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BVh évfolyam

A keleti pályaudvar környékén van 
a hamis milliósok bankógyára

Friedígnder Frigyest a 46-os villamoson eskette föl 
és vette be az üzletbe Weingarten Jeromos körözött 
pénzhamisító - Weingarten a hamis milliók főbizomá
nyosa — Vasárnap reggelre huszonkilenc gyanúsítottat 

állítottak elő, de Weingartennek nyoma veszett
(J Rcgegl tudósitójától.) A milliós pénz

hamisítási ügy rejtélyét, amely több mint egy 
liete tartja izgalomban az országot, végül is két 
budapesti detektív, Bedő Károly és Holczingcr 
Jenő oldotta meg. A nyomozás során ugyanis 
— ma már úgy látszik — helyrehozhatatlan 
hiba történt, amikor az olaszliszkai leleplezés 
után a debreceni vizsgálóbírótól azt az utasí
tást kapta a budapesti főkapitányság, hogy 
Fricdliinder Frigyes újpesti lakost azonnal 
szállítsa le Olaszliszkára. Ennek az utasításnak 
eleget tettek, Fricdliinder Frigyest elvitték Új
pestről. anélkül, hogy a detektiveknek módjuk
ban lett volna

a pénzhamisítás titkát már itt Újpesten 
bolygatni.

Most, hogy a szálak végül mégis visszavezetnek 
Budapestre, illetve Újpestre, valószínű, hogy 
ezt a késést már a budapesti nyomozok sem 
tudják behozni,

a főtettes időt kapott.
A detektívek, akik Friedlandcr Frigyest leki- 
sérték Olaszliszkára, még a hét folyamán sem 
juthattak hozzá, hogy Friedlanderrel foglalkoz
zanak és kikérdezzék. Péntek estig, amikor mar 
a debreceni törvényszék vádtanácsa elrendelte 
Fricdliinder Hermann, a csodarabbi. Chaim és 
Sámuel, a rabbi ílai, továbbá Frigyes, a rabbi 
unokaöccse ellen a vizsgálati fogságot, mind
össze csak az nyert megállapítást, hogy bű
mnél hamis milliósokat akart forgalombahozni 
s hogy állítása szerint a hamis pénzt Frigyestől 
kapta, továbbá, hogy állítólag a rabbi utasítá
sára a bank.icgykötcget elégették. De hogy 
Fricdliinder Frigyes honnan kapta a hamis 
milliósokat, hogy hol lehet a hamisbankjegy- 
gyár, arról semmit sem tudtak. Iricdbinder 
frigyes nem tett vallomást. Csak amikor a 
budapesti detektívek péntek este engedélyt 
kaptak, hogy kikérdezzék, akkor tört össze a 
detektívek kcrcsztkdi'désci alatt és csak akkor 
mondotta meg, hogy esküje miatt nem tehet 
vallomást. Ekkor oldották föl esküje alól és

igy következett be, hogy Friedlandcr Fri
gyes a két budapesti detektív előtt töredel

mes vallomást tett.
A beismerő vallomás megdöntötte azt a fölte
vést, mintha a pénzhamisító banda Bácemada- 
rason működött volna, ma már kétségtelen, 
hogy

a hamis milliósok nem Bácsmadarason ké
szültek,

hanem hozzánk sokkal közelebb, valószínűleg 
itt a fővárosban.

Mit vallott FrledlSnder Frigyes
A S.cat/inMT.v-detektivcsoport tagjai, Röd() 

Károly és Holczingcr Jenő detektívek előtt 
Friedíiinder Frigyes a debreceni ügyészség 
fogházában beismerő vallomást tett s ennek 
eddig ismeretlen szenzációs részletei a követ
kezők: .

— Néhány héttel ezelőtt — vallotta az újpesti 
Friedíiinder —

a 46»os villamoson
találkoztam egy régi ismerősömmel, Weingar
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ten Jeromossal. A rossz viszonyokról beszél
gettünk s ekkor megkérdezte, hogy akaroloc 
velő jó üzletet csinálni? Kérdeztem, mi az, de 
erre csak azt mondta, hogy az üzlet nagyszerű 
és ö bevesz engem az üzletbe. Kaptam az 
alkalmon és beleegyeztem. Este volt,

egyedül ültünk a villamosban és ekkor 
Weingarten engem szigorú zsidó esküvel 
mcgcsketett, hogy üzleti titkát senkinek 

nem árulom cl
és öt sem nevezem meg senkinek. Ekkor a 
keleti pályaudvar közelében voltunk, leszáll
tunk a villamosról, elváltunk, de alig negyed
óra múlva már jött Weingarten és

a keleti pályaudvar előtt átadott nekem 
250 darab milliós bankjegyet

Nála 600 darab volt s ebből 350 darabot tartott 
magánál. Hogy ezzel mit csinált, azt nem tu
dom, akkor elváltunk és azóta nem találkoz
tam vele. Amikor a pénzt átadta, nekem azt 
mondotta, hogy ezek nagyon sikerült pénzek, 
hozzam forgalomba, a haszon fölött megoszto
zunk. Ott álltam a keleti pályaudvarnál a 
250 millióval és akkor az a gondolatom támadt, 
hogy elutazom Olaszliszkára, ahova úgyis el 
akartam utazni, hogy a csodarabbitól, nagy
bátyámtól üzleti ügyeimben tanácsot kérjek. 
Elutaztam, magammal vittem a pénzt és ott 
a rabbi fiát, Sámuelt avattam be a dologba, 
rajtakiviil mást senkit sem. A csodarabbinak 
az egész ügyről semmiféle tudomása nem volt.

E vallomás után a Weingarten névvel 
Holczingcr detektív azonnal Budapestre uta
zott, hogy itt jelentést legyen a főkapitánysá
gon. A vallomás ismerete után nagyon fontos
nak tartják a főkapitányságon azt a körül
ményt, hogy Weingarten a keleti pályaudvar 
közelében vált el Fried’andcrtől és alig egy 
negyedóra múlva már hozta a hamis pénzt a 
keleti pályaudvarhoz. Ebből arra következtet
nek. hogy

a hamis milliós bankógyárnak a. keleti 
pályaudvar közelében kell lennie.

Ezt a föltevést megcrősiíl Weingarten szerep
lése is.

Weingarten Jeromos fényképe *
Holczingcr detektív jelentését még szomba

ton este ludatták a főkapitányság külön pénz- 
hamisitáisi detektivcsoportjával. Ezt a külön 
csoportot Nemes Sándor detcktivfőcsoport- 
vezető irányítása alatt a háború után állítot
ták föl, mert erridő óta gyakoribbak lőtte a 
pénzhamisítási esetek. Ennek a külön fő
csoportnak pontosan vezetett nyilvántartása 
van minden olyan egyénről, aki a hamis pénz- 
lebélycgzéstőfl kezdve valami pénzhamisitási 
ügyben szerci>olt. A nyilvántartásban megvan 
minden ilyen egyén fényképe és összes sze
mélyi adata. Ahogy föllapozták ezt a nyilván
tartást,

az 1920-as év rovataiban megtalálták Wein
garten .Jeromos fényképét.

A fénykép szokolhamisilás miatt került a 
nyilvántartásba. 1920-ban történt, hogy a 
Hazai Bankban 5000 hamis szokott váltottak
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A Kurzus betege 
és a betegek Kurzusa 

Egy beteg fiatalembert szombaton, beszállí
tottak a Moravcsik-klinikára. Minden em
beri részvétünk elmegy evvel a boldogtalan, 
kisiklott lélekkel az intézetbe, melynek kert
kapuja zárva van, melynek a szobáit és a 
folyosóit az ápolók minden jövósük-menésük 
után vigyázatosan elzárják. És ami itt egy 
különben jelentéktelen szegény elmebeteget 
követelő témává s egy, fájdalom, minden
napos emberi tragédiát országra tartozóvá 
teszen, az, hogy ezt az elmebajos Keme- 
nest egy kurzuslap íróasztala mellől vitték 
el gyógykezelni. Tegnap még megjelent 
az Uj Nemzedékben a beteg munkatárs 
cikke, méltóztassék majd boljebb ebben az 
újságban a cikket megnézni. Éppen a ma
gyar festőművészet büszkeségeit pocskon
diázza le, Rippl-Rónairól eldöntvén, hogy 
„svindlér" és Vaszarynkról, hogy „közveszé
lyes". Ezt irta tegnap, tegnapelőtt hasonlót 
irt és holnap is effélét irt volna a kéz, 
melyet orvosnak kellett lefegyverezni. Hány
szor olvastuk, hogy a puskagolyó és a szedő
gép ólma egyformán életveszélyes! S az 
Uj Nemzedék esztendők óta adja oda hasáb
jait olyan agyvelőnek, amely az isteni 
fegyelem alól kivonta magát. Oh, emlék
szünk azokra a legőszibb napokra, mikor a 
lombok diszkiséretet adtak sárga leveleik
kel Magyarország lehulló reményeihez ás 
amikor a kurzus virgonc rügyecskéi pattan
tak elő az itélctes vihartól áléit ezereszten- 
dös tölgyön. Előpattant a Kemenes is, jött, 
az isten tudja honnan és hogyan? Színész 
volt valamikor és most a sajtóban lobbant 
lángra, a keresztény nemzeti sajtóban 
persze. A szegény hivatott, tapasztalt, érde
mes újságírók, akik gyászoltak és koplaltak, 
milyen zavartan, milyen tehetetlenül bá
multak a váratlan fiatalember után, aki itt 
termett hangosan, izgatottan és izgatóan, 
műveltség, arra való nevelődés, minden 
gyökér nélkül, hangot, véleményt, ítéletet 
cserditeni a nemzet feje fölött, amely leg
halálosabb krízisét szenvedte. A kurzuslap 
rábízta a maszületet ítészre a színházat, az 
irodalmat, a képzőművészetet. De amint az 
ostobaság és a gonoszhiszemüség, az elme
betegség sem volt ugylátszik ellentmondás
ban a kurzuslap hirdetni valójával. Tessék, 
most kiderül, hogy egy szerencsétlen Őrült 
informálja, befolyásolja, vadítja, téveszti 
évek óta az Uj Nemzedék olvasóit. Akár
milyen kevés volt az az olvasó, csupa drága, 
félteni való magyar lelök az! Hogy fogja 
kitisztálni magát a kurzuslap a megcsalt, 
a loalázott közönség előtt? Hogyan védi ma
gát, amiért, egy naturburssal, szogény kis 
színésszel, Ítéltetett elevenek, holtak és hal
hatatlanok fölött? Oh, nem probléma. 
Az ő felelősségérzetük, a felelősségük aligha 
több, mint volt az ítéletük ós a lelkiismere
tűk, amivel örjöngőket ós bolondokat 
szabadítottak rá a megtört magyar nem
zetre
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be. A bank fölfedezte a hamisítást, a rendőr
ség nagy apparátussal nyomozott, el is fogtak 
öt budapesti fiatalembert, ezeket el is Ítélte a 
bíróság és a tárgyaláson valamennyien Wein- 
garten Jeromos ellen vallottak, igy

körözőlevelet is adtak ki ellene, de nem 
sikerült elfogni.

Adatait azonban pontosan begyűjtötték. Esze
rint Weingarten Jeromos 1895-ben Újpesten 
született, apja lengyelországi származású, test
véreinek textilüzlete van Budapesten, az egyik
nek a Laudon-, a másiknak a Rombach-utcá- 
ban. A fénykép szerint Weingarten sovány, 
szúrós, fekete szemű, sápadt fiatalember. Ezek
kel az adatokkal az egész Nemes főcsoport, to
vábbá Szathmáry ésSchnell detektivfölügyelők 
csoportjai szombaton estefelé megkezdték a 
munkát, hogy előteremtsék Weingartent. Min
denekelőtt összeszedtek Weingarten összes ro
konainak, barátainak, ismerőseinek nevét, hogy 
ezek névén keressék a veszedelmes hamisítót. 
Némely barátjának csak a keresztnevét tudták 
meg, de ez is elég volt Huszonkilenc ilyen 
nevet szedtek össze, a harmincadik Weingarten 
volt.

A vasárnapra

hetekkel ezelőtt visszatért Budapestre, abban 
a hi'szemben, hogy régi körözése mar feledésbe 
ment. Időközben Len gyei országban tartózko
dott Miután körözött ember volt. Budapesten 
nem jelentette be magát, gyanús helyeken buj
kált, Újpesten és a Rombaeh-utoa kornyéken 
különböző szállásadóknál húzódott meg. Leg
utoljára

wnlt hétfőn látták még a Király-utcában,
azóta senlrisem tud róla. Nyilvánvaló, hogy 
amint tudomására jutott Fricdliindcrék lelep
lezése, igyekezett elrejtőzni. Úgy látszik, ő 
maga, mint ravasz ás ügyes ember, nem pró
bálkozott a hamis milliósok elhelyezésével,

ő a főbizományos volt
és csak kiszemelt, embereknek adta tovább a 
hamis pénzt, mint annakidején a szokolokat 
Ellenben bizonyos, hogy ő az, aki közvetlenül 
a bankógyár belső embere. A detektívek az 
összes előállítottaknál házkutatást is tartottak, 
de sehol a hamis bankók semmi nyomát nem 
találták és vasárnap délre az összes előállítot
takat el is bocsátották. Weingarten fényképét 
még vasárnap reggel sokszorosították és a de
tektívek most hajszolják a szökevényt. Nem 
tartják valószínűnek, hogy sikerült az ország
ból elmenekülnie, inkább azt hiszik, hogy Bu
dapesten rejtőzködik. Holczingor detektiy, 
amint leadta a Weingarten-tippet, még vasár
nap visszautazott Debrecenbe, hogy további 
részleteket tudjon meg Friedlünder Frigyestől 
és amint lehet, Budapestre hozza. hogy itt fo- 
vább kutathassák most már a bankógyár rej
tőkét, amely — amint említettük — itt kell, 
hogy legyen Budapesten, a keleti pályaudvar 
környékén.

______ virradó éjszaka egyszerre
indult cl a detektívek serege,

hogy a hamiöitó környezetét fölkutaosa. Ez 
nem razzia volt, adott személyeket kerestek. 
Vasárnap reggelre mind a huszonkilenc embert 
előállították a főkapitányságra, csak Wcin- 
gartent nem találták.

Weingarten megszökött
Égetsz vasárnap délelőtt tartott az előállítói

tok kihallgatása. Kiderült, hogy Weingarten

NégiyszázmiiHós BtOnlevöségét IhajszoUta az ujjpsstii FHed- 
ISnder és tízenkettedmagávaB szoba-kor^yhás lakásban 

nyomorgóit
'A Reggel tudósítója beszélgetést folytatott 

dr. Nádasy László újpesti ügyvéddel,
Friedliinder Frigyes védőjével,

aki a hamis milliók miatt letartóztatott fiatal
ember vagyoni viszonyairól a következő érde
kes dolgokat mondotta:

— Friedliinder Frigyest és családját már ré
gebb idő óta ismerem, úgyis mint újpesti em
ber, de különben is, miután őt és fivéreit 
cégük kényszeregyezségi ügyében már hosz- 
szabb ideje képviselem. Mint védő egyáltalán 
nem akarok Friedliinder Frigyes mellett han
gulatot csinálni, de mégis meg kell mondanom, 
hogy szinte csodálatos, mily téves információ
kat közöltek a lapok Friedliinder Frigyes elő
életéről és személyi viszonyairól. Régi újpesti 
család ez, itt mindenki ismeri őket, az apa, 
Friedliinder Lajos, a csodarabbi tesvére, ma 
már öreg ember, szintén textilkereskedő volt, 
mint fiai. A fiatal Friedliinder Frigyes, miután 
korábban a kiskereskedőket látta el textil
árukkal, körülbelül

egy évvel ezelőtt fivéreivel toxtilüzleteí 
nyitott Újpesten, az Árpád-utcában, 

Friedliinder Testvérek cég alatt. Az üzletet 
tulajdonképen Frigyes vezette, aki nagyon 
megnyerő külsejű, szolid fiatalember és Újpes
tem nagyon jó társaságokban fordult meg. Csa
ládja és ismerősei, amikor letartóztatták, mind
addig, amig most beismerő vallomást nem tett, 
nem is tudták elhinni róla, hogy ilyen ügybe 
keveredhetett A dolog engem is nagyon meg
lepett. összeköttetésünk alatt szorgalmas és 
törekvő embernek ismertem, aki nagy munká
val igyekezett üzletét főn tartani. Amikor a 
rossz gazdasági viszonyok miatt ez nem sike
rült, akkor is mindent elkövetett, hogy hitele
zőit kielégíthesse. Miután üzlete megroppant, 

néhány hónappal ezelőtt kényszeregyezségi 
eljárást kért a cég ellen,

*

A 
vál 1 alt kötelezet tségiick

amelynek képviseletével engem bízott meg. 
kényszeregyczségnél , - - ... -
azonban nem tudott eleget tenni és az utóbbi 
időben megfeszített erővel fáradozott azon, 
hogy a csődöt elkerüljék. A cégnek 300—400 
millió korona kintlevősége van, amelyet azon
ban nem lehet behajtani, mert az adósok egy
részt. tönkrementek, 
igy kilenc nagyobb

Miért nem

más részük megszökött, 
tétellel adós kereskedőről

állapították már meg, hogy külföldre szökött. 
Friedlünder Frigyes ez idő alatt.

amíg mintegy négyszázmilliónyi, kintlevo. 
séget hajszolta, tlzenkedettedmaguval lakott 

egyszoba-kon j hás lakásban Újpesten.
A család a szülőkön kívül / leány- és 6 fiú
testvérből áll és ezek a b ukás következte ben 
valamennyien a legnagyobb nyomorban eltek. 
Előttem máig is rejtély, hogy mikónen kéve- 
Födhetett ebbe a kínos ügybe. Valószínűnek 
tartom, hogy szorult helyzetében környékez
hette meg Weingarten Jeromos, akire csak 
most, Friedliinder Frigyes beismerő vallomása 
után tudtuk meg, hogy a hamis milliósok tele 
számaznak. Weingarten Jeromos rosszhirü 
ember Újpesten, úgy tudom, hogy

mór egy szokolhamlsltásl ügyben szerepeit 
és két éve körözik. Úgy látszik. Weingarten 
tudott, arról, hogy Friedlünder Frigyes üzleté
vel kétségbeesett helyzetbe került és igy föl
használta a bajbajutott fiatalembert. . hogy a 
hamis bankjegyeket az ő révén értékesítse. Jel
lemzőnek találom azonban, hogy mén senki 
sem jelentkezett, akinél Friedliinder Frigyes 
a hőmis bankjegyekkel kísérletezett volna, 
eddig csak arról tudunk, hogy unokát esi véré
nek, a csodarabbi fiának adta át a hamis bank
jegyeket. Érdekesnek találom azt is. hogy bár 
Friodlander Frigyesnél, mint aki üzleti ügyek
ben sokat utazott,

vízummal ellátott útlevél volt,
mégsem szökött át a határon, amikor unoka
testvérét Olaszliszkán lelepleztek. Friedlünder 
Sámuel elfogatása után ő még három napig 
Olaszliszkán maradt és még akkor sem szökött 
külföldre, hanem hazajött Újpestre. Hogy 
miképen juthatott összeköttetésbe Weingarten- 
nel, arról családja sem tud semmi fölvilágosi- 
tást adni, ez az ember nem volt hozzájuk be
járatos, senki sem látta őket együtt. Friod
lander Frigyes beismerő vallomásában bizo
nyára beszámol erről is, de vallomásának tar
talmáról még nincs tudomásom. Amikor helyet
tesem beszólt vele Debrecenben, akkor még 
nem < kapott föloldást Wei ugart ennek tett 
esküje alól s akkor az ügyben való részes
ségéről helyettesemnek még semmit, sem mon
dott. Az akkori találkozásnál Friedliinder 
Frigyes csak arra kért, hogy küldjék be neki 
tiszta ruhát, mosdószereiket ás fogkefét, hogy a 
fogházban rendben tarthassa magát.

szállították Budapestre vasárnap a csoda
rabbit és

Debrecen, szeptember 6.
(A Reggel debreceni tudósítójának telefon

jelentése.) Friedliinder Frigyes szombati beis
merése után, amikor köztudomású lett, hogy a 
törvényszék vád tanácsa továbbra is főn tartja 
Friedliinderék vizsgálati fogságát, az a hir ter
jedt el, hogy a csodarabbit és társait vasárnap 
Budapestre szállítják. Ez a hir téves volt. Va
sárnap hiába várták az értékes szállítmányt 
Budapestre, mert

a csodarabbi és társai egyelőre a debreceni 
ügyészség fogházában maradnak.

A törvényszék vádtanácsának döntését ugyanis 
a letartóztatottak megföllebbezték és ‘ 
tartóztatás kérdése végső fokon még 
cent királyi ítélőtábla elé kerül. A 
ítélőtábla, értesülésünk szerint,

szerdán fog határozni
a letartóztatottak fogvatartása kérdésében. 
Valószínű, hogy az uj adatok után a tábla már 
a csodarabbi szabadlábrahelyezését fogja elren
delni, de fönn fogja tartani a letartóztatást 
Friedlünder Frigyessel, továbbá Friedlünder 
Sámuellel és Okaimmal, a csodarabbi fiaival 
szemben. Ez utóbbiakat tehát csak csütörtökön 
vagy a hét végén szállíthatják Budapestre. 
Egyelőre azonban még az sem bizonyos, hogy a

társaBt?
három Fricdlandert valóban fölviszik-e Buda
pestre, mert még nincs eldöntve, hogy ügyüket 
csakugyan a pestvidéki törvényszék hatáskö
rébe utcdják-e. Ezt a kérdést is az ítélőtábla 
fogja eldönteni szerdai ülésében. A debreceni 
törvényszék mollett csak a megolőzés körül
ménye szól, ugyanis a debreceni törvényszék 
körletében történt ebben az ügyben az első ha- 

intézkedés. A. célszerűség viszont a pest- 
vuiéki törvényszék mellett szól, annál is in
kább, mert Friedliinder Frigyes beismerő val
lomása szerint most már bizonyos, hogy a ha
mis milliósok terjesztése onnan indult ki.

igy a le
tt debrc- 
debreceni

Újonnan átalakítva 
ismét megnyíltak
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iy25 szeptember 7. AKLGIíEX
A Népszövetség tanácsa 

öt pere alatt végzett az erdélyi magyarság 
panaszaival

Előre tudták, mit lógnak határozni ’>— Nem akartak 
lesújtó ítéletet hozni Románia fölött — Ma kezdődik 

a Népszövetség közgyűlése
A Reggel kiküldött tudósítójának részletes beszámolója a genfi 

eseményekről
Gén?, szeptember fi.

(A Renget kiküldött tudósítójának távirata.) 
A román sajtópropaganda nagy gondot fordít 
arra, hogy a szombat délutáni népszövetségi 
tanácsülés eseményeit úgy állítsa be, mintha 
a román álláspont győzedelmeskedett volna. 
Erről azonban szó sincsen ós bár Titulescu 
londoni román követ valótlan adatoktól hem
zsegő beszédére erdélyi véreink nevében senki
nem válaszolhatott a Tanács előtt,

Románia azzal, hogy a 28 millió lei kár- 
iéritésl magára vállalta, elismerte azon jog
talanságokat, amelyeket a birtokreform
mal az erdélyi magyarság ellen elkövetett.

A Népszövetség iftt ismét abba a hibába esett, 
hogy kompromisszumot fogadott el, ahelyett, 
hogy a maga jogi álláspontját leszögezte 
volna. Mindegy, a jég mégis megtört. Bár a 
Tanács döntése kulisszák mögötti rábeszélés 
eredménye és mindenki tisztán látja, hogy

Romániát nem akarták lesújtó ítéletnek 
alávetni,

ennek a döntésnek meglesz a maga elvitatha
tatlan hatása, amikor legközelebb az erdélyi 
magyarság nyelvsérelmei és a román iskola
törvény kerülnek a Népszövetség elé. A ma
gyarság ebben a kérdésben relatív gvőzelmet 
aratott, amely kedvező reményeket fakaszt a 
jövőre.

Az erdélyi magyarokon elkövetett sérelmek 
fölött mindössze öt percig tanácskoztak 

és a tanácsülés után Chamberlain angol kül
ügyminiszter megjegyezte, hogy már előre 
tudták, milyen határozatot fognak hozni. — 
Titulescu hosszú beszéde — mondotta Cham
berlain — fölösleges volt, mert semmi újat 
nem tartalmazott, nem voltak benne olyan 
uj adatok, amelyeket a Tanács a hozzá érke
zett jelentésekből ne ismert volna.

Él ónk föl tűnést keltett, ami a Mossul-kérdés- 
ben történt. A Tanács tudvalévőén engedett 
a törökök kívánságának és az általa kiküldött 
hármas-bizottság ismét meg fogja hallgatni a 
helyszínen járt szakértőket, köztük Teleki Pál 
grófot is. I)o ezenkívül még valami történt a 
törökök javára. A tanács elmulasztotta külön 
kikérni a török delegáció Ígéretét, hogy aláveti 
majd magát a későbbi döntésnek és igy

megeshet, hogy Angora visszautasítja a 
Népszövetség döntését.

Osztatlan érdeklődés középpontjában áll itt 
az a kérdés: mi lesz Ausztriával? N szakértői 
vélemény szerint Ausztria életképes. Valószínű, 
hogy az ellenőrzés jövőre megszűnik, mégpedig 
olykópon, hogy a kontroll fokozatos megszün
tetése 1926 január 1-én veszi kezdetét és

1926 julius 1-én Zimmermann népszövetségi 
főbiztos eltávozik Becsből.

Szó van azonban arról is, , hogy a főbiztost 
cqq uj népszövetségi delegátus pótolná, akit 
hatáskör nélkül, kizárólag megfigyelő szerep
pel a legfőbb osztrák szám vov őszékhez oszta
nának be.

A garanciaszerződésről Rriand és Chamber
lain már eddig is folytattak megbeszéléseket, 
de arról, hogy Síresemann német külügymi

Szőnyeg
Korona

VVelour pIUhr cbédlöszfinyetr 
SolycinfényU siilontaknró 
Sxóp gyapjú Agyéit! ..........
Szép HzArinc Agyolö...............................
Gyönyört! valódi perzsa összeköti ................ 1,80(1.01>U
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SCHS LLINGER BÉLA
Budapest VI, Toréz-körut 15. Alapítva 1907
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PAPLAN, MATRAC
őszi bovásárlásánól nem lohol Agyaimon klvíll hagyni 

a híres „Ideál" pnptangyur készítményeit

Sándor „BDEÁL1* paplangyár
IV, Kammermayer KArnly«utca 1 (Közp. városháza) 

nisztert mikorra hívják meg, csak akkor fog
nak dönteni, ha a jogi szakértők londoni tár
gyalásának anyaga már előttük fekszik. Egyéb
ként a garanciaszerződés tekintetében opti
mista fölfogás uralkodik és biztosra veszik, 
hogy

A svábhegyi fogaskerekű vasút vasárnap éjjel 
levágta egy asszony karját és fejét

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap éjfél 
után jelentették a főkapitányságnak, hogy a 
svábhegyi fogaskerekű vasút mentén, körül
belül a Hieronymi-utca 3. számú házzal egy- 
irányban

levágott fejű női holttestet találtak.
A főkapitányság nyomban rendőri bizottságot 
küldött a helyszínére, amellyel együtt ment 
A Reggel munkatársa is, aki a következőket 
állapította meg: Mihályi Károly és felesége 
— középtermetű, jól öltözött asszony — 
együtt haladt a fogaskerekű vasút sínéin a 
Svábhegy felé. Mihályi egy kissé hátramaradt 
és közben feleségét utólérte a fogaskerekű vasút 
egyik szerelvénye, amelyet az nem vett észre.

Amerika legnagyobb hadi röpülőgépe
3500 ks8©méteras ut ut&n eltűnt a Csendes* 

óceáni viharban
Ax óriás hydropián utolsó ISzeneffea S5. S. — A Csendes-oceáni 
flotta sikertelenül kutatja a távolsági világrekordot megjavító 

röpUlöóriást
Newyork, szeptember 5.

(A Reggel tudósitójának távirata.) Még min
denütt izgalmasan vitatkoznak az amerikai 
légi haderő büszkeségének, a „Shenandoah*" 
óriás léghajónak katasztrófájáról és minden 
jel szerint

újabb veszteség érte az Egyesült Államok 
röpülő f lót Iáját.

Huszonnégy óra óta semmi hir az Egyesült 
Államok P. N. 92. jelzésű hatalmas hadi hydro- 
plánjáról, amely az elmúlt hétfőn délután in
dult San-Franciscoból Honoluluba, a Hawai- 
szigetekre. Ugyanakkor startolt a 4100 kilo
méteres . Csendes-óceáni útra az óriás gép 
ikertestvére, a P. N. 91., amelynek John 
Rodgers volt a parancsnoka, de ez 550 kilo
méterre San-Franciscotól, mótorhiba miatt, 
kénytelen volt leereszkedni a viharos tengeren. 
Ezt a hydroplúnt egy amerikai cirkáló utól- 
érte, föl vöt te és útban van vele vissza San- 
Francisco felé. A másik óriás gép Allan 
Snoddy hadnagy parancsnoksága alatt, 130 
kilométeres sebességgel folytatta útját Hono
luluba. A szikratáviratok, amelyeket loadott, 
arról szóltak, hogy

a Csendes-oceáni sürü ködben és a bor. 
zalmas viharban többször elvesztette a he

lyes útirányt.
Allan Snoddy parancsnokon kívül négy utasa 
volt még u hadi hydroplánnak. Craven pilóta, 
Arthur Cravin hadnagy, inegflgyelőtiszt, C. M. 
Allén rádiótiszt és Suttem szerelő. Az utolsó 
üzenet, amelyet Allén küldött, kétségbeesett 
jajkiáltás volt:

Benzinünk, olajunk fogytán van, — ha le

OSTENDE
MÁRVÁNYTERMÉBEN

.vacsorázzunk:

Németország a következő ülésszak alatt be
lép a Népszövetségbe.

A biztonsági tárgyalásokkal kapcsolatban egy 
egészen uj kísérlet is bontakozik ki a háttérből, 
amely Chamberlain külügyminiszternek, aki 
csak a nyugati határok biztosítását kívánja, 
íiem valami kellemes. Arról suttognak, hogy a 
kisántánt francia támogatással a garanciaszer
ződés kibővítését fogja kívánni a maga javára. 
E pillanatban ez ugyan még nem aktuális, 
mert most

minden figyelem a hétfőn kezdődő népszö
vetségi közgyűlés felé fordul, amelyen 56 

nemzet delegációja fog megjelenni, 
úgy, hogy a reformáció nagytermében az új
ságírókkal és a hallgatósággal együtt majd 
2000 ember szorong. Közöttük egészen biztosan 
nem a patialai maharadzsa lesz a legérdeke
sebb mesés kincseivel, hanem az az egyszerű 
amerikai özvegy, akinek férje háborút 
nyert, békét diktált és megteremtette a Nép
szövetséget. Kiss Dezső

A következő pillanatban
velőtrázó sikoltás hallatszott,

do mire Mihályi a sötétben feleségéhez ért 
már csak egy hatalmas vértócsában fekvő, 
szörnyen megcsonkított női holttestet talált a 
sínek mentén.

A fogaskerekű Mihályi Károlyné fejét és 
jobbkarját tőből lemetszette.

Miután a szerencsétlenül járt asszonyon segí
teni már nem lehetett, az éjfél után 1 órakor 
a baleset színhelyére érkezett rendőri bizott
ságra csak annak megáll api tása vár. kinek 
mulasztása vagy gondatlansága okozta a 
szörnyű szerencsétlenséget.

kell szállnunk, elvesztünk, — irtózatos vi- 
har tombol az Óceánon.

Ezután már csak S. O. S. (salve our scals) 
vészjelek jöttek a hydroplánról, amelyek közül 
az utolsót csütörtökön délután fogták föl San- 
Franciscoban. A haditengerészet azonnal moz
gásit otta a Csendes-oceáni flottát és a tor- 
pedózuzók egész raja azonnal útnak indult a 
P. N. 92. fölkutatására. Az Aroostoch torpedó
romboló, amely a legközelebb ért ahhoz a 
helyhez, ahonnan a hydroplán >$. O. S. vész
jelzéseit leadta, ezt a szikratáviratot küldte:

A vihar tovább tart, — fényszórókkal ku
tatjuk a tengert, — a hydroplánnak semmi 

nyoma.
A P. N. 92., amely minden jel szerint a Csen
des-óceán feneketlen hullám sírjába veszett, 
3600 kilométert röpült leszállás nélkül, San- 
Franciscotól a katasztrófa helyéig és ezzel 
több, mint kétszeresre javította az egyhuzam
ban való távröpülés világrekordját, amely 
eddig 1600 kilométer volt.

Newyork, szeptember 6.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Egy san- 

franciscoi rádióamatőr által fölfogott jelentés 
szerint az óriáshydroplánt megtalálták. Ezzel 
szemben a tengerészeti miniKztcriuim azt a rá- 
diój elöntést kapta, hogy a nyílt tengeren talált 
röpülőgép egyike azoknak, amelyeket a P. N. 
92 fölkutatására küldöttek.

A haditengerészet az óriás hydroplánt vég
leg elveszettnek tartja.

Legtartósabb 
Iskolacipők 

VER-KOníi
Muzeum-körut 33 (a Múzeummal szemben)

Tessék a címre Ügyelni I
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Izgalmas jelenetek 
és borzalmas adatok a tiiddspecialisték 

balatonfüredi nagygyűlésén
Balatonfüred, szeptember 6. 

tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 
nagygyűlését a Magyar Orvosok 

Egyesülete a balatonfüredi
(A Reggel 

kezdte meg 
Tuberkulózis ___
gyógyteremben, ahol majdnem 200 orvos gyűlt 
össze az ország minden részéből és az utód
államokból. A fölszólaló tudósok és gyakorló 
orvosok egy része valósággal megdöbbentő uj 
adatokat sorolt föl a tüdővész magyar pusztí
tásáról és olyan reformokat ajánlott, amelyek
kel sürgősen foglalkoznia kell a kormánynak 
is. A nagygyűlést dr. báró Korányi Sándor 
elnök nyitotta meg. Az orvosok tuberkulózissal 
foglalkozó egyesülete — mondotta — nem ér
heti be azzal, hogy zárt ajtók mögött tudomá
nyos problémák fölött vitatkozzék. Célját úgy 
érheti el, ha igazságait az állam és a nagy
közönség is ismeri. Ezután elmondotta, hogy 
mint a Népszövetség kötelékébe tartozó ország 
tuberkulózis egyesületének elnöke, résztvett az 
Unió idei, Parisban tartott igazgatótanácsi 
ülésén. Beszámolója során kiemelte a tuber
kulózis profilaxisának két kísérleti módját. 
E kísérletekből — mondotta — elvi jelentőségű 
kázus következik, amely szerint a tuberkulózis 
terápiájában és profilaxisában az állatkísérle
tek eredményei az emberre átvihetők. Ezután

Karcag és mások magyar kísérleteivel 
foglalkozik Korányi és arra a következtetésre 
jut, hogy igazi nagy siker csak a terápiának 
állatkísérlett megalapozásától, vagy a — vé
letlentől várható. Dr. Friedrich Vilmos ezután 
„A gümőkór elleni harc irányelvei 
tartott ........... ~
füredi, 
sóban

Dr. Donáth Gyula egyetemi tanár, aki már 
80-ik éve felé jár, meglepő agilitással tartott 
ezután előadást. Érdekes példákkal mutatta ki, 
hogy Newyork legzsúfoltabb városrészeiben a 
teljes szegénységben össze préselt zsidók tuber
kulózis-halandósága lényegesen kisebb a. velük 
együttlakó nemzsidókénál. Dr. Sajle Tivadar 
hozzászólása után a nagygyűlés legjelentősebb 
referátuma követke^zett, amelyet dr. Holló 
Gyula főorvos adott elő „A gümőkór immuni-

tástana" cimen. Kifejtette, hogy a tüdővész ki
törése a már egyszer fertőzött szervezetben 
nem uj külső fertőzés következménye, hanem 
többnyire a meg nem felelő életmód vagy 
egyéb ártalmak következtében beálló leromlás 
folytán jön létre. Dr. Púder Sándor „a fel
nőttek

diszkét gümőkórjának
kórbonctani vizsgálatairól" adott elő.

Dr. Gergely Jenő, dr. Sebők Lóránt, a gyulai 
József-szanatórium orxosa és dr. Kopáry Jó
zsef (Debrecen) után báró dr. Korányi elnök 
összegező fölszólalásában kifejtette, hogy Fritz 
javaslatait nagyobbára nem tar Ha kivhetők- 
nek. Nagyon kívánatosnak tartja, hogy amit 
Surányi Ede mondott el a falu tuberkulózisá
ról, azt minél bővebben az egész ország meg
tudja. A kongresszust ina, hétfőn folytatják. ‘

Strausz Istvánnak
vasárnap adták át a pápa legmagasabb 

kitüntetését
A számvevőszék elnökét, akit a kurzus az utcára tett, ünnepélyes 
alkalmakkor a nuncius melletti hely illeti, a miniszterelnök és a 

diplomaták előtt
pápa, Cser-

i“
előadást. Surányi Ede (azelőtt 
most káli orvos) *.....................föltünéstkeltö

ciimmel
tátra- 

elöadá-

hosszú sorát 
statisztikát

iszonyú adatok
mutatta be. Kimeritő _________
amely szerint Kdl községben az utolsó 30 év 
alatt kétszer annyi volt a tuberlculótikus halál
esetek száma, mint amennyi a súlyosan fertő
zött Hevesmegye átlaghalálozási száma , és 
majdnem háromszor annyi, mint az országos . 
átlag. Ennek a nagy halálozásnak okát a la
kásban látja. A halottak 41%-át adta 11 na
gyobb család; köziile 7 a község leggazdagabb 
rétegéhez tartozik: tehát nem a nyomor a fő
oka a nagy gümőkórhalálozásnalc.

Izgalmas jelenetek
következtek ezután. Dr. Fritz János, a József 
kár. herceg szanatórium igazgató főorvosa a 
gumókor elleni küzdelem gyakorlati megvaló
sításáról beszélt. Szerinte meg kel! alakítani 
„Őrködj egészségedre" ciánén egy uj világszer
vezetet. Egyre több közbeszólás hangzott el, 
miután dr. Fritz a kiszabott 10 percnél jóva.1 
hosszabban fejtegette, hogy mit tegyenek a t-ii- 
dő>baj ellen. Néhányan

tiltakoztak az előadás hangja ellen is, 
valamint a fölvetett ötletek megoldási lehető
ségét illetően. Dr. Pataki Ármin (Székesfehér
vár), dr. Bogdán Aladár (Balassagyarmat) után 
dr. Parassin József a tüdőbeteggondozó igaz
gatója különösen éles hangon cáfolta Fri íznek 
azt az állítását, mintha a kulturállamok eddigi 
küzdelme eredménytelen volna. Dr. Fritz elő
adása általában nagy nyugtalanságot keltett 
a hallgatóság körében ós meglehetős izgalommal 
tárgyalták a „merész kijelentéseket",

csinált,

(A Reggel tudósítójától.) A pápa, Cser- 
noch hercegprímás előterjesztésére, a Nagy 
Szent Gergcly-lovagrend parancsnoki kereszt
jével 
számvevőszék nyugalmazott elnökét és nem
zetgyűlési képviselőt. Az avatási ünnepély 
világi és egyházi előkelőségek jelenlété
ben vasárnap délben folyt le a Szent 
Domonkos-rend Thököly-uti templomában. 
Vörös Fitlöp rendházfőnök mondott misét, 
amelynek keretében átadta Strausznak a ki
tüntetést, Üdvözlő beszédében a többi között a 
következőket mondta:

— A szerzetesrendek borzasztó ihostoha elbánásban ré
szesülnek. Vezetőink nem 
turtényezők, Pedig

nein fegyveres katonai 
ebben az országban,

tüntette ki dr. Strausz Istvánt, a

értik meg, hogy a zárdák kul-

kell
és

utcán

hatalom és rendőrség 
hanem szerzetesrendek 

templom.
Néhány év előtt itt nem volt biztonságos este az 
járni.

A templom totto, hogy ez az állapot megváltozott 
és ebben a munkában Strausz István támogatta őket.

A nagyközönség és az egyházi küldöttség el
vonulása után megkérte A Reggel Strausz 
Istvánt, hogy tájékoztassa a magyar közönsé
get a rend rendeltetéséről és a kitüntetésről, 
amelynek az ad különös érdekességet, hogy 
ez volt az első eset, amikor a pápa

egyszerű, polgári származású embert
nevezett ki a lovagrendbe.

— Nem vngyok nagy barátja a kitüntetéseknek — 
mondja Strausz István. Ezt mégis szívesen fogadtam
mert a magyar nemzetet látom megtisztelve azzal, hogy 
éppen a mai elnyomott helyzetünkben ránk terelődött 
Őszentsége figyelme.

Magyar nngykeresztese nem volt még a rendnek

el,
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és éppen őzért különös jelentőséggel bír, hogy őszent
sége mindjárt a parancsnoki keresztet adományozta, 
amiben én a magyarság kiemelt megtiszteltetését látom.

Nem érdektelen annak a megállapítása, hogy 
Strausz Istvánnak nincs közo a mai hangos 
kurzuskereszténységhez. Ö még a Jiayiu.idok 
és Samassák humanista és alkotó katolicizmu
sának képviselője. Előbb a számvevőszék ál
éi nőké . volt, a Károlyi-kormány nevezte ki 
elnökké. Amikor a kurzus elején mással töltőt 
téli be az elnöki széket, cl kellett hagynia a 
számvevőszék budai palotájában berendezett 
elnöki lakosztályt. De mivel más megfelelő 
lakást nem jelöltek ki számára, vonakodott ki
költözni.

Erre kilakoltatták s kénytelen volt pár 
napig a kapu alatt tanyázni.

Most aztán, mint a Gergely-rend parancsno 
kának, alkalma nyílik informálni hazája vi
szonyairól a pápát, akivel közvetlenül levelez
het. A nagykeresztes a Vatikánba száll és 
őszentsége előtt a többi hívekre kötelező előze
tes bejelentési formaságok nélkül, jelenhetik 
meg. A parancsnoki tisztséggel excellcnciás 
cím jár, amin ugyan Strausz István már túl 
van és fényes díszruha, karddal. A Szent Ger
gely-rend parancsnoka a szuverén vatikáni 
udvar tagja,

ünnepélyes alkalmakkor a nuncius melletti 
hely illeti meg, a miniszterelnök és a diplo

maták előtt.
Arra a kérdésünkre, hogy az avatáson miért 
nem a lovagrendnek, a hozzáintézett breveben 
is előirt, díszruhájában jelent meg, elborult 
Strausz arca és igy válaszolt:

— Ebben az országban ma nem szabad dísz
ruhát csináltatni, hiszen a nép nélkülöz...
__ ___ _______ K. I?.
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Nem kell várnia vásárlásaival
az olcsó vámok életbeléptetéséig, mert

I

anélkül, hogy

LAKÁSBERENDEZÉSI CIKKEK:

, kopgmahírceg ucca 50. 
táKŐCZY UT 32.- II Fő UCCA 52 

KÁLVIN TÉR (KECSKEMÉTI UCCA SvJXJK).

árait szeptember 1-én lényegesen Beszámította 
ez az áru minőségének rovására történne,

I. sorozat

Japán selyem,
Függönyetamin
Függőnygrenadin,
Függönytüll,
Függönytüli,
Butorore tón,
Madras függönyszövet

Velencei, Fiié - és cérnacsipkék a legnagyobb

valódi, 95 cm 
, aj ouro s , 

tiszta 
fehér, 100 
e c ru, la, 
valódi angol

150 om, 
i cérna, 112 cm....

cm..,,,,
300 om.,,

, 70 om
, sötét szinben 130 cm,

Arak 
nng. 81-lg 

78.009 
33.000 
42.000 
23.000 

127.000 
34.000 

204.000

í;

HZCipt. 1-től

69.(100
29.000
35.000
19.000
98.000
29.000 

140.000

választékban
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meg víirakozíisá-

ni uj törvény* 
a drágaság 1c* 
kapcsolatban,

Ripka főpolgármester 
kijelenti A Reggel-nek, hogy a kurzusig azságtalan- 

ságok jóvátétele elől nem, lehet elzárkózni
Egyetlen célja: az alkotó munka és a kiengesztelöclés politikája — A 
munkaképesség teherpróbája Ostende, ahol egyek voltak Peidltól— 
Wolffig — Szeptember 20-ika elölt pártközi bizottság foglalkozik a köl- 

csönüggyel — Az első közgyűlés: október elején
Fonyód-Bélatvlcp, szeptember G.

(A Heggel kiküldőit munkatársától.) Ma egy esztendeje, 
hogy Rakovszky és Vass miniszterek a bélatelepl strandon 
fölkérték Ripka Ferencet a főváros kormánybiztossdgának 
c.l vállalására. Amikor vasárnap a Balaton őszbeboruló 
partján megkérem Ripka főpolgármestert, mondja el 
A Reggel számára — azokon a hasábokon, amelyek leg
elsőül hozták annak idején nyilvánosságra kormánybiz
tosi kinevezését —, mennyiben feleltek 
pnk az elmúlt év eseményei és

mik a legközelebbi tervei egyrészt 
hatóság foglalkoztatásával, másrészt 

törésére Irányuló kormánynkctóval
hosszan tünődvo válaszol:

— Csakugyan itt történt a parton, ma egy 
esztendeje, hogy a közgazdasági mesgyéröl le
kanyarodtam a várospolitika tövises útjára, 
Ma már bizony

nehéz és küzdelmes esztendő áll mögöttem.
Nyugodt lel kiismerettel tokinthetek vissza a 
múltba, mert mindent megtettem, amit az adott 
viszonyok között meg lehetett tenni és meg 
vagyok győződve arról, bárki állott volna a 
helyemen, többet nem tudott volna produkálni. 
Bevallom, sokkal többet szerettem volna elérni, 
de hogy nem sikerült, nem énrajtam múlott. 
Kormánybiztosi működésemnek legnehezebb 
■része a községi választás előkészítése és meg
vívása volt. Es itt inog kell állapitanom, hogy

.célkitűzésem:
a béke, az alkotó munka és a kiengesztelő

dós politikája
>nár a választási harc végén, do különösen 
most, az uj törvényhatóság életében teljes mér
tékben érvényre jutott, mert hiszen vala
mennyi párt e plattfc/rmon építette ki pro
gramját. Még örvendetesebb tény, hogy a pár
toknak ez a várospolitikai iránya ■nem tisztán 
taktika, hanem, az én eddigi megállapításaim 
szerint, erős meggyőződésen alapuló akarás. 
Több ízben tárgyaltam, ugyanis — együttesen 
és külön-külön — a pártok vezetőivel és

az itt hallottakból szereztem jó tapasztala
taimat, amelyek az ostendei tárgyalásokon 

is beigazolódtak.
A főváros kölcsönügyi kiküldötteinek infor
mációiból tudom, mily nagy összefogás jött 
létre Ostendében a különböző pártol: képviselői 
között, hogy Budapest gazdasági életének ezt. a 
legnehezebb problémáját kielégítő megoldás
hoz juttassák. Itt eltűntek a párt keretek, csak 
egy párt volt: Budapest pártja és Pcidl. Gyu
lától kezdve Bárczy Istvánon, Éber Antalon. 
Be.dő Móron és Ereky Károlyon keresztül 
egész Wolff Károlyig mindnyájan egyek vol
tak abban, hogy minél több előnyt biztosítsa
nak a fővárosnak és ebben a nemes törekvés
ben a legszebb megértéssel támogat Iák egy
mást. Az ostendei megállapodás nagyon súlyos 
ugyan és

a főváros közönsége több előzékenységet 
várt a külföldi hitelezőktől,

le, ón azt hiszem, bárki tárgyalt volna, a mai 
körülmények között nem érhetett volna töb
bet el. Annak a programnak, amelyet fő
polgármesteri székfoglalómban jeleztem, első 
pontja volt a külföldi hitelezőkkel való meg
állapodás. Enélkül ugyanis egyetlen egészsé
ges és sürgősnek érzett tervét se tudna az uj 
törvényhatóság megvalósítani. Csak ezt a 
megál l apód ás t k ö vetne ti

az uj beruházó program ós az üzeme*.
gazdaságosabbá tétele,

PORTRROSEI
Az Adria lcgolőkclőbb iidülöholjo Tricst n.ellett
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ami a külföldi hitelezőkkel kötendő egyezség 
pénzügyi födözete szempontjából is fontos és 
sürgős föladat. Az ostendei tárgyalás volt, az 
uj törvényhatóság munkaképességének teher- 
próbája. Ez a próba — minden, a főváros sor
sát és jövőjét féltő várospolitikus őszinte örö
mére — kitünően sikerült és a legszebb remé
nyeket nyújtja a törvényhatóság további műkö
désére. Nagyon szerencsés körülménynek tar
tom, hogy a kölcsönügyi tárgyalások folyamán 
Ostendében tartózkodott Vázsonyi Vilmos is. 
Ez ugyan tisztára a véletlen müve volt, mert 
hiszen a demokrata párt vezére még az osten
dei tárgyalások hírét megelőzően kijelentette 
nekem, hogy nyári vakációját, orvosai taná
csára, Ostendében fogja tölteni, de minden
esetre

örvendetes, hogy igy alkalom nyílt arra, 
hogy a kölcsönügyi kiküldöttek a fölmerült 
kérdések elbírálásánál igény bevegyék az ő 

nagy gyakorlati tudását
az ő tanácsai nagyban hozzájárultak ahhoz,és az ő tanácsai nagyban hozzájárultak ahhoz, 

hogy a kiküldöttek egyhangú megállapodásra 
tudtak maguk közölt jönni a hitelezők cso
portjának javaslataival szemben.

Az uj törvényhatóság őszi munkarendjéről 
igy nyilatkozott n főpolgármester:

— Az őszi munka a külföldi kölcsönök 
ügyének letárgyalásával fog megindulni. A 
teendők sorrendjét úgy látom, hogy

elsősorban a kölcsönügyi bizottság ül össze, 
hogy a kiküldöttek részletesen beszámoljanak 
az ostendei tárgyalások eredményéről.

Ezt követően, de még szeptember 20-ika 
előtt, pártközi értekezlet fog a kölcsön, 

üggyel foglalkozni 
és a polgármester a hozott határozatoknak 
megfelelően fogja aláírni az ostendei meg
állapodást. Ennek megtörténte után Írják ala 
a megállapodást a külföldi hitelezők is,és az 
egyezség ekkor újból a főváros kölcsönügyi, 
majd pénzügyi bizottsága elé kerül, végül pe
dig a tanács megfelelő javaslataival együtt a 
szeptember végén vagy október elején össze
ülő közgyűlés elé, amely véglegesen tető ala 
hozza az ostendei megállapodást. Ila ez meg
történik:

Budapest gazdasági életének gyógyulása 
indul meg, ami egyúttal Csonka magyar

ország gyógyulását is fogja jelenteni.
Arra a kérdésre, hogy a kölcsönüyybcn véglegesen 

döntli közgyűlés elölt nem törlénik-c intézkedés
‘ nz nj törvényhalósági bizottság foglalkoztatósáról, 

a főpolgármester igy válaszolt:
— Ezt ma még nem lehet tudni. Mihelyt, a 

külföldön és a vidéken tartózkodó bizottsa-gi 
tagok visszaérkeznek a fővárosba, tehát körül
belül

szeptember közepén, párt közi értekezleten 
beszéljük meg, szükség van-o, a közgyűlés 

mielőbbi összehívására vagy sem.
Nincs kizárva az sem. hogy az első közgyűlést, 
mindjárt a kölcsönügy végleges letargyala- 
sára fogjuk összehívni.

Ezután megkérdeztem, hogy
a kormány (lróganúgl akciójába niiképcn fog a fővá

ros bcloknpcsolódnl?

— A főváros közönsége — mondotta a fő
polgármester — rendkívül hálás 
Józsefnek, hogy oly energikus közzel 
belő a drágaság darázsfészkébe.

lehet Vass 
nyúlt 

■v « u>«h«o„-* .......................  A mai lehe
tetlen helyseinek meg l-ell javulnia. Mert ami- 
kor itt a vidéken azt látjuk, hogy egyre csökken 
a tömegeiéi micikkek ára,

Tekintse meg
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melyek legszebb, legjobb, legolcsóbbak
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teljességgel tűrhetetlen, hogy az indokolat 
lanul drága árak a fővárosban változatlai 

merevséggel tartsák magukat.
Tudomásom szerint a helyettes miniszterelnök 
ur azt tervezi, hogy ha az élclmiszerkcrcskedök 
és egyéb élelmezési iparosok nem engednek 
merevségükből, az árak letörése céljából be 
fogja vonni akciójába a főváros közélelmezési, 
intézményeit. Nagyon természetes, hogy a fő
város minden ilyen berendezkedése a leg
nagyobb készséggel áll a kormány .rendclkc-. 
zésére és minden erőnkkel, rajta leszünk, hogy 
az árak letörésére irányuló terveit minél előbb 
megvalósi thassa.

Végül
a városházi kurzusurnloni idején Igazságtalanul el
bocsátott fővárosi tanerők és tisztviselők ügyének 

revíziójára,
« föpolgdrtncsteri programhoz fog
szempontjából elkerülhetetlen szűk
ít. szót.

illetve e revíziónak 
lalt kienacsztelődés 
ségességére tereltem

— Ebben az ügyben — válaszolta a főpolgár
mester — álláspontom a következő: ha való
ban történtek igazságtalanságok, akkor

ezeknek a jóvátétele elől elzárkózni nem 
lehet, mert hiszen enélkül nem lehet a ki- 

engesztelődést megvalósítani
és az alkotó munkához szükséges békét meg
teremteni. Ludvig Dénes

Gróf Teleki Pál 
nem lesz Külügyminiszter

Genf, szeptember 6.
(A Reogel kiküldött tudósítójának távirata.) 

Teleki Pál gróf arra a kérdésemre, mi igaz 
abból, hogy legközelebb külügyminiszterré ne
vezik ki, 
hogy nem 
senki föl 
miniszter.

a leghatározottabban kijelentette, 
akar külügyminiszter lenni, öt erre 
sem kérte és nem is lesz külügy-

Makay Margit 
visszaszerződött a Vígszínházhoz
(A Reggel tudósitójától.) Makay Margit, a 

tehetséges fiatal vígjátéki színésznő, aki éveken 
keresztül volt értékes tagja a Vígszínház 
együttesének és akit tudvalevőén szezon de
rekán szerződtetett át a Magyar Színházhoz 
Faludi Jenő, az idei szezonra nem újította 
meg szerződését a Magyar Színházzal, hanem 
szombaton

visszaszerződött a Vígszínházhoz,
ahová régi szép sikereinek emlékei fűzik 
Makay Margit néhány nappal ezelőtt még a 
Renaissance-, Belvárosi színházak igazgatósá
gával is tárgyalásokat folytatott, de végül is 
csak a Vígszínháznak irt alá szerződést, sőt 
•annak első drámai újdonságában, Galsxvorthy: 
„Loyalties" cimii darabjának női főszerepé
ben már föl is lép a színház szombat esti pre
mierjén. 
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Radtes István nem áll töööé sztta
magyar újságíróval

Teljes esyenjffiauságoí, szabad nyelvhasználatai ígéri a magyar 
kisebbségnek, de nyilatkozatát másnap letagadta — Olyan gyor

san beszél, hogy gyorsíró sem tudja követni
Belgrád, szeptember 8.

(A Reggel jugoszláviai tudósítójától.) Radics 
István ismét Belgrádbún volt. Ezúttal mint 
Jugoszlávia népszövetségi delegátusa. Ez a 
kövér, rövidlátó, kui'taszakállu, totyakos 
ember ma Európa egyik legérdekesebb férüa. 
Alig egy hónapja, a jugoszláv rendtörvény 
alapján, 20 évi /egyház várakozott rá, ma 
pedig a királlyal ebédel és holnap a Nép
szövetség fórumán képviseli az S. II. S. király
ságot, amelyet közel hét évig el nem. ismert. 
Tegnap egy horvát De Valera, ma „az egyetlen 
parasztkiraly“ dicsőítője. Hívei, akik istenitik, 
épp olyan vakon mennek most is utána, mint 
amikor a horvát parasztköztársaságot hirdette. 
Az elnök — pártjában csak igy nevezik —

elasztikus politikus,
mondják mély meggyőződássel pártjának al- 
vezérei és több magyarázatot szinte fölösleges
nek is tartanaik. Radics István fascináló erejű 
szónok. Skálája utezéli demagógiától filozófiai 
mélységekig, kongó frázisoktól a nemesen 
költői szárnyalásu gondolatokig terjed. De 
nemcsak szónok, elragadó causeur. Mégis, alig 
van nehezebb föladat, mint vele interjút 
csinálni. Ha meghallja a kérdést, gondolkodás 
nélkül válaszol ép olyan szó- és gondolat
tömeggel árasztja el az újságírót, hogy az a 
végén szédülve távozik. Ja j aztán neki, ha vala- 
rrtit téivosen ir le. Radics könyörtelenül le
cáfolja. Pedig

olyan gyorsan beszél, hogy gyorsírással is 
lehetetlen követni.

A „nagy megegyezés" utáni hetekben egyebet 
aq lehetett olvasni a szerb újságokban, mint 
Radics-nyilatkozatokat, még olyan kérdések
ben is, amelyekről itt nem szerelnek hangosan 
beszélni. Talán ez az oka, hogy az őszinteségé
ről híres elnök kétórás tanácskozás után, 
amelyet Zsifkovics Ljubával. a radikális kép-: 
viselőklub elnökével folytalőtt,' csalná fi' ánnyit 
mondott nekünk:

— Arról beszéltünk, hogy.. v. . ... ,
48-ban milyen volt az együttműködés a 

szerbek és horvátok között.
Csak közvetlenül elutazása előtt tett le Radics 
tartózkodásáról és

leülve közénk a Páris-vendégiö egyik asz. 
falához,

egész vonatindulásig, két óra hosszat tartotta 
szóval az újságírókat. Mindenről beszélt, csak 
a nemzeti kisebbségek kérdését nem hozta 
szóba. Ennek is megvoltak az okai. Nemrégen 
történt, hogy a legnagyobb jugoszláviai ma

Nem temethetneK el egy 60 éves gazdag 
háztulajdonosnőt, mert egyetlenegy hozzá

tartozója sem jelentkezett
(A Reggel tudósítójától.) E hó elsején Török 

Sarolta háztartási alkalmazott meglátogatta 
volt főnökasszonyát, özv. Kopper Józsefnét, 
aki a Kapás-utca 8. számú saját házában la
kott. A volt cselé dlcány meglepetve vette 
észre, hogy az ajtó csak be van támasztva. 
Aggódva lépett be a lakásba, ahonnan pár 
pillanat múlva síkoltva futott ki,

mert a padlóm, arccal a föld felé, feküdt 
a 60 éves háztulajdonosnő.

özv. Kovács Samu né szül. Bett Lina 
úgy a maga, valamint kiskorú leánya, 
Erzsébet nevében a legnagyobb fájda
lommal jelenti, hogy imádott, hűséges 
férje, a legjobb testvér és rokon

Kovács Samu
folyó hó 5-én, hosszú szenvedés után, 
63 éves korában Wienbcn elhunyt. 
Folyó hó 7-én kisérjük utolsó útjára, a 
wieni zsidó temetőbe.
Kohn Hugó, Faragó Ignácnó Kohn Fáni, 
Strompf Mórné Kohn Karolin, özv. 
Strompf Jak ab né Kohn Szidi, testvérei 

és a nagyszámú gyászoló rokonság.
Budapest—Wien.

....

gyar kisebbségi újságban megjelent Rádiós
nak egy nyilatkozata

a magyarok helyzetéről.
Ebben a nyilatkozatában Radics. a nyugati 
demokrácia nevében teljes egyenjogosuságot,

Gcdő Linót rajza /í ficffffel számára 

emberséges bánásmódot, szabad nyelvhaszná
latot igert a magyarságnak. Sőt,

kilátásba helyezte, hogy az iinpériumvái- 
tozás óta elbocsátott magyar köztisztviselő

ket is visszahelyezik állásukba.
Lett ennek nyomán nagy fölindulás a sovi- 

.jiiszta sajtóban. Radikálispárti szövetségesei 

.részéről kévés támad ások érték Radiosot, Mit 
tett erre Radics? Letagadta az egész nyilatko
zatot. Sőt hozzátette, hogy mivel a horváltul 
nem beszélő magyar újságíró az ő németül tett 
nyilatkozatát hamisan adta vissza, ezután

nem is áll szóba magyar újságíróval.
így hát nem csinálhatott magyar újságíró 

most interjút Belgrádban Radiccsal. De mint
hogy az elnök elasztikus politikus, legközelebbi 
látogatásáig bizonyára meggondolja majd ma
gát. Különösen, ha magyar szavazatokra is 
lesz szüksége...

Bertalan József

Segélyhi vasúira. odasztvl adtak a házbeliek és 
mindjárt látták, hogy az öregasszony halott.- 
Értesítették a rendőrséget is, amely megálla
pította, hogy bűncselekmény esete nem forog 
fönn, az öregasszony hirtelen halt meg. Rög
tön megindult a nyomozás a halál pontos oká
nak megáll api fására és igy megtudta a rendőr
ség azt' is, hogy az özvegy háziasszony na
gyot} egyszerű, úgyszólván zsugori életmódon 
élt es gyakran, ha beteg volt, nem. hivatott 
magához orvost. Az öregasszonyon egy csomó 
drága, nagy brilliánsgyurüt és egyéb ékszert 
találtak és amikor hozzátartozói után kutat
tak, kiderült, hogy

az Öregasszonynak nincsen Budapesten 
semmiféle rokonsága vagy hozzátartozója.

Érdekes, hogy még a bejelentőhivatalban 
sem találtak bővebb adatokat róla, csupán 
annyit sikerült megállapítani, hogy özv. Kop- 
por Józsefnét leány nevén Wébcr Annának 
hívták. Nagy vagyon maradt utána. Valaha 
Becsből jöttek Budapestre, ahol az ura pók- 
üzletet nyitott, és az ura elhalálozása után az 
öregasszony bérbe adta az egész műhelyt, 
azontúl csak tőkéjéből élt. Holttestét a tör
vényszéki bonctani intézetbe szállították. Laká
sát, amelyben rengeteg értékes holmit találtak, 
lepecsételte a rendőrség. Most nyomozzák a 
gazdag háztulajdnnesnő rokoniéit, akik majd 
a temetéséről is gondoskodhatnak.
Amatőr fércyképezőís

előnyösön vásárolhatnak. — Kénes árjegyzék 
bérmentve. MAGVAK FOTÓIPAR Kirrtly-n. 09

Kamara
S&FÖZŐ

Erzsébet- bőrűt 6 
megnyílt!

Menü és á la cárt rendszer!.

Weiner József vezeti

Nngyrabecsült HÖLGYEIM ÉS ŰKAIM!
Becsületes KiszolgáSás a legjobb reklóm 

CSAK AZ UDVARBAN 
az olcsó maradókvósárban, Király-utca 32. 
sz. alatt még nem létezett olcsó árak mellett kaphatók 

Arak ezrekben 
méter divat férflöltönyszövet, hozzá- QlíbK 
vnlóval együtt, összesen . ..........
mótor divat férfi vagy női kabátkolmo, 29ö 
méter” tartós foliérnomüvászon vagy. 
:i méter kékfestő, összesen ................... 41 
méter zeflr v. ktiniivász v. nngin, v. Zjfa 
3 drb bőrcrős törülköző, összesen ... 
inötöi~kTtünő flnnoll vagy barchöt 
összesen ., r....................«« *
inóter selyemfényűklőtf vagy 6 darab 
pohártörlő, összesen.......................  Ifi
drb. 2 méter hosszú fehérített lepedő 'íjpCh 
vagy 1 drb. uj vnttapaplan, összesen . IU“ 
.Irl). divatos'férfiing 6 gallérral, ősz- 
szoson....................................................................... u
drb himzott női fng vagy 3 méter oo I 
gyönyörű futószőnyeg, összesen .... I
drb. kész paplan lepedő,” !

Postai rendeléseket lelkilsinoroteson teljesítünk

Keresek elegánsan berendezett különbejáratu

kétszobás lakást 
fürdőszobával és telefonnal, lehetőleg 

Andrássy-uti villarayonban vagy a Belváros
ban. Csak dirckt ajánlatokat „E. Z.“ jeligére 
kérek sürgősen A Reggel kiadóhivatalába

Épülő házban
szobakonyhás lakások villany- és vízvezeték
kel októberre kiadók VI, Petneházy-utca 15

Fogalom
isücs-pince borézf;; 

Roboz és Berger konyháit. i
Andrássy-ut 14. szám

Ogyvédi vizsgára
Jogi szigorlatokra, alapvizsgákra, Allamszámvitolro. 
kettős köny velésre, közgazdasági egyetemi vizsgákra 
előkészítünk. Jogyzetbérlot. Beiratás olőtt tanúm, 
adafl. Prospektus.

Saonlngh-iKcmlnftHum, Budapest V6c(-u. Sí

SoiiMíeiö és Ba«es 

fférfiszabök
F'11l.'á1,J!tnk kW s7;abrt,’n NdolcotAsa olismort. Őszi is 
téli idényro kelmék dns választékban. Hozott anyagból 

is vállaljuk ruha készítését.
RendkivUl előnyös árak és föltétek. 
IV, Kossuth Lajos-utca is. Telefon: József 154—20

%



1925 szeptember 7 Reggel 7
Kemenes Lajosról,

az elborult elméjű kurzusujságirőról már 
évek óta tudták, hogy köz- és önveszélyes 

Utolsó éjszakója egy mUvészklubban — Mindenkit meghurco- 
lással fenyegetett és mint dühöngő elmebajos, cikket irt az 
Uj Nemzedékbe — A klinikán interjút diktált A Reggelnek

(A Reggel tudósítójától.) Szombaton délben 
az „Uj Nemzedék" cimü déli kurzusujság szín
házi és művészeti rovat inak szerkesztőjét,

Kenienes (Géíln) Lajost, mint ön- és köz. 
veszélyes olincháborodottat, beszállították 

a Moravcsík-klinikára.
Kenienes, aki köztiszteletben álló dunántúli 
család sarja, nem hírlapírónak, még kevésbé 
művészi kritikusnak indult; kalandos körül
mények között mondott, búcsút a szülői háznak 
és Budapesten szinésziskolát végzett. Tizenkét 
év előtt a Vígszínházhoz került, ahol a csinos, 
szőke fiatalembert kis szerepekben foglalkoz
tatták. Még sikere is volt egyszer, Szomory 
Dezső „Györgyike, drága gyermek..." cimü 
színmüvében, egy tengerészkadett szerepében. 
Kenienes soha politikával nem foglalkozott, 
mig a bolsevizmus után

a kurzus egyik megalapítója pártfogásába 
nem fogadta

a kis színészt és barátságával ki nem tüntette. 
Ez a személyiség, akinek a kurzuslapokra is 
döntő befolyása volt akkoriban, a Vígszínház
tól az „Uj Nemzedékihez szerződtette Keme
ncst, sőt olyan jelentősnek Ítélte publicisztikai 
tevékenységét, hogy „Gondolat" cimen külön 
hetilapot adott ki. kizárólag Kcmcnes számára. 
Az egykori segédszinesz egyik napról a má
sikra megfordult véleményeiben (amelyekkel 
eddig senki sem törődött) és bár erős konku
renciája támadt a kurzussajtóban a személyi 
támadások, példátlan invektivák, alaptalan 
gyanusitások terén,

G vitte el a pálmát a mosdatlan kritikák 
hazug riportok, bornirtan gyűlölködő haj

szák versenyében.
A szerencséje az volt, hogy az „Uj Nemze
dékiét nem, olvasták, őt pedig senki sem vette 
komolyan! Az írásai annyira patológikusok 
voltak, hogy a szerkesztőségén kívül, még 
antiszemita elvbarátai is kézlegyintéssel intéz
ték cl: „A bolond Kemenes!" A szegény fiút 
már évek óta kényszerképzetek kínozták és

szombaton elborult elmével, zavaros tá
madást irt még az „Uj Nenizcdók“-bo, 

amelyet igy fejezett be: Zalát (a szobrász
művészről van szó) a guta kerülgette, vére 
agyába, tolult, szava elakadt, a legjobb magyar 
szónok, aki Párisban francia felejthetetlen 
gyászbeszédet mondott az állam és a magyar 
művészei nevében a nagyszerű, utólérhetetlen 
francia nemzeti gyászpompában, egy — nem 
jut eszembe a neve — nagy francia művész te
metésén, szól sem tudott szólni, cl fulladt. Ez a 
Bálint, héberecé.ke, győzött. Góliát elterült a 
földön, — Dóvidl legalább is azt hiszi. De nem 
igy van, tévednek, ('sók is, Rippl is, I aszary 
is', Hermann. Lipi is. aki saját szőrös testéről 
szokta modellálni Vénuszait. Zala százmillió 
évig él, amíg emberek lesznek a világon s, nem 
érkezünk el ahhoz az ausztráliai szírihez, 
amely a tenger1 közepén kandikál s ra.ita ül az 
utolsó, egyetlen élő ember, az utolsó zsidó. 
Coki az egész társaságnak! . t .

i az Alkotmány-utcában, gép-, műszaki
kereskedés, gabonás, bútoros vagy 
más hasonló, nem zajos, nem piszkitó 
cégnek, rafijéssbCM vagy rá«20®ÜR>®n 
hlodó. Informál d. ti. 2-5-ig Cscmiczky, u 
V, Alkotmány-utca 23. Telefon 179-23 |

Kemenes müitészi hattyúdala tehát : ,.Coki az 
egész társaságnak!" A cikk megírása után dü
hön géni kezdett,

a szerkesztőségi szolgákat fojtogatta, 
teljesen értelmetlenül kiáltozott, aápadlan, föl- 
dulví’, teljes testében remegve. Cdvalher fő
szerkesztő a vállalat igazgatóihoz rohant, akik
nek intézkedésére Kemencst a Moravcsi.i- 
klinikára szállították.

*
„Mindenkirtft mindent mewold’1

Kemenes fantasztikus meséje arról, hogyan 
támadta meg őt 300 emigráns ogy bécsi 

kávéházban.
Utoljára pénteken este látták az elborult el

méjű Kemenes Lajost nagyobb társaságban. 
Szó kása szerint egy mii vészklubba ment. A 

I SzhSeí wfe

klub tagjai már napok óta észrevették, hogy 
Kemenesen az idegzavar tünetei mutatkoznak, 
de a legtöbben nem tulajdonítottak fontossá
got a fiatalember hangoskodásának, mert min
dig exaltált, túlfűtött, tullármás volt Pénteken 
mégis föltűnt., hogy közszereplő emberekről, fő
leg színésznőkről olyan súlyos és képtelen in
diszkréciókat mond, amilyeneket ép elmével 
mondani nem lőhet. A klub tagjai most már

szemmel tartották Kemencst, félve, hogy 
kitört ratja az őrültség.

Kemenes azonban lecsillapodott, egy három
tagú társasághoz ült ós a kommünt követő el
lenforradalom idejéből mesélte cl személyes él
ményeit.

— Meglátjátok — mondta —, milyen , szenzá
ció lesz, ha én mindezeket megírom. Én min
denkiről megírok mindent! Ez lesz aztán a 
könyv! Hallgassatok csak ide! Az ellenforra
dalom Babits Mihályt is kipécézte. Amiatt a 
verse miatt, amelyikben azt irta, hogy a babája 
kisu.iját nem adja oda szép hazáért, szép ki
rályért. Ott voltam azon a konferencián, amely 
ezt a dolgot tárgyalta. Ott volt Vass József is 
— akkor még nem volt miniszter — és Páter 
Bangha! Rettenetes, miket fecsegtek az egybe
gyűlt. „tanférfiak". Én már nem bírtam ki. Föl
ugrottam és egy Shakespoare-citátummal bi-

Kemenes interjút ad
A Móravcsik-klinikán engedélyt, kertünk dr. 

Sombor József ügyeletes alorvostól, hogy meg
látogathassuk Kemonost. Az alorvos ur nyom
tatott blankettát adott, amelynek értelmében 
e.<7.V személy tizenöt percig beszélhet a beteggel. 
Sombor alorvos kérdésünkre kijelentette, hogy

Kemenes állapota komoly,
betegségét egyelőre pontosan megállapítani 
még nem lehet, csak egy heti megfigyelés után 
lehet diagnosztikálni. Addig Kemcnesnek min
den körülmények között a klinikán kell ma
radnia, mint elmebeteg-gyanúsnak. Kezelő
orvosa dr. Büchler tanársegéd. A kapott láto
gatási engedéllyel a klinikai portás elkalau
zolt az épület zárt baloldali traktusába. Ott 
a kókköpenyogcs elmebetogápoló kijelentette, 
hogy Kcmcnes már nincs az elsőemeloti szobá
jában, nagyon nyugtalan volt, csaknem dühön
gött, ezért, le kellett vinni a komolyabb betegek 
zártabb, földszinti, úgynevezett fekvő osztá
lyába. Alig nyitotta ki a kezeiben levő osztály
ajtót, heves kiáltozás hallatszott, megismertük 
Komen cs hangj át:

— A ruháimat adják ide, a ruháimat, mert 
kirúgok innen mindenkit!

Már jön is ki.
— Nyissák ki az ajtót, engedjenek ki a kertbe, 

látják, hogy látogatóm van, különben betöröm 
az ablakokat!

i Máris rohan az ablakok felé, azokat elállják
I az ápolók, mire Kcmcnes teljes erőből rugdalja
• a zárt ajtót Két ápoló ráveti magát, Kemenes 

birkózik velük, boxolja. őket, de rögtön le is 
csillapul és kezet fog az ápolókkal:

— És rólam mondják, hogy őrült vagyok! — 
mondja nekik mosolygósán. Vegyél elő papi
rost és jegyezz sebesen — szól hozzám —, inter
jút adok, add le A Reggel-nck.

Hangosan kiáltja ezt, a kertben tartózkodó 
betegeik körónk gyülekeznek. Én jegyzőm, Ke
menes pedig szióról-szóra a következőket dik
tálja:

— Cim: Hogy kerültem a Moravcsik-, zár jel;
• -n jtuwmnrwrwr*wvcw»vjí. i ■■ ■ ■■■>» ■■■

PÁRISI KALITKA
(PÁRISIÉN GRILL)

Esténként

BILLY ARNOLD 
nagy sikert aratott 
amerikai j a z z b a n d j o

Mb sáréra 
reggel 5 órakor

i Telefon 83-74

Kötött Katitok, pulóverek, szvefterek, 
vadfózmeHények, stb. 'rockok rósióroOAbor V.Dorottya-u.10 

zonyitotam be, hogy a költőnek jogában van 
szépen túlozni. Nem hallgattak rám. Otthagy
tam őket. Érdekes- ugy-e? Majd azt is meg
írom, ki mit mondott ezen az értekezleten.

Röhögni fognak az emberek!
— Vagy mit gondoltok... — folytatta —, 

nem lesz szenzáció, ha megírom bécsi kalan
domat az emigrált kommunistákkal... Az ugv 
történt, hogy egy kávéházi ablakon keresztül 
njegláttam Reinitz JBélát és bementem hozzá. 
Mindig derék fiúnak tartottam és nagyon te
hetségesnek! Hát amikor beszélgetek vele, 
lassanként tizével-huszával vesznek körül sötét
arcú emberek, azután öklök emelkednek a le
vegőbe és dühödt ordításokat hallok: „Üssétek 
le a< kutyát! Verjétek agyon a pogrom-bitan
got!" Körülnézek, — 300 emigráns tolong kö
rülöttem. A halál torkából menekültem.

Most holmi titkos szerelmi levelezésről be
szélt, amely az ellenforradalom idején a kü
lönböző atrocitásokról ismert Kovács-fivérek 
kezébe jutott. — Én egy reggel bekopogtattam 
hozzájuk — folytatta Kemenes — és rájuk 
parancsoltam, hogy adják ki nekem azokat a. 
leveleket. Hogy merészeltek ti egy magyar 
uriasszonyt kompromittálni? — kiáltottam rá
juk. A következő percben nálam volt a levél
csomó. Diszkrét úriember vagyok, zsebre- 
gyürtem, beléjük se pillantottam és úgy, ahogy 
volt, átadtam annak, aki a leveleket, irta. 
Pénzt akart adni a szolgálatomért... Hahaha!... 
Pén^í/... Mosolyogtam, megcsókoltam a ke
zét és eltávoztam. Na... talán ez sem érde
kes? Benne lesz a könyvemben. Majd meg
mutatom én, milyen könyvet kell Írni erről az 
elmúlt pár esztendőről!...

Scnkisem akarta lebeszélni... Minek is? 
Most már nyilvánvaló volt, hogy Kemcnes- 
nek meghibbant az agya, olyan kiadó pedig 
úgysem akad, aki egy szerencsétlen, beteg 
ember Írásainak nyilvánosságot ad.

a Moravcslk-kllnlkán
Schaffer-elmebetegklinikára. Kérek egy pohár 
tejet! Ezt ne írjad, ezt az ápolónak mondom!

— Tehát — folytatja — az „Uj Nemzedék" 
szerkesztőségében történtek után a Központi 
Sajtóvállalat vezetői először a Nókám-klini- 
kára vittek. Én nagyon barátságos voltam 
Nékámmal, a volt generálissal szemben, aki a. 
háború alatt aranygallért viselt egy csillag
gal. De tisztelettel megkérdeztem: „Mit ért öli 
az idegbajokhoz?" Nékám tanár ur nem sértő
dött meg, beismerte, hogy az ideggyógyászat 
csakugyan nem mestersége. Azt ajánlotta, 
hogy vigyenek át. a Moravcsik-klinikára, ott 
majd megvizsgálnak. A három igazgató, akik
nek Cavaíier főszerkesztő, legfenségesebb szer
kesztőm, bizonyára egészen más instrukciókat 
adott, autóban az idegklinikára vittek. A most, 
történtekért az igazgatókat bíróság elé 
állítom, cgymilliáird korona kártérítésre 
pörlöm. A klinikán ogy vidéki segedjegy- 
zőhöz hasonló orvos elé kerültem, aki meg
nézte pupilláimat, kezeit kétszer ellibbcn- 
tette szemeim előtt és valamit súgott a főigaz
gatómnak. Meg kell állapítanom, hogy a direk
tor határozottan megijedt- A klinikán kell ma
radnom, mondták. Engem Schaffer tanárhoz 
hoztak, mondtam erre és ha nem engednek cl, 
a törvény előtt veszek elégtételt. Holnap meg 
is teszem ez ellen az orvos ellen a lépéseket, 
mert holnap már kimegyek a klinikából. De 
azért 1k> hagytam magamat csapni, kaptam 
egy injekciót, amely a morfiumnál is erősebb 
volt. Pár perc múlva éreztem, hogy jön a nagy 
álom, a halál rokona, a rémes öntudatlanság, 
amikor a tüdő alig liheg, amikor a szív úgy 
kopog, mintha az utolsót verné. Ebben a pil
lanatban ötletem támadt: megijesztem a 
K. S. V. főigazgatóit. Nekirohantam, az ablak
nak, mintha ki akarnék ugra.^, kiáltozva, 
ordítva, rettenesen, úgy, amint azt a „Sasfiók' 
Wagram jelenetében Sopronban játszottam. 
Csakugyan mindenki megijedt a szobában ... 
Aztán jött az injekció hatása. Itt maradtam. 
A koszt pompás, de engem brutalizálnak. Ezt 
írja meg. Ez az interjúm, a névaláírásommal 
jelenjen meg, Vazsmegyei aláírással.
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záróra reggel 5 órakor
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Európa
— Irta Pásztor Árpád —

Genfben összeülnek a világ urai. Jóvá akar, 
ják tenni azt, ami elromlott, föl akarják tá
masztani, ami meghalt.

Küldök nekik egy képeslevelezőlapot.
Ausztriából hoztam magammal. Stájerország, 

bál.
Köves, sziklás ut tör fölfelé a fenyők között.
Vidám fürdőző, kiránduló nép; — ballagunk 

a hegyi utón.
Feketébe öltözött anyóka kecmereg előttünk. 

'Az ut olyan keskeny, hogy nem előzhetjük 
meg, ö se térhet ki. Tömött kis zsákot cipel 
a vállán.

Vagy egy félóráig kapaszkodik igy előttünk. 
Végre az ut kiszélesedik, az anyóka leül a

... Elfáradtam... 
emberre úgyse hederit

Végre az ut kiszélesedik, az anyóka leül 
domboldalra s leveszi hátáról a zsákot.

Melléje érünk.
— Grüszgott!
— Grüszgott!
— Mi van a zsákban?
— Liszt.
— Mennyi?
— Öt kiló.
— Ezt cipeli? Hova?
— Egy kis tanyára, Senüriach előtt.
— Hát ott nincs liszt?
— Nincs!... Mindent elvert a jég.
— Honnan hozza a lisztet?
— Másfélórányira innen, Radegundból.
— Es meddig viszi még?
— Még két és félórányira.
— Hány éves?
— Hatvannégy.
— Es nincs senki, aki segítsen?
— Nincs!
— Férje?
— Elesett mindjárt a háború elején.
— Fia?
— Megsebesült, szívbeteg lelt a háborúban... 

Nem tud menni, nem szabad mozognia...
— Hát segítséget, háborús nyugdijat nem 

kap?
— Semmit... Semmit... Nem is kérek 

már... Csak fizetni, hogy megírják a folya
modványokat, bélyeget... Elfáradtam... Mi
nek?... A szegény 
senki...

— Hát miből él?
— Elek!... El kell tartani a harmincöljjves 

beteg fiamat...
Es újra vállára köti az öt kiló lisztet és 

hatvannágyéves testével nekiindul a meredek 
útnak... Nincs senkije, semmije, de harmincöt- 
éi°s szívbajos flát nem szabad elhagynia...

l'z a képeslap Stájerből való... De lehetne 
Erdélyből is, lehetne a Kárpátok tájáról is, 
lehetne Budapestről vagy valahonnan Német
országból is... Hát Franciaországból, Angliá
ból, Bulgáriából, Törökországból nem érkez- 
hetn k-e ez a levelezőlap Genfbe...

Hatvannégyéves anyáktól, akiknek férjük 
elveszett, gyermekük nyomorék... De meg- 
halui nem szabad, mert ki tartja cl akkor a 
nyomorék gyermeket? ...

Es segítség?... Hadisegély?...
Szavak, szavak!... Üres beszéd.
A hatvannágyéves anyóka az öl kiló liszttel 

lihegve ballag föl a hegynek.
Európa urai pedig Genfben összeülnek és 

beszélnek...
A holtakat föltámaszthatják-e, az éveket 

megfordíthatjált-e, az öreg anyának adhat
nak-e valamit?

Szomorú!...
Európa minden hatalma nem tud egy hatvan- 

négyéves öreg anyókán segíteni...

— Hó alatt a Semmering. Mürzzuschlagból 
táviratozzék A Reggel-nek: Az utóbbi napok 
heves esőzése után a hőmérséklet szombaton
9 fokra csökkent. Az Enns-völgyben hó borítja 
a hegyeket. Kapellenből azt jelentik, hogy a 
Rax ormát friss hó borítja. Innsbruckban
10 fokra csökkent a hőmérséklet A hegyekben 
havazik. Berlinből is azt jelentik, hogy a 
liarz-hegységben szombaton leesett az első hó.

— Tévedésből lutnlnállpl megmérgozto magát, özv. 
Storvfeld Filmosné, szülotott Hass Berta M évos roa- 
gánzónő Barcsay-utca «. szám alatti lakásán tévedésből 
lumlnált vett be. A mentők a Rókus-kórházba vitték. 
Hrttóntttrax’,.Xd-rr “k'!uUlm”'

keresztény*
Sziillő Géza, 
szlovenszkói 

pártvezetőség augusztus 25-iki ülé- 
állitott, át rétté a központi vezetést. 

a eddig is rendkívüli munkát fejtett ki a cseh 
alatt ólő mapyar kisebbségek védelmében ós a 
népe, osztály- és valldskiilöiibséu nélkül, 
látja az európai műveltségű, kiváló ferdíti a 

meggyőződés,

— ötvenhárom év előtt elmondott. 10 éve 
Magyarországon közkézen forgó beszédet inkri
minált az ügyészség. A büntetőtörvényszék 
Schadl-tanácsa nyári szabadságáról visszatért 
és e héten kezdi, meg működését. N keddi ün
nep miatt csütörtökön lesz a Schadl-tanáes 
első tárgyalási napja., amikorra egy egész 
sereg sajtópör főtárgyalása kerül sorra. Jogi 
szempontból is nagyon érdekesnek ígérkezik ez 
a főtárgyalás, amelyet az ügyészség indítvá
nyára azért tűztek ki, hogy a „Munkás Könyv
tár" sorozatos könyvkiadványai közül elkoboz
zák-e azt a füzetet, aűnely Liebkneclit Vilmos 
német szocialista vezér egyik beszédét foglalja 
magában. Liebknecht, aki a német birodalmi 
gyűlésen bosszú időn át a szocialisták vezére 
volt, az inkriminált beszédet 1872 elején, tehát 
több mint 53 esztendővel ezelőtt tartotta. A 
szocialisták a beszédet ki nyomatták ás „A tu
dás hatalom — a hatalom tudás!1' címen 7có>- 
kézen forog évtizedek óta. Bresztovszky Ernő 
még a háború előtt, 1914 eleján fordította le 
ezt a beszédet magyarra és akkor, adta ki 
külön füzetben a „Munkás Könyvtár". Ez a 
magyar kiadás tehát több mint 10 esztendeje 
van forgalomban. Az ügyészség most tett in
dítványt, hogy e nyomtatásban megjelent 
könyvnek Magyarországon föltalálható összes 
példányait a biróság kobozza el. mert annak 
tartalma a büntetőtörvénykönyvbe ütköző osz
tályelleni izgatás bűntettét tartalmazza. A 
vádhatóság csak azért indítványozza az el
kobzást, mert, az izgatás címén való felelős
ségre vonás elévülés okából már lehetetlen. Azt 
a jogi kérdést kell tehát a Schadl-tan ácsnak el
dönteni, hogy elkobozható-e az a sajtótermék, 
amelynek tartalmáért elévülés címén senkit 
felelősségrevonni nem lehet.

— Manikűrözte közben ellopták a folöltőjét. Tiadó 
fidndorvé, született Stcrn Fruzina hivatalnoknő följelen
tést tett a rendőrségen, hogy egyik Andrássy-uti női 
fodrósziizletből amíg ő a kezeit manikilröztette 
ismeretlen tettes ellopta fekete selyem felöltőjét,

— Schratt Katalin hetvenéves. Bécsnck 
családi ünnepe van: Schratt Katalin, akiben 
a régi .,császárváros" lelke oly töretlenül kon
zerválódott, ma ünnepli születése napjának 
hetvenedik évfordulóját. A bécsi színpad és az 
osztrák szinmüirodalom vele együtt fejlődött 
ás ha a színpad nagyot is hanyatlott, Schratt 
Katalin ma is ennek a régi nagyságnak egyik 
legszebb emléke és legtipikusabb reprezentánsa. 
De a császárváros nemcsak ebben a vonatko
zásban látja benne a maga fénykorát. Köztudo
mású nz a meghatóan kedves viszony, amely 
közte és Ferenc József között szövődött és az 
agg császár holta napjáig fönnállóit. Ez a gyön
géd baráti viszony is beletartozik 
város fénykorának történetébe és i 
város utolsó rajongói ennek a fényi 
doznak, amikor ma Schratt Katalin 
telel tel meghajolnak.

— SzUIlő Géza átvette a szlovenszkói 
szocialista párt vezetését. Prdgdból jelentik: 
volt magyar országgyűlési képviselő, akit a 
kerosz.tényszocialisía pártvezetőség augusztus 25-iki 
són a párt élére állított, átvette a központi 
Sziillö Géz 
i in pór inni 
Felvidék népe, osztály- és valldskiilöiibsé'i 
örömmel latja az európai műveltségű, 
legnagyobb magyar póri élén. Általános 
hogy Szüllő az összes magyar pólyáéi pállok és frakciók 
teljes bizalmával foglalja el veltéz őrhelyéi.

— „Szaladok... a zordonság rideg hazája- 
ból‘“... A,z uj Szentjános-kórházban állott 
ápolás alatt Gyulai Elemér 22 éves volt orvos
tanhallgató, aki szombaton a kórházból el
távozott. Levelet hagyott hátra, amelyben ön
gyilkosságát jelenti be ezekkel a szavakkal: 
„Szaladok kis iránytűm útmutatása szerint a 
zordonság rideg hazájából." Az uj Szentjános- 
kórházban gyöngeelméjiiség miatt állott keze
lésben.

— Általános föitünéat keltenek n ,Jókai-;;orsjútók gyű- 
nyorii és ért-ékes nyereményei. A főnyi-remény 2G0 <’nrab- 
ból áll és pedig 25 kg. arany, ezüst, 14 karát brilliéns, 
ckszer és teljes lakásla-rendezés. Mindez egy sorsjegy
gyei nyerhető. Azonkívül szel) írnél-szebb tárgyakat, 
összesen 101XI nyereményt sorsolnak majd ki október 
7-ón. Sorsjegy mindenütt kapható 2(1.000 koronáért.
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71 világítása né&ev-duett 
Rastus és Baníis föttéptie

Ma záróra 
reggel órakor

RoyaO” Éttermeiben
ismét

debreceni K8S3 muzsikál

a “"ESS ..Novusz((-gyeríyái<kai

— Tudósítás a salzburgi ünnepi hangver., 
senvekről. Salzburgból írja A Reggel kiküldött 
munkatársa: Nem csupán a zenei, hanem az 
összes ünnepi eseményeknek centrumát a til- 
harmónikus hangversenyek képeztek. A l'ist- 
spiclhaus-zá alakított régi Keítschul széksorai
ban ugyanis nemcsak a többi előadások láto
gatói, de szereplői is csaknem teljes számmal 
resztvettek. Színésznők Anna liohr-Mildcii- 
burgtól, Darvas Lillylől Jeritzáig, táncosnők, 
irók, diplomaták és demimonde-ok. a művészei 
és dilettantizmus minden ágának képviselői 
mind megjelentek. Természetes, Imgy a ritkr. 
magas színvonalú hallgatóság előtt a íilharmó- 
nikusok is tudásuk legjavát,nyújtották. #runo 
Walter Haydn X. szimfóniájának derűs kok 
égboltját feszítette a pultok felé, mig Brahms 
II. szimfóniájában az a hallatlanul szublimált 
stilustisztaság lepett meg, amely a. témák, 
szólamok, frazirozás proporcionáltságén <k 
szinte tükörképét tartotta vezérkönyve elé. 
Serkin Rudolf Mozart. Es-durversenyét szép 
billentessél játszotta, inspirációját azonban- 
inkább intellektusából, nem a mű naiv 
poézisából merítette. Dr. Muck Mozart g-moll 
szimfóniájának intérpretá 1 á.sábau nél 1:ülőztíik 
a misztikus kísérteties fényt, annál inkább 
magával ragadott az Eroicában. Franz Schallc 
Schubert befejezetlen li-moll szimfóniáját 
előkelőén leiompitott tónusban interpretálta, a 
második tételben a ‘ vissza főjíoí:súg azonban 
már szín télén seggé vált. Annál nagyobb hévvei 
szólaltatta meg Bruckner VII. szimfóniájának 
őserojü rézfuvóit. A hatalmas kontúrok között 
lejátszódó vallási tragikum és démoni szkepti
cizmus küzdelmei, amint a sejtelmes fafuvók- 
tól a violák holdfényü kantilónáján keresztül 
a kürtök csataki állásáig nőnek, majdnem azt 
mondhatni, szinte szcenikai értelmet nyertek 
Reinhardt gótikus termében. Ez az össze
foglaló hatalmas mii méltó záróköve, volt az 
ünneplő Salzburgnak. (Dr. Váradi Miklós.)

A Kis Komédia szeptemberi megnyitó műsora ki 
tűnőén látogatott nézőtér előtt óriási sikert arat estén
ként. flo/t és Steiiihardt uj, fényes szerepeikben állandó 
ünneplések központja.
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IV, Párizsi-utca 1 (Váci-utca sarok)

1------------------ II' — ■Ilim— "KBIH —IJJUI—1 —I—IM—wm. U.U_ULJU_-l_LJ_m_J

TulxsufoOC raktár miatt idénycl&tti 
kiárusítást rendezünk és 

rendkívüli kedvezményként 
az összes raktáron levő sirernnekruká- 
zrati cikkek (1—16éves korig) előirt áraiból

szeptember 15-ig

engedményt adunk
fehérneműik 

Bslkclamhák 
TéSDkabáftujciQnságatak 

elkészültek
Óriási raktár

divatos átmeneti gyennehhobiiiohlioo
Fiuöltönyök óriási választékban 

Leány- és fin felöltők 
Fiú-, leányka- és bakíisruhák 

Játszóruhák 
Babyruhák 

Gyermek feliér neműek 
Bakfiskalapok 

Leány- és fiukötények 
Leány- és íiukalapok 

Piyamák óriási választékban
Áruink közismerten a legjobb minőségűek 
es a lcgjilsorangu kivitelben készülnek
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— Nézd, kérlek, most, amidőn az úgynevezett
kurzus vonaglósavt, szemlélheted, mégis lova- 
giasubb lenne talán, ha az ellenfélről is el
ismernéd, hogy amit tett, azt magas és ideális 
célok érdekében tette. Most olvashatod egyik 
újságban, hogy még a színházi botrányok ide
jén, amidőn Rozsa Lajost és Beregit elintézték 
és a Fővárosi Operettszlnház mennyezetébe 
lőtték az emlékezetes lyukakat, Kiss Menyhért 
levelet irt a knlt',szminisaterium művészeti 
osztálya levéln i pirosán az ébredők fő
titkárához. amelyben egy színházi botrányt 
rendel meg nagyon határozottan. A focsimilé
ben közölt levél arról szólt, hogy a Vígszínház 
Lengyel Menyhért „Taí/un“-ját fogja, adni « 
ebből az altatómból Lengyelt megtabcugolni 
l.olyes lenni'. „Legyen szives, esi útija meg!" — 
igy végződik a levél az ébredő főtitkárhoz, 
akit „meleg bajtársi szívvel öl el14 Kiss 'Meny

irt, a — költő. Már most mit látsz ebből a kis
dokumentumból is? Remélem, csak azt, hogy 
a politikai szenvedélyek legvéresebb tombo
lába idején se vezette az ébredőket más, mint 
a legtisztább eszményiség, hiszen ezt a közbe- 
jött akadályok miatt mégis elmaradt botrányt 
a költő nem holmi rut anyagi érdekből ren
delte cl, hárem a/t'ól a szent, vágytól hevítve, 
hogy ő legyen a nagysikerű magyar író, ne 
pedig a másik Menyhért. Ugyanez a motívum 
hevítette X, Y-t, aki Bereginél és Y, Z-t, aki 
Rózsánál és Pékáré, aki Szabó Dezsőnél és 
Zsirknit, aki Bethlenné! akart nagyobb lenni. 
Az egész Ururznet ilyen önzetlen ambíciók 
hevítették s lia eszközeik hibásaknak is bizo
nyulta); és a leglelkesebb botrányok révén sem 
sikerült tehetségüket egy lattal sem gyarapí
tani, ér lehet tragikus bukás, do nem indokolja 
a kaján Ikárörömet. A nagy dolgok akarása is 
érdem, mondja a klasszikus,’ sőt megbukni 
esetleg jobb, mint sikert aratni, mert képzeld 
el, kérlek, mi lenne, ha csakugyan célhoz jut 
ambíciójuk s ma csakugyan Bakó lenne Beregi 
és Zsirkn5 lenne Bethlen és Kiss Menyus lenne 
Lengyel Menyhért?

— Tűz n szappaugyárban. Szombaton délután a IX, 
Szvetonay-utca 15. szám alatt levő Adói -szappangyárban 
ismeretlen okból tűz támadt. A Blaschnnk Hugó 
főparancsnok vezetésével kivonult központi és IX. körű
iét! tüzőrség a tüzet eloltotta. A kár még nem volt 
megállapítható.

— Tífuszjárvány Bócs környékén. Bécsból 
telefonozzák A Reggelnek: A mödlingi tífusz
járvány egyre nagyobb mérveket ölt, de Bécset 
egyelőn* nem fenyegeti veszély. A. járvány 
nem fajulhatott volna eoinyire, ha az első ese
teket azonnal bejelentették vo’ra. Még ennél 
is nagyobb baj, hogy az első megbetegedéseket 
a kezelőorvosok nem ismerték föl.

— A háztartást munkásnök Otthon-avatást ünnepélye. 
A háztartási munloísnök vasárnap délután avatták föl 
uj átmeneti otthonukat a Dalnok-utcábau. Az avatóiinne- 
pélyt Uoffmann Nándomó nyitotta nw, maid a szerve
zet titkára mondotta el ünnepi beszédét. Pajor Budolf 
a özoe.iáldemolcTata párt. Bdnőczy Ld-^zló, a szociál
demokrata községi frakció, Kóthly Anna pedig a szociúl- 
demokrata parlamenti frakció üdvözletót tolmácsolta. 
Beszéltek még Kristóf Anna és Knur l’dlné.

— Mansfcld Oltó dr. székes fővárosi köz
kórházi főorvos külföldről hazaérkezett.

Hatszázmllllős kártyaadósság miatt 
Milch Hugó* Ismert 
ügyvéd

A* ügyvéd azonban váltók ellenében adta ki a 
pénzt és

ezeket a váltókul a mega számlájára ie- 
számítulta,

úgy hogy nem tudta viszaszerezni az összege
ket. Az utolsó napokban mindenütt kétnapi 
halasztást kért ügyeinek rendezésére és ugyan
csak rövid terminust kért klubhitelezőitől is. 
A két nap elmúlt és ezen a héten nem jelent
kezett többé Milch Hugó. Elutazott hirtelen és 
azután Felsőmagyarországból telefonált még 
egyik főhitelezőjének, akinek azt mondotta, 
hogy apósához megy segítséget kérni és onnan 
rövidesen visszatér. Milch Hugóról azóta nem 
kaptak élet jelt. Úgy látszik, most már az 
apósa sem segített rajta. Azóta több följelen
tés érkezett már ellene a rendőrségre.

Milch apósától Pozsonyba utazott, hogy 
onnan hová ment, nem tudja senki.

A rendőrségen a panaszosokat hallgatták ki 
csupán és miután Milchről megállapították, 
hogy külföldre szökött, körözőlevelet adtak ki 
ellene. Az eddigi károk végösszege 600 millió 
korona, do a károsultak közül nem mindenki 
jelentette föl a fiatal ügyvédet.

külföldre szökött dr
fővárosi

(A Reggel tudósítójától.) A budapesti társa
ságokban ás ügyvédi körökben kínos fölLiinést 
keltett egy kitűnő családból származó fővárosi 
ügyvédnél’ erkölcsi összeroppanása. Dr. Milch 
Hugó, aki jónevii fakereskedő családnak sarja,

gyakori látogatója volt a kisebb- és na- 
gyobbrangu budapesti kártyakluboknak.

Nem egyszer került emiatt pénzügyi zavarokba 
és ilyenkor b leségének gazdag családja igye
kezett kisegíteni őt a bajokból. Úgy ’átszik,

az utóbbi időben Milch Hugónak megint 
nagyobb veszteségei voltak

és most már hiába fordult családjához: senki
ben sem volt hajlandóság arra, hogy kínos 
helyzetéből kimentsék őt. Az elmúlt hóién

följelentéssel fenyegette meg Milch Hugót 
a Budai általános Takarék, amely cégnél 
125 milliós differenciája volt, majd dr. Risen- 
baum Arpádné, pozsonyi ügyvéd neje és egy 
pesti nagykereskedő nevében dr. Ehrenwald 
ügyvéd. Milch Hugó Rosenbaum Arpádnétól 
letétbe kapott egy nagyobb összeget azzal, 
hogy ezt a pénzt helyezze ki kamatozásra.

,— őrültek az utcán. Szombaton éjszaka az 
Er^sébet-hid budai hídfőjénél zavaros viselke
dése miatt bevitték a főkapitányságra 
Schaeffer Vilmos 23 éves, Ráday-utca 47. szám 
alatt lakó magánzót, akiről kiderült, hogy köz
ős önveszedelmes elmebeteg. A mentők beszál
lították az angyalföldi elmegyógyintézetbe. — 
A Márvány-utcában szombaton este kiabálá
sával és zavaros beszédével vonta magára a 
járókelők figyelmét egy ember. A rendőr elő
állította a főkapitányságra, ahol megállapítot
ták, hogy Nagy Antal vecsési születésű 56 éves 
gyári munkás és közv eszcdelm.es őrült, öt is 
az angyalföldi elmeg-yógyintézetbe szállították. 
— Erdélyi Edéné 31 éves varrónő vasárnap 
délben az Andrássy-uton az autók elé vetette 
magát kiáltozni kezdett, hogy róla filmvétele
ket készítenek. Megállapították róla, hogy ön- 
és közveszélyes örült és beszállitották az an
gyalföldi tébolydába. — Horváth József 39 éves 
villamoskalauz vasárnap este a Horthy 
Miklós-uton feleségével találkozott, aki haza
hívta. Horváth kiabálni kezdett, hogy őt 
otthon meg akarják gyilkolni és a padláson 
fölötte állandóan telefonálnak. Bevitték a fő
kapitányságra és orvosi vizsgálat után az 
angyalföldi tébolydába szállították.

— A Fodor testnevelő- és vlvóintézct vezetői most 
érkeztek vissza olaszországi tanulmányutjukról és ismét 
megnyitották az intézetet, amely az idén egész sor uj 
hKbjisótickkel bővült. Az újítás lehetővé tesrzi, hogy a 
gyormoknövendékeket koruknak megfelelően csoportosít
hassák 8 a hölgyek a víváshoz és a svédtornához külön 
hölgyosztályt kapjanak. Föl világosit ásókat készséggel 
nyújt a központi intézet. IV, Koronaherceg-utca 3. szám. 
Telefon 0-9G.

— Kóbor Tamás. Bírái úgy ítélkeztek róla,
hogy hibát követett el. ö azt felelte, hogy csak 
kötelességét teljesítette, de vállalja a felelős
séget és vállalja annak minden következmé
nyét. A törvénytudók eldöntik majd, hogy 
melyik fölfogás a helyes. De nekünk, akik az 
embert nemcsak a hibái, hanem az erényei 
szerint is értékeljük, jól esett látnunk, amint 
odakinálta hátát az igazságosztó hatalomnak és 
jól esett hallanunk, hogy védőbeszédében 
egyetlen szóval nem vádolta, önmagát és ön
érzetének föladásával nem akarta elérzékcnyi- 
teni és megvesztegetni biráít. Nem tagadta 
meg tettét, mert nem akarta megtagadni ön
magát. Férfias volt a viselkedése, mint ahogyan 
férfias minden írása. Es ha ez a férfiasság ogy 
ínba bnrokjáhól sarjadzott ki a maga teljes 
erejében és szépségében, a hiba elbírálását má
sokra í ’. ‘‘ f
jük. Mert hibás embert láthatunk 
férfit csak keveset. (—sz'í

— óráslparosok országos kongresszusa. Az 
a kézműipari tárlattal kapcsolatban vasárnap 
lőtték meg harmadik országos kongresszusukat az Ipar
csarnokban. A kongresszuson megjelent Szleróngi József 
báró, akit Lőw Sándor elnök indítványára diszelnökké 
választottak. Sztc.rényl József báró megnyitóbeszédében 
kifejtette, hogy az órásipar jellegzetesen kézműipar és 
.sajnálattal állapította meg. hogy a Budapesten bejegy
zett 440 órásmesternek csak egyharinada iparos, a többi 
csak órnkereskedő. Frltz Géza miniszteri tanácsos a ke
reskedelmi miniszter nevében üdvözölte a kongresszust. 
llittncr Jdnos a Kereskedelmi Kamara, Naményi Ernő 
pedig az Országos Ipa rogy csillét nevében üdvözölte a 
kongresszust.' Ezután megkezdődtök a szakelőadások, 
amelyeket délután 3 órakor folytattak. A kongresszus 
után az órásszövetség helyiségében este 8 órakor dísz
vacsora volt.

— Egy híres régi kémikus halála. Vasár
napra virradó éjtszaika hu-telcn meghalt Vas
vári Adolf, aki a régi Pestinek egyik leghíre
sebb kupléénekesc volt. 20 esztendeiig énekelt 
a Mandí-mulatéban, régi stilusu kuplékat, de 
már magyarul. Amikor még divatban voltak 
Pesten a k óm ikus-versenyeik, Gyárfás és Bau- 
mirnn elöl mindig Vasvári vitte el az első dijat. 
Legutoljára az Alpesi-falu rendezője volt. Te
metéséről a Magyarországi Artista-Egyesület 
gondoskodik.

— Ellopták a trafikból a bólyegkönyvet. üzv. Weisz- 
berger Hcnrikné dohányklsórus Tisza Kálmán-tór 2. szám 
alatti trafikjából a k’szolgálóasztalról — amig egy 
pillanatra elfordult —, ismeretlen tettes ellopta bélyog- 
könyvét, amely 3.5CO.000 korona értékű forgalmi- és 
lovólbélycgekot tartalmazott. Ugyancsak elloptak a pult
ról ogy csomó Jókat- és Nynkusz-sorsjogyct. A nyomo
zás a tettes kézrekeritéee érdekében megindult.

— Vágó Viktor l'lilgyfodrász, hajfratő-spcclultsta, Sió
fokról hazaérkezőit és VIII, Hákóci-ut 57. sz. alatti 
üzletében a hajfestést személyesen végzi.

m es szépségében, a inba elbírálását nia- 
bizzuk, (le a férfiút tisztelettel köszönt- 

eleget, de

órásiprrosok 
délelőtt nyi-
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Holnap
Heááen 
és minden 
vasán- és 
üsmepnap

*

előadás
3, 6 és 9 órai 

kezdetiéi

üáttomeineletes 
bérházam eladom

Aréna-ut 12. számút, cca 20.ÜÜÜ korona 
aranyalapbérrel, masszív rohbau 
épülőt, nagy jövőjű helyen. 41 lakás
sal, üzlettel, souterainnal, alkalmi 
áron. Dr. Rosenberg Miksa ügyvéd, 
Rákóczi-ut 70. Telefon: József 44-28

eszcdelm.es
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A „lovasok klubja" beszüntette működését
Bofckaras vivóspori, hangverseny és kabaré — FéBvsíági nőfc a 
xföSdl as7Eia3ff>áí — Olasz pinkabérlők és magyar fizetett híwbtagok

(A Reggel tudósítójától.) Budapest éjszakai 
életének nagy szenzációja van. Nincs egyébről 
szó, mint arról, hogy a sokat emlegetett, köz
ismerten híres, hogy ne mondjuk: hírhedt

Nemzeti Atlétikai és Lovassport-Egyesiilet, 
népszerű nyelven a „lovasok , az elmúlt hét 

egyik napján becsukták az üzletet.
Ez a klub néhány év előtt alakult. Budapest éj
szakai életének ismert alakjai alapították, 
akiknek sikerült a vezetőség élére jóhangzásu 
névvel rendelkező közéleti kitűnőségeket állí
tani. Kezdetben tekintélyes összegeket fordítot
tak sportcélokra is és több esetben előkelő tár
saság ült le a Csengery-utca 68. szám alatt 
levő pompás helyiségben a fehér asztalhoz, 
hogy a lefolyt vivómérkőzések után ünnepelje 
a sportférfiakat.

A klub sokáig konkurrencia nélkül állott, 
mert kártyázni ugyan még nagyon sok helyen 
lehetett, de máshol éjfél után kettőkor vagy 
háromkor zártak, itt azonban kettőkor nyitot
tak. Ez volt a klub egyik specialitása. A másik 
pedig az, hogy

nők is megjelenhettek a kártyaszobában.
Gyakran rendeztek hangversenyt vagy kaba
rét és ilyen estélyek keretében jónevü színmű
vésznők is megjelentek. Előbb a hangverseny
dobogón, majd a kártyaszobában. Az is előfor
dult nem egyszer, hogy a művészek és művész
nők a tekintélyes honoráriumot mindjárt el is 
vesztették a- kártyaszobában. A jónevü szín
művésznők mellett azonban mindennapi, látoga
tói voltak a klubnak kevésbé jóhangzásu név
vel rendelkező „művésznők" is. Budapest legis
mertebb félvilági nőinek kedvenc találkozója 
a Csengery-utcai klubhelyiség. A klub kitü

— Seípel volt kancellár a béke keresztény 
fogalmáról. Bolognából táviratozzak, hogy a 
polgári és egyházi hatóságok jelenlétében meg
nyitották a katolikus diákok kongresszusát. 
Több beszéd hangzott el. A szónokok között 
Seipel volt osztrák kancellár a béke keresz
tény fogalmáról tartott előadást.

— Szentirmay Béla válasza a Della-Dorna ügyro. 
(Levél a szerkcsxlőlfüt.) Kedves (főszerkesztő ur, A Reggel 
inultheti fczámfiban Dhltd-Donva ' mii Wszn övei kapcsolat
ban bizonyára megtévesztő információk alapján Írott 
tudósítás keretében az ón nevem is fölenilitt-etott. Tiszte
lettel ki kefl jeflentonrén, hogy riz -a kitétel, mintha én a 
művésznővel 6 évig jó barátságban lettem volna, a való
ságnak meg nem felel. Az igazság az, évekig közös vál
lalatunk volt, később pedig a művésznőnek tőzsdei ügy
leteit irányítottam, valamint vidéki turnéit rendeztem. 
Mélyon sajnálom, hogy a művésznőnek ezzxd a félre
értéssel kellemetlenség okoztatott és sietek ezt helyre
igazítani. A cikk egyéb fantasztikus részletoivol nem 
foglalkozom. Szentirmay Béla, a „Futura" főtisztvisolőjo. 
(A cikk adatai egyébként sem Della-Donna Eugéniától 
valók és a művésznő ebben az ügyben senkinek sem 
nyilatkozott.)

— Nagy építkezések a Zugligctbon. A Reggel értesülése 
szerint egy külföldi pénzcsoport rövidesen nagyszabású 
terv kiviteléhez fog: a Zugligcthen egész nagy telepet 
létesít hotolekko), szanatóriumokkal, fürdőkkel, sport
pályákkal, külföldi igényekhez mérten. A pénzesoport, 
amelyben főképen angolok vannak érdekelve, már ki is 
szemelte a Zugligetben a Fácán környékét, mint amelyet 
fekvésénél fogva legalkalmasabbnak tart a torv kivite
lére. Az angolok nagy idegenforgalomra számítanak az 
uj üdülőhely révén, azt tartják, hogy a világjáró kül
földieknek Ismeretlen, uj vonzerőre van szükségük, s orro 
pompásan kínálkozik Budapest romantikus környéke.

— Elvetheti a téli öltözködés gondját, ha a Fenyves
sorsjegy o hó végén megtartandó húzásán nyer! A sors
jegyek ingyen állnak minden vevő rendelkezésére.

a fölösleges alkuvás, ba nálam vásárol, mert 
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nően jövedelmezett és a
a 15—28 milliós pinkabevétel úgyszólván 

napirenden volt, 
azonban az is előfordult, hogy 60 millió volt a 
P*Nem tartott azonban sokáig az aranykorszak. 
Az a két ismert férfiú, aki a klubot alapította, 
az elmúlt héten szerződéses 'viszonyba lepett 
két Európaszerte ismert olasz pinkaborlovel. Az 
olaszok betársulása után az eddigi vezetők el
hanyagolták a klubot, nem törődtek vele. Mind
ehhez járult még, hogy az elnök, majd az egyik 
alelnök meghalt és hasonló jóhangzásu névvel 
rendelkező embereket nem találtak helyettük. 
A bukás felé vezető utón nagy lépést jelentett 
előre, amikor a klub „műszaki személyzete né
vén ismeretes fiatalemberek részt követeltek 
maguknak a pinkából. Mi az a „műszaki sze
mélyzet"? Ez nem áll egyébből, mint néhány 
foglalkozásnélküli fiatalemberből, akik kezdet
től fogva látogatói voltak a klubnak és kezdet
ben elsőnek foglaltak helyet a bakkasztalnal, 
hogy keretet adjanak a nehezen meginduló 
kártyajátéknak. Ezek a fiatal urak lassan ben- 
fentesek lettek és nem egy közülük rendes havi 
fizetést kapott, csak azért, hogy följárjon ds 
amikor kevesen vannak, helyet foglaljon a 
bakkasztalnál. A műszaki személyzet úgyszól
ván kommunizálta a klubot, amely igy eltért 
eredeti céljától. Fokozatosan csökkent a játék, 
csökkent a jövedelem és

a lovasok klubja egyszer csak kiment a 
divatból.

így történt azután, hogy a lovasok klubja az 
elmúlt hét egyik napján, illetve éjszakáján be
szüntette működését.

— Marconi találmánya a tengeri hajók tájé
koztatására. Londonból jeienÚk A Reggel
nek: Marconi találmányát, amely a nyílt ten
geren tájékoztatja a hajót földrajzi helyzeté
ről, szombaton az Elehtra-facht födélzotén jó 
eredménnyel kipróbálták. A jacht rádió tele- 
grafikus összeköttetésben állott a southfere- 
íandi kísérleti állomással, amely Dovertől 
északkeletre fékszik és a fölfogott hanghullá- 
nitíkból teljés pontossággal tájékozódóit arról, 
hogy a tengernek melyik részén áll.

— Dr. Pnteky Ferenc tanár ügye. (Levél' A Réggel 
szerkesztőjéhez.) Olvastam a székesfőváros közoktatás
ügyi bizottságában tett fölszólalóját. Ennek ogy adatát 
saját tapasztalatomból koll kiegészítő nem. Dr. Paütky 
Ferenc tanár nr gyermekkori barátom ós harotéri baj
társam. A kommunizmus után védőjéül kórt föl és tokin
tettel arra, hogy bebizonyosodott: nevezett teljesen 
ártatlan, sőt a kommunizmus alatt hazafiason viselkedett, 
az ellene folyamatba tett eljárást jogerősen megszün
tették. Megállapítást nyert az ellőne folyamatba tett 
büntető és fegyelmi eljárás során, hogy a tanárvizsgáló 
bizottságnak soha alelnöki nem volt, hanem ott, mint 
adminisztratív tisztviselő tett szolgálatot. Az eem felel 
meg a valóságnak, hogy a nevezett a kommunizmus után 
menekült volna. Nevezett éppen hazafias és liberális 
érzelmei miatt volt kénytelen még a kommunizmus ideje 
alatt elmenekülni. Ugyancsak az iratokból kifolyóan tudo
másom van arról hogy dr. Pataky Ferenc ellen a 
kommunizmus bukása után azért indult meg a fegyelmi 
és büntetőeljárás, mert semmiféle ellenforradalmi ala
kulatban és így a Magyar Tanilók Nemzeti Szövetségébe 
sem volt hajlandó belépni. Ismorve mélyen tisztolt 
főszerkesztő uram igazsúgszerctetót, meg vagyok győ
ződve arról, hogy dr. Pataky Ferenccel szombon lehetővé 
fogja tenni novo7X)tt rehabilitációját. Fogadja nagyra
becsülésem nyilvánítását, amellyel maradok készséges, 
igaz híve: Dr. Sebők Dezső, ügyvéd.

Válasz mindenkinek!
Arainkat ismét leszállítottuk
100 minta Dávid John Ander
sen Glasgow Scotland

Ssot oxtord Ingek 345 ezer
Különleges fehér anyagok

Speciális szabás, kézi kidolgozás
Női fehérnemümodellek teljes 
kiárusítása saját árban

Fenémemükészltós hozott anyagból

_  Vil i o’-.tól — Trianon? z. Két hét előtt egy 
teljes oldalon imncrtc'Le A Reggel a ".'i'hvvmac 
kélségtcicniil lofférdekesobb ujJoii.1 igát: telítő 
Sándor „Világostól — Trianonig*4. cimü törté
nelmi tanulmányát. A meglepő cs jellemző idé
zetek, amelyeket Petho könyvéből nem minden 
célzatosság nélkül válogattunk össze, teljes ké
pét adják a politikai szempontokból is 
tanulmány tartalmának os irányának. jV.thő 
Sándor történetírói módszorénok, Gruuwald 
Bélán, Beöthy Ákoson ás Andrássy Gyulán kí
vül nincsenek magyaroséi; szuggefiztiv, eicttcl- 
jes prózája, erős bellerfrri«ztikai hajlandósága, 
a ma érzósvílágával való publicisztikai és sziv- 
béli összelorTotteág'a inkább francia példany- 
lcépoket sejtetlnek. Valóban, csak nálunk lett 
jogrookássá, hogy a tudós, ig.v a történelem
búvár is, müveiben leggyakrabban az adatok 
lolketölő, agyateyötrő „deckung“-ja moge hú
zódik, kizárván az avatatlanokat tud tusa para- 
dicsoankertjéből. Ennek az oka részbon a llabs- 
l>uTg-u.ralomban is keresendő, amolyneik szol
gálatában századokig kasztráltak a Íriszt oriikus 
egyéniségét. Petiiő hitelességének, komolyságé; 
nak, adatai méltóságának mit sem árt a szerző 
férfias en garde-ja, csiszolt, fordulatos stílusa 
és elragadó ékesszólása. _ A „Világostól — 
Trianonig** minden kvalitásán túl, amelyet a 
napi sajtó már eléggé méltányolt, maradandó 
értéke szerintünk, hogy Petho a kurzurs fra- 
értéke szerintünk, hegy Petho a kurzus!ra- 
szátndékkal, leszürődött és megtisztult ítéld l el 
nyúl a ma. forrongó problémáihoz és végül is, 
rezignálton kénytelen az úgynevezett kurzus
politika csődjét megállapítani. Azt igazán nem 
követelhetjük tőle, hogy mcaculpázzék is! A 
taidománynak és az irodalomnak egyaránt nye
resége ez a könj’v, amelyet minden elfogulat
lan, müveit magyar figyelmébe ajánlunk.

— Közön akcióra készülnek a szociáldemokrata és 
kcrcsztónyszoclalísta magántisztviselők. A mngántiszt- 
viselők két ellentétes szervezetét — amint értesülünk —, 
közös lépésre kényszeríti a közös sors keserűsége. A tava
szi tömeges elbocsátások ugyanis még mindig nem szűn
tek mog, ma is 4—500 álláskeresőt tart nyilván a 
Magyarországi Magántisztviselők Szövetségének ingye
nes munkaközvetítője. Folytonosan növekeduok a föl
mondást, betegségéiyozési sérelmek is. Ez az oka, hogy 
Bőr Károly, a kcresztónyszocialisía magán tisztviselők 
elnöke, fölvetette azt a gondolatot, hogy a sérelmek 
orvoslására indítsanak közös akciót a szociáldemokrata 
magántisztviselőkkel. A Reggel munkatársa kérdést 
intézett dr. Faragó Lászlóhoz, a szocialista magán
tisztviselők ügyvezető elnökéhez, aki kijelentette, iiogy 
a közös akciónak nincs semmi akadálya « ha a koresz- 
tényszocialisták részéről kezdeményező lépések történ
nek, formaságok nem hiúsíthatják meg az együttes föl
lépést. A szocialisták már a jövő vasárnapi gyűlésükön 
föl is vethetik a közös akció kérdését.

— Caillauxt négy szenátor ás négy képviselő 
kiséri Washingtonba. Parisból táviratozza 
A Reggel tudósítója: Az amerikai francia 
adóíjeágak rendezésére kiküldött delegáció 
Caillctux pénzügyminiszter vezetése alatt szep
tember 16-án száll hajóra Cherbourgban, hogy 
Washingtonba utazzon. Caillauxt Morcau- 
Neyret és Simon pénzügyi szakértőkön kívül 
a szenátus és kamara négy-négy tagja is elkí
séri, akik között ott lesz Henry Bércnger, Vin
cent Auriol és Bokanovski, akik mindannyian 
vezető szerepet játszanak a francia politikában.

— Orvosi hír. Gansler László dr. szülész, nő
orvos, rendelőjét Budapest, VI, Teréz-körut 
6. szám alá helyezte át.
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— Nézd, kérlek, te azon csodálkozol, hogy u 
magyar polgári lapok miért vannak ugg föliz
gulva a bankgassei milliók ügyében. ' A bécsi 
„Abend , amely mostanában loloplozéscket kö
zöl a bolsevistáéi lenes magyar emigráció dol
gairól, tudvalevőleg kommunistább S&inovjev- 

‘l!ho haragszik, mert a magyar kommu
nistáktól elvettek a milliókat, ez érthető. De, 
azt kordéd, miért szekundalnak és terednek az 
ultrakommnnista „Abend“-nek a pesti polgári 
lapok es miért közlik ők is megbélyegző tény
ként, hogy a kommunistáktól elvett pénzt ellen
forradalmi célokra fordították? Azt mondod, 
En ,u ]ji,zony°s Ashmead-Bartlett, aki 

‘200.000 frankot kapott volna ezekből a milliók
ból. talán csakugyan „linkebb" íiu, mint az an
gol újságírók általában, de ezúttal bőségesen 
megszolgálta ezt a pénzt, mert lapja, a „Daily 
Mail hasábos cikkeket közölt a kommunisták 
ellen ugyanakkor, amidőn a magyar kommu
nisták oly ügyesen használták a nem-kommu- 
nitaklól elvett milliúrdokat kommuni sla-pro- 

h?W ellenük cikket elhelyezni a 
külföldi lapokban alig lehetett. Egyszerűen ki 
van zárva hogy a liberális polgári sajtó azért 
melegít föl a becsi kunbélista újság nyomán 
ismert tényékét, mert kifogása volna a legne
hezebb időkben kifejtett anti bolsevista propa
ganda ellen, talán inkább azért, mert azok az 
urak, akik a liberalizmusnak kétségtelenül 
szolgálatot tettek, nem mind liberálisok. Ez 
csak nem annak az elvnek alapján történik 
amit Keszler József bátyánk egy Horczeg-’ 
dnrabbal szemben állított föl s amely úgy 
hangzik, hogy: ein Antisemit muss bei mir 
cselek vény habén, vagyis: cin Konzervatív 
muss bei mir nyugláksz und elszámolásoksz habén.

— Nógyszáznyolcvan milliárd a magyar kárpitosipar 
évi termelése. Vasárnap délelőtt 10 órakor tartották a 
magyar kárpHosmeeterck országos kongresszusukat az 
Országos Iparcgycsülot üléstermében. A kongresszuson a 
kcreekcdolemíigyi és pénzügyi kormányt Kerákayártó 
Lóránt miniszteri tanácsos, a fővárost Purábl Gyfaó 
tanácsnok, a Koroskcdclml és Iparkamarát Dunyha Jenó 
képviselték, Dodonyi Jenő elnök mutatott rá a kárpitos
ipar nagy jelentőségére, amelynek évi termelése ISO 
milliárd korona. Ezután megkezdték a szakelőadásokat, 
amelyek hétfőn reggel 8 órakor folytatódnak. A kon
gresszust kedden visegrádi halókirándulás fejezi bo.

— Bűnösöket csempésző társaságot lepleztek 
le Lengyelországban. Varsóból táviratozza 
A Reggel tudósítója: Az itteni rendőrségnek 
már régóta föltűnt, hogy a gyanubavett politi
kai cs közönséges bűnösök még letartóztatásuk 
előtt eltűnnek az országból, illetve kiszabadul
nak a fogságból. Hosszas megfigyelés után Zc- 
tartóztattak egy 36 tagból álló társaságot, 
amely hónapok, óta azzal foglalkozott, hogy bű
nösöket csempésszen ki az országból. K társa
ságnak magasállásu rendőrtisztviselők és poli
tikusok voltak a tagjai.

— A 39-esek 200° elesett hősének emlékünnepe. 
Debrecenből jelentük,: A dicsőséges ÍJÖ-esek 2000 
elesett hősének emlékére gyönyörű ünnepély 
volt, amelyen József főherceg is részt vett, aki 
Pábry őrnagy kíséretében autón érkezett Deb
recenbe.

— Föloszlatják a kanadai parlamentet. Otta
wából jelentik: Mackenzie King elnök egyik 
beszédében közölte, hogy október 29-én uj vá
lasztások lesznek és a parlamentet föloszlatják.

— Az Európa-nagykávóháznt (Erz.-.ébet körút 53) uj 
érdekeltség vette át, nincly Hóna Jenőt, a Royal-, Japán
ás Párisién Grill volt tulajdonosút biztn meg az üzlet 
igazgatásával és vezelófévol. Róna Jenő közismert nőve, 
valamint hozzáértése föllétlen garancia arra, hogy az 
előkelőén berendezett kávéház a legmagasabb igényeket 
is ki fogja elégíteni.

Jó mteöség,
•lesé árak!

Elsőrangú kivitelben raktáron tartunk 
szuterén-hetyiségtfnkben 

bő választékban:

Köpenyeket

Köpenyeket szövetből 980 .000 

és 1,150.000
In szövetből... 550 .000

Aljakat.................. 150 .000

divatháza
Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 9
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Ugrón Gábor és Siegescu József 

nyilatKoznaK a főváros tanügyi szelleméről és az igaz
ságtalanul elbocsátott érdemes pedagógusok vissza

helyezéséről
(A ttcoyel tudós Hójától.) A főváros közoktatásügyi bi

zottságának első illésen, a Demokratikus Illők meybizd- 
sóból, Lázár Miklós terjedelmes, rengeteg adattal támo
gatott beszédben szállt síkra

az igazságtalanul elmozdított vagy nyugdíjba kény- 
szorított érdemen igazgatók, tanárok és tanítók 

érdekében.
Erre vonatkozóan A Reyyel kérdést intézett Uyron Gá
borhoz és Sieycscit Józsefhez, mint akiknek állásfoglalása 
súlyos jelentőségű a közoktatásügyi bizottságban. A 
nagyérdekü válaszolt itt következnek:

Ugrón Gábor:
— Nincs a magyar közéletnek olyan fontos 

területe ma, mint a tanügy. Nem is kétszores, 
.szóaszoroa energiával kéne azon lennünk, ZiöOj/ 
az iskola minden gyermek számára nyitva le
gyen és nem szabadna tűrnünk, hogy a népes
ségünkhöz képest, még mindig jelentős az anal
fabéták száma. Nagy föladatok várnák gyer
mekei nkre és ezért ifi a legjobb tanítókra van 
fiziikségűik. Legnagyobb bűnt követi el nemzete 
ellen az a tanító, aki

a napi politikának utat enged a tantermekbe 
ós aki a rája bízott ifjúságnak szeretet he

lyet gyűlölködést hirdet
Ezért a tanerőik kiválasztásánál a legnagyobb 
ik örül tekintést és gondosságot kívánom. Szen
vedélyes pártembereknek és tajtékzó fanatiku
soknak nincs helye a tanintézetekben l Minden 
téren nagy hátránya volt a protekciós rend
szernek hazánkban, de sehol nagyobb, mint a 
tanügy terén. Ez az oka, hogy a tantestületek
ben éppen olyan könnyen hódítottak a radiká
lis irányzat föl forgató emberei, mint később, 
a kurzus alatt, fi reakció hívei. Nehéz és komoly 
munkára lesz szükség, hogy e végzetes politikai 
irányok mérgét ós a mérgezések határait pa

— Jubilál az Újpesti Torna Egylet is. Va
sárnap délelőtt impozáns díszközgyűlés kere
tében ünnepelte az UTE 40 éves fönnállását. 
Az újpesti városháza dísztermében Semsey 
Aladár dr. polgármester. Fábián Béla dr., Ta
mási/ József és Várnai Daniéi nemzetgyűlési 
képviselők, a kormány, az MLSz’ az OTT és 
a társegyesületek képviselői üdvözölték a ju
biláló egyesületet. Az UTE a város ajándé
kául egy hatalmas ezüstsorjeget. a szövetség
től pedig egy művészi plakettet kapott. A dísz
közgyűlés a Fogl-fivérckct és Kéméndy Jenöt 
a klub örökös bajnokaivá avatta.

— Vasárnapi öngyilkosságok. Erdődy FAcknd, azülotctt 
Váyó Mária 31 óves háztartásbeli nő Ballagi Mór-utca 4. 
szám alatti lakásán öngyilkossági szándékból nagy
mennyiséiül ópiumot volt be. A mentők a Rókusba 
vitték. — Nándori Nándor 33 éves magántisztviselő, 
Dcmbinszky-utca 47. szám alatti laká-sán tonogénnal 
megniérgzotc magát. Állapota átilyos. — Dr. Gorniezky 
Lajosné Kékgolyó-utca 20. szám alatti lakásán morfium
mal megmérgozte magát. A Rókns-kórhnzJm szállították. 
— Kcmccscr Irma 28 évos masamőd Rottenbilier-utca 
50. szám alatt aszpirinnel megmérgozte magát. A llóktm- 
kórliázba szállítót t ák. — Dolly I.ajosné a Síp-utca 5. 
szánni házban morfiummal megmérgozte magút. A men
tők részesítették első segélyben de állapota nem súlyos, 
ezért lakásán hagyták. — Zopccza Viktorné 27 éves gyári 
munkásnő Pcstezcntlörincon, üllői ut 132. szám alatt 
lugkőoldatot ivott. Súlyos állapotban a Szent István- 
kórházba vitték. — Németh Józscfnó Mlhalkovlts-utca 10. 
számú lakásán lugkővol megmérgozte magát. Étet- 
veszélyes állapotban a Szent István-kórházba szállí
tották.

— Vasárnap tartották meg a monzai autó
verseny L Monzából jelenti A Heggel tudósí
tója: Az automobilverseny vasárnap folyt le 
minden baleset nélkül, számos néző jelenlété
ben. Győzött Brillí Pery (Alfa Rómeó) 5 óra 
14 perc 36 másodperc alatt, második Campari 
(Alfa Rómeó) harmndik egy Bugat.ti-kocsi, ne
gyedik ismét Alfa Rómeó lett

FOX SUSXMÖSOR 
©

ÁDÁM ES ÉVA
A világ legjobb biirleszkjo fi flilv. Főszereplő: DODÖ

A 0
ÓPIUM RABJAI

Egy milliárdos flu történőié 0 fejezetben már csak

* napig látható
MOZGÓKÉPOTTHON C A P I T O L 
4, 6, 8, 10 »,'í6, */*®, »/»10 

ralizáljuk. Ez pedig csak úgy történhetik, ha 
a tanerőiket tudásuk, tisztességük, erkölcsük 
szerint értékelik és nem „összeköttetéseik^, vagy 
éppen felekezetűk alapján. Nincs lelkiismeretes 
ember, aki arra gondolna. hogy kommunistákat 
védelmezzen! De minden lelkiismeretes ember
nek követelni kell, hogy

azok a kiváló, erkölcsi és nemzeti szempont
ból megbízható tanerők, akiket a kurzus 
igazságtalanul megfosztott állásuktól és ke
nyerüktől, újra hivatalukba ás hatáskö

rükbe visszah el y eztessenek!
Siegescu József dr.:

— Sajnálom, hogy Lázár Miklós bizottsági 
tag ur beszédének csak az elejét hallgathattam 
meg, mert sürgős ügyben cl kellett távoznom. 
Lázár az ülés megkezdése előtt hosszasan be
szélt velem terveiről. Az ő hazafias, valláser
kölcsi alapon álló és történelmi tradíciókhoz 
ragaszkodó törekvéseit, amelyekkel, mint volt 
tanárát is, megismertetett, csak helyeselni le
het, dv mint pedagógus figyelmeztettem, hogy 
az iskolákba a reformok behozatala megrázkód
tatással jár és sokszor a legjobb intenció te
kintély rombol ás színezetét nyeri és azért min
den ilyen lépés nagy óvatosságot igényel. A 
közoktatásügyi bizottságban szűnjenek meg a 
párt ke retek, ott szívja be magáiba mindenki 
az iskola levegőjének szeretetét és akkor min
den javaslat, mely ott fölszinre kerül, nem 
lesz párt javaslat, hanem a szeretet javaslata. 
Tekintettel arra, hogy Lázár Miklós törekvése 
és intenciója a táti-személyzettel szemben eset
leg fölmerült igazságtalanságok revízióját cé
lozza,

ebben a törekvésében mindnyájunk támo
gatására számíthat.

— Becsben megmérgozte magát egy pan- 
csovai magyar. Becsből jelentik: A Pancsová- 
ból ideérkezett Radda Ernő vasárnap nagyo-bb 
mennyiségű veronait szedett és röviddel ez
után meghalt.

— Kétszázötven ház pusztult el Rio de Jaaei- 
róban. Newyorkból táviratozzák A Rcggel-nek'. 
Rio de Janeiróban hatalmas tűzvész támadt 
Az oltást megakadályozta, hogy a vízvezetéki 
főcső megrepedt és a vízszolgáltatás megakadt. 
Kétszázötven ház leégett, több mint ezer család 
hajléktalan lett. A csőrepedés miatt hatalmas 
terület víz alá került. A kár több mint ötszáz
ezer dollár.

— Vihar, fagy, hófúvás Németországban. 
Berlinből táviratozzak: A pomerániai parton 
az utóbbi napokban erős nyugati viharok ural
kodnak, amelyek meggátolják a halászok mun
káját. A tengeri gőzösök többórás késéssel ér
keznek be. Szombaton a szél sebessége elérte 
a 10. szélcrősscget. A Harz-vidékről erős hó
fúvásokat jelentenek. A Fekete-erdőben be
köszöntött az első fagy. A Feldberg-liegység- 
ben a hőmérséklet 2 fokra süllyedt.

Mkávédnrá*óval*s követelnek.... 
Vájjon miért?... Mert fontos nekik 
pénzükért praktikusan vásárolni.

a

_ XA—I ■ _ mólyon leszállított árak, leg-
T Sföl líSl W* 0* divatosabb külföldi minták ■ UiB*wb VIVmIWW nagy vála«stékban! 
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A kormányzó, Búd és Vass miniszterek jelenlétében 
fényes ünnepségek között gazdasági, ipar’ és kultur- 

kiállltást nyitott meg Balassagyarmaton
Balassagyarmat, szeptember 6.

(A Reggel tudósítójának tclefonielentése.) 
Ma nyílt meg Balassagyarmaton a Nógrád és 
Hont vármegye közönsége, a Nógrádmogyei 
Gazdasági Egyesület, a Fala Szövetség és az 
Országos Siéfánia-Szcxveitsóg ik'özremüköid<Ásé- 
vel rendezett gazdasági, ipari és kulturális 
kiállítás, amely méreteiben, de gazdasági és 
kulturális vonatkozásaiban is magasan túl
szárnyalja egy szokásos vármegyei kiállítás 
kereteit Horthy Miklós kormányzó, a kiállítás 
fővédnöke, Vass József helyettes miniszter
elnök, Búd János pénzügyminiszter, Scitovszky 
Béla, a nemzetgyűlés elnöke, Bcirtha Richárd 
kabinetirodai főnök társaságában, nagyszámú 
kíséreté vei reggel 9 órakor autón érkezett Gö
döllőről a díszkapuval diszitott útvonalon a 
balassagyarmati vármegyeház elé. Mintán el
lépett a diszszázad előtt, a vármegye nevében 
dr. Baross József alispán, a város nevében pe
dig dr. Fayl Gyula polgármester tolmácsolta a 
közönség hódolatát. A kormányzó a vármegye
házán szállott meg, ahol Sztranyavszky Sándor 
főispán reggelit adott tiszteletére. A reggelin 
resztvettek az egész vármegye és a város elő
kelőségei.

Délelőtt 10 órakor nyitotta meg a kormányzó 
a gimnáziumban a mezőgazdasági és ipari 
kiállítást, ahol gróf Majláth Géza, a vármegyei 
gazdasági egyesület elnöke, fogadta. Az épü
let előtt festői sorokban állott sorfalat Nógrád 
vármegye 21 községének néprajzi viseletben 
megjelent küldöttsége, A kormányzó innen a

—■ i. i ■'■gj C qfrwa—wi.wi »■■■■■ ■—  

Száztlzennyofc vendéglő 
szolgálja föl a Vass-madl

Ma déli Í2 óraKor mutatva iie a menüt fölszoigáló vendéglők névsorát 
az ipartestületi Küldöttség a miniszternek

(A Reggel tudósilójától.) A „Vass-menü‘ 
ügyében nincs még végleges döntés. Vass mi
niszter ugyanis azt kívánja, hogy 1 aranykoro
náért, tehát 15.000 koronáért fényüzési adói 
fizető éttermekben is szolgáljanak föl menüi, a 
fényüzési adó fizetőse alól azonban nem óhajtja 
mentesíteni az éttermeket. Ezernyolcszáz pesti 
vendéglő közül, amelyek kétharmada kisebb ét- 
kezőhely, 118 irta alá kötelezőleg azt az ivet, 
amelyet ma déli 12 órakor terjeszt Gundel Ká
roly és Bandi József vendéglősipartestületi 
elöljáró és Waltér Károly ipartestületi főtitkár 
Vass népjóléti miniszter elé.

Megszereztük azon fővárosi vendéglők név
sorát, amelyekben a levesből, fözelék-föllétből 
ős kisebb tésztaadagból álló, 15.030 koronás me
nüt — a mai, minden bizonnyal végleges meg
egyezés után — fölszolgálják.

Kerületek szerint itt közöljük a Vass-me- 
uüs éttermek és vendéglők listáját:

l. kerület:
lieilinger Márton, Horthy Miklós-ut 14, Karkó Gyula,

polgári iekolába ment, ahol alsóőri Farkas 
Géza, a gazdasági egyesület társelnöke üdvö
zölte. Itt báró Jeszenszky Sándor kalauzolása 
mellett megtekintette a művészeti, falufeplesz 
tési, háziipari, erdészeti, vadászati es halászati 
kiállítást, majd a Vásár-téren elhelyezeti 
tenyészállat- és gépkiállítást, nézte meg Ha<n- 
zélyi Gyula gazdaság: főtanácsos, a gazdasági 
egyesület alelnöke kalauzolása mellett. Delben 
’/22-kor a vármegyeháza nagytermében harom- 

| száz terítékű diszebód volt, amelyen* Sztra- 
, nyavszky Sándor főispán mondott pohár

köszöntőt. .
Délután 4 óraikor a kormányzó jelenlétében 

leplezték le a vármegyeház bejáratának két ol 
dalán elhelyezett Madách Imre és Mikszáth 
Kálmán emléktáblákat, amelyek Reviczky 
Hugó szobrászművész alkotásai. Az emlékmű
veket annak megörökítéséül állították föl, hogy 
Mikszáth és Madách is itt, a megyeházán kezd
ték pályafutásukat. Az ünnepségen résztvettek 
a Madách- és Mikszáth-osalád életben levő 
tagjai is. Az ünnepi beszédet Szcitovszky Béla, 
a nemzetgyűlés elnöke mondotta, azután Bér- 
zeviczy Albert, a Tudományos Akadémia ős a 
EZLsfal idy-Társaság nevében. Pékár Gyula a 
Petőfi-Tár sas ág, Jeszenszky Kálmán prelátus 
pedig a vármegye, a város közönsége és az itt 
működő Madách-Társaság képviseletében ko- 
szoruzta meg az emléktáblákat Délután 5 óra
kor a. kormányzó gróf Majláth Géza látogatá
sára Majlátgárdonyba rándult ki, (5 órakor pe
dig autón visszatért Gödöllőre.

Krisztina-körut 61, Szép Józscfné, Rudas-fiirdő (luxus
étterem), TVtVca Ágost, Gellért-tér 3, Varga József, Tárnok 
utca 20, Gyulai Frigyes, Url-utca 2G, Ruc/ünaer Jdnos, 
Szentháromság-utca 11, Fehér Lajos, Orszúgház-utca lo. 
Ifj. Balázs Antal, Hűvösvölgy (luxusétterem), Czieglcr 
Jenő, Czukó-utca 3 (luxusétterem), Bleicher Márton, Ocl- 
lérthcgy-utca 3, Apor Mihály, Kereszt-utca 19, Kattcr 
József, Horthy Miklós-ut 18 (luxusétterem), Ifj. Appci 
Jánosné, Lágymányos-ulca 3 (luxusétterem), Hutter és 
Paulhelm, Attila-körut 19—21 (luxusétterem), özv. Bugyik 
Vincévé, Palota-tér 5. Kodra Károly, Krlsztina-tór 9. 
Ulm László, Alagut-utea 5, lllics Lőrinc, l’auler-utca 3.

ff. kerület:
Hóna Gyula, Láuchid-utca 12 (luxusétterem), Jéger Ig

nác, Tory György, Hattyu-utca 14 (luxusétterem), Ligeti 
Imre, Fő utca 79, Cseke György, Fő-utCQ 79, Kardi Ferenc, 
Zslgmond-utca 1, Winkler A. István, Schuster llugó, 
Margit-kürut 8, Poriba Antal, Margit-körut 14. Szálast 
Alajos. Császár-fürdő, Fehér Ferenc, Fő-utca 75 (luxus
étterem), Bank Rezső, Margit-körut 54, Karikás I, Géza, 
Krisztina körút 15, Kubnck Vencel, Csalogány-utca 19, 
Zsclvay Tibor, I’asarétl-ut 49. Bruekbaucr Mátyás, l’asa-

réti-ut 25 (Luxusétterem). Major Pál, Puliij-tér 4, Schmid- 
koffer Vilmos, Fő utca 8.

III. kerület:
Slurza Károly, Zsigtnond-uica 38 (luxusétterem), Varga 

János, Kórház-utca 1, Stejner Adóm. Lajos-utca 169, 
Guttmann Zsigmond, Zsigmoud-utca <1 (InxriBőttcrem).

IV. kerület:
Vajda István. Fercnclek-tcro 7, Szabó Imre, Egyetem

utca 5 (luxusétterem), Bandi József, (Bristol) Petőd- 
fór 5 (luxusétterem), IF<’P: György, Váci-utca. 88 (luxus- 
étterem), Falig Istvánvé, Scmmclwete-nteu 11, Ózz. Vcr- 
hőczy Lajosné, Városház-utca Mci.mr Gusztáv, ’.gye- 
tciu-tér 4. Ft *r< Icodcli József, Lástj a-uter 17 (luxus 

j étterem), Özv. Kriszt Fcrencné, Piarista utca 10, Hoblcsek 
I Béla, Petőd tér 2, Varga János, Irányi-utca ti, Szabó Fe- 

rcncné. Irányi-utca 4, Schuster Sebő, Irányi utca 17 
(luxusétterem), Csengey Sándor, Fereno József rakpart 9. 
Lőrinc. Adolf né. Ver <3 Pálné-itcn 33, Schossbc.rger András, 
Csarnok-tér 5.

V. kerület:
özv. Deuischliinder Miksá '. Tipót-körut 3, Thoma Ist

ván, Fáik Miksa-utea 9, Lakics János. Mé-lcg-utcn 3, 
Nagy Sándor, Szcmerc-utca 10, Kömény Samud, Wurni- 
utca 2, özv. Kémény Bélám', Thonut-udvar (luxusétterem), 
özv. Muorjdk Károlyné, Vigadó-tér 1, Ilaskó Bcrnátné, 
Harmincad-utea 4, Bauer Zsigmond, Lipót-körut 30, Slurm 
Ferenc, BerJini-tér 4. Szepesi Frigyes, Erzsébet tér 1, 
László Antal, Dorottya-utca 13.

VI. kerület:
Wagner Béla, Andréssy ut 44 (luxusétterem), Kőműves 

István, Teréz-körut 17, Tdősb. Bucsky Péter, Andrássy- 
ut 25 (luxusétterem), Baum János. Andrássy ut 49 (luxus 
étterem), Ilcrskovics Sdmuelné. Gyár-utca 2, Szabó Jenő, 
Erzsébet királyné-inja 2 (luxusétterem), Blaschka Ferenc, 
S/.iv-utca 9, Artner Alajos, Nagymező utca 41, Dr. Dohy 
Sándorné, (Bécsi sörház) Király-utca 40.

Vll, kerül i:
Flesch Zsigmond, Király-utca 67, özv. Baumunn An- 

zelmné, Csányi-utca 11, Kolossá Viktor, Erzsébet-körút 
17, Qultlner Miksa, Nyár-utca 30 (luxusétterem), Pósc.h 
Mihály, Dohány-utca 20 (luxusétterem). Korányi Fülöp, 
Aréna-ut 00 (luxusétterem), Cs. Nagy Mihály, Kertész- 
utna 22, Werncr Adolf, Károly-körut 19. özv. Síméi Fc- 
rencné, Király-utca 21, Seper Lajos. Király-utca 59/b, 
Schönfcld Adolf, Dob-utca 50, Favrefc János, Thököly-ut 
6, Németh József, Wessc-lényi-utca 57, Görc József, Király
utca 91, Ifj. Bucsky Péter, Rákóczi-ut 90, Imperial, (luxtis- 
éttorem), Szabó Lajos, Itakóczt-ut 88 (luxusétterem).

VIII. kerület:
Potzmann Mátyás, Üllől-ut 6, Páczer János, Né-pszinház- 

utca 30, Pásztor Gyula, Koezoru-utea 24 (luxusétterem), 
Janus János, Knrpfonstein-utca 14. Nyári Lajos, Baross- 
utca 105, l’utnoki István, Józsof-körut 26. Bandi Ferenc, 
József-körut 46, Hornyák Mihály, József-körut 20, özv. 
Tinni Lajosné, Főherceg Sándor-túr 8, Szarka Imre, Fő- 
hercog Sándor utca 44, özv. Koclimann Béláné, Rökk 
Szilárd utca 21, Gregorils Simon, Népszinbáz-utca 23, 
Kamrás Mihály, Tisza Kálmún-tér 17, ilázsi Testvérek, 
Berzsenyi-utca 8, Özv. Molnár Gáborné, Berzsenyi-utca 1, 
Tőkés Géza, Főherceg SAudor-utca 24, Korzó Józsefné, 
Baross utca 28.

IX. fcerflíet;
Bán Ferenc, Ráuay-utca 23, Gratü József, Lónyay-utca 

7, Poíínmnn Lajos, Ráday utca ?4, Frovth Alfrédné, Ló- 
nyny-ntca 23, Heiner Ignác. Ferenc-körut 13, IAndniayer 
Mihály, Mester-utca 8, Grahnts Ferenc, Foronc-körut 25.

A kőbányai vendéglőkkel vasárnap még nem 
történt megállapodás. Ott logföljebb liároin- 
nógyre lehet számítani, aki hajlandó a „Vaes- 
menüt“ fölszolgálni.
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Mewe gui»ul ax apanykopona?
(A Reggel munkatársától.) Olyan. onszáK'baii, 

tmely példaliánul súlyos válság után, erejének 
teljes latbavetásóvel küzd az egyensúly helyre
állításáért, kisebb fontosságú pénzügyi kérdé
seknek is nagy a súlya, különösen, ha

az alárendelt kérdésekhez is politikai követ
kezmények fűződnek.

Hogy a, stabilizált magyar papír koronáról 
milyen drcceZ fundált uj pénzegységre me
gyünk át, egymagában nem fontos. Az uj 
l’-nz kell, hogy a saját szükségleteinkhez si
muljon, ne legyen idegen a tömegek elölt, ne 
üssön el túlságosan a környező államok valu
tájától, de fölösleges kötelékekkel se fűzzön 
senkihez se bennünket. Ezek azok a tulajdon
ságok, amiket az uj pénztől megkövetelünk. 
Hetek óta elcsendesedtek a viták abban a 
kérdésben, mi legyen az uj pénz és hogyan 
arányul jón a régi papinkorónához, de

a kulisszák mögött annál nagyobb harc 
folyik.

Az a kísérlet, hogy az osztrák shilling min
tájára, 10.000 papirkoronából csináljuk meg 
az uj pénzt, kudarcot vallott. Joggal. A tíz
ezres átszámítás könnyű és kényelmes, de az 
uj magyar pénz sorsát az osztrák shillingéhez 
fűzni könnyelmű és kockázatos vállalkozás.

Az osztrák pénz sorsa bizonytalan, mint az 
osztrák respublika sorsa,

mennyi szenvedélyes vita, milyen tajtékzó hul
lámok fognak még körülötte fölviharzani. 
Magyarország politikai vezetősége és közvéle
ménye sohasem utasította el teljesen a többé- 
kevésbé laza dunai gazdasági egység gondola
tát amellyel bizonyos — nyugati — diplomá
ciai körök a trianoni és sai.ntgermaini békék 
ka tasztro fá-Tis köve tkezmén ye i t kik üszöböln i 
igyekeznek. Nem ideális meggondolások kény
szerítik erre ezeket a köröket, hanem a saját 
jól fölfogott gazdasági érdekeik, súlyos vesz
teségek, amiket a dunai medence gazdasági 
rendjének fölbontása és egyensúlyának föl
borit ása saját maguknak okozott. De azt, hogy 
e sérelmeket mi orvosoljuk és mi vállaljuk a 
sebészi beavatkozás után a tüneti kezelések 
kockázatát is, azt már igazán nem lehet tölünk 
megkívánni. S ezért nyomatékkel kell tilta
koznunk a legújabb kísérlet ellen is, amely

a 20.000 papirkoronából alkotott tallér 
leple alatt a duplashiliinget akarja a ma

gyar gazdaságba becsempészni.
Húszezer korona — két osztrák shilling és 

őzzel megint csak ott volnánk, ahol a mádi 
zsidó, megint csak oda volnánk kötözve az 
osztrák pénzhez. Hogy milyen teclinikiai érve
ket lehet e húszezres egység ellen fölsorakoz
tatni, arról nem is szólunk. Túl nagy és tul- 
nehézkes és az orosz „cservonec“ példája mu
latja, hogy’ bár skolasztikusnak tetszik is ez 
az érvelés, bizony, a tulnagy pénz tőkeszegény 
országban sulyqs zavarokat okozhat, s időnként 
és helyenként valósággal meg is béníthat ja a 
forgalmat. Ezért akármilyen előkelő helyről 
származzék is az idea, nem kérünk belőle. 
Megköszönjük a tanácsot, de tisztelettel el
hárítjuk. Tízezres vagy húszezres alap ment
hetetlenül az osztrák koronához fűzi a magyar 
pénzt, ez pedig politikum.

A. politika viszont semmikép sem tartozik 
a szanálási akció körété.

A Nemzeti Bank vezet őségének minden
képen józan ás okos álláspontját kell a ma
gyar gazdasági jvözvéleménynck erőteljesen és 
nyomatokkal támogatnia. 16.500 papirkoronát 
egy aranykoronára átszámítani, nem éppen 
egyszerű és kényelmes kulcsnak sem, nagyon 
mondható, de legalább tiszta bort öntünk a

Gyönyörű, tartós

SEAL-ELEKTR1K
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4 mHHió koronától
Részletfizetésre is!

Szőrme Export Import Rt
Budapest VI. kér., Teréz-körut 10. szám

Kúpos árjegyzők ílzotúsi 
föltótelokkol 3000 kor., bolyeg bokiildőso ollonóbon
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Öri99iánsokat, gyöngyöket
őh régi ezüsttárgyukat Qi>|imnlnior Den5 KAiol»-ltöfut.28.»i. (Köz
toljon értékben vásárol ulillllluluíul ponti vároBház főkapnnál)’ 

pohárba. Szegénységünk rikító képben fog föl
tűnni, de tiszta és szilárd talajon állunk leg
alább és szabadon szabhatjuk meg minden es
hetőségre a föltételeinket. Politikai és gazda
sági szempontból egyaránt a valutakérdésnek 
egyetlen kívánatos megoldása képzelhető 
csak el: az aranykorona.

X Búd miniszter nincs Berlinben, de a való- 
rizáció kérdése egyszer mégis napirendre ke
rülhet. Egyik vasárnap reggeli lap megírta, 
hogy Búd János pénzügyminiszter napok óta 
a német fővárosban tartózkodik, a hivatalos 
német pénzvilág egyes személyiségeivel tár
gyal. A pénzügyminiszter — a közlemény sze
rint — a német valutareformot és a német 
valorizációt tanulmányozza. Az érdekes hír
adás — nem felel meg a valóságnak. Búd mi
niszter Balatonalmádiban töltötte az elmúlt 
hetet, vasárnap reggel érkezett a fővárosba, 
ahonnan a kormányzó kíséretében autón 
Balassagyarmatra utazott. Ez azonban nem 
zárja ki, hogy a közeli hetekben valóban Né
metországba utazik az említett valóban fontos 
problémák tanulmányozására. Októberben 
ugyanis valóban döntenie kell az uj magyar 
pénz dolgában. A hadikölcsönök és zálogleve
lek valamelyes föl értékel ősének is előbb-utóbb 
be kell következnie és tény az, hogy Búd, aki 
nagyon alaposan ismeri a kérdést, a német 
valorizáció tanulmányozásával behatóan fog
lalkozik.

X Csődöt Jelentett a Korfantl-bank. Berlinből távira- 
tozzák A Tlegocl-nck-. Minden cáfolat ellenőre bekövet
kezett nz. amit hetek óta vártak: a Lengyel Kereske
delmi és Tparbank, amely voltaképen Korfanti bankja volt, 
teljesen összeomlott és csőriéit kért niaga ellen.

Rónai Nándorné példájára 
harminc millió koronát vett föl 
egy szélhámos másnak a házára

(A Reggel tudósítójától.) E napokban beállí
tott egy flatalem'lver a Gaedicke Bank rész
vény társasághoz, ahol az igazgatót kereste. 
Bemutatkozott neki és elmondotta, hogy ep.v 
családi ügy lebonyolítására sürgősen 30,000.000 
koronára volna szüksége. Ugyanekkor nyom
ban elővette írásait ós igazolta azt, hogy a 
körúton tehermentes bérháza van és a fölmu
tatott igazoló okmányok alapján megkérdezte, 
hogy hajlandó-e a bánik neki a szokásos kama
tozás mellett első helyen, való betábláizájBsail 

30,000.000 koronát folyósítani. A Gaedicke Bank 
belement a tárgyalásokba, megnézték a körúti 
bérpalotát, a telekikönyvnek C-l apját is meg
tekintették és rendben levőnek találván az 
ügyet, Írásbeli szerződést kötöttek, végrehaj
tották a bekebelezést és

a körúti ház tulajdonosa nevére kiadták a 
30,000.000 koronát.

Pár nap múlva kiderült, hogy
a t-ulajdonképeni háztulajdonos sohasem 

járt a Gaedicke Banknál,
nem ó volt, aki a pénzt fölvette és közönséges 
szélhámos hamis okmányokkal ugratta be a 
Gaedicke Bankot. Természetesen nyomban föl- 
jeleaitést tettek a rendőrségen, ahol sikerült 
kinyomozni, hogy ezt a legújabb szélhámos- 
t.rükköt Richter István nevű fiatalember haj
totta végre, aki vaJuha állítólag Máv. tisztvi
selő volt. Vasárnap óta tudják a nevét ponto
san. keresték is őt mindenütt, de a 30 milliós 
csaló a rendőrség megállapítása szerint, hetek 
óta bujkál és talán már nincs is Budapesten, 
mert amikor fölvette a 30 milliót,, igazi szél
hámos fölényességgel tréfásan megjegyezte:

— Na most meg van a pénzem, sürgősen kül
földre kell utaznom, holnap már nem is leszek 
Pesten.

Richter István valószínűen külföldre szökött, 
mindazonáltal keresik Budapesten is.

IPAROSSORSJÁTÉK

utolsó hét
t



aReggel 1925 szeptember 7.

Beniczky fogvatartásárúl
a jövő hét elején dönt a tábla ©adó-tanácsa

A v©8t belügyminiszter a régi cellájában &il
(A Beggél tudósitójától.) A Beniczky-féle 

bünpör ismeretes ítéletét most írják, illetve 
sokszorosítják a büntetőtörvényszék irodáiban. 
Tekintettel arra, hogy ez az ügy újra „rabos" 
lett, az iratokat, a bűnvádi pörrendtartás ren
delkezései szerint, soronkivül kell fölterjeszteni 
a táblához. Még fokozottabb sürgősséget köve
tel az a fölfolyamodás, amelyet Vajda Ödön 
dr. jelentett be Beniczky Ödön letartóztatása 
miatt. Érdeklődtünk a büntetőtörvényszék iro
dáiban, ahol olyan fölyilágoeitást kaptunk, 
hogy

az ítélet sokszorosítási munkájával 
dara elkészülnek és még aznap 
tik - - - -.................

elfoglalt álláspontjához és most ifi megváltoz
tatja a Töreky-tanácsnak a letartóztatást elren
delő végzését és Beniczky Ödön szabadlábra- 
helyezését rendeli el. Vajda dr. védő fölfolya- 
mo'dásában utal a kormányzósértés vétségére 
vonatkozó joggyakorlatra. A büntetőbíróságok 
hetenként több kormányzósértési bűnügyben 
hoznak ítéletet és a vádlottakat átlagosan há
romhónapi fogházbüntetéssel szokták sújtani.

Természetes, hogy a büntetési tétel az esetek

szerint és a bírói mérlegelések alapján válto
zik: éppen a Töreky-tanács volt az, amelyik 
csekélyebb összegű pénzbüntetést is kiszabott 
már kormányzósértés miatt, az is igaz, hogy 
a legmagasabb büntetés eddig kormány zó sértés 
miatt egy esztendei fogház volt. Ezt is a Tö
reky-tanács hozta. Beniczky Ödön egyébként 
a Markó-utcai fogházban

újra azt a cellát kapta, mint amelyikben a 
nyár folyamán a vizsgálati fogságát töl

tötte.
Egészségi állapota, amely a törvényszéki orvo
sok véleménye szerint fogsága során erősen 
megromlott, még nem állott helyre, azonban,a 
körülményekhez képest, meglehetős nyugalom
mal tűri újabb letartóztatását. Elitéltetése óta 
csak a védője és a családja keresték föl a fog
házban.

MM <&■■■ i . —

szer, 
fölterjísz- 

a Beniczky-féle ügyeket a kir. ítélő- 
táblához.

táblának — amint ismeretes — most 
elnöke, mert Juhász Andort a Kúria

A 
nincs 
elnökévé nevezték ki; ő a múlt héten már el 
is búcsúzott a táblától. Az elnöki teendőket 
Degré Miklós, a tábla másodelnöke végzi. 
Nyilvánvaló, hogy a Beniczky-ügyet is Degré 
a maga tanácsára szignálja, ahol a tanács
elnöki tisztségben Gadó István kúriai biró he- 
lyettesiti. Az ügyben érdekeltek is arra szá
mítanak, hogy

Gadó István elnöklésével tárgyalják zárt- 
dicsben Beniczky szabadlábrahelyezési 

ügyét.
fölkerülnek az iratok, megtörténik 

csütörtökön kiosztják a kijelölt 
az ügyet és vagy e hót végén, de

Ha szerdán 
a szignálás, 
referensnek 
mindenesetre a jövő hét elején már végleges 
döntést hoznak arról, hogy Beniczky továbbra 
is fogságban marad-e, vagy szabadlábra kerül. 
Hetekkel ezelőtt a tábla szüneti tanácsa vál
toztatta meg a Töreky-tanács végzését, most 
már nincs szüneti tanács, más birák ele kerül 
az ügy, de azért a védelem bízik abban, hogy 
a tábla következetes marad a hetekkel ezelőtt

A Harry-beíflk
eflííágí nyertesei:

1. Adorján Margit háztartásbeli, VIII, 
Karpfenstein-utca 10, egy faragott 
hálószobát és karkötőórát kapott.

2. Waszner István segéd, Hidegkuti- 
ut 86.

3. Roth Béla tisztviselő, VI, Csengery- 
utca 48.

4. Major Károly müvirágkereskedő, VI, 
Lehel-utca 30, mindegyiko egy-egy 
svájci zsebórát kapott.

5. Balanyi Erzsébet háztartási. Pester
zsébet, Előd-utca 61, egy svájci kar
kötőórát kapott.

6. Baksa József zöldségárus, Kispest, 
svájci zsebórát kapott.

7. Varga Béláné vasutas neje, Wekerle- 
telep.

8. Petrás Pálné, Kenderes, svájci kar
kötőórát kapott.

vur

(tyttjtse a HARRY.lHemeí!
Olvassa ol az üzletekben kifüggesz

tett nyeremény föltételeinket!
HARRY-paszta jobb a Isglobbnál!

A jövő hét szenzációja
GLÓRIA SWANSON 

LBATRICE JOY 
VÁRKONY1 MIHÁLY 

TÓM MOORE 
R. W. GRIFFITH 

együttes föllópto a

ROYAL-APOLLÓ
O M N I A C O R S O
CSÜTÖRTÖKI UJ MŰSORA KERETÉBEN

Thomas Unwin Fisher,
a legnagyobb angol könyvkiadó, szívesen adná ki a magyar 

írók müveit, de nem kap tőlük kész angol fordítást
London, szeptember 4.

(A Beggel munkatársától.) Anglia nem is
meri a magyar írók müveit és alig tud valamit 
kul'turéletünkről. A legutóbbi évek folyamán 
egy-két magyar színdarab ugyan sikert ara
tott Londonban, de a magyar regény írókról, 
kitűnő novellistákról — hogy költőinket ne is 
említsük — mitsem tudnak. Az angol könyv
piacon minden évben megjelenik ugyan egy
két magyar könyv, de ezek majdnem minden 
esetben ítúdowdnj/os müvek fordításai. A Beg
yei londoni munkatársa fölkereste

Thomas Unwin Fishert,
az angol könyvkiadók doyenjét, a legnagyobb 
londoni könyvkiadócég tulajdonosát, hogy 
megkérdezze, miért nem adják ki a magyar 
szerzők müveit? Az Adelphi Tcrrace-on. a 
Themso partján, Bemard Shaw háza mellett 
van a T. Fisher Unwin Ltd. ódon üzletpalo
tája. A nagy angol könyvkiadó dolgozószobája 
valóságos múzeum. Thomas Unwin Fisher 
típusa az Old London őszbajuszos, fehérszakál
las előkelőségeinek.

— ÍN agyon örvendett, hogy Magyarországról 
beszélhetek — kezdi —, jól ismerem nemzetü
ket, II évvel ezelőtt a könyvkiadók világ
kongresszusa alkalmával jártam Budapesten, 
de vannak 
fáim is.

Feleségem, 
jól

sokkal

a nagy 
ismerte

közvetlenebb kapcsola-

Cobden Richárd leánya, 
Kossuth Lajost,

aki egy ideig a Cobd.en-család vendége volt 
Angliában. Amikor Budapesten jártam, 
Kossuth Lajos fiával, Kossuth Ferenccel so
kat beszélgettünk Magyarország nagy kor
mányzójának angliai élményeiről, Nagyban 
fokozza még a magyarok iránti szimpátiámat, 
hogy

Vámbéry Ármin barátjának vallhattam 
magam.

— Sokat voltunk együtt Angliában, én adtam 
ki a könyveit, a fiára, Rusztcm professzorra, 
még mint kisfiúra emlékszem vissza, amikor
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Németorszőg legrégibb és legjobban szervezett

NAGYVÁSÁRA
Fölvllrtgositíist nyújt a tiszteletbeli képviselő j

ACZÉL, GYUI.A, Budapest VIT. Húkórz.l-ut 32. sz.
Tolcfon: .József 118—10. 50'Yo vizumkedvcziné ny

Nagy utazási kedvozmény az összes vonalakonk.

először jött atyjával Angliába. Magyar írókkal 
sohasem tartottam fönn összeköttetést. Alig 
egy-két magyarból fordított könyv jelent meg 
vállalatomnál. Mi adjuk ki a Baedeckert, ab
ban természetesen még az egykori osztrák
magyar monarchia szerepel. Valamikor régen 
cgypár Jókai-regényt adtam ki, Pulszky Fe
rencnek egy jogi munkája is nálunk jelent meg. 
Vámbéry Ármin „önéletrajzá“-hoz Max Kordán 
irt előszót. A Story of the Nationals című 67 
kötetből álló sorozat

„Hungary" cimü vaskos kötetét,
amely hét kiadást ért meg, szintén Vámbéry 
irta. Újabban Hevesu Andornak a magyar 
nemzetiségi kérdésről szóló könyvét adtam ki, 
mesekönyvsorozatunkban pedig a „Hungárián 
Fairy Book“-ot Pogány Willy, az Amerikában 
élő magyar festőművész illusztrálta. Egy má
sik magyar művész, a kitűnő grafikus, Kádár 
Lívia, a „Polisli Fairy Book" cimü kiadvá
nyunkhoz készített pompás rajzokat. Sajnos, 
több ma gyár vonatkozású munka nem jelent 
meg cégemnél. Ha őszinte akarok lenni, meg 
kell állapitanom, hogy

ez az önök hibája
és nem az enyém. Rengeteg nagyszerű ameri
kai és angol iró van, kitűnő angol illusztráto
rok száza áll rendelkezésünkre, természetes te
hát, hogy mi nem szaladhatunk a magyar irók 
és magyar illusztrátorok után. De ha ön elém 
teszi egy kitűnő magyar regény fordítását, 
amely megnyeri tetszésemet, akkor

3—4 hét múlva már a londoni könyvpiacon 
hirdetheti az a magyar regény a modern 

magyar irók tehetségét.
Igaza van, föltűnően kevés magyar könyvi 
fordítottak eddig angolra. Hogy miért? Mert 
nem kapunk fordítást, mert arra várnak, hogy 
mi fordítsuk le magyarról angolra, A csehek', 
románok, lengyelek elhalmozzák a londoni ki
adókat kész angol fordítású, már csak a megje
lenésre váró müvekkel. Miért nem teszik önök 
is ugyanezt?

— írja meg — búcsúzik a kitűnő Unv.in 
Fisher —, hogy szeretem, becsülöm a magyaro
kat és örömmel viszem irodalmi termésük 
szine-javát az angol közönség ele.

Korda Tibor

<< uc ’* SSíla
Divatkockás alj és ruhakelme 33.009
Gabardin ruhakeime .............
Kosztümkelme széles ..................

Jó minőség, mindon színben,
^eVIOI duplnszélcs.............................
Casan tiszta gyapjú, mindon szinbon

Tiszta gyapjú eolinkeime...
Kabátvelour tl8a^plu.’.I?1.n.d0.n.
Szövött ágygarnitura

(kút Agy-, ogy nsz.ínltoritó)..............
Trikóselyem széles ... .*...?...

Nyersselyem
Crepe de Chine divatszlnckbon ■
Ruhabársony mi7odclksXT.... 
Schantung ruhaselyem 

mindon szinbon, 85 cm. szőlős .....
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

mi a diagnózisa az induló szezónról. Lesz sze
gőn, vagy nem lesz szezón?

— Szezón lesz, csalt milyen — that is the 
question!

— Nézze kedves Intim Ha/mlet, ne sokat töp
rengjen. Ha jót fognak adni a színházak és jól 
— örök közhely, de örök igazság! — akkor 
menni fog nekik. A Vígszínház megnyitóope
rettje az a remekbe sikerült, elegáns, aranyos 
zenei bijou, joggal tetszett nagyon a publikum
nak. Harsányt Zsolt invenciója, kedve, tehet
sége soha ilyen frissen nem csillogott még 
úgynevezett fordításain, mint ezúttal, úgyhogy 
a szereplőkön, valamint a kevés szereplő dacára 
is mozgalmas és szines rendezésen kívül első
sorban az ő javára könyvelheti a színház a 
darab előreláthatóan őszinte és tartós sikerét. 
Föl kell hogy jegyezzek a szereplők részéről né
hány kellemes (meglepetést is, főleg Biller Irén, 
Góthék, Kertész Dezső és — last nőt least — 
Fejes Teri részéről. Góthék, akik a darabot Pá- 
risból a Vígnek hozták, két vidám figurában 
valósággal klasszikus rajzot mutatnak. Billcr- 
ről nagy dicséretként legyen fölemlítve, hogy 
a darab néhány szentimentális Urai jeleneté
ben kiváló naivának bizonyult és emellett ere
deti billeri humora sem hagyta cserben; nem
csak elérzékenyiteni tudta a publikumot, de 
meg is tudta nevettetni. Kertész Dezsőnek, az 
„opcrettszinész"-nek, rendkívül sokat használt 
a Király Szinház-beli séjotír, ha nem volna víg
játéki amoroso, azt merném mondani, hogy ő 
a legkellemesebb operettbonvivánunk. Elegáns, 
fiatal, szienpálikus. Ami pedig a csitri Fejes 
Terit illeti: harmadik fölvonásbeli „knoók 
abaut" szólója után — amelynek sikerét a pre
mier nyiltszini tapsa pecsételte meg — az a 
véleményem róla, hogy ha egyelőre nem is tün
döklő stárja még a magyar operett színpadnak, 
de mindenesetre élénken csillogó szentjános
bogárkája. Általában mindenki a helyén volt — 
Pártos, Dénes, kis szerepben harmad-girl-magái- 
val Mészáros Polett és lent a zenekarban a 
temperamentumos Vincze Zsiga!

— Az első karmester, akit észrevesz. Römök.
— Természetesen megint téved, mint rende

sen. Mert már két nappal előbb észrevettem 
egy másik karmestert is, Márkus Alfrédot, aki
ről csak akkor tudtam meg, hogy micsoda kar- 
mesterfanomén, amikor végignéztem, hogy 
„eszi meg" három óra alatt tizenöt különböző 
artistaszám rongyos, szakadozott, össze-vissza- 
javilolt kotlatengeréből az egész műsort, hihe
tetlen memóriával emlékezve az összes külön 
szóbeli utasításokra is. A Royal Litlle Tich— 
Brckker-miisorának látogatottsága egyébként 
szintén biztató a szezonra nézve.

$
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Ha jól 
akar mulatni, 

nézze meg a 
„Régi 
jó Budapest“-et 

a Király- 
Színházban'
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— Na és a Bárdos színházait
— Hát a Belvárosi még meg se nyílt, maga 

golyhó! A Rcnais sáncénak a „Hamlet" Hő
adása ígérkezik rendkívül érdekesnek, már 
csak azért is, mert Ofélia szerepét minden való
színűség szerint a Somlay Artúr állal föl
tűnően portált, Bécsben föltűnt Papp Jolán 
fogja játszani, aki egyébként már szerdán is 
játszik Somlay val a „Kísértetekében.

— Römök.
— No. Persze, mit is mondjak akkor Mészá

ros Gizáról, aki ugyancsak „Hamlet"-ben lép 
majd föl az öreg királynő szerepében, mint a 
Belvárosi-Renaissance-szinházak régi és mégis 
legújabb tagja.

— Hál’ istennek, azért folyton folynak a szer
ződtetések.

— Folynak. A bamabőrü Tassy Márja is le
szerződött, de nem a Magyarhoz, hanem a Bel
városihoz, ahol jövőre Mici lesz a neve. És le
szerződött Mály Gerő a Vígszínházhoz, Sólyom 
Janka a bécsi Simplícissimushoz, a színpadról 
szabadságolták haza néhány napra beteg édes
anyjához. Cserébe megjönnek helyette a jövő 
héten Ostendéből Pestre a Dolly girl-ök és 
lehet, hogy valamilyen jótékony célra föl is 
lépnek valahol. Itt van a Cadillac-jén Keleti

Mrs Crooker, Sommerset úrnője
Petráss Sáriról, a színpad száműzött királykisasszonyáról

(A Reggel munkatársától.) E sorok Írója, aki 
hétröl-hétre a krónikás hideg objektivitásával 
rajzolja e lap olvasóközönségének érdekes em
berek, események portréit, ezúttal úgy fog 
munkájához, mintha egy remek ás ritka ciga
rettára, gyújtana rá: ánitattal és szinte szerbi-, 
mesén. Egy kép van a szemei előtt, amint a 
Jupit.er-lámjpák tüzében kinyitva, karjait a 
publikum* felé kitárva, utánozhatatlan mosoly- 
lyal énekli belépőjét Petráss Sári, a béke és há
ború operettjének igazi primadonnája. A vi
szontlátás kétesztendei hallgatás után —amióta 
Mr. Crookor-nek, a „Times44 Chaplin-bajuszu 
munkatársának nevét viseli — szomorú volt. A 
Vígszínház főpróbáján ült, kipirulva, egy pá
holyban, fején arany turbánnal, mint egy szám
űzött odaliszk, égő szemeivel a színpadhoz ta
padva. Mosolyogva hiv meg otthonába, amely
nek ura és parancsolója örökre eltiltotta a szín
padtól, — az anyai csóktól. Itt, az Akadémia
utca egyik Dunára néző lakásában, beszélget
tem Mrs. Crookerrel — Petráss Sári régi és uj 
életéről.

— A férjem a „Times" tudósitója, azonkívül 
sportsman és földesül’. Szüleinek ősi birtoka 
Sommersct-ben van, Angliában, gyönyörű tá
jon, tengerparton, kék hegyek között-. Ide néz
zen... — És fényképek kerülnek elő, az ősi kas
tély, a tenger, aztán vadászképek, a falka, élén 
a hniilsmau-nel s az úri vendégek között lóhá
ton egy bársonysapkás, vörösfrakkos ur mel
lett Petráss maga.

— Képzelje, olt nem fegyverrel vadásszák a 
szarvast, hanem addig űzik, amíg a falka 
egészen be nem keríti. A szarvas akkor riadtan 
megáll, a huntsman kötelet vöt a szarvaira ós 
késsel elvágja a nyakát.

. — Rémes, mondom neki ijedten. Nevet és 
nem felel. Do látom a szemeiben, hogy a késsel 
való vadászat neki sem tetszik. Angol lapok, 
magazin-ok az asztalon. Figyelmeztet, hogy 
„IIamlet"-et modern ruhákban játszották Lon
donban. Hamlet sportruhában mondja el a 
nagy monológot, a „To be or to nőt to be"-t. 
S hogy miiyen sikere volt. Mutatja a képeket 
az egyik legfrissebb angol képeslapban. Egy
általán: mindenütt minden angol. A beren
dezés. a stílus, i hangulat. S mert bejelentik 
Mr. GallowayÁ Londonból, két pere múlva a be
szélgetés is an ;ol. Mr. Galloway guard-officer 
volt, de megunta az egész tohu-wa-bohut és 
most Hollandiában él a parasztok között s 
reggeltől i.-tig szélmalmokat és kis facipős 

1

Juliska is, aki három olyan amerikai slágert 
hozott magával, mint amilyen tavaly a híres 
„Kisasszony, kisasszony" volt.

— Na és a hazaiak?
— Már mint a görlök?
— Akár a boy-ok is.
— Hát egy „old-boy"-ról, Ferenczy Károly

ról tudom, hogy egy nagy pesti operett főszere
péről tárgyal Sebestyén Gézával. A girl-ök 
között pedig egy újat fedezett föl Lázár Ödön: 
Halász Anna kisasszonyt, aki délutánonként 
máris a „Marica grófnő"-t játsza.

— Na és a Magyar Surinház, a titokzatos?
— Valóban az. Éjjel-nappal folynak a próbák 

a „Pile ou face"-ból, amelynek magyar címe 
„Masa eladó", esetleg „Masa eladja magát" lesz. 
S ha még elárulom, hogy a Vig Gadsworthy 
darabjának főszerepeit Makay Margit, Tóth 
Bö^ke uj tag és Hegcdüsné, valamint Hegedűs, 
Szerémy, Törzs. Rajnay, Lukács, Mály, Gár
donyi, Berczy és Pártos játsszák, akkor igazán 
rátérhetünk a pletykára...

— Végre.
— Ejnye, de unja az életemet, hallja. Kérem: 

abba is hagyhatjuk.
— Csak nem hagyja épp a pletykánál abba, 

az Istenért!
— Nahát, akkor ne izgassa itt a kedélyeket. 

Szóval, a londoni „Dramatic and Sporting 
News"-ban megjelent egy remek lovasfénykép, 
alatta az irás: Mrs. Zuzi Strasser, Magyar
ország legjobb és legelegánsabb lovasnője. 
Mondja, nem tudja, ki ez a Zuzi, aki Magyar
ország legjobb és legelegánsabb lovasnője?

— Na hallja, ebben On szakértő vagyok. 
Amiért oda van írva? Istenem... Bizonyos föl
tételek mellett én is odaírom. Akármit odaírok.

holland girl-öket festeget. Petrás« lelkendezve 
ajánlja, hogy azonnal utazzék Mezőkövesdre, 
hu valami szépet akar látni. Majd Torockóra 
küldi Erdélybe, ha még szebbet akarna látni.

Petráss kipirulva beszél Erdélyről, az ősi 
tftagyar country-röl

■ás fűt és lázit, mint mindig, valahányszor kül
földiek társaságában van. Gosset ezredest a 
szemem láttára cibálta meg két évvel ezelőtt a 
Hungáriában, mert valami politikai kérdésben 
a cseheknek adott igazat. Persze, csak tréfásan. 
És utána izzó hévvel magyarázott neki órákon 
át, szines volt, mint egy költő, adatokkal do- 
bálódzott, mint egy poHtikus és játszott, mint 
a légi ír ill iánsabb színésznő s végül is meg
győzte. Fanatikus irredenta.

— És a színház? — kérdem bátortalanul.
E pillanatban egy magas ur lép a szobába. 

A „híghlanderek"-nél szolgálnak ilyen karcsú, 
elegáns fiuk. Szemén mónokli és mint emlitém, 
kis, fekete Ch api in-bajusza van.

— This is Mr. Crooker — mondja Petráss mo
solyogja és hozzáteszi magyarul —: a férjem.-

Kezet fogunk. Az angol fürkészve néz reám. 
Nem szereti a rxcesti újságírókat, rajtuk keresz
tül félti a színháztól — Mrs Crookert. De 
Petrásis annyit mégis odasug nekem:

— Azért egy jó szerepet még el fogok ját
szani az idén...

Egyed Zoltán.
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A LONDONI CASANOVA
John Barrymore, a cilinderes Hamlet eljátszotta az angol Casanovát

London, szeptember elején.
. Á legutóbb bejárta az európai sajtót az a 

fiir, hogy Angliában érdekes szinészi és rende
zői kisérlet folyt le. „Hamlet“-et, a leghíresebb 
Shakespeare-drámát adták elő modern díszle
tek között és modern ruházatban. Hamlet 
cilinderben jelent meg és Ofelia bubifrizurával. 
Különös és nehéz föladat volt, de a színészek 
megoldották, különösen Hamletnek volt nagy 
sikere. Ami különben nem is volt csoda, mert 
Hamletet Jolin Barrymore, Anglia és Ame
rika legjobb Ilamlet-szinésze játszotta.

Jolin Barrymore inóg népszerűbb lett Londonban, mint 
eddig és most Barrymoreról mégis hasábos cikkek jelen
nek meg nap-nap után. A cikkek közül a legszenzációsabb 
— legalább is a londoni közönség számára — a „Daily 
Mirror" cikke volt, amely. John Barrymorcnak egy nyi
latkozatát közölte.

— Hamlet nagy sikere — mondta a kitűnő színész — 
uj szinészi föladatra buzdított. A világirodalom egyik 
legérdekesebb alakja kétségkívül Casanova. Voltak már 
operottek és bohózatok, ahol Casanova vitte a főszerepet, 
de az igazi nőhóditó a maga szépségében, elegánciájában 
és végül a maga megöregedett züllöttBŐgében még nem 
szerepelt a közönség előtt. Most én a közönség elé viszem. 
Még pedig a ml Casanovánkat. Nem megyek érte Spanyol
országba.

Nekünk, angoloknak, van egy lilrcs Casanovánk, a 
Beán Brummel, a szép Brunnncl-flu, aki 1800 táján élt, 
akiről regényt is Írtak és aki lovag volt, hős volt, 
szép flu volt és akit már egy évszázaddal ezelőtt a 

londoni Casanovának hívtak.
Különleges színészi produkcióm lesz a londoni Casanova 
és a sikerem bizonyára még nagyobb lesz, mint Hamlet 
volt.

— Mikor Játsza el ezt az uj szerepet! — kérdezte az 
újságíró.

— Azt nem mondhatom meg — mosolygott Barry
more —, do azt hiszem, hamarabb n közönség elé kerülök 

1 londoni Casanovaként, mint gondolják.

kisleány, akinek bájossága, szépsége, kifejező mozdulatai 
teljesen egyenrangúak Jiickieévcl. És Jatzkó Ciát mágia 
csak Magyarországon ismerik.

Hiábavaló teliét az a nagy ápplomb, amellyel a ma
gyar filmgyártási akció megindult, hiába izgalmas, érde
kes és izig-vórig magyar „Az elhagyottak" meséje, föl- 
épitóse és niegjátszása, hiába utólérhotetlen Jatzkó Cia 
művészete, csak mi gyönyörködünk benne.

Do ha a világhírnév a magyar Jackio Coogan novót 
nem is kapja szárnyára, nekünk, magyaroknak, mégis 
örömmel kell megállapítanunk, éppen „Az elhagyottak" 
bemutatása alkalmából, hogy a magyar művészet in 
terein olyan gyümölcsöt amilyen Jatzkó Cia művészete.

Conan Doyle szakított Sherlock Holmessel
A. Conan Doyle, Sherlock Holmes és Dr. 

Watson. ez az a három név, amely ezelőtt 
15 évvel népszerűbb volt, mint amilyen ma a 
legnépszerűbb politikus, sportsmann. vagy 
művész. Hihetetlen népszerűséget szereztek ma
guknak ezek a kis füzetek, amelyek már olyan 
polgárjogot nyertek, hogy például a Magyar 
Könyvtár, amely konzervatív és irodalmi 
nívójú vállalat, szintén hozott Holmes-kalan- 
dokat.

És amikor a népszerűség tető-pontjára jutott Conan 
Doyle, amikor epigonjai és utódai támadtak Nick Carter- 
beii és Lupin Arzénben, akkor egyszerre szakított rógi, 
jó barátjával, a Bakor-streeti dctcktivvel és a fantasz
tikumok felé fordította Ügyeimét. Ebben a zsánerben a 
legérdekesebb és legnagyobb sikert elért alkotása a 
The Lost World.

Ez a Lost World pompás írói fantáziával Írja meg 
mindazt, aminek kutatására most Fawcott czredRD el
indult. Az Amazon-folyón túli titokzatos tizczeróvcs világ 
elevenedik meg e regényben, az őskor kiveszettnek hitt 
szörnyetegei, egy rég eltemetett világ.

Az olvasó nem hisz a gondolatainak, amint az ős
világot izzó fantáziával, lángoló képekben leírja 
Conan Doyle. És amit ő leírt, ami hihetetlen, az még 

valóságnak is bizonyul.
Annak bizonyul, mert a First National, a legnevesebb 
amerikai gyár, megvalósította. Páratlan technikai föl
készültséggel, hihetetlen invencióval, nagy áldozatkész
séggel filmre vitte azt, amit nyomtatásban el sem akar
tunk hinni, amikor a könyvet olvastuk. A brontosauru- 
sok, ichtiosaurnsok megelevenednek, ott él előttünk a 
szörnyetegek világa, sőt az egyik szörnyeteg be is jut 
Londonba és olyan pánikot idéz elő, hogy a néző háta is 
beiéborzong.

Mintha az őskor tért volna vissza, úgy fogja érezni 
magát az a mozilátogató, aki csütörtökön a Corvin- 
Szinház nézőterére beül „Az elsűlycdt világ" megtekin
tésére. Dicsérő szóra nincs itt szükség, mert ilyen való
ban nem volt még. Az őskor tér vissza elénk a maga 
borzalmas fenségében ezen a filmen.

Leleplezték a Cook-Broitát, hogy hamis 
apacsok élnek Pártslian

A francia boulcvard-lapok egymást licitálták 
túl a nagy szenzációkban. Legutóbb az egyik 
párisi boulevard-lap, ‘ a „Soir“, azzal lepte 
meg a közönséget, hogy Párisban kihaltak az 
apacsok. Ezt sem a közönség, sem a párisi rend
őrség nem bánná, azonban a lap megállapítása 
szerint a helyzet az, hogy a Montmartre sötét 
utcáin mégis vannak apacsok. De ezek flxfize- 
tést kapnak, mégpedig a Cook-ir ódától, a hír
neves utazási vállalattól.

A párisi közönség nagyou jól mulatott a „Lo Soir" le
leplezésén, a legközelebbi reviiben bizonyára benne is 
lesz a lixfizctéses npnes, de másnap reggelre egyrészről 
a Cook-irodn tett leözzó cáfolatot, másrészről a rendőrség, 
amely sajnálattal állapította meg, hogy Párisban ugyan 
nagyon jó a közbiztonság, do még nem olyan jó, mint a 
„Le Soir" szeretné.

De nem is baj, hogy Párisban még mindig vannak 
apacsok. A párisi apacsromantika hozzátartozik a francia 
fővároshoz. Mert az apacsromantika nagyon szép.

Az apacsok kegyetlenek, elvetemültek, de a szerelem, 
nz a szerelem, amelyért ölni tudnak és halni mernek, 
az a maga kegyetlenségében csak az apacsoknál van 

már meg.
A párisi éjszakák szépségéhez hozzátartozik az apacs- 

ronrmtika és bizonyos, hogy az apacsromantikának száz
ezernyi barátja, a párisi éjszakák álmodozói boldog 
örömmel fogják végignézni a Kamara-mozgóban csütörtök
től kezdve a „Párisi éjszakák" cimii filmet, amelyben a 
lcbujok hercege, a legszebb párisi apacs szerepét Lonls 
Tc’lcgen játsza, a nőt pedig, akiért az apacs él és hal, 
Elaine Ifammerstcin.

Parisból a Kamara műsora egy másik vadromantikus 
helyre is elviszi majd a publikumot, a Vadnyugatra, ahol 
a másik Ölni lejátszódik. Apncsroinantika és cowboy- 
romantika; még a mai romantikus korban sem lehet több 
romantikát kívánni.

Várkonyi Mihály nem jön vissza Magyar
országra

Scuki ssem próféta a saját hazájában! Ez a 
mondás talán legjobban a magyar filmművé
szekre illik. Amig Magyarországon a filmgyár
tás minden állami injekció ellenére is tesped ás 
sínylődik, addig a külföld filmgyártása telve 
van magyar nevekkel, magyar színészekkel, 
rendezőkkel és Írókkal. Várkonyi Mihály, aki 
magyar földön már megélni sem tudott, először 
Ausztriában érvényesült, majd kiment Ameri
kába és ott igen szép és komoly szerződést ka
pott.

De a magyarok sorsa még akkor sem csupa dicséret és 
boldogság, ha már elhagyták az ország határát. Emlé
kezzünk csak vissza, hogy éppen a legutóbb, a sajtóban 
egymást, érték a hirek. amelyek Várkonyi Mihály bal
sikeréről és hazatéréséről szóltak.

Ezeket a híreket most maga Várkonyi Mihály cáfolta 
meg egy lövőiében, amelyet egy budapesti filmszínészhez, 
régi jó barátjához irt:

— Mondd meg a barátaimnak — írja Várkonyi Mihály 
—, hogy egyelőre, nem jövök vissza Budapestre. Nagyon 
meg vagyok elégedve az amerikai moziviszonyokkal, 
eppen úgy, ahogy az amerikaiak is meg vannak elégedve 
velem.

Reményeimnél sokkal rövldcbb idő alatt beérkeztem 
és most már ott tartok, hogy a Paraniount-gyárnál 

állandó szerződésein van.
Leatrice Joynak több filmben vagyok a partnere és Cecil 
B. de Miliőnél is néhány szerepet kaptam. Személyesen 
tehát nem fogok találkozni a barátaimmal, akik amerikai 
bukásomról tudnak mesélni, nem szidhatnak tehát szom- 
től-szembe. Ha mégis szidni akarnak, nézzék meg a film
jeimet, amelyek egymásután fognak Magyarországra 
kerülni.

Várkonyi Mihály egyik legújabb filmje, amolvben 
éppen Leatrice Joy játsza a női főszerepet, már ezen a 
héten a közönség elé fog kerülni. ..Férjcsere" a cime 
ennek a bájos és bonyodalmas komédiának, amely való- 
ságga1 elő bizopyitéka, hogy a kitűnő magyar film
színészről szóló hírek nem felelnek meg a valóságnak

A filmet a Royal-Apolló mutatja be csütörtökön, amikor 
a műsor másik filmjének Glória Swanson lesz a neveze
tessége. „Férfivágyak — asszonysorsok" ennek a filmnek 
a enne és ebben Glória Swanson valóban Glória Swanson 
Elegáns, szép és művészi.

A német professzorok még minúig 
támaiiják a mozit

Talán még emlékszik a magyar közönség is 
arra, hogy háború előtt volt Németországban 
egy egyetemi tanár, Prof. Brunncr. aki Don 
Quijotcra emlékeztető elszántsággal folytatta 
éveken keresztül a harcot a mozi ellen. Minden 
héten megjelent valamelyik német lapban vagy 
folyóiratban egy-egy cikke, amely a mozi er
kölcsrontó, kulturacllcncs hatását vázolta és 
bizonyította. A német szaklapok és a mozibarát 
német sajt*) egyideig vitába szállt a professzor
ral, de azután megnyíltak a nagy berlini mozik, 
élénk ás fejlődött lett a filmgyártás munkája, 
szebbnél-szebb és értekesnél-értékesebb filmek 
kerültek a közönség elé és Prof. Brunnerrel 
már nem törődött senki.

Az öreg vidéki egyetemi magántanár még dohognii 
egy ideig, akciókat iudilott, beszédeket mondott, do 
azután jött a háborít én elsöpörte ezeket a kis problé
mákat a közélet teréről. Most már, ugylátszik, vissza
állt a béke korszaka Németországban, mert már ismét 
megindult a hadjárat a mozik ellen.

A legújabb vád az, hogy a mozi témái föliilctesck, 
könnyűek, nem irodalmiak, hanem ponyvatémák. 
A „Berliner Morgeupost", amelynek hetenként kétszer 
igen terjedelmes mozirovata van, egyik legutóbbi szá
mában néhány sorban válaszol valamelyik inozi- 
donquljote támadására.

— Azzal vádolják a mozit — mondja a cikk —, hogy 
nőni irodalmi, nem mély, nc.ni kulturált témákat dolgoz, 
föl. Nem akarjuk a példái: ezreit fölsorakoztatni a 
mozi védelmére, amint tehetnők. Csak egy példát inon 
dumk: „Tízparancsolat!" Amit a színpad nem mert meg
csinálni, megcsinálta a mozi. A „Tizparancsolaf-of, a 
kultúra, a műveltség, az élet gyökerét földolgozta, 
elénk hozta, a sziviiukbo véste. Gyökértcleniil és előz
mények nélkül a „Tizparancsolaf-nak meg kellett volna 
buknia, fia a mozi nem kultúra, nem művészet, akkor 
a „Tizpaj-ancsolat"-ot a mozi által növelt közönség 
visszautasította volna. De nem tette! Az egész világon 
mindenütt elfogadta és sikerre vitte. Ez pedig mégis 
kultúrát jelent! A „Tlzparancsola"-hoz komolyság 
tudás és művészet kellett, úgy az alkotó, mint a közön' 
ség részéről! ___

8 a Esőkttpeny 350.000 kor. 
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A magyar jackle Ceogan
Jackio Coogan népszerűsége nem a reklám 

népszerűsége, hanem az, amely valóban a kö
zönség léikében gyökeredzik. Emlékezzünk 
vissza, milyen lelkesedéssel, milyen ovációval 
vettek korul a kis Jackict, amikor Budapesten 
volt. Ajándék, virág, cukorka halmozta el a kis 
gyereket, aki pedig már sok ünneplésben része
sült es mégis Budapesten érezte* megát leir- 
jobban.
i/ó.Sfn *’}?RRorá!hatóz ,6s l,n •J,nckic bármennyire meg 
is éidei.ili azt a rajongást, amellyel az egész világon 
körülveszik, bizonyos, hogy ehhez a szxíretethcz nagy- 
nmerJ b(>ni hnzlzí‘:i,'ir."1 .a. tömegszuggesztió. amellyel ^az 
bclcncVoHc rck iUnjn Jaokl° népszerűségét a közönségbo

A magyar sztároknak nincs meg az a hátvédjük 
wHnlrnnv"’”*?’ <al rc?,á,n Mi nem tudunk a művé’
íiL-n n ki.-olyilu népszerűséget teremteni, mint nz ame
rikaink hiszen nincs anny) pénzünk, hogy óvókig ver
jük a reklámdobot valakinek az érdekében. Meg vagyunk 

ihoR5Á hk a niaR-var fllmembereknok volna 
n J'0™5-, h0Ry ,novct belovigymiek

7'1! kí’zon«éff ffondolkodósába és leikébe, mint 
az amerikaiaknak, akkor Jatzkó Cia nevét már ismernék az ogeaz világon.

*rt'’V0ZR? n ?oynl Apolló most ját.-Aza. a Glória- 
legújabb alkotását, „Az elhagyottak" cimii 

filmdrámát, amolybon Jatzkó Cia Játssza a főszerepet, 
csupa búj, csupa öntudatos gyermeki művészet ez a
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Álomporral elkábitott és három 

napra eltűnt Kató vallomásai 
„Most is szeretem Elemért,.

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap rcggol ki
sírt szomü, halálsápadt kisleányt vittek be a — 
detektívek az Egyetem-utcai Károlyi-palota 
kapuján. A remegő kisleány, aki detektivkisé- 
rettel érkezett, II. Kató volt, akinek eltűnését 

•’ < iné bejelentettél: a főkapi
tányságon. A kétségbeesett szülők akkor azt a 
gyanújukat fejezték ki Riszlics rendőrtanácsos 
előtt, hogy

leányuk kéjgyilkosság áldozata lett.
A rendőri nyomozás nyomban megindult és 
arra a megállapításra vezetett, hogy csak egy 
kis szerelmi kalandról van szó, amely szerdán 
este kezdődött a Baross-utcai Bodó-kávéház- 
ban, majd Rákosszcntmihályon folytatódott, 
ahol a detektívek ráakadtak a három nap előtt 
eltűnt IS éves H. Katóra. A Reggel munkatársa 
vasárnap délután beszélt a kis szökevénnyel.

— Jaj, jöjjön gyorsan félre az oszlop mögé — 
mondja —, nehogy meglásson valaki, mert a 
papa megtiltotta, hogy bárkivel is beszéljek... 
Sebtében elmeséli kalandja történetért:

— tlgy volt, hogy szerdán este a Baross-utcai 
Bodó-kávéházban mulattunk. Éppen az utolsó 
pohár bort ittuk ki, amikor

udvariéin, G. Elemér szállító, álomport hin- 
tett poharamba, amitől nagyon elkábultam.

Csak Rákosszcntmihályon tértem magamhoz és 
itt Elemér azt mondta, hogy a rokonainál va
gyunk. Nem hittem neki, de azért nagyon jól 
\>reztem magam ott három napig... Háromszor 
ájultam el, amikor ma a detektívek hazahoztak.

— És hogy lehet mégis, hogy az udvarlója 
erőszakkal vitte ki?

— Hát nem mondom — feleli pirulva —, nem 
egészen az ő akarata, —

igy volt megbeszélve közöttünk
és legalább én tiszta maradtam a dologban... 
Az udvarlómmal mindössze két hete ismerked
tem inog és nagyon, nagyon beleszerettem. 
Többször mondották nekem, hogy nős ember, 
dohát ő azt mondta, hogy elválik a feleségétől 
én el fog venni engem és én hittem neki... Az 
igaz, hogy én most is szeretem...

A folyosón léptek konganak és Kató össze
rezzen:

— Jaj, most már menjen, az apám biztosan 
azt fogja hinni, hogy magával is meg akarok 
szökni...

(g. 1.)

Színházi Mr»eft
• A színigazgatók végérvényesen eltörölték 

d szabad jegyet. Vasárnap délben, a Színigaz
gatók Szövetsége, Beöthy László elnökletével 
a Király-Színház épületében ülést tartott, ame
lyen foglalkozott a színpadi szerzők uj szerző
déstervezet ével. A kérdés tanulmányozására a 
szövetség Faludi Jenőt delegálta,, akinek a re
ferátuma alapján fog dönteni áll ás foglalásá
ról. Az ülésen, Roboz Imre indítványára, el
határozták, hogy a szövetség rendkívüli köz
gyűlést hiv össze, amelyen Beöthy Lászlót a 
szövetség tiszteletbeli tagjául választják meg, 
hogy a szövetség elnöki székében tovább is meg
maradhasson. Egyben elhatározták, hogy vég
érvényesen megszüntetik a szabadjegyek ki
utalását és a színészeknek is, csakúgy, mint 
azok hozzátartozóinak, csupán 50%-os jegyekéi 
fognak a jövőben rendelkezésre bocsátani.

• Városi Színház. Sebestyén Géza játssza Csorba 'Már
tont szerdán, e hó 9-én, a nagysikerű „Sárga cslkó,,-ban. 
Ilolyárak 6-tól 58.090 koronáig.

• A Vígszínház hetét n „Hánnacakán!*’ („Quand on est 
trols".. .), Plerro Vebcr végtelenül mulatságos zenés 
vlgjátéka tölti be.

• Papa, mama, jó leszek — csak vigyelek el kedden 
délután a Városi Színházba, a gyönyörű „lltuuupipőkó"- 
bez. Hiszen olyan olcsók a helyárak: 3-tól 30.000 koronáig!

• A Budai SzInkOr kedd délutáni kabaréján Med- 
gyaazay ViJjna, Szőke Szakáll. Bóyoffy László, Jankovioh 
Magda, Dajbnkát Ilona, Bársony István és Itadó Sándor 
az előadói csupa uj Jelenetnek, mókának, kupiénak. A 
iiolyárak egészen mérsékeltek.

• Aqulla Adlor Adcllna hosszú távoliét után ma, hétfőn 
este lép föl olŐHzüT a Városi Színházban. Legragyogóbb 
szerepét, Margitot énekli n „Fanst“-ban. A holyárnk az 
újonnan mérsékeltek: 6-tól 58.000 koronáig.

77 Meípo-fíoidwifn-gyáp 
2 uiiághtpü filmje

NAGYVILÁGI HÁZASSÁG
i (Elcanor Bonrdman)

DIXIE HANDICAP
(Clairo Vlndsor)

s
CSÜTÖRTÖKTŐL

NOZGÚKÉP-OTTHON GAPITOL

A 62 esztendős Little Titch újjászületése Budapesten
éves varieté-múltja illán is, egyforma tiszlc-Mintha a „Punch“-ből vágták volna ki, amint 

kis kockás, gyöngyházgombos kabátkájában, 
mállóit nadrágjában, ostoba, eugos cipőiben 
kipenderül a színpadra ez a csillogó szemű, 
édes, okos kis-öreg, ez a jóságos huncut erdei 
manó, akinek megadatott az istenektől, hogy 
clfeledtesse az emberekkel, ha csak pillana
tokra, percekre is, mindazt, ami életűkben fáj
dalom, szomorúság. Little Titchen muszáj ne
vetni. Megáll a színpad közepén és kacsint: 
alulról, mint távoli földrengés moraja indul 
el a nevetés földalatti, szív fölötti zúgása. A 
botját elejti és utána kap: a nézőtér hullám- 
zani kezd, mint szélben a búzatábla, az embe
rek már jobbra-balra hajlonganak a vidámság 
könnyű szárnycsapásai alatt. És a 62 esztendős 
kis öregember cérnavékony hangocskáján 
énekelni kezd, majd táncra perdül, mint egy 
barna nyúl a tavaszi szántás barázdáiban, 
sütkérezve a szemek májusi tüzében, gyermeki 
csillogásában. Mit tud Little Titch? Little 
Titch azt tudja, amit nagyon kevesen: férfiakat 
és nőket, valamennyiünket gyermekekké vál
toztat át, naiv és önfeledt lényekké, akik ártat
lan elandalodással, boldog megfeledkezésscl 
figyeljük a grimaszokat vágó, ide-oda ugrán
dozó, moszat-szakállu, mesebeli manókirályt, 
amint apró lábacskáinak, gyermekesen primitív 
tapiskolásával vagy szemöldökének egyetlen 
rezgésével, hajlékony testének legkisebb meg- 
moccanásával mosolyra nyitja ki sziveink 
szomorúságtól berozsdásodott ajtait.

Little Titeket nagy hír előzte meg, A2 artis
ták királyának nevezik őt, nemcsak királyi 
művészete, hanem királyion magas civillistája, 
gázsija miatt is. Ezernigyszáz angol font, 
majdnem félmilliárd magyar korona Little 
Titch lealkudhatatlan dotációja, amelyet a 
világ összes varieté-igazgatói habozás és gon
dolkodás nélkül fizetnek meg a fejedelemnek, 
csak, jöjjön és vegye át színpadaikon az ural
kodást. Tarján Vilmos, Európa legfiatalabb 
varieté-igazgatója, akinek nevét azonban, egy

azuj iskolaév kezdetén különféle ruházati cikkre van szüksége. Használja 
föl a kedvező vásárlási lehetőséget és fedezze ezen szükségletét szeptemberi 

iskolaheteink tartama alatt
Harisnyák:

Tartós „iskola" minőség (fekete és barna)
1 2 3 4 5 6

8000 8500 9000 9500 10.000 11.000
7 8 9 10 11 12

12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000
Cérna, patent, fekete, barna, szürke 

drapp és fehér
1 2 3 4 5 fi

18.000 20.000 22.000 24.000 27.000 29.000
7 8 9 10 11 12

32.000 35.000 38.000 41.000 43.000 45.000

Leánykafehérnemü :
Vállas ing-------------------- 21,24,27,30,33

ezer és tovább
Nadrág------------------------ 25,28, 31, 34, 37

ezer és tovább
Leibchcn---------------------------10,20,24,28,32

ezer és tovább
Reform clot-nadrág--------- 29,32,35 ezer
Reform trikó-nadrág--------- 29,35,39 ezer 

Fehérneműre sifon vagy vászon------14.500
Jngzeílr, színtartó--------------------  18.500
Mosott vászon intézeti kelengyére — 19.500
Lendamaszt-törülköző. méterje------18.001)
80 cm széles sottiskelme, legújabb 

minták----------------------- ------------ 27.00C
Gabarden-szövot, minden színben, 100

cm széles------------------------------- 36.000
Mintát küldünk. Meg nem felelő árut

Méteráruk:
ffyermekruliűru, fehérneműre, UltUnyre, stb-re

Látogatóinknak, ha nem is vásárolnak, kivétel néikiil tanrendet osztunk ki. 
______________ Bővebbet a tanrendben www—ww——wm— mii n —rnimwm—,ii luwBiw-Tnw-nnrtr—nrm i j  ____

Forgalmi adót nem számítunk

lettel ejtik ki a berlini Scala-ban csak úgy, 
mint a londoni Empire-ben, a remek hírlap
író remek szimatával vetette magát Little 
Titch után és utazott utána hetekig a konti
nensen keresztül-kasul, hogy második eszten
dejét Varieté-ország lég fejedelmibb nevével 
kezdhesse meg. Little Titch megérkezett és a. 
városban fölébredt az emlékezés a negyedszázad 
előtti időkre, amikor méteres facipőkben, a 
liircs facipő-számmal indult el világkörüli 
diadalutjára, hogy a főhercegnő és a spanyol 
táncosnő groteszk cugoscipőiben érkezzék 
vissza oda, ahonnét elindult. Tarján Vilmos 
kérte, hogy csinálja Pestnek újból a facipős 
jelenetet. Little Tich szabadkozott. Hogy 11 éve 
nem csinálta már, fél a dologtól. Tarján nem 
engedett, kért, hunyorait, erőszakoskodott. S a 
62 esztendős öreg artista, szkepszissel bár, de 
ifjonti hévvel nekifog a színpad délelőtti de
rengésében a régi-régi szám betanulásához. És 
jön az este, az előadás. Az egyik régi szám ki
marad, helyette jön az uj szám, amely a régi
nél is régibb. És a publikum dübörögve és ki
áltozva ünnepli a régi Little Tichet, aki, imc, 
Pesten éri meg művészetének reneszánszát.

— You see, Mr. Tich? — fordul oda Tarján 
a boldogságtól könnyező kis emberhez — meg
mondtam, ugye? Kint tombol a taps és Little 
Tich, mielőtt, isten tudja hányadszor, kimenne 
a függöny elé, meghatottan ennyit mond:

— Köszönöm, Mr. Tarján, a tanácsot, Mert 
én már, amíg élek, a számomat mindig így 
fogom csinálni... És könnyes szemekkel rázza 
meg a baráti kezet, amely uj sikerek útját mu
tatta meg neki...

(egyed)
• A Fővárosi Operettszinház nagy kabarómilsora ezen 

a héten Is minden este szlnrokerül. A legeredetibb, leg
gazdagabb, legváltozatosabb program.

• Mintha julius lenne, annyian iparkodnak a Budai 
Színkörbe, hogy láthassák még Uonthi Hannát grandiózus 
szerepében, „A nóta végé“-ben. Partnerei a buosuestékcn 
is Csolényi József, Kabos Gyula, Somogyi Einmi és 
Simon Marosa.

Kötött áruk:
Fiuszvetter tiszta, gyapjúból 69.79,89,98,

108 stb. 
Kötött kabát, sapka, sál garni

túra minden színben és szám
ban -------------------------------- 139 ezertől

Gyapjú kötött mellényko------105 ezertől
Sport lábszárvédő---------------------55 ezer

Különfélék:
Vászon zsebkendő--------------------------4.500
Hímzett zsebkendő--------------------------4.900
Gyermek harisnyatartó----------------- 12.500
öves harisnya tartó-------------------- 25.000
Nadrágtartó gumiból---------------------18.000
Gyermekernyő félselyemből---------  158.000

Kötények:
Clot reformkötény 1. .szám--------- 45.089
Luszter reformkötény 1. szám------80.000
Iskolakötény 5. szám---------------------38,000
Gycrmekruhára, fehérneműre, öltönyre stb.

FiuEehérnemii:
Fehér sifón-ing rávarrott gallér 39,45,48, 51,

55 ezer 
Iláloing színes bortnival 50,55,60,65 ezer 
Zeíiríng 2 külön gallér, minden szám 75 ezer 
Fűzős nadrág----------------- 26,27,35,39 ezer
Gombos nadrág------------- 28,82,36,40 ezer

110 cm széles serzs kamgarn---------  75.000
Gyapjukazán, minden színben---------  78.000
130 cm széles serzs kamgarn---------- 98.000
Fiuöltönykelme, 140 cm széles, angol
zsanér----------------- 85.000, 95.000 120.000

Gyapjuvelour kabátra, minden szili
ben ---------------------------------------  165.000

Dublekelme, reklámár, kabátra------ 165.000
becseréljük vagy a pénzt visszaadjuk
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VMTARNAPI APORT
Dühös a néger Cator, 

mert „csak" 7 és lél métert tudott ugrani 
Világraszóló eredmények az MTK nemzetközi viadalán 

Fluck beállította a világrekordot — Barsy Is uj rekordot lutott
(A Reggel munkatársától.) Vasárnap délután 

már 3 órakor tömve volt a Hungária-uti pálya 
nagy tribünje. Vagy 10.000 ember szorongott 
egymás hátán. A megjelentek nagyrésze hölgy 
volt, diszesebbnél-disze^ebb toalettekben. Neon 
csoda, hogy ki öltözködtek, hiszen ez alkalom
mal fess francia atlétákat, köztük egy valódi 
négert is, hirdettek a programon

— Hol a négert Hol a négert — hallatszott türelmet
lenül minden oldalról és amikor végre megjelent a po
rondon, a csodálkozás moraja futott végig a tömött 
cmberr.orokon, mert a havai Cator tökéletes atlétaalak.

— Olyan, mint egy párduc — áradozott mellettem egy 
lorgnettes hölgy.

— Szeretném egészen közelről látni — sóhajtott a barát
nője.

És Cator, a szép fekete párduc, mintha meghallotta 
volna a sóhajtást, sebes iramban száguldott a páholyok 
felé, do... egyszerre csak a levegőbe emelkedett és 
röpült — sokáig. Amikor megunta, földet ért és dühö
sen nézett magamögé, mert „csak** 7 és félmótert „ug
rott**. Nem is tudott többet „kihozni** magából ós ami
kor hat csodaszép kísérlete után fölkerestem öltözőjében, 
szinte dühöngött:

— Szégyenlem magamat — mondotta —, mert Buda
pesten akartam világrekordot iavitani. Mindonnek az 
oldalszél az oka, amitől a levegőben megbomlott az 
egyensúlyom és igy kénytelen voltam „visszatenyerelni". 
De majd kedden. Biztosan megugróm a 8 métert!

♦
Cator szereplésén kivül még két szenzációja volt az 

MTK nemzetközi viadalának.
Fluck 10.6 mp.-et futott 100 méteren, Barsy pedig meg
vesztegető atllusban 1 p. 54.4 mp.-cs rekord alatt 

hagyta maga mögött Baratonit,
aki pedig szintén uj francia rekordot futott.

Részletes eredmény:
I. 110 m. gátfutás: 1. Muskát László (MTK) 16 mp.

2. Kovács N. (BBTE) 18 mp. Piiepökyt és Ujfaluczkyt 
három gátdöntés miatt diszk valiflkálták.

♦>

BajnoKcsapatunK hatalmas gólarányu 
győzelmet aratóit

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap az összes első- és 
másodosztályú csapatok pályára léptek. Az eredmények 
általában a papírformákat födik. Egyedül a kék-fehérek 
nagy gólarányu győzelme meglepetés, ami főként Klóber 
és Orth érdeme.

MTK—III. kér. TVK 7:2 (3:1). Hungúria-ut. — Biró: 
Klug Frigyes. Az első félidőben a budaiak támadtak 
többet és veszélyesebben. Már a 2. percben Kenyeres gólt 
lő, amit Orth csak 20 perc múlva tud egalizálni. A 29. 
percben Molnár „ir*-csljől újabb gólt plassziroz, majd 
Orth a 43. percben mintaszerű lövéssel 3:l-ro növeli az 
eredményt. — A második félidő 4. percében Horváth 
3:2-ro javít. A 21. percben Jeny 4:2-re szaporítja a gólok 
számát. A következő öt percben Scnkcy II. és Molnár 
lőnek gólokat 6:2. Végül Ortli a 35. porcban Scnkcy be
adását kapásból a legszebb góllá értókesiti: 7:2!

FTC—Vasas 3:1 (0:0). üllői-ut. - Biró: Schiszler József. 
Bár a ferencvárosiak fölénye már nz első félidőben 
nyilvánvaló volt egy Pálosok által rúgott off side-izii 
gólnál — amelyet a biró nem Ítél tmeg —, több ered
ményt nem tudtak elérni. A vezető gólt a II. félidő 8. 
Potya révén Fuhrmann lőtte 20 méterről. A 22. percben 
Koflcr oíT side góllal kiegyenlített: 1:1. A vezetést a 
23. percben újra a zöld-fehérek szerzik meg Sándor feje
séből: 2:1. Az utolsó 10 percben nagy Vasas-fölény, an
nak ellenéro Steczovits passzúból Palcsek háromra sza
porítja az FTC-gólok számát: 3:1.

„33** FC—KAC 3:2 (2:1). Sárkány-utca. — Biró: Gerő 
Ferenc. A teljesen nyílt küzdelemben Ujváry lövi az 
az első gólt (21 p.), Pipa pedig a másodikat (31 p.). A 
kispestiek csak az utolsó percben érnek el eredményt 
Csida révén: 2:1. Szünet után ogy „tizenegyest** Oláh 
Varga kezébo lő. A 13. percben Pipa a ,,33**-asok harma
dik gólját vágja be, amire a kispestiek csak Gulyás 
góljával tudnak válaszolni. 3:2.

BEAC—VÁC 2:2 (1:0). Lágymányos. — Biró; Nagy 
László. Az egyetemisták Pluhár passzából és Kertész 
lövéséből már a 12. percben vezetéshez jutnak. A II. 
félidő elején Erhardt még egy gólt lő: 2:0. A 40 perc
ben Boros 2:l-re javít; a „47.** percben pedig Boór „ön
gólt** vét: 2:2!

NSC—Törekvés 2:2 (1:1). — üllői-ut. Biró: dr. Juhász 
Attila. A vasutasok kezdik a góllövést Szűcs révén 
(10. p.), de László a 21. percben kiegyonllt: 1:1. A II. 
félidő 5. percében újból a Törokvós jut veaetéehez, de 
a nemzetieknek megint sikerül a kiegyenlítés: 2:2!

UTE—ETC 3:0 (2:0). UTE-Stadion. — Biró: Zsnrnóozay 
János dr. Az erősön tartalékos UTE mindvégig biztosan 
tartotta a gyöngén szereplő erzsébetfalvaiakat. Az első 
gól Csontos órderno (14. p.). Utána rögtön Priboj lövi 
a második gólt: 2:0. A második 45 porcbon Is az új
pestiek vannak fölónybon ós Priboj révén háromra növe
lik a gólok számát: 8:0!

Másodosztályú bajnokság: Zugló—UMTE 3:2. Postás— 
2Í?, BAK—Világosság 3:3, Főv. T. Kör—URAK 

3:1, LRTSE—Testvériség 8:1.

A MAC és a főiskolai egyesületek távol- 
maradásukkal tüntettek a BTC kongres

szusa ellen
(J Heggel tudósítóidtól.) A régi képvlselőházban vasár

nap délelőtt 1611 órakor nyitotta meg Molnár Dezső al
tábornagy a II. testnevelési kongresszus második nap
ját. Az „Amatőr és profosszion Izmus kérdése" szerepolt 
a tárgysorozaton. Dr. Földessy János, a MLSz ólolnöko, 
érvekben gazdag előadásban rámutatott arra, mlkópen 
jutott el a magyar sport az úlainatörség szakadókáig. 
Nyomós érvekkel bizonyította, hogy

Magyarországon csak az amatőrsport ütésének van 
jogosultsága «

n- álematőrök szereplését becstelonnok minősítette.
°.löad&aa fölölelte nz MLSz helyzetének ls- 
rtB.a.. megoldásra váró Mrdósokre kibonta

kozási tervet adott. A közbeszólásokkal és helyesléssel

49 om. 
(MTK)18 cm. 3. Kaufmann

54.3
55.7

p. 
p.

cm.
> mp.

Kitrunczy

II. Sulydobás: 1. Egri Kálmán (MAC) 12 m.
2. Nonn (BBTE) 12 m. " “ ...............
°III. 800 m. síkfutás: 1. Barsy László (BBTE) 1

mp. Országos rekord! 2. Barraton (MC 1 nris) 1
Magyar József (MTK) 178

1. Fluck István (BBTE) 10.6 
Réti (MTK) 11 mp. 3.

i. aw ni, s«»»iu», II. oszt.: 1. Magyar (KAOE) 27.7 
i. 2. Gremsberger (MTE) 28 mp. ^3. UjfaJímzky JFrv). 

’PanagW“’(BllTEM  ̂ 53.4 mp.

Deák" (Postás) 56.8 mp.
— 2“ '? - 85 cm.

Bertalan (BBTE)

1. Cator (Paris)
3. Rútz 

. ■. 120, 
cni., dr.

mp. 3. Rózsa (MTE) 2 p. 01.9 mp.
IV. Magasugrás: 1. T*

2. Késmárky (BBTE)
V. 100 m. síkfutás:

Országos rekord! 2.
(MTK) 11.1 mp.

VI. 200 m. gátfutás,
VII. 400 m. síkfutás: 1. Kurunczy Bajos (MTIQ 51.8 mp.

“ VIII. 40(1’ in. junior síkfutás: 1. juhos (BBTE) 54.2 mp. 
2. Étsy (BBTE) 54.8 mp. 3. Dvák ~~

IX. Diszkoszvetés: 1. Egri Kálmán (MAC) 42 m.
2. Kaufmann (MTK) 37 m. 95 cm.
34 m. 94 cm.

X. Távolugrás, meghívás! ---------
7 m. 53 cm. 2. Püspöky (MAC) 7 m. 04 cm. 
(OTE) 6 m. 25 cm. Cator ugrásai: 756, do belépett, 
748, 753, 746, 740 cm. Országos rekord: 716 c”: . 
Üaluska F. és Somfai Elemér. ,

XI. 3000 m. csapatverseny: 1. Norland (Paris) 9 p. 1.6 
mp. 2. Goudo (Paris) 9 p. 04.3 mp. 3. Grosz (MTK) 9 p.

- ' • - ----- - 14 ponttal. 2. ESC

3.

verseny:

44.1 mp.

a BBTE

11.3 mp. Csapatversenyben: 1. MTK
61. p. 3. MÁVGSK.

XII. 4X100 m. staféta. 1. KAOE
44.1 mp. 3. MTK 41.2 mp.

Budapest székesfőváros vándordíját
ponttal az MTK 19 pontja ellenében.

Kár, hogy a rendozés nem állott a verseny 
nívójúnak magaslatán. A pálya belsejében < 
hemzsegtek a „vadak**. /_ ..... ' .
szavát nem lehetett hallani, annál inkább egy Müller 
nevű jogyszedőét, aki pont a sajtópáholy mellett basás- 
kodott a közönséggel. Gcrhárd Lajos.

2. BBTE

nyerte 20

’ sportból i
__ __ ,_ _________ csak úgy

A gyöngchangu eredményhirdető

Európa evezős bajnokságában az olaszok győztek. 
(A Heggel prágai tudósítóidnak telefoiijelentése.) Európa 
evezős bajnokságában a kormányos négyest Olaszország 
nyerte meg. Idő: 6 p. 17.4 mp. 2. Magyarország 6 p. 21.6 
mp. 3. Svájc. 4. Belgium.

kisért előadás után megindult a vitatkozás, amelyben 
dr. Vermes Nándor, a BTC álláspontját ismertette és 
kormányintézkedés szükségét sürgette, hogy az amatőr- 
sportüzós megingathatatlan alapja maradjon a magyar 
testi és erkölcsi nevelésnek. A vitában résztvettek még 
dr. Andor Endre államtitkár, Rösor Edvin, az MTK nl- 
olnöko, Kuczkó István a Kolozsvári AC részéről és 
Sziobert Imre, a MÁVGSK elnöke.

Föltiinést keltett, hogy a tiszta amatőr-egyletek kép
viselői a vitában nem vettek részt, holott a MAC és a 
főiskolai sportügyietek irányító véleményére az egész 
közvélemény kiváncsi. A hazai sport állami és hatósági 
képviselői is távollétiikkcl tünit'óköltofc, holott most al
kalmuk lett volna az o kérdés körül csapongó vihar
hullámokat nyílt állásfoglalásukkal 
terelni.

medrükbe vlssza-

♦
A kongresszus tagjai délután az 

épült cserkésztábort látogatták meg, 
cserkész bámulatosabbnál bámulatosabb 
szórakoztatta a megjelenteket.

újpesti Népszigeten 
ahol 2000 fővárosi 

mutatványokkal

Bécsi futball. (A Reggel tudósítóidnak 
A vasárnap bécsi futball szenzációja,

telefonjelentése.) 
________ hogy a Vicnua 

győzött a Hakoah fölött 4:1 arányban (félidő 2:1). Egyéb 
eredmények: Amateuro—Rudolfshiigei 1:1; FAC—Ilcrta 1:1; 
Rapid—Wacker 5:3; Sportklub—XVAC 1:1.

Osztrák—magyar válogatott mérkőzésre jcgyelőjegyzó- 
sek a „Stop**-nál: Nádor-utca 21. (Telefon: 57—62.)

Magdeburg 2:0-ra vezet Budapest 
ellen

Bitsfiey 7? ládát* indul Tírtglia fidtuszó 
bajnoftsúgában

(A Reggel tudósítóidtól.) Vereséggel kezdődött a IV. 
Budapest—Magdeburg városközi uszóviadal első napja, 
mert a németek mind a két stafétában dindalmaskodtak.

A sprlntstafótában Hóiba késői startja és csavarása 
miatt — bár Gáborffy brllliánsan úszott — rövid kar-

maradtunk.
egy teljes uszodnhosszal

amely egyúttal próba* 
„legjobb

csapással verve
Négyszer 200 méteren pedig 
győztek a németek.

A 150 yardon hútuszáabau, __
verseny is volt, az egri Bitskey Aladár 

országos idő‘**vel győzött
és igy ő fogja Londonban Angiin hátuszó bajnokságában 
a magyar szinoket képviselni.

Főbb eredmények:
I. 4X66’/» m. staféta: 1. Magdeburg (Hcitmann, Fröhllch, 

Cordos. Rademncher) 2 p. 40 mp. 2. Budapest (Hóiba, 
Bruk, Colle, Gáborny) 2 p. 40 mp. A legrövidebb kar
csapással nyerve.

II. 4X200 m. staféta: 1. Magdeburg (Radcmachor I., 
Radcenacher II., Boncoké, Hcitmann) 10 p. 15.2 mp.
2. Budapest (Jung, Sörény, Magyar, Gáborffy) 10 p. 44 mp.

Iigyé.b eredmények: I. 4X66*/» in. II. oszt, aprlntstaféta:
1. III. kor. TVE (Andor. Colié, Ilolba, Bruk) 2 p. 46.6 
mp. 2. Magdeburg „Hollas" (Hainan, Glzocke, Cordes, 
Roílemachcr II.) 2 p. 53.8 mp.

II. 66*/» m. I. oszt, hölgyvorseny: 1. Virág Éva (III. 
kér. TVE) 55.8 mp. 2. Sípos Manci (NSC) 56 mp.

IIT. 300 m. mellúszás: 1. Jung Frigyes (NSC) 4 p.46.2 mp.
IV. 100 m. hölgy mellúszás: 1. Stiobcr Lotti (MAC) 
p. 41 mp. 2. Korányi Ilonka (NSC) 1 p. 44.4 mp.

V. 150 yardos hát úszás. (Egyúttal próbaverseny): 1. 
Bitskey Aladár (MESE) 1 p. 47.6 mp. Legjobb országos 
crwlmóny. Barta Károly a cél előtt 10 méterrel föladta

Vizipólómérközós. (Bajnoki): VÁC—UTE 7:1 (3:1), Bíró- 
Bohron (Magdeburg).

1

Magyarország 1M kilométeres országúti kerékpáros 
bajnokságában Schmldt Sebestyén (Világosság) győzött 
3 óra 25 p. 35 mp. nlatt. Schmldt a célban Vidával (TTC) 
összeakadt és bukott. - Szenior bnjnok: Baráth Ödön 
(Vándorkodv) 3 óra 40 p. 04 mn. — Az 50 km.-es junior
verseny győztese SzekoroB (TTC) 1 óra 36 p. 12 mp.

India 5:3 arányban legyőzte 
Magyarországot

A MAC Jubllörls lennlszversenye
(A Reggel tudósítóidtól.) Szombaton, amikor a 

Kohrling—Kirclnnayer-pár fölényesen nyert szőttet a dr. 
Fljdzc- Lal-pár ellen és a harmadik Játszmát a sötétség 
miatt fólbo kellett szakítani, egyhangú volt a vélemény, 
hogy o mérkőzést biztosan nyerjük ós a magyar—indiai 
találkozás végeredménye 4:4 lesz. Am vasárnap Kchrling 
rosszulléto kövotkoztóbon teljesen indiszponált volt, 
Kirchmayer sem mutatta azt a fölényes biztonságot, 
amollyel az első nap több izbon bámulatba ojtott. viszont 
az indiaiaknak használt az éjszakai pihenés és

biztosan kidolgozott labdáikkal gyors egymásutánban 
nyomultak előre.

ás a három utolsó szettet 6:4, 6:1, 6:3 arányban nyertók.
Kohrling és Kirchmayer, ha régebben összeszoktak 

volna, talán a rossz forma ellenére sem ejtik ki kezük
ből a biztosnak látszó győzelmet. Sajnos, a biztos lobé- 
toohnika hiánya ezúttal is éreztette káros hatását. A 
bajnokságért folyó küzdelmek során dicsérettel kell meg
emlékeznünk a Kirchmayer—Pétery-púrról, amely fölé
nyesen végzett a bécsi Brick—Glanz-párral. Várady Ili 
Friodlobe'nnó heves iramát nőm bírta tartani, de szép, 
stílusos játékot produkált. Ha következetesen folytatná a 
volley- és drivejátókot, úgy fejlődése még klasszisokkal 
emelkedhetne. A versenynek töblwzer főnyi nézőközönsége 
volt és a center courtot ismét elegáns női toalettek 
övezték.

Főbb eredmények:
Féríl egyes: Brick—Fittler 6:2, 6:3; Hegyessy—Pctry 

6:3, 4:6, 6:2; Bergnor—Takács 6:1, 6:2. — Női egyes: 
Friedlebcn—Schroderné 6:2, 6:3; Várady— Javotta 6:3, 6:2; 
Friedlebeu—Várady 6:3, 6:1. — Férfi páros: Kelemen, 
Göncz—Hegyessy, " 
Brick, Glanz 6:1, 
lobon—Hegyessy, 
Rohrer, Amerdo i

6:3, 6:1. — Férfi páros:
Bartns 6:1, 6:2; Kirchmayor, Pétcry-- 
6:2. — Vegyespáros: Kohrling, Fried- 

Schrcdernó 6:1, 6:2; Bcrgmnn, Várady-) 
6:2, 6:2. V. M.

Mi lesz ma és holnap ?
Hétfőn:

viadala. Bajnoki elődöntők a 
3 órától. — Az FTO országos 
délután 4 órától.
régi képviselőházban, délelőtt

Atlétika: Az FTC Springer-vúndordijas versonye a francia 
atléták startjával, az ÜllŐi-uti pályán, délután ’/13-kor.

Tcnnlsz: A MAC jubiláris 
Margitszigeten, délután 
versenye az Üllői-uton,

Testnevelési kongresszus a _„ 
!611 órától. Belépődíj nincs.

Kedden:
Atlétika: Az FTC Springer-vándordijas versenye a francia 

atléták startjával az Üllői-úti pályán, délután ’Á3-kor. 
Úszás: Magdeburg-Budapest városközi mérkőzése, hátra

levő három szám a Császárfürdőben, délután 4 órakor.
Tennisz: A MAC jubiláris viadala. Bajnoki döntők a 

Margitszigeten, délután 3 órától. — Az FTC országos 
versenye az Üllői-uton, délután 4 órától.

Futball: Bócs: MTK—Amateuro.
Testnevelési kongresszus a régi képvisclőházban, délelőtt 

és délután. Belépődíj nincs.

Lovaregyleti versenyek
Vasárnaj) kezdte meg a Lovaregylet kilencnapos szep

temberi mitingjét. Az olcsóbb helyek részéről nagy ér
deklődéssel kisért versenyeknek a Rákosi handicap volt 
a legfigyelemreméltóbb eseménye. A versenyt a Szent. 
István-dij helyezettje, a nagyratartott, de az idén soroza
tos csalódást hozott Tandi kenterben nyerte. A totalizatőr 
forgalma 2 milliárd volt.

A nap részletes eredménye:
I. futam: 1. Kalrincza (p) Schejbal, 2. Koppány (lví) 

Kovács L., 3. Borgia (3) Gulyás B. Fm: Bergóre. 4>h, 3h. 
Tót: 10:18. — II. futam: 1. Poscuse (6) Kovács L., 2. Roz- 
gonyi (6) Gutái, 3. Álmom (5) Babinyocz. Fm: Felkelő, 
Ncphtis, Édosbabám. Serény, Damocles, Piczikém, Cser
késző, Facetté. 'Áh. fejh. Tót: 10:97, 34, 33, 35. — fii. fu
tam: 1. Mondér (2'ár) Schejbal, 2. Matróz (12) Gutái, 3. 
Baldower (2K*) Szabó L. II. Fm: Mac Machon, Sevcro, 
Siess 2'/ah, fejh. Tót: 10:17, 12. 16. - IV. futam: 1. Tandi 
(4) Rojik, 2. Honfitárs (ti) Gutái, 3. Gyi lovaiul (3) Szabó 
L. II. l'm: Mutatós, Kikcriki, Pimpó, Patrícius, Kustos. 
korban. l'4h, Uh. Tót: 10:60, 16. 16, 17. - V. futam:
1. hcarté ll. (3) Stcnzl, 2. Marika II. (6) Szabó L„ 3. Fcl- 
Rei:?6 Bódis S. Fm: Delllány, Suba, Medor, Szószegő.
Fejh, fejh. Tót: 10:66, 24, 25, 54. - VI. futam: 1. Alkony 
(p) Kovács L., 2. Csak azértl (3) Sajdik. 3. Kontár (2%) 
Schejbal. Fm: Paraszt, Albatros, Blondian. Tót: 10:27.

Az Erzsébet Királyné-dijnaK 
Reponse változatlanul a favoritja

Az idei nagy dij a Derby, a mtleniumi dij ós a Kanca- 
díj győztesek találkozása révón a versonyévad legszen
zációsabb eseményének Ígérkezik. Előreláthatólag 9—10 
tellvér fog a startgép eló állni. A versenyben résztvosz 
a sikertelen baden-badoni kirándulásról visszatért legjobb 
háromévesünk Bajtdrs is, nz idősebb évjáratot Rénonsc 
és Ilon/ltárs képviselik.

Az olőfogadásokban mindig nagy szeropet játszó őszi 
tonyeszversonyre a könyvesek n következő oddazokat 
jegyzik: 1!4 Réponsc, 2 Pronto. 3 Honfitárs, 4 Sachertorte 
Szándékos, 5 Bajtárs, Sírocco, 6 Montalto, fc Csavargó it' 
hosszabban a többi. ’

A vorseny startorlistájn: Csavargó 11. 54% (Szabó L II ) (7wi /otmm/ 54V, (7) Bajtdrs 58 (Sajdlkh /“ponw 5Dh 
(rnkacs L), Szándékos 5316 (Gulyás B.), Honfitárs 61 
(Gutái), Pronto 52 (Schejbul), Montalto 58 (Kovács L 1 7/eficon 536 (Stolz) Sírocco 58 (7). A lŐsvár/X kan-’ 
c,,j. V lUpoHMról pompás munkahlrcket hallani és 
szakkörökben az a vélemény, hogy HZ impozánsan kén” 
W1kl»í'íatí,1k'

Bookmakerek fogadóirodái:
IV, Kossuth Lajo.s-utca 14,
VI, Andrássy-ut 45,
VI, Václ-ut 1, 

VIII, ltákóczi*ut 51

Start és Fix fogadások 
Legközelebbi lóversenyek azuj versenypályán 
1925 szeptember 8,10,12,13,15, 17, 19 és 20-án

Felelős kiadó; Róna Ödön igazgató
„Világosi<ág**-kőnyvnyomda rt. Budapest. VIII, Contl-n. L 

Műszaki igazgató: Deutsoh D


