósítója: A „N. F. P.“ szerint Ausz
triában és Magyarországon tovább tanácskoz
nak arról, hogy Ausztria és Magyarország kö
zött mégis megkössék a gazdasági provizóriu
mot. Úgy az osztrák, mint a magyar hivatalos 
körök érintkezésben vannak egymással, mert 
a provizóriumra vonatkozó tárgyalások meg
hiúsulása nincs befolyással azokra a tanácsko
zásokra, amelyeket a két állam hivatalos körei 
a végleges kereskedelmi szerződések megkötése 
dolgában folytatnak. Az előrehaladott időre 
való tekintettel a magyar követeléseket némi
leg módosítanák, miután a barack és főzelék
felek exportjának kérdése most már elesik. A 
magyar agráriusok ma a fősulyt a szőlő, bor, 
burgonya és még néhány mezőgazdasági ter
mék kivitelére fektetik. A lisztet most sem 
vonnák bele a provizóriumról szóló tárgyalá
sokba. Nehéz probléma a borvám, miután Ausz
triában nemcsak a szőlőtermelők ellenkezésé
vel kell számolni, hanem egyéb szempontokat 
is figyelembe kell venni, amennyiben a bor
vám a Magyarországgal való tárgyalásoknál 
egyike a legfontosabb kompenzációs tételek
nek, es egy ilyen engedmény sokat veszítene 
jelentősegéből, ha azt provizóriumban adnák inog.
, ,x ”.9?cAn"‘ M?fP’ar Konzervgyár és Kereskedelmi KI. 
koxpyuleso a tudomásul véve plhatározta, hogy
a 7?*’de4-013 K nyereségből részvényenként 1000 K osztalék 
fizettessek. Osztalékszelvények szeptember 2-tól a 
„Mercur" Váltóüzleti itt. főpénztáránál.
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ujonrcan átalakítva meg
nyílik szeptember 1-én 

(kedden) es£e
Olcsó árak! Szolid kiszolgálás!

Elsőrendű cigányzene!

Nípo^eva pesgeüs 
kávé vagy tea, csokoládé, kakaó, tej, 
vajjal és tojással vagy jam mézzel és 
1 sütemény K
Ozsonna :
kávé dupla habbal vagy föllel vagy 
tea rummal, citrommal és legfinomabb 
liázisüteménnyel

JVépopepa vacsora : 
étlap szerint választható leves vagy 
előétel, sült körettel és tészta vagy sajt 

23.000 se
Szives látogatást kérnek

Haas Jenő és Dénes István 
tulajdonosok

♦
Esténként nyíregyházai ifj. Sáray 

Elemér hangversenyez

r».t

Ont és családidig 
ha bcdaoiö réixletflxclóel föltételek mellett nz általunk saját műhelyeinkben, tlsxta 

gyapjusnövcteltbífl készült és kiflin# ssabAsu

rulmszilkséglotét nz orsxifjfxarto ismert és újból megnyílt (n volt Kossuth Lajoa-utoal)

WOLF ruhaáruház...
IV. kerDlet, Gcrlócsy-utca 1. ném (n régi városháza mellett) szerzi be

KUlOn mértékszerinti szabóság!

f érf I-, fiú- és B’

*

Valódi francia Anbnsson- 
gamiturák, fali Panneank, 
Aubusson-szőuyegek, úri fogadók és női 
szalónberendozések legmagasabb kvalitás, 
rcdnkivülmérsékelt árakon. Stefánia-uC413, 
Telefon: 15G—40. Megtekinthető hétköznap 
délelőtt 11—1 óráig és délután 3—5 óráig

Uridiva (kereskedők!
Legolcsóbban, legjobban és leggyorsabban dolgoz föl 

sqvarckct Xovodnlk Ede nyakkendőkészitő, Dnna-utba G 
(Váci-utca 30, Klotild-palota) és Damjanich-utca 32

Hálúszobák, SftjS*
HBBB" HARKOV ICS B. K».<
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A Szirmay—Eckhardt-pör 
háttere és igazságai

(A Reggel tudósítójától.) Egy ebédidőben 
megjelenő újság technikai és talán egyéb okok
ból is zavaros tudósítása arra késztet, 
hogy foglalkozzunk azzal a rágalmazás! pörrel, 
amely az elmúlt héten Böhm Hürnér járúsbiró 
előtt zajlott le. A pör vádlottja Eckhardt Tibor 
képviselő, vádlója Szirmay István újságíró volt. 
Az ügy története pedig a következő:

1921 őszén Lázár Miklós szerkesztő Becsen 
keresztül utazott haza, Budapestre. Néhány 
órás bécsi tartózkodása alatt fölkereste Békessy 
Imre, akkor még csak a „Dió Börse** szerkesztő
tulajdonosa és fölkérte, hogy egy levelet jutta
tón el Budapestre. A szakszervezetek nemzet
közi blokádja miatt úgy a posta, mint a vasút 
bizonytalan volt. Békessy elmondta, hogy az 
emigráció salakja zsarolási manővert indított 
ellene: megbízottaik adatokat gyűjtenek Bécs
ben és Budapesten, amelyeket, ha jelentős ősz
szeggel meg nem vásárol, úgy a budapesti „Szó
zat" cimil lapban kíméletlen támadás formájá
ban teregetnek a nyilvánosság elé. A „Szózat" 
egyik munkatársa már Bécsben is járt és nyil
vánosan tárgyalt ezekkel a sötét egzisztenciák
kal. Ö egyrészt már megtette a bűnvádi föl
jelentést a bécsi rendőrségen, másrészt azonban 
tisztázni szeretné a „Szózat** szerepét is. A le
velet, amelyben ez az ügy teljes részletességgel 
meg volt írva, Eckhardt Tibor sajtófőnökhöz 
kérte eljuttatni.

Lázár Miklós kijelentette, hogy lehetetlennek 
tartja a „Szózat** szerepét. Nincs ujságváHalat 
Magyarországon, amelyről józan ésszel ilyen 
brutális erkölcstelenség föltételezhető volna. Itt 
nyilvánvalóan valaki, lehet egy munkatárs, a 
legrutabb visszaélést követi el a lappal. Vi
szont: amint magyar újságíró keveredik, vagy 
kevertetik egy zsarolási ügybe, ez nem magán
ügy többé, hanem közügy. A levelet kész átadni 
Eckhardt Tibornak, aki nyilvánvalóan közel 
áll a „Szózatához, a lap intézze el a házíügyét 
saját gusztusa szerint, ezzel szemben Békessy- 
nek bíróság előtt kell bizonyítani tényállításai
nak igazságát.

Október 8-án Lázár Miklósnak dolga akadt 
a miniszterelnökségen és Békessy levelét átadta 
Eckhardt miniszteri tanácsosnak. A levél lé
nyeges része igy hangzik:

„Napok óta suttogják itt Bécsben — kanúlisokb;.n G.« I 
sikátorokban —, hogy egy züllött, társaság „etilülokol" I 
gyűjt ellenem Budapesten és Béesbi.it. Ügyet sem vetet- ] 
tem e pletykára és az íigy csak akkor kezdett érde
kessé válni, amikor szerkesztő'('fjemben fölkeresel t egy 
itt élő magyar fiatalember és tanuk előli közölte, velem, 
hogy ö egyik tagja annak a társaságnak, amely közel 
egy hónap óta abból él, hogy ellenem „adatokat" gyűjt. 
Az „adatszerző" csoportvezetője Nánássy László veit bu- 

I KényszeritöScsöB^vényel^
JafcoJjovits iga Társa
V, Bálvány-utca 16. szám, félemelet

(lapesti detektivfölügyelö, tagjai több mint kétes oxisz- 
tenciák és — hírlapírók is. Igen biztató jelonsógnok 
tűnt a magyarországi politikai szakadékok áthidalására, 
hogy az akcióban

testvéries szolidaritásban dolgozik együtt az úgy
nevezett fehér és az úgynevezett vörös hlrlaplrás 
egy-egy, ha mindjárt nem is legjobb hirü tagja.

A fiatalember végül kijelentette, bőgj’ az egész akció 
elmarad, sőt az eddig gyűjtött adatokat nekem kiszol
gáltatják, ha 300.000 koronát fizetek le, amely összeget 
Nánássy László kezeihez juttatják. A társaság szerény
ségét dicséri, • hogy az összeget osztrák koronában ér
tették. Arra a kérdésemre, hogy mi történik, ha ezt 
az összeget nem fizetem le és ha az adatok iránt semmi
nemű kíváncsiságot nem árulok cl, a nyíltszívű zsn- 
roló a világ legtermészetesebb hangján közölte velem, 
hogy

abban az esetben, ha a kívánt összeg bo nem 
folyik, úgy a társaság budapesti exponense, Szirmay 
István ur, a „Szózat'* belső munkatársa, egy cikk
sorozatban fog személyemmel a „Szózat" ciinü napi

lapban foglalkozni.
Szlrmayt — mondotta a fiatalember — a múlt héten túl
hivatták Bécsbe és a „Szózat" e munkatársa egy a 
„Szózat"-tal homlokegyenest ellenkező irányzatú bécsi 
újság munkatársától már meg is kapla a cikksorozat kéz
iratát. Megköszönvén a fölvilágositásokat, a fiatalembert 
azzal bocsátottam cl, hogy az adatokra nem vagyok 
kiváncsi és igy a 300.000 koronával som szolgálhatok. A 
rákövetkező nap estéjén Budapestről fölhívott Békeffy 
Géza, a „Börse** budapesti szerkesztője és közölte velem, 
hogy őt bizalmasan értesítették, hogy a „siozat" című 
napilapban o héten Szirmay István ur cikksorozatot kezd 
a „Börse" ellen. Engem a „Szózat** közlései egyáltalá
ban nem érdekelnek, a „Börse"-! a „Szózat" támadásai 
nem érinthetik. Itt kizárólag arról van szó, lchctségcs-o 
az, hogy egy magyar újságíró egy bécsi zsaroló banda 
tagja lehessen?**

Eckhardt Tibor megkérdezte Lázár Miklóst, 
hogy mit cselekedne a „Szózat” szerkesztőjé
nek a helyén, hasonló helyzetben. A válasz ez 
volt:

— Ha a legkedvesebb és legtehetségesebb 
munkatársam kerülne ilyen gyanúba, akkor 
sem dolgoznék vele együtt. Egy újságnak leg
nagyobb vagyona a tisztessége. Ennek a vé
delmében nem tudok szentimentális lenni. Az 
újságírónak aztán módja van kiverekedni az 
igazát és ha beigazolódik, hogy hamis vád 
áldozata, minden elégtétel kijár neki.

Ehhez Eckhardt hozzátette, hogy nem azért 
közli Békessy levelének tartalmát Zsilinszky- 
vcl. mert a. „Szózat” az ő politikai és baráti 
körének reprezentánsa, ha a levél a „Világ** 
vagy éppen n „Népszava” munkatársát vá
dolná meg, akkor is hivatalos és erkölcsi köte
lességének tartanéi a szerkesztőnek tudomására 
hozni.

Ez a rágalmazást pör anyaga, amelyet Szir- 
may István — Eckhardt Tibor ellen indított. 
„1 hírlapíró téves címre adresszálta a följelen
tést. Eckhardt Tibor eljárása ebben az ügyben 
hozzáférhet ellenül korrekt. Senki az ö helyén 

másként nem cselekedhetett. Ha elítélik Eck
hardt Tibort, akkor sincs tisztázva Szirmay 
István ügye, mert ezzel a vádat semmiképen 
sem gvöngili. Szirmay Istvánnak Békessy Im
rét kellett volna porbefogni, ez a logikus, 
őszinte, eredményes eljárás. Egyedül és kizáró
lag a Békessy ellen indított pör marasztaléi 
Ítélete mentheti föl Szirmayt, különben az 
afférja tisztázatlan és elintézetlen marad.

A vasárnapi süteményt 
maguk a pékmesterek sütötték

(A Reggel tudósítójától.) A sütőmunkások, 
akik hónapok óta harcolnak a vasárnapi 
munkaszünctórt, ezúttal már nagyon intenzív 
vasárnapi sztrájkot rendeztek. A mesterek és 
a sütőmunkások között ezúttal másodszor 
hiúsultak meg a tárgyalások s úgy látszik, 
békás megegyezésre most már nincs kilátás.

Vasárnap már 190 budapesti pékmiihely- 
ben nem dolgoztak a munkások

s a rendes napi süteménymennyiséget 150 mű
helyben maguk a pékmesterek állították elő. 
így Budapest közönsége a pékmesterek vasár
napi személyes közreműködése folytán ma, nz 
első komoly vasárnapi péksztrájk után, még 
nem is érzi a friss sütemény hiányát. Érdekes, 
hogy a pékmesterek és munkások mostani 
kenyértörésc már nem is a munkások követe
lése miatt következett be. A siitőmestorek 
ugyanis már beleegyeztek a vasárnapi munka
szünetbe, ellenben azt kívánták, hogy

vasárnap tartsák zárva a pék-, fűszer- és 
szatócsüzleteket is,

mindazon üzleteket, ahol sütemény- és kenyér
árut árulnak. Most a,z a különös helyzet állt 
elő, hogy a kereskedelemügyi minisztérium 
a pékmesterekkel szemben ragaszkodott a pék
üzletek és fű •terkereskedések vasárnap reggeli 
nyitvatartásához és ezt helyesli a sütőmunká
sok szakszervezete is, vagyis a szervezett 
munkások a kormánnyal egyetértőén foglaltak 
állást a pékmesterekkel szemben.

MICHELIM PNEU
(GYÁRI RAKTÁR) AUTÓFÖLSZERELESEK 
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ARANYOSI...
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA'

FÉNYES FSUINTERNATUS
polgári-, közép- és kereske
delmi iskolai tanulók részére. 
Beiratások naponta!

V, Csanády-u. 19. Telefon 76-44. Prospektus
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

tudja- e, hogy az összes színházaknál olyan 
szorgos munka folyik, akárcsak cséplés idején 
a mezőn?

— Kit csépelnek?
— Az majd elválik a vallatásnál. Egyelőre 

zengnek a zong óra szobáik, zugnak a színpadok, 
délelőtt, délután próba, készül a nagy színházi 
háború a sikerért: a megélhetésért. A szombati 
start olyasfélét mulat, mintha az embereknek 
megjött volna a kedvük a szinházbajáráshoz. 
Legszebb publikuma a Fővárosi Operettszin
ház kabaré előadásának volt, száma is nagyon 
jelentős, tekintve, hogy a Vigbeli szezonzáró 
kabarémüsort játszották — igaz, némi frissí
téssel —: mintegy nyolcvan százalék. Leg
többen a Városi Színházban voltak, amelynek 
helyárait Sebestyén Géza újból leszállította, 
úgy, hogy a legolcsóbb jegy 6000, a legdrágább 
58.000 koronába kerül. Kilencvenötszázalékos 
ház volt. No, de a Király-Színházban is vol
tak bőven: jóháromnegyedház nézte végig 
az előadást, amelyen a Vígszínházhoz szerző
dött Kertész Dezsőt Kompolthy Gyula vál
totta föl. A Városi Színházat megnyitó nép
színmű előadásának érdekessége Sebesyén 
Géza roll — paraszt szere pbcu. míg a Fővárosi
ban Vaczary Piroska, Sarkadi és különösen uj 
és finom magán számában — általános meg
lepetésre: Lukács Pál.

— Es rossz senki
— Nahát, csak

-zdoni.
a szia len, 

Hál nem látott? 
Alit szól, hozzá:

/ürészf. léssel !■ 
édesem,

se volt, maga rossz ember? 
:ian fogom a szezont — 

Ráérünk arra még. Volt, 
a „Szinészvacsorá/'-n.

nem! 
kerestem. K cresnivalójuk 
szoknék sem nagyon volt, 
a dátum, pizsgöt még az újdonsült férjek sem 
nagyon rendeltek... Hja, a hozomány kötelez. 
Tudniillik a spórolásra.

— Csakis, No, de egyébként csak sikerült a 
dolog?

— Tudja, édes egy ecséin. erre, azt felelhet
ném, amit a nyárádsz égi székely góbé mondott 
a termésről. Hogy: hát azt ippcnsiggel nem 
tehessek mondani, hogy ez vagy az, vagy igy 
vagy úgy, — hanem hát hogy, ippeg hát hogy, 
csak hogy hát hogy: na!

— Akkor már tudok 
régen rossz.

— Volt egy megható 
Titkos Ilonénak ugyanis 
a színészek nevében a

Igaz, liogy nem is 
egyébként a színé- 
Hiába, magas volt

mindent. Magyarul:

az estnek;
köszöntenie

epizódja 
föl kellett

Szigeten nyaralt) nagy
asszonyt, J laha Lujzát. Hirtelen lepték meg a 
kéréssel, a kezébe nyomtál: egy bukóiét s azzal 
olló, már vitték is a nagyasszony elé. Titkos 
úgy meg volt illelödve, hogy egy szó sem jutóit 
eszébe, 
Lászlót s hamar 
mit is mondjon 
Beöthy gondolkozott egy pillanatig, 
fülébe : 
sugár :ó 
búkét ál 
ál: „Nagyasszony! A mi 
köszönti a Te örök ifjúságodat

— Gyönyörű. Mit feleli a nagyasszony erre.
— Bizony, sírra fakadt, 

nak: „Drága gyermekem, 
a szereletel. Legszívesebben 
nék. cl, azzal köszönném 
ilyen kedvesek és jók vagytok 
énekelni sem tudok, mert öreg 
Isten áldjon meg benneteket, 
keim.'1

— Meddig tartott a cőcó?
— Heggel 6-ig. Addig églek

Kertben, addig szólt Kiss Béla muzsikája is, 
amig csak a madarak túl nem csicseregtek a 
hegedűk szavát. Voltak akárhányon a színé
szek között, akik éppen, hogy rcggelezni men
tek cl s aztán szaladtak egyenesen próbára.

— Ugyan, kérem: vasárnap próba!
— Nézze, maga bikfi<\ ne legyen olyan fölé

nyes, mert a Vigben és a Fővárosiban is javá-

szcrcnc.ére azonban meglátta. BeöHiij 
odaszahtd1 hozzá, hogy hát 
valami szépei Illahunénak? 

........... , azután a 
súgott valamit Titkosnak, amire Titkos 

■ arccal állott oda Blaha Lujza ele s fi 
' a következő mondat kiscre'ébcn adta 

múló ifjúságunk
.<( • • •

így mondta Til kos
köszönöm a virágot, 

egy dalt énekel- 
meg nektek, hogy 

hozzáír, de már 
vagyok nagyon, 
kedves gyerinc-

a lampionok a

n«4

Kedden, síoptembor hó 1-én

saeg&gmyitás!
.BILLr LJW—1JW— I—■ Ilin un

Rótt és Stainhurdt f&8!éptével
Jegyek már válthatók Tolofon 14 • 22

bán próbáltak egész vasárnap délelőtt. A Víg
ben a „H ár macskán"-t a Fővárosiban az „Or- 
low“-ot Vasárnap Pestre érkezett Granich- 
stüdten és Marischka, az operett két szerzője, 
akik mától kezdve résztvesznek darabjuk pró
báin. Szeptember 19-én lesz a bemutató, Lá- 
bass, az isteni Julis játssza a főszerepet, aki 
ezúttal lép föl először a Fővárosi Operett szín
házban. ö az egyetlen primadonna egyébként, 
aki még nem játszott Blument halóknál, a töb
biek: Fedők, Péchy, Petráss, Kosáry, már vala
mennyien játszottak.

— Na és a Vigben?
— Két darabot is próbálnak: az operettet, 

amely a sok amerikai jazz-es spektákulum 
után újból könnyed, finom, francia muzsikát 
koz — és a színház első drámai újdonságát, 
egy Galsmorthy-darabot, a híres „Loy altié s“-t, 
amelyet llclnhardt Becsben százszor játszott.

— Na és mi van az újszülöttel?
~ A Magyar Színházzal? Ma már megkez

dődnek a szerződtetések. A színháznak mintegy 
30 tagú társulata lesz, első bemutatója nem 
az érdekes Földi-darab, hanem Verneuille 
„Pile ou face" című aranyos vigjátéka lesz, 
amelyet a szerző a feleségével, Popcscu Elvi
rával játszott egész tavaly az Aihénésben. Rö
viden arról szó!, hogy 
m ágn ásu ál m égje 1 enik 
mondja, hogy neki 
martr- 
egy édes lánynál s 
együtt éllel: 
sajnálta őket

magáért, felesége, gyereke van, nem lehet el
küldeni. Mindenki sajnálja, akivel beszéltem, 
talán lehetne mégis valamit csinálni az érde
kében.

— Halló, Lázár direktor, csatlakozom! — Na, 
és mi van a pletykával?...

— Piroskáról meg a farkasról szól. Piroska 
azonban a farkassal nem az erdőben találko
zott, hanem a Lánchíd környékén...

— No, de csak nem ette meg a csúnya far
kas az édes Piroskát?

— Még nem. De ahogy én azt a farkast 
ismerem, hám-hám: egykettőre megeszi..,

am i hiitj innrBii i

egy előkelő francia 
egy végrehajtó és el- 
uemrégiben a Mont-»

on faliéit foglalnia kél fiatal embernél,
> egy gyönyörű fiúnál, akik 

egy manzardlakásban. Meg- 
s kifizette helyettük a tarto

zást. Igen ám, de egy hét. múlva megint fog- 
"-A, ..,,j másik hét múlva megint, 

úgy, hogy a gyerekek már 7600 frankjával tar
toznak s a fiú — ti mágnás fia. .1 
elmondja, hogy ő a fiái kitagadta, 
szerzőményü dalai! 
nyilvánosan. Hajlandó 
bocsátani, ha azonnal megnősül 
lányt, akit számára 
kifizeti az adósságait 
is ód a tetejébe, 
a fiatalokhoz az 
sem akar arról, 
inkább 
ismeretiül báró ajánlatait, aki leveleivel üldözi 
öl, I égül mégis abban állapodnak meg, hogy 
a fiú megházasodik s ha az 500.000 frankot m'g- 
kapja, egyszerűen otthagyja a feleségét s 
visszatér a barátnőjéhez. Alig távozik azonban 
a. fiú, a lány megbánja az egészet, vlssza- 
vurgor.>,’z', ő .y • megy a báró) b.falsára, ahol 
a gyak ''lőtt komornyik kilanirja 
hogy likőr után — jön a szerelem, 
jönne is a szerelem, 
és kéri a bárét, hogy eres 
egy fiút, halálosan, 
magát, de hát még 
magát. A báró, 
más, min- a szigor 
rá a lány elbeszélt 
vei, az iulajdor.képf n — 
szegfűt 
egy 
gén, 
a fi'ln"k. 
a lányt, a

— Tudja, hogy nagyon kedves?
— Tudom. Most pedig, mielőtt a pletykára 

áttérnék, néhány szavam volna Lázár Ödön
höz. a Király-Sz'nkáz uj bérlőigazgatójához a 
nyilvánosság előtt, valakinek 
Vámos titkárról van szó. Hét 
titkár az Unió előszóból jóban, 
kommünikéket, levelez, diktál, 
csinál, korrektúrát javít, egyszóval végzi a dol
gát lelkiismeretesen. Mindenki kedveli ezt- a 
Vámost, hozzátartozik a bvlorzathoz éx most 
vasárnap délben hozzám jött, olyan volt a 
szeme, mint egy megvert kutyáé, úgy nyöszö
rögte: „Képzelje, kérem, elküldenek." A m le
het a kis Vámost elküldeni, direktor ur, ez egy 
tisztességes, szorgalmas, jóakarata fiú, meghal

tolnia kellett, egy másik

A mágnás erre 
, mert saját 

énekelte, egy kávéházban, 
azonban ngki meg- 

s elveszi azt a 
fel 'ségiil kinézett, 

és még 500.000 fankot 
A végrehajtó erre 

( jánlattal, de a lány hallani 
hogy barátja megházasodjék, 

ő áldozza föl magát s elfogadja egy

• Az Opera uj szezonja. Rgdnai Miklós, az 
Opera igazgatója, beszámolt a sajtónak újjá
építő terveiről és megnyugvással kell konsta- 
tervei. Röyidosen úgy lehet megfogal
mazni az Opera problémáját, hogy az el- 
bürokratizálódott állami intézményből eleven 
és konkurrenciát álló színházat kell csinálni. 
Atnevelni az embereket, a régi kanonoki men
talitást a munkás és fegyelmezett színház men
talitásával fölcserélni, akcióképessé tenni a 
gazdátlanságban elkallódott intézetet: ez a 
probléma s ennek megoldása után következ
hetnek a nagyobb feladatok. A világ minden 
Toscaninije is csak azon kezdené, amin most 
ninije is csak azon kezdené, amin most 
fíadnai Miklós kezdi, llendbehozni a reper
toárt, munkába igazítani a használatlan erő
ket és megteremteni egy stabil színvonalat, 
amelyre majd uj produkciók épülhetnek, — ez 
a Radnai nyugodt és okos programja, s hogy 
még ezen fölül hét premiert és reprizt ígér, ez 
nem okvetlenül plusz, liánom inkább a. honi 
nagyképűségnek adott szükséges koncesszió. 
Mert némely helybeli augurjnink egyik kezük
kel az Opera példátlan dezoluciójáról írnak, 
másik kezükkel a konszolidált nagy operál' 
teljesítményeit követelik tele s ha nem kapjál: 
rögtön azt, amit a müncheni Festpsi el ékről 
hallottak, akkor haragos meglepetébst i konsta
tálják, hogy igazat írtak, amikor azt írták, 
hogy az Opera csakugyan nincs rendben. Ha 
kéj; hét múlva nem olvassuk, hogy az Opera 
még mindig nincs ott, ahova nem külső min
dent jobbantudással, lmnem kemény és hozzá
értő munkával csak hónapok, sőt szezonok 
alatt vezethető, ha szeretettel fogják a fokoza
tos fejlődést figyelni és a zavartalan üzemet és 
a nívó lassú konszolidálását az első szezon ko
moly eredményének elfogadják, akkor a publi
kum bizalma visszatér és az Operát végre 
csakugyan talpra lehet állítani.

el megy

Alig távozik 
az egészet, 

megy a báró l. falsára, 
a sorrendre, 

Likőr után 
de fi kislány sírva fakad 

e öt cl, mert 6 szeret 
ö érié akarta föláldozni 
sem tudja elhatározni 

aki ilyen minősé gében nem 
u mágnás, meghatva ismer 
'•síből, hogy akit a lány sze- 

az ő fia. Kiveszi a- fehér 
a gomblyukából, veszi ti felöltőjét s aki 

pillanattal előbb még szaludon volt, öre- 
rokl. intőn távozik, hogy helyet adjon — 

. Csorlos játssza a mágnást, Titkos 
‘ínra nincs még szereplő..,

az érdekében, 
év ül Vámos 
hét éve irja a 
kimutatásokat

í®!SS

című revu

nagyszenten a kar 
mulatni, 

okvetlen nézze meg

A főszerepeket üovioyié ■ á, Vaúly 
Ilona, Berky Lili. Mátkái Márton. 
Lalabár, Szirmai, Koinpóthy, Gallai 

játsszák

Nagyszerű elűadűs!

í
t

PAPLAN, MATRAC
őszi hovásárlnsítnál nem lehet figyelmen kívül lwiuynl 

a hites „IdeC.I" pnp'nngy*r hástilinényell

Sámlor „ISEÁI." paplangyár
IV, Ka ■niTTonnayer K--üroiy>utcn i (Közp. várowházn)

I
I 
I

Olcsó íielyáralí!
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Ilosvuy Évi mám uras Mali aiilóliiMláso 
a Normaíáig és onnan a ParHMtBto

Nem akar tovább táncolni, mert fél, hogy nagyon csúnya lesz — ujj nélkül
(A Reggel tudósítójától.) A vasárnap reggeli 

lapok megírták, hogy szombaton hajnalban a 
Svábhegyen autószerencsétlenség történt.. Az 
autózó társaság tagjai közül csak Ilosvay Évi 
táncosnő sebesült meg súlyosabban, a másik 
három utas, Schnetzer Ágoston vezér igazgató, 
Jármay Sándor gyógyszerész és egy főmérnök 
csak könnyebb zuzódásokat szenvedtek. A 
táncosnőt, aki jobbkezén egyik ujját törte el, 
azonnal a Park-szanatóriumba szállították, 
ahol a második emelet egyik kiilönszobÁiában 
helyezték el. A kis szőke táncosnő bepólyált 
kézzel, de már életvidámon mosolyogva fekszik 
a szanatóriumi ágyon. Izgatottan ugrik föl, 
amikor megtudja, hogy, neve belekerült az 
újságokba:

— Megírták legalább, hogy színésznő vagyok? 
— kérdezi.

Azután szépen, folyamatosan, mint jelenték
telen epizódot meséli el a szerencsétlen autó
kirándulás részleteit:

— Két hónap óta táncolok a Tabarinban és 
naponként megtörtént a nyáron, hogy záróra 
után autózni vittek. Szombaton azonban vala
hogy nem akartam menni, fáradt voltam, 
sokat pezsgőztünk. Do

a társaság, amelynek tagjait névszcrint 
nem ismertein s amelyet akkor láttáin 

először, nem hagyott békében.
Azt mondták, el kell mennem velük, kótfelől 
bolómkaroltak és vittek...

Fölragyog a szeme: , ,
■— Az igaz, hogy nagyszerű gép volt, es en 

nagyon szeretek autózni! **A Svábhegyre men
tünk. Már a Mátyás király-utón jártunk, 
amikor társaságunk leglármásabb tagja ült a 
kormány kerékhez. Borzasztó iramban kezd
tünk száguldani.

Vezetőnk a Normafánál elengedte a kor
mánykereket és az autó nekivágódott az 

egyik fának.
Fölsóhajt.
— Én éppen énekeltem akkor... Az egyik 

kezem valahogy beszorult az ajtó és a karosz- 
széria közé és a középső ujjam eltörött. Szom
baton délután azután levágták az eltörött 
ujjamat. Mondja, nagyon csúnya leszek ujj 
nélkül? Mit csináljak ezután a sqzinpadon — 
csonka kézzel? Hazautazom vidékre a szülőim
hez és megpróbálom majd a falusi életet... 
Pedig csak 18 éves vagyok — és nagyon, | 
nagyon szép dolog táncosnőnek lenni... (g.i.)

Srinftázi közlemények:
• Dr. László Géza nyaralásából viszoőrkozott és tanítá

sait ismót megkezdte. Liszt Ferenc-tőr 9. Telefon: 126 —95.
• Aquila Adlor Adollna a Városi Színházban, llégl 

dicsőségének színhelyén lóp föl újra Aquilla Adler 
Adolinu, az immáron világhírű ónokmüvósznö. ífosz- 
szns kiiLföldl diadalutja után hétfőn, ezoptoiuber 7-ón 
énekli legjobb szoropét, „Faust" Margllját. Sebestyén 
Géza igazgató azzal kívánja a közönség szeretőiéi és 
ragaszkodását meghálálni, hogy a ragyogónak ígérkező 
Adlcr-ostékro is 6-tól 08.000.000 koronás holyárakut 
luvgy órvónybou. A Jegyok árusítását hétfőn, o hó 
31-ón kezdik a színház ós a Jegyirodák.

• „nármacskánl" Az tiJ szezon híres zenés újdonsága, 
a „Hármacskánl", szombaton kerül boinutntóru a Víg- 
színházban. Rendkívül mulatságos szöveg, hangulatos és 
lendületes dalok tömege alapították meg sikerét az u.i lon- 
ságnak, amelyet parádés szereposztásban mutatnak be. 
Főszereplők: Biller Jrén, Góthnó Kertész Ella, Fejes Tori, 
Gótli Sándor, Kertész Dezső, Pártos Gusztáv, Dénes 
György, Mészáros Fa illette és Zala Einmy. Az első elő
adások jegyeit már árusítják.

• Az „Éva" fölujitásáriak híre városszerte nagy vissz
hangra lelt. Lehár csodaszép muzsikájának varázsa az 
„Éva" partitúrájában legragyogóbb, a jobbnál jobb 
szeropokot pedig a Városi Színház nagy zerii erői: llar 
math Hilda, a színház gyönyörű hangú u.i primadon
nája, Vigh Manci, Gnlottu Ferenc és Sziklay József 
játsszák csütörtökön, az e hó 3-ikl bem utaló-estéin. Az 
impozáns zenekar, fényes kiállítás, nagyszerű uj táncok 
biztosítják az „Éva“-cstók tartós sikerét.

• A Fővárosi Opcrettsztnház megnyitó kabarémüsora 
tölti bo n szezon első hetét. Minden este n páratlanul 
gazdag műsor kerül színre, tömérdek kis színdarab, tréfa 
ének, tánc és látványosság, amelyben a Fővárosi Operett' 
színház és a Vígszínház kitűnő művészei lépő de fői, 
nagyszerű vendégek társaságában. Kezdete 8 érakor.

• Honthy Hannát ünnepli esténként a Butiul Színkör 
zsúfolt nézőtere. Vasárnap osto már Galetta Ferenc a 
Városi Színház művésze játszotta a „Nóta vége" hősét 
hatalmas tapsoktól kísérve. A pompás oporott ragyo
gón teljességében pántokén jut el harmadik jubileu
mához, a 75-ik előadás ünnepéhez.

• A „Dolly" 30-ik előadását ünnepli ma, hétfőn este
, Losi fös«?repokben Molnár Verával,

Vlgh Manóival, Sziklaival, Feronczy Károllyal és Érez- 
ko vívd.

• Városi Színház kedden, szeptember 1-ón az 
diákok". „Iglót

rén.

MosöosztáBy:
Grenadin minden szinben ..,. 
Mosódelén ... ............................... .. ..
Zefirek, minden szinben ...., 
Azsur függönyetamin ...............
Francia cérnamarocain, legújabb minták. 
Divateponzs 100 cm széles .. 
Puplinkülönlegesség mindonszínben • « • •

8.500
12.800
12.800
14.800
18.000
29.000
49.000

* *

• 4

• »

FENYVES
KoaoxfA.' 
HfQCfW !

ewexv »«r ***ax-*»^ 

f A’/jjöozy !' 
; KO fi 1/ V I

X

a« összes szSvet-, se!yem-f vásxan- és 
moső-maradSkokbé?, ftovábhá 
kendők; zsebkendők, kcnyStarufták 

és kávésaszta!kész!eftekből
Ezen kedvezmény csakis a hirdetett napon érvényes

(Csak Ca!vln-t Sri áruházunkban)

B
33.000
35.000
55.000
63.000
85.000

199.800
85.000

178.000
148.000
196.000
160.000

656.800

Gyapjuszövetosztály
Divatkockás alj- és ruha kelme 
Gabarden ruhakelme ... .. ...........
Kosztümkelme, angol zsanér s&’s1 
Rnvíní IÁ TYiiYiocZír minden színben, öCVlOlj JO DlinOSCg^ duplaszéles • ••• 
Tiszta gyapjú eolinkeline .... 
Tiszta gyapjú krém köpenykelme 
Kati öltönykelmc..................
angol11 divatöltöny kelme .... 
Felöltő- és raglánkelmeujdonság..........

lipÍ'm'vpIahi* Tisztít gyapjú, IVaDai-VeiOlír, minden színben • •
Kombinált öltönykellékcsomag 

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat) 
Szövött ágygarnitura £tető)n.s.z:

Vászonosztály:
Különleges Fenyves mosott sifón 
Bőrerős angin.............................. ..
Kitűnő alsónadrágköpper ....
Batisztsifón, 83 om széles , 
Batisztsifón, 130 cm széles 
Pamut lepedővászon, 150 cm széles 
Pamut paplanlepedővászon slK 
Kitűnő törülközők R •
Pohártörlő ................. ..
Damaszt kávéskészlet, U™ ,.

2, 2‘/i, 3 és 4 —
méteres szövet-, 
selyem- és mosó-

14.500
16.500
25.000
21.300
38.850
45.000
50.000
18.500
14.000 

140.000

: maradékok

ff eltérnem ^osztály:
(Csak Calvin-téri áruházunkban) 

nappali ing, azsurral, hímezve 
hálóing, azsurral . .... 4 ... . 
nadrág, azsurral, hímezve -. .- , 

Sifón szoknyakombiné, hímzéssel. 
Sifón nadrágkombiné, azsur és liimzéssal 
Zseni per fűző védő........................ ,
Pamutvászon párnahuzat {. 
Pamutvászon paplanhuzat. ...*,. 
Fehérnemühimzés s,

29.000
72.100
29.000
69.000
66.600
52.000
70.000 

170.000
4.000

Leanykaing 4-16 évig . . . 22.000—42.000
Leáuykaméllénvke 4—16 évig .... 26.000

39.000—50.000
52.000—81.000
42.000—71.000
52.000—70.009
64.009-86.000 
32.000—43.000 
72.000—93.000 
.......... 199.000 

intézeti áirynemttnitfw és flBBeiiauarókUan nagy választék
Kon? elko&oszí áöy:

(Csak Calvln-tfirl áruházunkbun)

Női angol homespun kabá t faz”i“.bb. I
Velour-télikabát, kivitelben.............’
Divatmintás marocain ruhák legújabb fazon
Divatcsikos aljak ..............................
Cérnagrenadinruhák legszebb kivitelben
Trikózsemper, müsolycmből minden színben
Fehér grenadinbluz...........................
Trikóruha müselyemből minden színben

Selyemosztály:
Trikóselyem műsolyomb/il duplnszélcs . . .
Nyersselyem minden színben, 83 c;n széles .
Crépe do Chilié, divatsziliekben . í
Japone-selyem minden színben, 85 cm szőlős
Schantung ruhaselyem S’cm "z’il“ben

ingyen SKS! Hintákat S

Leánykanadrág 4—16 évig 
Leánykahálóing 4—16 évig 
Leányka szoknyakombiné 

• 4 16 évig
Leányka nadrágkonibi né 

4-16 évig 
Fiuing, vngv'iSiküi 4—16 évig 
Fiunadrág 4—16 évig .. . 
Fiuhálóing 4—16 évig . .. 
Intézeti paplan . ..................

I

I

• • • í i < <i

<

GFéirffííffehémemUosztáUy 
(Csnk Calvin-térl áruházunkban) 

Fehér azsurozott sifónzsebkendő . 
Galléros színes munkaing 
Színes nappali ing, 2 külön gallérral #
Bayémellii ing, fehér ....... 
Kitűnő hosszú hálóing 
Hosszú alsónadrág, köpperből .. < 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség 
Pyjama-öltönyök nagy választékban ....

I

580.006 
730.000 

99.000 
. 88.000 
i 79.000 
• 115.000 
. 89.000 
i 250.090

49.000 
59.000 
85.000 
78.590 
95.000

I

adunk minden vevőnknek egy

10.000 
59.000 
69.000
92.500 
95.000 
64.750
29.500 

214.600

K&Wti- és szőáruosztály:
Ctsnk Cntvin-4ér3 áruházunkban)

Női harisnya minden színben . . .
Muszlin harisnya, dupla talp-sarok 
Férfizoknik, tartós minőség ...... 
Divatmintás féríizokni.......... ..
Gyermekapacstrikók, 2—6 évig ...
Kötött selyem nyakkendő .......
Női svédkeztyii.......... ..
Divatmintás női gyapjumellény .. 143.000
Szilies női gyapjukabát k 290.000
Berliner gyapjúkéndő 192.490
iSapyasszor.yl fátyol és koszomkfian nagy választék

kívánságra 
lel

9.01)0 
28.000

7.000 
15.000 
25.000 
16.000 
36.000
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Teljesen reiméuyíelen a íihngyártösi
A végrehajtó*: ulasitós megszövegezés miatt i’irakeztiöWk az anhétezés

Nemrégiben beszámolt A Heggel azokról a követkozme- 
nyokről, amelyekkel az akkor még mcgjolonós előtt álló 
illmrcndelot fenyegetett. Azóta a filmgyártás föllonditéso 
érdekében n kormány kiadta a sokat forszírozott rendeletet 
és kiderült, hogy a rendolet még sokkal szomorúbb, mint 
a legpesszimisztikusabbak számították. A rendolet kiadá
sánál teljességgel mellőzték azokat a szempontokat, ame
lyekben az ankótok során nz összes érdokoltek megálla
podtak. így a íllinkölcsönzők kívánságára az ankétek 
abban állapodtak meg, hogy a 120.000 dollárt, amelyre 
a magyar Jllmgyártásnak szüksége van, olykópon toremtlk 
elő. hogy a fllmkölcsönzők megadóztatása nyújt 40.000 dol
lárt, az állam ad 40.000 dollárt és a Hitelbank ad á meg
alakítandó szövetkezetnek 40.000 dollárt. Ezzel szemben a 
rendelet csak a fllmkölcsönzők megadóztatását rendoli el 
és sem az állam, sem a Hitelbank pénzéről nem beszél. 
Egy másik pontja az előzetee megállapodásnak az volt, 
hogy a kormány a magyar fllmekot játszó moziknak vi
galmi és egyéb adókedvezményeket nyújt, a magyar Ilimet 
gyártó vállalatoknak pedig a vámok és egyéb illetékek 
fizetése tekintetében nyújt rekompenzációkat. Erről sincs 
egy szó sem a rendeletben. Tény az, hogy a kormány 
azt követeli a íllmkölcsönzőktől, hogy még a fllmgyártó-

A nevetés nem öl!
A világháború sóik mindenféle filozófiai 

elvet, sok minden írazdasági törvényt föl- 
forditott, nem csoda tehát, ha fölforditotta azt 
a régi irodalmi elvet is, hogy a ncvetséfpsség ól, 
főleg a mozi terén egyenesen a fordított tör
vényt tapasztalhatjuk.

A nevetségesség nem öl, hanem fölemel, a népszerűség 
szárnyára emel sok mindenkit. Az összes film- és mozi
hősök közül a legnagyobb népszerűségre éppen azok 
tettek szert, akik nevetségesek voltak és akik megnövel
tették a közönséget: a burleszkkómiktisok. És ezek között is 

vitán fölül áll Zlgoto népszerűsége.
Zigotot már rég nem volt alkalma látni a magyar 

publikumnak, de a sok várakozás megtermetté a maga 
gyümölcsét. A pompás nevettető hosszú szünet titán olyan 
filmet produkált, amely minden eddigi Hímjét fölülmúlta. 
„Oroszlánszívű Zigoto“ ennek a filmnek a cinre és c hót 
csütörtökjén kerül a közönség elé a Kamara- és a Corvin- 
Szinházban. Dicsérő szó fölösleges ehhez a filmhez, meg 
kell nézni és kacagni kell rajtat

Indiai vaiiásapostolok Budapesten
Egymást érik Budapesten az utóbbi hetek

ben a különböző hosszú szakállas tudósok, akik 
különféle formában valamilyen uj # indiai 
vallás igéit és eszméit óhajtják^ elterjeszteni 
és híveket igyekeznek szerezni. Ezek a vallá
sok természetesen a szó eddigi értelmezésében
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szövetkezot megalakulása előtt fizessék be a méterenként 
1)000 korona megterhelést, amely filmenként C—8 millió ko
ronát tesz ki. Sőt egészen váratlanul a rendelet kimondja, 
hogy ezt az összeget ti fllmvállnlatoknnk visszamenőleg 
jullus 1-ig cenzúrázott íllmoik után kell befizetniük.

Ezek a rendelkezések teljesen váratlanul érték a film
kölcsönzőket, akiknek minden reménye most a végrehaj
tási utasításhoz fűződik. Itt akarják például keresztülvinni 
nzt, hogy a befizetések csak akkor legyenek esedékesek, 
ha a film meg.lelonik, továbbá, hogy a Magyarországon 
készült föliratok méterei után ne kolljcn ezt a 3000 ko
ronát megfizetni és a végrehajtási utasításban szeretnék 
az elhangzott ígéretek biztosítékait is megkapni az állam 
támogatására és a Hitelbank kölcsönére vonatkozóan. A 
Filmtanács szombaton délelőtt már meg is tartotta első 
értekezletét, amelyen a fllmgyárosok és fllmkölcsönzők 
képviselői nagy vonalakban előadták sérelmeiket és kíván
ságaikat az illetékes minisztériumok kiküldöttei tudo
másul is vették.

Közben pedig eltelt az egész nyár, sőt el fog telni az 
ősz is, úgy hogy a junius elején nagy garral megindított 
filmgyártási akció — legalább is erro az esztendőre — 
teljesen reménytelen.

szuggesztiv erejével akarják elméleteiket az 
emberek szivébe beleplántálni.

Annyi bizonyos, hogy sok érdekes és szépcnliangzó 
fllozófioi és szociológiai elmélet hangzik el ma a hang
versenytermek és egyetemi tantermek olőadói székéről, 
nemcsak nálunk, hanem külföldön is és a közönség szinte 
elfelejti, hogy ezek a vallásapostolok mind ugyanabból 
az alapból indulnak ki. Ez az alap a biblia. A biblia 
tételeit magyarázzák ezek a vallásapostolok, a különbség 
pedig a hirdetett vallások és a bevett vallások között az, 
hogy az uj apostolok nem egyházi, nem felekezeti, hanem 
emberi szempontokat domborítanak ki.

Azonban ezeket az emberi szempontokat a biblia tiszta 
alkalmazása a mai ember életére úgyis érvényesíti. 
A tízparancsolat fenséges törvényei a mai életben, a mai 
közéletben is érvényben vannak, csak meg kell őket 
találni és akkor nem kell érdekűidben uj vallást nlnpitnni.

Cecil B. de Miliőnek hatalmas l’aramounl-filmje, a .,'J'iz- 
parancsolat**, éppen ezt példázza. A biblia mnradéknél- 
kiili, tiszta alkalmazása o film témája. Az elmúlt évben 
Budapesten 100.000 ember nézte meg e film előadásait és 
e 100.000 emberre az indiai vallásalapitók újakat nem tud
tak mondani.

A „Tízparancsolat" most, e hét csütörtökjén ismét a 
közönség elé kerül és bizonyosak vagyunk benne, hogy 
az Indiai vallásapostolok elől el fogja szedni a közönséget.

Visszajöttek az angol görlöKI
Egyik esti lap az elmúlt napokban egy levelezőlap szö

vegét közölte le, amely szerint
visszajöttek az angol giirlök Budapestre.

Ezek az angol görlök, akik egyébként nagyon kedves 
hölgyek voltak, do akik Budapesten sokkal nagyobb 
nevezetességre tettek szert, mint amilyennek Amerikában 

és Londonban örvendtek, a múlt szezont kétségkívül 
dominálták.

Most uj érdekesség csatlakozik hozzájuk, amennyiben 
egy 40 törpéből álló törpecsalád 

is megérkezik velük együtt Budapestre. Ennek a minden 
bizonnyal rövid időn belül népszerű társaságnak a vezóro 
pedig Dodo, a Fox-lllmgyár valóban kedvelt burleszk- 
kómikusa, akinek a ncvo ma már azt jelenti, hogy a 
mulatság és a kacagás hódítja meg az embereket.

Dodo, a 40 törpe és az angol görlök
a Mozgókép-Otthonba és a C'apitolbu érkeznek meg, ahol 
szerepelni fognak az „Adóm és Éva" című Cserejü bur- 
leszkbon, Dodonak legújabb alkotásában.

A Mozgókép-Otthon különben Dodo lmrlcszkjén kiviil az 
„Ópium rabjai" cimii hatalmas Fox-világattrakeiót is 
műsorra veszi és George O. Brien és Doroíliy Maekail fő
szereplésével mutatja be azt a pusztítást, amit emberek 
boldogságában ez a kínai méreg véghezvisz.

Panem eí circenses!
Uycaikor, szezon kezdetén, szoktak hivat

kozni a színházi rovatvezetők beköszöntő 
cikkeikben, hogy egykor a római nép kíván
sága az volt, hogy kenyeret és cirkuszt adja
nak neki.

Soha jobb alkalom nem volt, mint ma, hogy a kenyér 
és szórakozás követelményéről megemlékezzünk. A kor
mánynak a napokban közzétett beruházási programja 
jelenti a kenyeret és a szezon kezdető jelenti a szóra
kozást.

Ha kenyér van több, több szórakozás is kell és igy 
érthető, hogy az idei szezonban több mozi fog gondos
kodni a publikum szórakoztatásáról, mint eddig. A leg
közelebbi napokban már kinyitja kapuit a Terézváros 
legkedveltebb raozgószinháza, a Tivoli is. A múlt év 
végén éö a nyár folyamán ugyan műsorai a nyári idény
nek megfelelőek voltak, de most ismét premiérszinház 
lesz, amely pompásan helyreigazítva, régi fényében 
fogadja a valóban hű közönségét, hogy a nagy amerikai, 
francia és német filmek válogatott darabjaival ajándé
kozza meg a szezon folyamiul.

Nincs jogunk elárulni a Tivoli nagyszerű programjá
nak részleteit, csak annyit mondhatunk, hogy az egész 
moziközönség legkedveltebb művészei és művésznői fog
nak megjelenni a Tivoli vásznán csütörtöktől kezdve.

Elmélet és gyaEmlaí
Az elmélet: Hónapok óta folynak a tanácskozások a 

kultuszminisztériumban, a cenzúrabizottság irodájában, a 
filmesek klubjában, a magyar filmgyártás föllenditéséről 
és végül megjelenik egy rendelet, am<-ly a világon 
semmit nem elégít ki. Most újból megkezdődik a tanács
kozás nz úgynevezett, végrehajtási utasítás fölött.. Köz
ben vége a nyárunk, vége az ősznek, már nem lehet föl
vételeket csinálni. Van rendelet, van végrehajtási utasí
tás, de nincs magyar film.

A gyakorlat: Forgács Antal, a Gloria-fllmgyár igaz
gatója és rendezője, tavasszal összeszedi régi színész
barátait és híveit és megbeszéli, hogy mit kellene csi
nálni. ö is számit, épp úgy, mint az ankétezők, de nem 
röpülnek szájából a milliárdok, hanem azon töpreng, 
miképen lehetne szerény eszközökkel megcsinálni valami 
magyar filmet. Kikeresi a témát, megbeszéli a színészek
kel, operatőrrel és egy szép napon elindul megcsinálni 
egyik magyar filmjét. Elkészíti, a mozik szinrehozzák, 
hiszen mindenki szívesen látja a magyar filmeket és mi
alatt egyik fllinjo fut, már újra elindul és megcsinálja 
rögtön a második magyar filmet is. Rendelet nincs, ankét 
nincs, filmgyártási szövetkezet nincs, do megvan egy 
szezon nlatt. a második film: „Az elhagyottak", amelyet 
csütörtökön mutat be a Kert-mozgó, Jatzkó Ciával, Sacy 
von Blonde’lel, Vándory Gusztávval, Dán Norberttól, 
Vendroy Ferenccol és Mihó Lászlóval a főszerepben.
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MAI MAGYARORSZÁG KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE
yf N EMZET EK nagy csapások idején magukra szoktak eszmélni. De csal', akkor, ha vannak oljj íróik és ‘politikusaik, akik a válságok okait 
ki tudják fejteni és tanulságait le tudják vonni. Pcthö Sándor hivatott c föladatra. A jövő fürkészésének egyetlen alapja van: a múlt 
ismerete. Mély igazság van az egyiptomiak ősi hitében, hogy a holtak uralkodnak az élok fölött. Minél közelebb van a múlt a mahoz, ónnal 
fontosabb annak ismerete a ma megértése és a jövő meglátása szempontjából. Es épp itt vannak a legnagyobb hiányok tudásunkban. Hány 
müveit magyar ember tudná elsorolni 1867 óta az összes magyar miniszterelnököket. Aki végigfutja e könyv abécrendes mutatóját Achim 
Andrástól Zita királynéig, e sok száz név közt teljesen ismeretlen nevet talán egyet sem fog találni. De azért e nevek legnagyobb része 
csak félig ismert név, csak homályos emlék. Hány oly embert jelölnek e nevek, akiknek gyászos, véres vagy dicsőséges emlékének élénkén 
kellene élnie minden magyar ember lelkében! Sajátságos c:z9 hogy u r&giniittat jobban ismerjük a kozelmu^ nát, peaig
a történelem ránk, éiö emfrer xfire nézve annál fontosabb^ minő! közelebb jön a mához. Nem számíthat müveit 

a magyar, ahi sejüt kora történetét nem ismeri!embernek az wuzííj'flr, aki sojüt hóra történetét nem ismeri!
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Lendületes, kemény küzdelemben győztek 
a kék-fehérek az országos bajnokság döntőjében 

MTK—FTC 4:1 (2:0)
Az uj of! slde-szabúly révén Izgalmasabb lett a futball /

Harmincöt göl esett
az első bajnoki mérkőzéseken*
(A Reggel tudósítójától.) Hosszú kénysznrpihonő utón 

vasárnap kezdődtek a bajnoki futballmérkőzések, ame
lyek

a
során 
kispestiek

(A Béggel munkatársától.) Húszezer sport
rajongó előtt, akik közül legaláibb tizenötezer 
meffesküdött, hogy soha többé nem megy 
fut ball meccsre, folyt le az országos bajnok
ság döntője a két régi rivális, az FTC és az 
MTK között.

Győzött a jobb’ csapat,
bár a gólarány nem födi tisztán az erőviszo
nyokat. mert a ferencvárosiak tüzes és érté
kes játékukkal mindenkit megleptek.

A két együttes Iváncsics Mihály sípjelére 
komplett csapattal lépett a Hungária-úti sport
telep gyönyörű gyeppályára. Csak Sándor 
helyett szerepelt Müller — kitünően

A nagyjelentőségű viaskodó® fölötte izgalmas 
volt, mert az uj off side-szabály rendkívül ked
vez a gyorsitamu játéknak. /

Szél ellen, szédületes Iramban 
kozd az FTC és azonnal támadásba megy át.
Bár a zöld-fohérekot n lökésszerűen mcg-mogujuló lég
áramlat erősen hátráltatja, támadást támadásra hal
moznak ós különösen Kölnit oldaláról veszedelmesebb
nél veszedelíuesobb labdák kerülnek a 1 
hálója elé. A kritikus helyzeteket, azonban Senkey. de 
különösen Kocsis sorra tisztázza.

Az első negyedórában határozott FTC-fölény alakul ki, 
a kók-fehérok mindössze két alkalommal tudják a 
ferencvárosi födözcto.ket áttörni, de Uungler és Tnkáts 
pazar fölszabaditásokkal azonnal átterelik n játékot a 
kék-fehérek térfelóbc. Az iram folyton fokozódik, n 
játék képe pillanatonként változik. Gólszagtól terhes 
n levegő, de egyenlőre csak két komort ért cl az FTC, 
nz .MTK pedig egyet.

percben egyszerre megtörik a ferencvárosink 
fölénye

n következő pillanatban Orth 20 méteres lövése 
a hálóba 
faultjáén

Ujnbb veszélyes FTC-clőrctörést llebró akaszt, nieg. Há
rom játékost is kidribliz ós váratlanul Senkey II.-uck 
tolja lo a labdát, aki meglepetten ccnteroz. Az erősen 
falsos labda magas Ívben érkezik a kapu elé, ahol ember 
ember hátán nyújtogatja rá a fejét ós nz erősen szoron
gatott Molnár frizuráját érintve, egyszerre a f‘,Iyre- korul, 
amit csak Orth vesz észre. Közben Amseit kifut,

észrevétlenül átlépi a labdát, amely bovánszorog a 
kapuba: 4 : 1. (33. p.)

Ezrei megpecsételődik a nagyjelentőségű viaskodás 
sorsa. Az FTC reménytvcsztetton csapkod tovább, az 
MTK pedig nőm ambicionálja a. nagyobb eredményt. A 
hátralevő időben mindkét csapat kapusa csak egyszer 
fogott labdát.

G. L.
Egy kis statisztika. A kék-fehérek és n zöld-fehérek 

eddig ' ’ ' ’ —
29-szcr, 
tollon 
javára.

ós a Világosság súlyos vereséggel 
távoztak a porondról,
nj off sido-szabályokkal magyarázható.
(4:1). Ilungária-nt. — IJiróx Stajnpfer. 
nemzetiek azonnal fölényig) kerülnek.
16. pcrctwn Spitz rúgja, amit Krausz 
egalizál: 1:1. A 20. percben Volentik, 

jnajd''Spitz. lőnek gólt. Félidő: 4:1. - A II. félidő 16.
■” ’ ’ *' ' “, amelyet Csida góllá
4:2. Egy újabb 11-ost Csida mellé lő. Ez- 

három gól esik. A nemzetiekét László ós 
a kispestiekét Unix lövi.

III. kor. TVE-VAC 2:1 (0:1). Lóvorsonytér. - Biró: 
Boronkny. Az első negyedóra a VAC-ó. Klopfer lövi 
a vozotő gólt — tizenegyesből. Félidő: 0:1. A második 45 
percben a budaiak támadnak többet ós előbb Kenyeres 
révén kiegyenlítenek, majd Dröszlor rúgja a döntő gólt.

ETC—BEAC 0:0. Erzsébet-utca. — Biró: Vértes. Az 
újdonsült elsőosztólyu ETC pályaavatása alkalmából 
zászlót, cseréllek a küzdő felok. A mérkőzés mindvégig 
élvezetes és fair volt. A legkomolyabb gólhelyzetet 
I’lnhár az első félidőben kiaknázatlanul hagyta.

Startolt a második osztály Is. Postások—Világosság 8:1, 
URTSE— EMTK 5:1. Test vérisóg—KAOE 2:0, Zugló- 
ETSC 2:0, Főv. T. Kör-BAK 1:1, UMTE—URAK 1:1.

részbon nzami
NSC-KAC 6:3 

A széllel játszó 
A vezető gólt, a 
ogy porc múlva 
majd Spilz lőnek gólt. Félidő: 
pőréében Wciszborger 11-ost vét, 
értékesít: 
utón még 
Kómay II.,

A 22.

kák-feliórek

ás már 
csaknem 
ártatlan 
Pól. amelyet

baloldalról Molnár fólmagns erős lövéssel a hálóba 
vág: 1 : 0.

Ezután nyílt küzdelem fejlődik ki. de mindenki 'rzi, 
hogy az MTK fokozatosan jön frontba. A 30. percbén 
egy szép támadás Ortli erőteljes lövésével nyer befeje
zést. Válaszul a ferencvárosiak törnek előre, de n gól 
előtt súlyosan hibáznak. Most már mindjobban az 
MTK kerül fölénybe, de Takáts mindent ment. Orthnak 
csak egyszer sikerül mellőle elszabadnlnit . de 20 méte
res bombalüvéstc éppen A.mscll kezébe vágódik. Két 
porc mnlva egy jól kidolgozott baloldali támadást .lény 
pontosan centcroz, a labda Orth. fejéről simán a földre 
kerül ós

a befutó Molnár közvetlen közelről védhotetlen d-opp- 
klkkel a második gólt lövi be: 2: 0. (41. p.)

Ebben a pillanatban egy pofon csattan <>1 a tribünön. 
N?gy lárma, rondör, igazoltatás. Amire véget ér az 
izgalom, az első 45 perc is elmúlt.

Félidő: 2:0.

került. Két ixsre mnlva Steczovits 
lvúncsics 20 méterről szabadrúgást

A második félidő 
első percében Fölösek lövését Remete védi, do a követ
kező másodpercekben már .lény veszélyeztet. Jól irányzott 
lövését a lerohanó Taháts csak nz utolsó pillanatban tudja 
kornerre menteni. Ettől fogva

a kék-fehérek biztosan tartják kezükben a mérkőzést 
és rövid porcek alatt, egymásután kél kornert érnek el.

Bár Jcny nem elég mozgékony, minden labdát rá
játszanak és egy pnsszábóli

Ortli a 13. percben mintaszerű gólt 15: 3: 0!
Egy perc múlva Müller véletlenül beleién Molnár comb

jába, erre ujnbb pofon csördiil cl a tribünön. A küzde
lem azonban zavartalanul folyik tovább — n zöld gyepen, 
de most már az FTC jegyében ós egy erőteljes kitörés 
után Nlkolsburger passzából

Talcsek tlzmétcrcs plnsztrozott lövése n léc sarkúról 
az elvetődé Remete mellett jut a hálóba: 3 : 1.

Erre a kék-foliérek erőteljes ellentámadásba mennek ót 
és csak n kitűnő Müllcren múlik, hogy egyelőre csak egy 
komor esik nz FTC terhére, de öt porc múlva ők jutnak 
sarokrúgáshoz — egy percen belül kétszer is.

rossz szájízét eltünteti a

íS ÍZ M V Q JS 0 v«r' «> nemlbokatk ríttír*.
tZÜSf SALVARSAN OLT A 3

Rondelés ogész nap. Rúkóczl-ut 32.1. cm. 1, Jlókussal szombcn

Első DunagcSzhajőzási Térsaség 

Árvízveszély esetére 
teendő intézkedés

A vízállás rohamos emelkedése előrelátható
lag a parton tároló áruk mentését fogja szük
ségessé tépni. A t. érdekelteket ezúton kérjük, 
hogy a társaság őrizetében raktárainkban és 
rakpartjainkon tároló küldeményeket saját 
érdekükben azonnal elvittessék.

A forgalmi igazgatóság.

57-szer találkoztak egymással. Győzött az MTK 
az FTC 16 alkalommal, 12 esetben pedig eldon- 
volt az eredmény. Gólarány: 115:76 az MIK

Az egri Szlgrhz Géza legjobb 
országos ereúménsyeE győzött a 800 mé

teres gyorsuszó bajnokságban
(A Heggel tudósítójától.) Egy egri fitt startolt vasárnap 

a VÁC uszóvindalán — és győzött:
Szlgritz Géza legjobb országos eredménnyel nyerte 
Magyarország 800 méteres gyorsuszó bajnokságát

és a pompás küzdelemben csak ogy méltó el'enfél akadt, 
a szintén vidéki — jászapáti Fehér István-ban. Szenzációs 
sikere volt egy 16 éves újpesti diáknak is,

az egylábú Hrlassynak, nkl 100 méteren győzött.
Sípos Márton vilAgrekorderiink a lOf) méteres mellúszásban 
diadalmaskodott.

Főbb eredmények:
I. Magyarország 1925. évi 890 ni. gyorsuszó bajnoksága:

1. Szigrjtz Géza (Egi : MSE) It p. 29.2 mp. L<’gj jbb orszá
gos eredmény! 2. Fehér 1. István (Jászapáti)? 3. S'/ubó 
(VÁC). - II. ion in. ifj. hátuszás: 1. V.’ais;. József (O .’E) 
1 p. 31.8 mp. 2. Vermes (VÁC). 3. Hindy (OTE). - III. 
Jlölgymüugrás: 1 Förstner Klári (FTC) ói, Nemes Olga 
(VÁC) holtversenyben. — IV. 100 m mellúszás (Gold- 
jnann-vándordij): J. Sípos Márton (MTK) 1 p. 21.2 iup. 2. 
Gliick (VÁC). — V. 409 m. gyorsuszás: J. Ilniassy Olivér 
(UTE) 6 p. 11 mp. 2. Vermes i..........
(MTE). — VI. íxioo m. vegyes 
vándordíj): 1. MTK 5 p. 33.2 mp. 
ugrás (ÍJr. Jnkobovits-vúndordij): 
(OTE). 2. Szalal (VÁC).

(VACt. X Susztrovlcs 
; staféta (Gr. Dömény-

2. VÁC. - VII. Mii-
1. I/onlu.rdt Ernő

Uj tehetség tűnt föl a diszKoszvetésben 
. egy Kiskunhalasi íöldmives szemé 

lyéhen
(A Reggel tudósítójától.) Kitűnő rendozés’^n, pompás 

eredményekkel zajlott le a KAOE Jet napos atlétikai 
viadala, amolyan

két rekordot állítottak be Rózsahegyi (200 m.) és 
I luck (100 m.) révén.

Rajtuk kívül Püspöky, Gerő II, Cséfay és Szepos szerepel
tek elsőrangúan.

Uj tehetség is tiint löl a versenyen Komlós István kis- 
kvnlmlr.si parasztlcgóny személyében, aki „egyetlen kivid" 
mezítláb dobott diszkosszal — és diadalmaskodott.

Vasárnapi eredmények:
J. 200 ni. gátfutás: 1. Püspöky Tibor (MAC) 26 4 mp. 

X Magyar (KAOE) 26.5 mp. 3. Grciupsbcrgor (MTE)
27.6 mp. — II. 300 m. síkfutás hcp.: 1. Járó József (MTE) 
2p..0.8m;>. (50 in. el.), 2. Riglor OHK) 2 p. 01 mp. (70 
m. cl.). 3. Renictz (BEAC) 2 p. " * 
III. 300 m.....................................
37.1 mp. 2.
mp. ■“ __
mp. 2. Réti
V. Sulydobás hcp.:
(2->0 cm. ol.), 2. J.UIJCIL ,1- AVy; 1O»I UUI, I-IKI CU1. Cl.), •). 
Dunszt (BBTE) 1321 cni. (300 cm. cl.). — VI. (00 m. sík
futás: 1. Gerő Mór (KAOE) 51.4 nrp. 2. Rózsa (MTE) 
54.8 mp. — VII. Magasugrás, ti. oszt.: 1. Gross Imre 

2. Késmárky (BBTE) 168 cm. 3. Cséfay 
- VTII. Hármasugrás: 1. Cséfay Sándor 

2. Jtjfaluc’.ky (FTC) 1289 cin. 3. Nagy 
Rezső (ESC) 16 p. 02.8 mj< (4Ö:)'. ">■ öí.h .2*” GAiror*(KAOÉ) 

(130 m. cl.). — X. 4X100 m. stafétafjitóa, í. oszt. Á-cjn- 
. -- - ---- — — -... EETE ...... B-csa-

-^atok közül: 1. FTC 47.5 mp. 2. BEAC 47.9 mp. 3. FTC
) *” XI. Goroliyvetós: 1. Szepos Béla (MAC)

5681 cm. 2. Gyurkó (FTC) 5505 cm. 3. T. Szabó 5301 cm. — 
XII. 10X400 m. IT. oszt, stafótafiitás: 1. KAOE 9 p. 21.4 
mp. 2. FTC 9 p. 23.6 mp. 3. MAC 9 p. 25 mp. 4. MTK.

Az MTK nyerte a Grünfcld-vándordljat 36 ponttal a MAC 
előtt (24 p.). Harmadik helyre az FTC került (8 p.), inig 
a negyedik posztot az MTE foglalta ol 4 ponttal.

Magyarország 3000 méteres Ifjúsági gyalogló bajnok
ságát Hcrskovits (MTK) nyerte mog 15 p. 57 mp.-os 
idővel. 2. Spcszlcr (MTK) 16 p. 3. Hepp (MTK) 16 p. 
25 mp.

Olnsz flcycre.k győztek az újpesti kerékpáros viadalon, 
amelynek főbb eredményei a következők: I. 3X1350 m 
fóvoraeny: 1. Boiocchi (olasz), 2. Zuchofti (olasz) 3 
Grimm, 4. Uheroczky. A győztes legjobb 2011 m.-es spűrtjii 

12.2 mp. vo’t. — II. 1’ó.rosvcracny: 1. Boioochi—Znchotti- 
pár (olasz), 2. Grimm—Ttachtulecz, 3. Mázók—Velvárt — 
III. 15 kilométeres mótorvezetóses verseny: 1. B.ínitzkv 
2. Bartos, 3. Martin (cseh). — IV. 2.5 kilométeres mólor- 
vezetéses verseny: 1. Bánitzky, 2. Martin (cseh), 3. Bar
tos. — Mótorvorsony (500 kein.) 1. Kaszáin, 3.50 kem 1 
Kovács. — Oldalkocsi versenyben: 1. Déván.

IV.

  ... 01.1 mp. (25 ra. el.). — 
síkfutás, II. oszt.: 1. Slcinuietz István (T'ACE) 
Deák (Postás) 39.1 mp. 3. Élsy (BBTE) 39.1 
100 ni. síkfutás: 1. Fluck István (BBTE) 10.8 
(MTK) 11.1 mp. 3. Bnliázs (KAOE) 11.4 mp. — 

' :: : 1. l’risonucr György (MTK) 1351 cm.
2. Habért (FTC) 1337 cm. (209 cm. cl.), 3.

1. Gerő Mór (KAOE) 51.4 mp.
.. — VII. Magasugrás,

(MTK) 171 cm. ~ 
(MTE) 165 cm.
(MTE) 1R21 cm. ______  ... v___ , ............................... ..
(MAC) 1^6 C’jh — IX. 5000 in. síkfutás, hcp.: 1. Hufungel
16 p. 10.6 níp. (420 ni. el.j, 3'. Zöííncr (MAC) TÓ” p.'Hl mm 
(130 ni. cl.). — X. 4X100 ni. stafótafnlás, I. oszt, 
pntok közül: 1. KAOE 45.1 mp. 2. BBTE 45.3 mp. 
patok • ■' —
B) 48 mp.

POTROFF MIKLÓS
oki. gépészmérnök, antóspoclallstó

SOFFŐRISKOLÁJA
Fölvétoll Irodn:

Erx»6bet-k6rut 20, f. 18, Tel.t J. 116-79
korona, mely réaxletra isB—íTzothotó. Saját Inxus-nutó. Mngánkikópzés is.

Pártos bíró miatt Kikapott az UTE 
Prágában
tudósítójának távirata. —

Prága, augusztus 30 
(Érkezett osto 11 óra 35 perckor.) 
előtt ütközött meg az l'TE a hir s 
percben l'riboj gólt lő, amire a 

kiegyenlít. Az újabb 
révén h ezt a 11. fcl- 
k űzd el cm folyik most.

pártos biró szigorító' I, 
amelyet Cape.k góllá

— A Reggel

Nagyszámú közönség
Slanítí-ynl. Már az 5. .
Slnvia fokozza a tempót ós Stapl 
vezető gólt a csehek érik cl Silny 
időben Török egalizálja. Hatalmas 
a döntő gólért. A 27. jiercbcn a 
szabadrúgást ítél nz UTE ellen, .. _..r..................
értékesít. Végeredmény tehát 3:2 (2:1) a Slavia 'javára.

Bécsi futball. (A Heggel tudósítójának telefon jelentése.) 
Az osztrák fő városba ii is vasárnap kezdődlek nz első 
liga • mérkőzések. Eredmények: Hakoah—Wacker 5:1, 
Vionn/i—VÁC 3:0, Sportklub -Simniering 3:1, Slovan— 
Ilertha 1:0, FAC-Rapid 2:1.

Nemzetközi és bajnoki mérkőzésekre Jegyei; n „Stop", 
nól: Nádor-utca 24. (Telefon: 57—62.)

Vasárnapi ügetőversenyeK eredménye
/. futam: 1. Túrán, 2. J/nvinn, 3.

’n. KJ.
fi. jutám: 1. Wionerin, 2. Gyöngyvirág.

10:73. ..................
111.
IV.

10:12,
V.

10:412,
17.

12, 14.
177. futam:

10:11.

15. 58, 
futam: 
futam:

11, 13. 
fv'am:

58. 18, 
futam:

13. 
clntara(H.

1. Gabi

Csalavér, Tót.: 10:20,

3. Ángyé. Tót.:

P„ 2. Filcmont, 3. Miki. Tót.:

Amise,
Bn brtm, Dráma. Tót.:

1. Fl-'ta, 
17.

1. Fin, 2. Anioné. Tót.:'
3. Erzoruri. Tót.:

Meinl-kávé
‘5, 10, 15 és 20 kg-os paiacsomagví’af, 

rizs és cukor kivételével, 
bépmentva számiunk vidékre!

-a
Tartós vászonból, bőrszíjjal

ISKOLATÁSKA
29... kor.

Különfélo iskolatáskából óriási választék
PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT.

II. omolet

Felolős kiadó; Róna Ödön Igazgató
„VitógOBsAg'‘-k»nyvnyomda rt. Budapest," VITT, Contl-u. L 

Műszaki igazgató: Déutech D.


