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Az amszterdami oiimpiász első 
napfin Gerő és Raggambl elvérez
tek a százméteres középfutam
ban, Késmárky, Orbán és Darányi 
fielyezetlen maradt, Barsy beke
r ít  a 809 méteres középdöntőbe
A súly dobásban 15.87 méteres világrekorddal 
győzött az amerikai Kuck, mig a német Hirsch- 
fetö a harmadik helyre szorult -  Tízezer méte
ren ^urmi olimpiai rekorddá! győzte le Ritolát

A m agyar tőrvivöcsaoat küzdelem  
n é lk ü l  került a középdöntőbe

Amszterdam, .július 29.
(A Reggel kiküldött tudósit ójának telefon- 

jelentése.) Az oiimpiász első napja sajnos, csa- 
lódást. hozott a magyar csapatnak. Az óriási 
konkurenciában .senkinek sem voltak vérmes 
reményei, ót' Késmnrkytól a magasugrásban és 
esetleg Darányitól a sutydobásban legalább 
r9H-cgy szerény ötödik vagy hatodik helyet 
'ártunk. De még ebben a várakozásban is csa
lódnunk kellett, ami esak úgy történhetett 
inog, hogy

mind Késmárky, mind Darányi, jóval itt
honi formáján alul szerepelt, éppen úgy 
mint Orbán, továhhá két legjobb rövidtáv- 

futónk, Gerő és Kaggainby,

akik még igy is bekerültek a középfutamba, 
ül azonban el kellett, vérrzniök. Némi vigasz
talásul szolgált, hogy* fíarsy a 800 méteres sik- 
f'itam előfutamában az 1 pere ŐH.H másodperc 
alatt, győző Srra Martin mögött bét, méterről 
másodiknak futott be, ami azt jelenti, hogy 

résztvehet a hétfői középfutamban.
örömet keltett a magyar kolónia tagjai kö

zött az is. hogy a tőrcsapat verseny 3. csoport
jában Kuba nem indult és igy 

a magyar és a hollandus csapat küzdelem 
nélkül kerül a hét fföl középdöntőbe.

J-z a/.onlmn még Kuba részvétele eseten sem 
lett volna kétséges s igy nem tudta elfelejtetni 
a/.!, hogy Késmárky a mindössze 194 centi
méterrel győztes amerikai Kinn  mögött — a 
várisi olympiríszon Osborne 199 centiméteres 
'Ugrással győzött! — még helyezést sem tudott 
elemi, igaz. hogy mindössze 184 centimétert 
Ugrott, vagyis

< centiméterrel maradt cl idei legjobb ered
ményétől.

Orbán még a 183 centiméteres magasságot sem 
vitte át és igy nem vehetett részt a döntő ugrá
sokban. (leró és Raggamby 10.8, illetően 11 má
sodperces futással sikeresen uszták meg az elő
futamokat. középfutamukban azonban mind
ketten a 4. helyre kerültek, tehat kiestek a 
hétfői elődöntő és döntő futamokból. Pedig ha 
kifutják itthoni formájukat, meg hétfőn is szép 
szerephez juthattak volna, tekintettel arra, 
hogy

a százméteres síkfutás egesz mezőnye el
maradt eddigi teljesítményétől.

zt bizonyltja az is. hogy a nap legjobb idejét 
kanadai Williams érte el, aki a középfutam
ai 10.ti másodperc alatt győzőit, vagyis 
tjyanozun idő alatt, amellyel Gerő nyerte 
cg a magyar bajnokságot. Az olimpiasz első 
■ipjának tapasztalata tehát az, hogy a ver- 
■ii t/zűl; a világbajnokságok izgalmai Kozc- 
-t ir  túlnyomórészt elmaradnak eddigi ma
ibb tc lji’sitményiiktol. Ugyanerre a sorsra 
11ott, Németor«7.á(? olimpiai lemenyscge, a 
ilágrekorder őrmester, Hirschfcld, aki mrn- 
rm fogadkozása ellenére sem tudta Amerikát 
idilli a snlydobóvlláííbajnoksftgtol.

Tréningben legutóbb 15.90 métert dobott, 
ma azonban legjobb dobasa „csak 1.1.72 
méter volt, amellyel harmadik helyre 

kellett szorulnia.

!z a verseny hozta meg egyébként az első 
mszterdami világrekordot, amennyiben

a győztes amerikai Knek 1S.8J méterrel 
megdöntötte Hirschfcld 15.79 méteres vitás- 

rekordját.

Daráiul 1 ebben a, társaságban 14
■tt nyolcadik, vagyis csaknem félmeteriel
aradi cl idei legjobb eredménye moaott.

Fra Girolamo
A z igazi publicista korának szennyesét a 

maga könnyeiben mossa ki. Mind a két sze
memet vakká kéne .sírnom, hogy kiteljék az 
a mosogató víz, amibe napjaink szennyesét 
megáztathatnám. Nézem ezt a tarlóit magyar 
világot és várom, mikor nő ki a gazból egy, 
püspök, egy főur, egy államférfi, egy férfi, 
akinek a szava messze hangzik és a torkába 
nem fullad, akit megihlet, a legvitézebb hiva
tás: keresetlen szavakkal igazságokat moan 
d.ani. Ha messzi Firenze felöl a nyári förge
teg Girolamo Savonarola több, mint ötszáz 
esztendeje szétszórt hamvainak csak egy 
atomját erre a tájra sodorna! Tikkadt éjjelei 
ken, umig a szú rágja, enyészet örli, bitangé 
ság kikezdi a régi Magyarország puritán 
hagyományait, egy süllyedő világ niakulát* 
lan közszellemét, egykor hozzáférhetetlen 
közerkölcseit, m ily gyakran gondolok a firen
zei San Marco perjelére, erre a kérlelhetetlen! 
dominikánusra, aki Krisztust kiáltatta ki al 
firenzei köztársaság királyává és akit ke
gyelemből előbb megfojtottak, hogy aztán 
máglyára vessék a holttestét. A  n.vavalygó 
gerinctel enség. a bipokrita szem forgatás, aj 
cinikus felelőtlenség, a kérkedő Iedérség, a 
pusztító jellemgyöngeség korszakában, ami* 
kor eskü, közérdek, önzetlen honszerelein# 
családi élet tisztasága és a közpénzek tisz
telete egyre inkább a múlté, egy bálvány* 
romboló, a gonoszságot üstökénél ragadó* 
megingathatlanul és irgalmatlanul szó* 
kimondó Savonarola szükségesebb, idő
szerűbb, elhivatottább, mint valaha. Konok 
elfogultság volna letagadni, hogy magas kor* 
mánykörök látják a társadalom elfajulását, 
a közfölfogás kietlen sivárságát, a lelkek ér* 
des&égét, a közlelkiismeret fagypont alál 
süllyedését, szentnek hitt kötelékek meg
lazul úsát, vásárosok tolongását a fórumon és 
kétségbe nem vonható egyes rendelkezéseik 
erkölcsiavitó célzata. E nemes hevület dik
tálta bizonyára a mi lói Vénusz köldökének 
leragasztását és egyéb klasszikus és modern, 
pucérságok szigorú megfenyitését, az isten
telen káromkodás és az embertelen utcai 
hetyárkodás elleni rendszabályokat, a hara* 
gos szemöldökű, oly agresszív színházi é$ 
mozi cenzúrát és a naptárrendeletet is, 
amely, utóbbival, ha nem csalódunk, a pór* 
nép ízlését, képzeletét, erkölcsét, kívánják 
móresre tanítani, vagyis spártai régiókba 
emelni. Igen ám, de bizonyos Shakespeare 
Vilmos, aki rémdrá,máiban minden toli- 
forgatók közül a legilletlenebb szavakat 
használta, gyakran példálózott, a halról* 
amely nem a farkától illatozik és honfitársa, 
bizonyos Crornwell Olivér, aki Stuart K á 
rolyt, rövidítette meg egy fejjel, kinyi latkoz* 
tatá a parlamentben, hogy a n.váj tévelygé
seiért a  pásztorokat kell felelőssé tenni. 
Angolból magyarra lefordítva ez annyit jo-» 
lent, hogy jó  erkölcsökben, tisztes életmód* 
bán azoknak kell elöljárni. akiknek a példája 
a tömegekre a legszuggcsztiv hatásu. Tehát 
a miniszter, államtitkár, képviselő, főispán 
uraknak. Előbb a dongóknak, csak aztán a 
hangyáknak. A morál fölülről mosolyog, mint 
a tündöklő nap, a nyájas hold, vagy a főnyid 
csillagtábor. M i alulról pedig bámuljuk, 
dúljuk és megimádju4
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súly dob 6 világrekord mellett a mai nap 
legnagyobb (szenzációja a m á r-m ú r  „<ültetne- 
te tt "  '.u n n i szereplése volt. A  finn csodafutó 
formájáról a legel len l-éíesebb hírek terjedtek 
el. és így mindenki honfitársát, Ritolát várta 
az eLső helyre a 10.000 méteres síkfutásban. 
Magok a finnek sem bíztak Nurmibao, aki

azonban alaposan kitett magáért ás 
gyilkos finisben 30 perc 18 másodperces 
olimpiai rekordidő alatt megismételte 

antwerpeni győzelmét.
Á  párisi győztes Ritola 30 pere 19.4 másodperc
cel szorult, a második helyre.

Az olimpiász első napjának részletes eredményei
Az első napi versenyeket 25.000 főnyi közön

ség előtt tartották meg az amszterdami sta
dionban.

A  400 méteres gátfutás
hat előfutamában a következők győztek: Lord 
Burghley (angol) 57 mp., Gibbson (Cuba) 57 
mp., Viel (francia) 56.2 mp., Taylor (USA) 55.2 
mp., Petterson (svéd) 55.8 mp. és Cuhel (Cuba) 
54.6 mp. Az első középfutamban az amerikai 
Taylor 53.4 mp., a másodikban jjedig Living- 
fonc 54 mp. alatt győzött. A  döntő futamra hét
főn délután kerül a sor. A favorit az amerikai 
Taylor, aki a párisi olimpiászon 52.6 mp. alatt 
győzött. Ugyancsak ő tartja 52 mp.-el a világ
rekordot. A  magyar rekorder 56.7 mp.-cel 
Somfay. A  400 méteres gátfutást első Ízben az 
1900. évi párisi olimpiász programján szere
pelt. Ekkor az amerikai Tewhcsbary 55.6 mp. 
alatt győzött, Londonban az angol Hahwclle 
56 mp.. az antwerpeni csonka olimpiászon pe
dig az amerikai Loomis 54 mp. alatt.

Tízezer méteres síkfutás:
Világbajnok: Nurmi (finn) 30 p. 18 mp. 2. 

Ritola (finn) 30 p. 19.4 mp. 3. Widc (svéd) 31 p.
4 mp. A huszonhárom induló közül Nurmi és 
Ritola hamarosan kiváltak, lekörözték az egész 
társaságot és végül gyilkos finisre került a 
sor, amelyből a rutinosabb 'Nurmi került ki 
győztesként. Világrekord: 30 p. 6.2 mp. Nurmi. 
Magyar rekord: 31 p. 46.6 mp. KiráJA és Kul
csár. Eddigi olimpiai, bajnokok: Stockholm, 
1912: Kohlemainen (finn) 31 p. 20 mp. Antwer
pen, 1920: Nurmi 31 p. 45.8 mp. Paris, 1924: 
Ritola 30 p. 23.4 mp.

Magasugrás:
Világbajnok: King (USA) 194 cm. A  helyezé

sekért tovább folyik a küzdelem. Késmárki/ 184 
cm-es ugrásával helyezetleu maradt a döntő
ben. Orbán a 183 cm-es magasságot se vitte át. 
Világrekord: Osbornc (USA) 203 cm. Magyar 
rekord: Késraárky 194 cm. Eddigi olimpiai 
bajnokok: Athén: Clark (USA) 171 cm. Paris: 
Baxter (USA) 180 cm. St. Lenes; Jones (USA) 
.180.5 cm. Athén: Leaky (Anglia) 177.5 cm. Lon
don: Poríer (USA) 190.5 cm. Stockholm: Ri- 
ehards (USA) 193 cm. Antwerpen: Landon 
(USA) 194.5 cm. Paris: Osbortie 199 cm.

Százméteres síkfutás.
Az előfutamok győztesei: Fritz Pair lek 

(Kanada) 11 mp. 'Atkinson (Délafrika) 11.2 
mp. Wikoff (USA) 11 mp. Gerő 10.8 mp. Lon
don (néger-angol) 10.8 mp. Pina (Argontina) 
11 mp. Legg (Ilélafrika) 11 mp. Honben (né
met* 11 mp. Lummcrs (német) .10.8 mp. Range- 
ley (angol) 11 mp. Raggami)y 11 mp. Williams 
11 ni]). Aílister (USA) 10.8 mp. Paizs nem in
dult. A középfutamok győztesei: Legg 10.8 mp. 
(Gerő ebben a futamban negyedik lett, lehűl 
kieseti), A lt isler 10 .8 mp. (Raggamby negye
dik), Russel ((ISA) 10.8 mp. Williams 10.6 mp. 
(A  nap legjobb ideje!/ Wikoff 10.8 mp. és vé
gül fíracey (USA) 10 .8 mp. Az elődöntő- és 
döntőfutamokat hétfőn délután tartják meg. 
Favorit az amerikai Wikoff. Világrekord: 10.4 
mp. Paddock (USA) és Kömig (Németország). 
Magyar rekord: 10.6 mp. Raggamby és Gerő. 
Eddigi olimpiai bajnokok: Athén 1896: Bürke 
(USA) 12.2 mp., Paris 1900: JarwiSs (USA) 
10.8 mp.. St. Louis 1904: Hohn (USA) 11 mp., 
Athén 1906: Halni (USA) 11.2 mp., London 
1908: Wilker (Délafrika) 10.8 mp.. Stockholm 
1912: Craig (USA) 10.8 mp.. Antwerpen 1920: 
Paddock (USA) 10.8 mp. Paris .1924: Abrahams 
(Anglia) 10.6 mp.

Nyoleszázméteres síkfutás:
A nyolc előfutam győztesei: Wilson (Kanada)

1 p. 59.7 mp., Peltser (német) 1 p. 57.4 mp.. Kel
tér (francia) 1 p. 59 mp., Raralon (francia) 2 p. 
3.2 mp., Lloyd Halni (USA) 1 p. 56.8 mp., Ser a 
Martin (francia) 1. p. 58.8 mp., mögötte 7 méter
rel másodiknak futott be fíarsy és Így bejutott 
a középdöntőbe, Ledesma. (Argentína) 2 p. 1.2 
mp. és Edwards (Kanada) I p. 59.4 mp. Marton 
nem indult. A világrekordot a francia, Sora
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Martin 1 p. 50.6 mp.-cel tartja. Magyar rekord
1 p 54.4 mp. Barsy. Eddigi olimpiai bajnokok: 
Athén: Flack (Ausztrália) 2 p. 11 mp., Pária: 
Tyswe (Anglia) 2 p. 1.2 anp„ St,-Louis: Light- 
body (USA) 1 p. 56 mp., Athén: Pflm;in (USA)
2 p. 15 mp.. London: Shcppard (USA) 1 p. 52.8 
mp., Stockholm: Mereditih (USA) 1 p. 51.9 mp., 
Antwerpen: Hill (Anglia) 1 p. 53.4 mp., Paris: 
Lowe (Anglia) 1 p. 52.4 mp. Amszterdamban a 
középfutamokat hétfőn délután tartják meg, a 
döntőfutamra pedig kedden kerül a sor.

Sulydobás:
Világbajnok: John Kuck (USA) 15.87 méter, 

világrekord. 2. fírix  (USA) 15.75 méter. 3. 
Hirschfcld (német) 15.72 meter, 4. K rém  (USA) 
14.99 méter, 5. Wahlslacdt (finn) 14.69. Darányi 
14.38 méteres dobásával nyolcadik lett.

Súlyemelés:
Pehelysúly: 1. Andracsek (osztrák) 287.5 kg. 

Rönnyüsuly: 1. Haas (osztrák) 322.5 kg. Közép- 
súly: Rog-ers (francia) 322.5 kg. Magyar induló 
nem volt.

A tőrcsapat vers?ny
előmiSj-kűzéseit ó'f csoportban I irtották meg. 
Az első csoportban Franciaország J5:l arány-' 
bún győzte ie Romáiriúl, Dánia !):7-re Német
országát. A  második csoportban Belgium— 
Norvégia 18:3, Argentína—Spanyolország 12-4, 
a harmadik csoportban Mauyarorszáa és Hol- 
landia küzdelem nélkül ment tovább. mert 
Cuba csapata nem indult. A  negyedik csoport
ban Olaszország—Anglia. 13:3. Ár, ötödik cso
portban USA—Egyiptom 11:5, Svájc—Egyip
tom 9:7. A  további küzdelmek során Őte"2- 
ország—Angiia 1 6 :0 , Argentína—Norvégia. Í 3 - 8  
Németország—Románia 8:8. (55:60 tussaránnyaí 
győztek a. németek), Franciaország—Dánia 
12:4, Belgium—Spanyolország 10:6. A verseny 
elődöntírmérközcseit hétfőn, döntőmérkőzéscU 
pedig kedden tartják meg. A bajnokság Olasz
ország és Franciaország között dől el, harma
dik helyre Belgiumot, negyedikre Magyar- 
országot várják. Meglepetést okozhat Argen
tína. Az eddigi eredmények: Stockholm: 1. Bel
gium. 2. Anglia. 3. Hollandia. Antwerpen:
1. Olaszország. 2. Franciaország. 3. Dánia. 
4. Amerika. 5. Anglia. Paris: 1. Franciaország.
2. Belgium. 3. Magyarország.

Az olimpiász mai, második napján ez a pro
gram: i00 méteres síkfutás elődöntő és döntő, 
800 méteres síkfutás középfutamai, 400 méteres 
gátfutás (döntő), kalapácsvetés (döntő) —. 
Vívás: Tőrcsapatverseny első elődöntő dél- 
előlt, második elődöntő délután. —. Szabad. 
birkózás délelőtt és délután.

Mobile Kopenhágába érkezett,
nyilatkozott arról, hogy nem beszélhet és autogram-

mókát osztogatott
Óriási töm eg várta, melyet rendőri kordon tartott távoi 
menekültjeiéi?!. — Bekennek esek tanár m agával kozta

naplóját
Kopcnhága, július 29.
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(A  Reggel tudósítójának távirata.) Nobile 
expedíciójának éleiben maradi résztvevőivel 
együtt megérkezett Dánia fővárosaiba. Mol
inóig elébe utazott Viola gróf kopenhágai 
olasz követ, az olasz katonai, attasé és a cseh 
követség egyik attaséjának társaságában és 
üdvözölte a tábornokot. Amikor a vonatot, 
amely Nobilel hozta Malmőben a kompra tol
ták,

áriám tömeg; gyűlt össze, amely a rokon- 
szenv és ellenszenv minden megnyilvánu
lása nélkül figyelte a tábornokot, aki mo

solyogva állott az ablak mellett.
Nobilevel együtt hét olasz liszt érkezett Ko- 
penhágábn. továbbá a. ..Gitta dl Milano** le
génységének egy része. A kopenhágai állomá
son ugyancsak többszáz ember várta Nobilcék 
e r k r é s  amikor a komp kikötött,

a rendőrség; kordont vont.
Akik ennek ellenére hozzáfértek Nobilóhez, 

autugramot kértek és kaplak (öle.
Az expedíció tagjai nagyon gyorson szálltak 
át a Kmalról a rájuk várói ózó autóba és az 
olasz követségre hajtatlak. A követ ségon 
Nobile fogadta az újságírókat és a következő
ket mondotta:

— Nekem mindenekelőtt Rómában kell je
lentést tennem. Katona vagyok és az ex
pedícióról nem mondhatok el részleteket.

amíg jelentésemet meg’ nem tettem. Most meg 
levertnek érzem magom, de remélem, hogy 
egészségem helyre fog állni. Köszönöm Svéd
országnak, hogy mcntöexpediciók küldésével 
és átutazásom alóli megértő magatartást 
tanúsított velünk szemben.

Ceccioni. akinek jobblába kötelékben van és 
csak mankóval tud járni, kijelentette, hogy

nagyon természetesnek találta, hogy 
Nobilét mentették mep; először,

mivel oz ö állapot a, volt, a legsúlyosabb. Nobile 
szerint viszont Ccccionit kellett volna elsőnek 
megmenteni.

Hehounck cseh tanár, aki az ,,Ilnlia“ meg
mentett .személyzetének többi tagjával érkezeit 
meg, kijelentette újságírók előtt, hogy

az „ftalia“ katasztrófáját valószínűen gáz- 
veszteség idézte elő, de az igazi okot soha- 

sem lehet majd megállapítani.
Lehetséges, hogy a propeller a ráfagyott jég
darabkákat a ballon felé hajította és azok 
megsértenék a ballonhiirelyt. A léghajózási 
szabályokat az utolsó pillanatig betartották és 
mindenki a helyén volt. Hehounck megerősíti 
azt a. Iliit, hogy a Molmgreen-csoport azért 
akarta elérni a száraz föl árt, agy a mentő* 
expedícióknak megjelölje a vörös sátorcsoport 
pozic ióját. Ut k özbv 11

Malmgrcen mind betegebb lett és « expor
tot annak megváltozott pozíciója miatt nem 

tudták többé megtalálni.

Az expedíció tudományos eredményei főké
nen földrajziak, mert hiszen többezer kilomé
terre terjedő eddig földerítetten területet röpüU 
tok át.

Behounek birtokában van Malmgroen 
naplójának.

Nobile nem vezetett naplót, csak a rádiótávira- 
tok másolatait tartotta meg. Most egyenesen 
Prágába utazik, hogy az expedícióról írandó 
könyvét minél előbb kiadhassa. Véleménye sze
rint

egy nemzetközi vizsgálóbizottság sem tudna 
többet megállapítani a vitás kérdésekről,

mint amennyi már ma is köztudomású. Hogy 
Nobile ellen nem mutatkozott nagy ellenszenv 
Svédországban, bizonyltja az a körülmény, 
hogy az olasz vagon telistele volt virággal, 
majdnem minden állomáson virágokat hoztak.

Zappi kapitány m&gPáfiGgafóa 
N alm green  anyját. Stockholm 

ban
Stokholm, julius 29.

(A  Reggel /adó silójának távirata.) Zappl 
sz á za <1 os m eg 1 á t oga t ta M a! m gr ven éde sa n y j át 
és részletesen beszámolt Malmgrcen utolsó 
óráiról.

Zappi átadta Malmgrcen édesanyjának fia 
értéktárgyait, iránytűjét és egyéb apró

ságokat
Nagy szeretettel «  részvéttel beszélt Maim* 
greenről és előadása a hozzátartozókra jó ha
lasi telt. Vasárnap Zappi Nobile után Kopen
hágába utazott.

im  o t o r k e r é k  p á r o k

USO ccm és $00 ccm  
SOO cc m  s u p e r s p o r t  

Garantált 11.5 km  sebességi

BÁRDI
KOSSUTH LAJOS-U. 6
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E g y e d  Z o ltá n t,
ulti Svájcban a robogó autóra dobott szikla- 
daraboktól fején és karján  súlyosan m egsebe* 
gttlt, Genfbe szállították, ahol vasárnap délután

megoperálták
a  Slmplon országúton útépítő munkások Fedák Sári szerint szán- 

dékosan követték el a merényletet
fi, jaefoéz koponyamiitét után Egyed Zoltán túl van m inden

veszedelm en
fA Bcffűd tudósítójától.) Megrendültén je

lentjük, hogy lapunk egyik kitűnő munka
társát,

Egyed Zoltánt súlyos autószerencsétlenség 
érte a svájci Furea-szorosban.

Egyed, Fedák Sári meghívására, az elinni! hét 
éleién hosszabb uutóturáru indult, a művésznő 
és lMilieh Gyula társaságában. Útjuk célja, az 
volt. hogy Svájcból kiindulva, a Rhöne-on 
hosszabb csónak!urát lesznek meg, Egyedet 
barátai lebeszéli ék erről az álról és ö is bal
jóslatú sejtelmekkel indult el. Az autóul, 
amint levelezőlapjaiból értesültünk, zavortu- 
Jamil szép volt egészen a Ithőne forrásáig, 
ahová liarmadfél nap alatt jutottak el. Pén
teken délelőtt; azonban A Reggel szerkesztője 
Fedák Sáritól Drigből a következő táviratot 
kapta:

Zoltán autóra zuhanó sziklá
tól megsebesült, agyrázkó
dást, kar- és koponyatörést 
szenvedett, karját ma gipszbe 
tették, holnap Genfbe szál
lítjuk, nem életveszélyes. 
Öenf, poste-restante

Zsazsa
Ez volt az első távirat, amely a borzalmas 

'és az első pillanatban szinte rejtelmes ka
tasztrófa hírét Budapestre hozta. A másnapi 
rövid la pj el öntések sem hoztak több világossá
got. A genfi kórházban és klinikákon vasárnap 
estig semmit, sem tudlak Egyed Zoltán autó
balesetéről és a rrndórignzgatóság sem tudóit 
fölvilágosít ást adui. Vasárnap kcső éjszaka

újabb távirat
érkezett Fedák Sáritól A Reggel szerkesztőjé
b e  Ez a távirat igy hangzik:

eszméletlenül, vérezveszál
lítottunk legközelebbi fa
luba, Getsbe Stop. A lembergi 
sebészeti klinika itt nya
raló igazgatója kötötte be 
sérüléseit Stop. Brigben tö
rött karját gipszbe tették

(A  Reggel tudósítójának tele fon jelentése.) 
Slresemann nagyon visszavonultan él és 
azokkal a hírekkel szemben, hogy karlsbadi 
kúráját fontos politikai tárgyalásokra, hasz
nálja főt. tény az, hogy

a német kiil ügy miniszter sem (lenessel, 
sem más politikusokkal nem fog talál

kozni.

_______ ___________________3

Stop. Beszállítottuk Genfbe ” 
ahol Röntgen alapján fejét 
megoperálták Stop. Most vég
ződött nehéz operáció után 
minden veszélyen túl van, 
önfeláldozóan ápoljuk

Zsazsa,
Enned Zoltánt 07. n szörnyű szorencsétlen- 

a Simplon - orszóyulon értp, közvetlen 
miután az autó az An dér Mait falut elhagyta 
es bel ütött a M ii méter magasan fekvő Furca- 
szorosba. Innen a legközelebb eső falu Glets. 
fih°l az első segélyben részesítették. Gletsből 

kilométeres uf vezet fírigbe és onnan Gcnf 
aut.on. legalább öt óra. A  megrázó szerencsét- 
Icnseg bire Budapest ivó- és művészköreiben 
általános nagy részvétet keltett. Egyed Zol- 
tannak, aki A llcggél-nők fönnállása óta ki
váló, dolgozótársa, most van egy uj regénye 
sajtó alatt és uj színmüvét az össze/ tűzi mű
sorára tí Magyar Színház. Elérzókenyiilt mély 
részvéttel, egész szivünkkel ott vagyunk gon
dolatban betegágya körül és szerető aggoda
lommal s izgalommal várjuk a sorsáról érkező 
további jelentéseket.

Eddig Parisból sem kapott meghívást a Kel• 
logg-paktum augusztus 27-én történő aláírá
sára és

nincs is szándékában az ünnepélyes aktu
son résztvenni.

Ezzel elesik az a kombináció, bog i S/rrsr. 
mann Parisban találkozik és nagyjelentőségű 
tárgyalásokat folytat a nagyhatalmai,: külügy
minisztereivel.

Gömbös államtitkári kinevezése küszöbén 
föloszlatta a faivédő pártot és fölszólította 

híveit, hogy csatlakozzanak a kormánypárthoz
Eckhardt és Zsilinszky u| fa jvédő  pártot alapítanak erősen jobboldali 

ellenzéki program m al, Ulain azonban Göm böst követi

Stresemann nem utasiEc Fárisiia 
a Kellős-paktum aláírására

Karlsbad, julius 29.

Furca- szorosbanutépitő mun
kások szerintünk szándékosan 
szikladarabokat dobtak szer
pentinen robogó autónkra, 
sziklák Egyedet érték, akit

Julius hé 30*lói

Nyakkentii-vásár

4 . -  5 . -
pengő pengő

Pyiama-habót FQrdó-pylama

B . -  2 0 . -
6eni11' pengő

(A  Reggel tudásit ójától.) Beavatott politikai 
körökben Gömbös Gyula honvédelmi állam- 
titkárságát befejezett dolognak tartják. Emel
lett szól az is, hogy

Gömbös már csaknem teljesen likvidálta a 
fajvédő pártot.

Bizalmas értekezleten közölte híveivel, hogy 
a pártot föloszlatja és a vidéki szervezetek mű
ködését is megszünteti. Hir szerint a kormány 
ezt mint követelést, állította föl az államtit
kári kinevezéssel szemben. Gömbös kifejtette 
hivei előtt, hogy a kormánypárthoz való csat
lakozása tulajdon képen nem jelent politikai 
irányváltoztatást, mert

a fajvédő-, és kormánypolitika között eddig 
is legföljebb esak tempóbeli különbség 

volt.

Kifejezte azt a kívánságát, hogy a fajvédő 
párt tagjai szintén csatlakozzanak a kormány
párthoz. Legtöbben helyeselték Gömbös indít
ványát. de akadtak olyanok is. akik határozot
tan tiltakoztak a kormánypártba való beolva
dás ellen, mert szerintük fajvédő politikát a 
mai viszonyok között csak ellenzéki alapon le
het eredményesen folytatni. Kijelentették Göm
bös előtt, hogy

uj fajvédő pártot alakítanak, uj név alatt 
és még az eddiginél is jobboldalibb pro

grammal.

Nyomban érintkezést kerestek Eckhardt T i
borral és Zsilinszky Endrével, akik már egy 
esztendővel ezelőtt kiléptek a fajvédő pártból; 
ezek kijelentettek, hogy minden erejükkel tá
mogatni fogják az uj pártalakitási mozgalmat. 
és szívesen vállalkoznak vezeri szerepre is. Ér
dekes. hogy

Ulain Ferenc nem csatlakozott az uj faj-

Hitelt folyósítunk
dologi fedezetre, folyószámlakövotelésokre és 
vevöváltókra

Előleget nyújtunk
értékpapírokra, autóm, szőnyegre, zongorára és 
egyéb kereskedelmi árura

BANK- ÉS ÁRUFORGALMI
B u d a p w K  V ,  W á i l o r .u fB a  3 0 .  s i ó m

védő mozgalomhoz.
Kijelentette, hogy a jövőben is Gömböst kí
ván ja. támogatni.

Kim Béla
egy orosz kálón útban van 

a szövget b M a is i felé
Svinemünde, julius 29.

A „Magyar Távirati lroda“ jelenti: A siet
tem titkosrendőrség emberei vasárnap Svine- 
mündébe szállították Kun Bélát és haladék
talanul az ott horgonyzó „Horzen“ nevű orosz 
hajó födélzetére vitték, amely azonnal elindult.

Mindenütt knplinlö:
50 fillér, l\ 2.60 és i\ 4.h0 c>-‘



ScitovszKy v isszam egy h á ze ln ö K n ek ,
Zsitvay igazságügyi,

D a r á n y i  Kálmán beiügyminiszterjelőlt
Herrmann mellé Tcmesváry Imrét nevezik ki kereskedelmi állam*

titkárrá

4___________________ a  R eggel______________

(A Reggel tudósítójától.) Ma már a kor
mányhoz közelálló, teljesen beavatott helyeken 
is megerősítik A Reggel-nek azt a multheti 
értesülését, hogy a parlament, őszi szezonját a 
kormán)? újjáalakítása fopja bevezetni. Befe
jezett tényekről természetesen még nem lehet 
beszélni, de ezek a tények mindenesetre — út
ban vannak. Ilyen körülmények között termé
szetesen csak a pillanatnyi helyzet ismerteté
sére szorítkozhatunk. Előkelő informátoraink 
közlése szerint

befejezett tény Pesthy igazságügyminisz
ter távozása.

Pest'hyt konciliáns magatartása miatt politikai 
körökben népszerűség övezi, de ö már régóta 
készül a. visszavonulásra, hogy újból átvehesse 
uzdi gazdaságának vezetését. A  mandátumát 
mindenesetre továbbra is meg fogja tartani. 
Utódjául Zsitvay házelnököt emlegetik. Az ő 
kinevezése esetén

Seitovszk.v Béla a belügyminisztérium élé
ről visszatérhet a házelnöki székbe,

ami viszont fölvetné a kérdést: ki lesz az uj 
belügyminiszter? Rakovszky Iván neve most

már teljesen kiesett a belngyminiszterjelöltek. 
sorából, (honvédelmi miniszternek kombinál
ják?). az élen Darányi Kálmán miniszter- 
elnökségi államtitkár halad. Elintézett dolog 
Gömbös Gyula honvédelmi, államtitkársága és 
a legutóbbi napokig bizonyosra vették Herr
mann kereskedelemügyi miniszter távozását 
is. itt azonban ideiglenes fordulat állott be. 
Herrmann ugyanis még néhány fontos tör
vényjavaslatot — köztük az energiatörvényt — 
szeretne tető alá hozni, egészségi állapotára 
való tekintettel csupán azt a kérést terjesz
tette Bethlen miniszterelnök elé, tegye tehe
tővé. hogy egész munkaerejét a szakkérdések 
megoldására koncentrálhassa. Ez csak úgy 
válnék lehetővé, ha olyan politikai állam
titkárt kapna, aki a politikai természetű teen
dők végzését magára vállalná. Bethlen hozzá
járult ehhez a megoldáshoz és

a választás Temesváry Imrére esett.
Ha, tehát Herrmann a helyén marad. Temes
váry lesz az államtitkára, bár a kereskedelmi 
minisztérium nagy föladataira való tekintettel 
szakkörökben a tárca problémájának gyökere
sebb megoldását tartanák helyénvalónak.

1928 julius 3fi.

kés eredési váltja ki. Az idén a kormány a par
lamenti nyári szünet befejeztével a jövedéki 
rendelet kibocsátásával ..kedveskedett1 a nehéz 
gondokkal küzdő társadalomnak, amely aa 
egész ipari és kereskedelmi érdekeltséget a lég- 
elszántabb akcióra mozgósította, de a jogász- 
körök komoly és határozott fölzúdulását is ki
váltotta. Érthetetlen, hogy a kormány meg
engedhetőnek tartja ily nagyjelentőségű ren
delet kibocsátását anélkül, hogy az arra ille
tékes komoly érdekképviseleteket előzetesei* 
meghallgatta volna. Joggal kérdezzük tehát;

bilire valók kereskedelmi és iparkamaráink, 
valamint szabad érdekképviseleteink.

Talán csupán arra. hogy cgy-egy ünnepi atka 
lommal széphun au. udvarias frázisokkal „cl- 
kábítsák“ a hiúságra hajlókat? Avagy ;i 
minisztérium beli urak oly csalhatatlan unt*, 
vcrzális zsenik, hogy oly könnyen nélkülöz
hetik a gyakorlati tudással biró szakférfiak 
véleményét és tanácsát? íme, az illetékes 
„szakminiszterek** zavartalan harmóniában ki
adták ezt a képtelen rendeletét és most Vass 
helyettes miniszterelnök ur általánosan el
ismert nagy eszére és kipróbált diplomáciád 
járó van szükség, hogy minisztertársai presz
tízsének csorbítása nélkül, de mégis az illeté
kes érdekképviseleti rezein fér fink meghallga
tásával, megnyugvást kettő módon oldják meg 
ezt a nagy izgalmat keltő rendeletét. Legalább 
a jövőre nézve tanulnának az illetékes urak* 
hogy

talán mégis csak észszerűbb volna előre 
megtanácskozni az arra hivatottakkal a 
megoldásra váró ügyeket és azután kiadni 

a vonatkozó rendeletet,
mint titokban, senkit meg nem kérdezve és 
meg nem hallgatva a ’ minisztérium hivatalai
ban összefabrikálni és azután az általános föl* 
zudulás láttára ide-oda Lopkodni, hogy vala
melyes megnyugtató megoldás mégis lehe
tővé váljék. Valóban elérkezett az ideje annak, 
hogy végre-valahára több munkaalkalmat 
teremtsenek s azon törjék a fejükéi, hogyan 
lehetne a nyomort enyhíteni,

a kétségbeesést csillapítani és az adótér* 
heken csökkenteni,

ahelyett, hogy mindig újabb és újabb igát, 
rakjanak az emberekre és még jobban kiszól* 
gáltassák ezt a küzdő, verejtékező polgárságot 
a legkülönfélébb zaklatásoknak.

Az angol Konzervatív párt 
jelszava a védvámos poli- 
tiKa lesz a jövő évi válasz

tásokon
London, julius 2D»

(A  Reggel tudósiinjának távirata.) Joynson- 
Hicks brit belügyminiszter tegnap Romseyben 
beszédet mondott, amelyben rámutatott arra fi 
szerepre, amclyet

az ipari védővámok politikája fog játszani 
a legközelebbi brit választásoknál.

A választásoknál a választók ügyeimét föl kell 
hívni arra a körülményre, hogy a védvámos 
iparok jövedelme liz százalékkal emelkedett. 
Nagybritannia jelenleg 4.ó millió tonna acélt 
hoz be, bár ugyanezt a mennyiséget az ország
ban is elő tudnák állítani. A belügyminiszter 
kijelentette, hogy egy gyáriparos szerint

a brit, vas- és acélipar védővámai által to
vább! százezer munkás nyerne alkalmazást.

A kormány ugyan kötelezte magát arra, hogy 
a jelenlegi parlamenti ülésszak tartama alatt 
nem vezet be általános védővámokat, azonban 
ezt a kérdést cl kell dönteni a következő óv 
folyamán, mert a konzervatív párt csökken
teni akarja Nagybritanniában a m un lm nélkü
liséget és szabadságot, jólétet és megelégedést 
akar teremteni. Ennek következtében komo
lyan kell foglalkozni az ipari védővámoknak a 
hazai iparra való kiterjesztésével.

Seiler világhírű angol 
mcchanikás zongorája 
ma már fogalom.

E g ye d im  k d p v lso liijo !

Reményi M ihá ly  T S
S lc inw a llncr-P ia n ino őr Cs minőségben utolérheted**!

Halálragázolt egy budapesti autó 
Martonvásáron egy ismeretien férfit

és megállás nélkül tovább robogott
(A  Reggel tudósitójától.) A  martonvásári 

csendőrség vasárnap este egy budapesti autó 
végzetes garázdálkodásáról tett részletes je
lentést telefonon a budapesti főkapitányság 
központi ügyeletének. A  csendőrörs közölte a 
főkapitánysággal, hogy egy pesti autó a köz
ség közelében elgázolt egy ismeretlen férfit. 
Amikor a soffőr viszapillantott. s látta, hogy 
az áldozat szótroncsolt testtel fekszik az 
országúton,

ahelyett, hogy segítségére sietett volna,

a legnagyobb sebességgel robogott cl 
Budapest felé.

A  közelben levők, akik odafutottak, a szeren
csétlen elgázolt embert már holtan találták, 
az elrohanó autóról pedig csak annyit állapí
tottak meg, hogy pesti autó,

négyüléses Ford-kocsi,
a számát azonban már nem jegyezhették föl. 
A  martonvásári cseiidörség kérelmére a rend
őrség azonnal megindította a nyomozást a 
rejtélyes Ford-kocsi után.

Vass j te e í m  tárgyal az igazságügy
éi a pénzügyminisztérium szakértőivel a jöve

déki rendesei megváltoztatásáról
„El^rkezefft az idsje, basgy végre valafaára lecsillapítsák a kétségbe
esést és csökkentsék az adóterheket, ahelyett, hogy a küzdő po lgár
ságot m ég lobban  kiszolgáltassák a  legkülönfélébb zaklatásoknak" — 

m ondja Vértes Emil, a Fővárosi Kereskedők Egyesületének elnöke
(A  Reggel tudósitójától.) A  kereskedelmi és 

ipari érdekeltségek ma délelőtt akartak meg
jelenni Vass íniniszlerelnökhelyettes előtt, hogy 
átnyújtsák memorandumukat és tiltakozzanak 
a jövedéki rendelet életbeléptetése ellen. Va
sárnap úgy döntöttek az érdekképviseletek, 
hogy a monstreküldöttség nem megy Vass Jó
zsefhez, e helyett a szakmaközi megbízottak a 
kilátásba helyezett ankéten fogják kívánságai
kat előterjeszteni.

Vass helyettes miniszterelnök ma délelőtt 
tárgyalja le a jövedéki rendeletét a pénz
ügyi és igazságügyi minisztériumok szak

embereivel
és ezután intézkedik az ankét összehívásáról. 
Beavatott helyen közölték A Reggel-lel, hogy

Vass József a méltányos kívánságokat hajlandó 
teljesíteni, de a rendelet augusztus 1-én való 
életbeléptetéséhez vált ozat l (inul ragaszkodik. 
Az ankétet az eddigi tervek szerint kedden dél
előtt tartják meg a népjóléti minisztériumban. 

Vértes Emil,
a Fővárosi, Kereskedők Egyesületének ügyvezető 
elnöke a kővetkezőkben fejtette ki, miért áll oly 
elkeseredett húréban a kereskedelmi érdekeltség a 
jövedéki rendelet ellen:

A  kormány az utolsó években szinte rendsze
resen gondoskodik róla, hogy a kánikulás 
uborkaszezon mindig meghozza a maga kelle
metlen meglepetését egy-egy olyan kormány
rendelet publikálásával, amely a legszélesebb 
körökben a legnagyobb elégedetlenséget és el-

99R E B U S "  s v á b p o r
szenzációs sikerének okai:

1. egyszer! előírásos használat után már néhány nap alatt tökéletesen végez a svábbal, rusznival és hangyával;
2. (ehér, szagtalan, nem piszkit;
3. elhullott is alig látható, mert e szer hatásánál fogva odújába kényszerül és ott pusztul el,
4. A  vegyi ipar remekműve, hatása főlfilmulhatatlan.

Kapható mindenütt! Arak:
1.80, 4 - ,  1 4 -  P Csak leragasztott doboz valódi!

R E R U S  WE<KYI!*11W E K  wBUSi -8JD



Ma csökken a hőség,
a u g u s z tu s  a z o n b a n  n e n d k iv ü í f o r r ó  fe sz

(4  Reggel tudósítójától.) Vasárnap újból 
tikkasztó forrósán uralkodott a fővárosban, 
fíáíután azonban hirtelen narjy cs jótékony vi- 
Inv kerekedett és utána mégis csak megeny- 
hiitt a hőmérséklet. Má.r kora reggel 33.5 i’ok 
rolsiu.sf. mutatott a hőmérő, délben 36 fokos 
Msén volt árnyékban és emelett oly nyo
masztó volt az, atmoszféra, hogy szinte ful- 
lasztóan halott. Orozni lehetett, hogy a vihar 
nőm maradhat, el. A  rekkenö hősén azonban 
d élűt (bt In mozdulatlan maradi — ezalatt a fő
város 1 alkossa ga rendkívül szenvedett a forró- 
eúgiól — és

csak délután '.»5-kor tudta kimozdítani
Budapestről az ittrekedt hőhullám ot a kö

zelgő  v ihar.

Heves szél támadt és a szélvihart — amely 
nyugat felől jött. hatalmas fcllegekkel -- hir
telen bőséges eső követte. A kiadás eső csak 
hnsz percig tartott, utána szünet következett, 
a levegő azonban maris lehűlt. Aztán hamaro
san jne.geredl a. jé) csöndes, hossza ni a’-tó eső. 
\ vihar és az eső rengeteg kirándulót ért a 
környéken, ezernyi, csónakost a Dunán és fél- 
százezer embert a strandokon, mert a nagy 
forróság miatt, aki csak lehette, vasárnapját 
igyekezett a szabadban tölteni: szinte üres 
maradt a főváros. A vihar jöttére százezrek 
igyekeztek 'pár perc alatt födél alá Jutni. Ez 
nem sikeriil/hetett minden incidens nélkül. Sok 
haj vált. o taxikkal és a roskadúsig zsúfolt v il
lamosokkal. A strandokról menekült leg
kevésbé a közönség’. Bebújtak a vízbe, csak a 
fejüket dugták ki az emberek, úgy élvezték u 
természetet dta zuhanyt. Az cső közben szelíden 
paskolta tovább az átfűtött várost, megön
tözte a főváros környékét is. a Hűvösvölgyben,

a Svábhegyen is bőséges volt az eső és általá
nos lehűlést hozott:

a megkínzott főváros valósággal fölüdült 
az esti órákban.

Vájjon meddig tart inast ez a jól jött eny
héi)!) idő? A  közvetlen jóslat elég biztató. A 
budapesti meteorológiai intézet vasárnap ki
adót! jelentésében ugyanis az időprognózis a 
következő:

nyugati szelekkel hösiillyedés és zivataros 
esők várhatók.

Ez a vasárnap déltől hétfő délig terjedő 
időre vonatkozik. Hosszabb előre jóslást is kap
tunk azonban vasárnap: Stcinder, a hírneves 
néniéi meteorológus most hozta nyilvánosságra 
megállapításait, amelyek szerint az időjárás 
nemcsak a .Naptól, hanem a bolygók viszony
lagos helyzetétől is függ s ez alapon kiszámí
totta, hogy Derűn júliusi, temperaturáját a Ju
piter befolyásolta. Stcinder saját módszere se
gítségé vei már május végén megjósolta, hogy 
a. júniusi hőmérséklet az idén a normális alatt 
fog maradni, júliusban és augusztusban pedig 
a hőmérséklet rendkívül forró lesz. Mintán a 
jóslat eddigi része bevált, most már komolyan 
számolni lehel a jóslat augusztusra vonatkozó 
részének teljesülésével is. Jelenleg a légnyomás 
égés:1 Európában erősen leszállt. Ez viharokkal 
jár, de csak részleges lehűlést hoz. A  tendencia 
megmarad:

augusztusban is rendkívüli lesz a Forróság.
Ezt mutatja a Jupiter Berlinhez való viszony

lagos helyzete, ez a. jóslat tehát Berlinnek szól. 
Azonban alighanem ránk is vonatkozik: a Ju
piter számára Berlin és Budapest között nem 
oly nagy a távolság.

N a g y  v i h a r  v o l t  v a s á r n a p  a  B a i a í o n o n

L e l t é n é l  e l t i l n t  h é t  v i t o r l á s ,  T i f i a n y n á í  n y o l c  e m b e r t  m e n t e t t e k
#?# J ó z s e f  f ő h e r c e g  s e g í t s é g é v e l

Dalai öntet le, julius 29.
(A  Begyet tudósit ójának telefon jelentése.) 

Vasárnap délben egy óráig ragyogó napsütés 
volt a Balatonnál. A fiirdövendégek ezrei ró t
tak a vízben és vitorlások szelték a Balatont. 
sBgy óra után elsötétült az ég és

rettenetes vihar támadt.
A vihar fölforditotta a vizen a csónakokat, a 
part mentén pedig lejből tépte ki a fákat. Bei- 
lalonlcllén éppen vitorlásverseny volt és az 
egyik vitorlást, amelynek egy férfi- és egy 
hölgyül asa volt, a vihar fölborított a. Az árboc 
eltörött, a hajó fölbornlt és kél utasa egy kö
télbe kapaszkodva úszott uleínn. Nagy erőfeszí
téssel utóbb mindketten bemásztak a hajóba, 
Amelyet ide-oda dobált a vihar.

Kőtárai élet-halálhare után Földvárnál egy 
motorcsónak sietett segítségükre

és kimentette őket. A versenyben résztvevő
két vitorlásról, amelyeket elsodort a vihar, 

még nem érkezett hír.
Tihany veit is igen sok csónak volt a vizen, ami
kor a vihar kitört. A veszély keletkezésekor

József főherceg hajadonfővel szaladt a 
partra és nyomban utasította két motorcsó
nak személyzetét, hogy siessenek a bajba

jutott csónakázók .segítségére.
\ kél motorcsónak nyolc embert, menteit 

ki. A főherceg a nagy viharban n parton ma
radt és végignézte, a mentés munkáját.

„R ossz  üzlet a m agyar po litika!"...
m ondotta T itu le scu , ak i azé rt veszett ö ssze  B ra tianu - 
val, m ert a rom án  d e fic it  egyötödét e lkö ltötte  az

op tán spö rre
(A  Béggel tudósító jót ól.) A román külügy

miniszter hosszú, fekete, tatárképii alakja, 
ugylátszik. egyelőre eltűnik a nemzetközi poli
tika színpadáról, ami azonban nem jelenti azt, 
hogy a kulisszák mögött nem fog továbbra is 
süriigni Titulescu ur. mert a román külügy
miniszter azok közé a politikusok közé tarto
zik, akik intrihálás és kártyakeverés nélkül 
nem hídnak élni. Titulescu csak nagy nemzet
közi hotelek, előkelő paloták, külügyminiszteri 
kabinetek selyemtapétás falai között érzi. jói 
magát és

az idegeire nehezedik Bukarest kicsinyes, 
nyomasztó balkáni légköre.

Hiszen miniszterségének túlnyomó részét nem 
<dthon, hanem (leniben, a Riviéráéi, Párislmn 
és Londonban t.öllötte. Igaz ugyan, hogy be
teges és hipoehondrikus hajlandóságú ember, 
de lemondásának legfőbb oka mégis csak az 
lehet, hogy

sehogy sem tud megférni Vlntillával, az

ifjabb Bratianuval.
Sárii összecsapásaiknak oka főleg az roll, 
hogy Bratinnu, aki kicsinyes és fukar hajlan
dóságú ember, nem akarta tűrni Titulescu ha
tártalan költekezéséi. Az optánspörben elköl
tött összegek a bukaresti rossz nyelvek, szerint 
a félévi román deficitnek, kereken egy ötöd
részét, egy milliárd leit tettek ki s ez az ösz- 
szeg majdnem teljes egészében a román külügy
miniszter keskeny és sárgás ujjat közül per
gett ki.

*
— őszintén bevallom, nem értem a magyar 

politikái — mondotta A Béggel tudósítójának 
Titulescu a mull év szeptemberében Genfben, a 
Tanács döntő ülése után. Olyan fontos ez 
az optánsügy a, magyar népnek, hogy a. fél vilá
got mozgósítani kell miatta? Nekünk fontos, 
mert

hu mi egyszer hozzányúlunk az agrár- 
reformhoz, különösen Erdélyben, akkor ki-

„LOPEZ HAWAYANS ORGHESTER"
világhírű hawayi ének- és zenekar párisi és londoni szenzációs sikerei után

gullus B*A SO-án, HéíféSn este  
a  B e llevu e -szá liA  é tte rm eiben  és te rra sza ln

mutatkozik be a budapesti közönségnek

számithatatlan bajokat zuditunk a fe
jünkre.

Ugyan, ugyan — mondotta aztán, hogy erre & 
kérdésévé megfeleltem —. hát komolyan azt 
hiszi, hogy az a. famózus 239. szakasza a béke- 
szerződésnek tényleg olyan döntő súlyú? Mi 
összefüggésben van ez az alárendelt paragra
fus a legfőbb szakaszokkal? Hát komolyan 
föltételezi, hogy akár területi kérdésekben, 
akar a. jóvátétel rendezése körül a siker leg
halványabb reményével, lehet valaha, arra hi
vatkozni, hogy a választól! bíróságokról szóló 
szakasz nem alkalmazása jogot ád egy legyő
zött országnak arra, hogy egyéb kötelezettsé
geit ne ismerje, ed? Különösen, amikor a szer
ződések értei mezesé re legfőbb mértékben hiva
tott szerv, a Népszövetség Tanácsa, a. mi ja
vunkra. döntött, a mi interpretációnkat fo
gadta el? Milyen isteni naivitás! Andi io sono 
■pit-tőre, hiszen én is jogász vagyok és minden, 
jogásznak tudnia keli. hogy még magánjogi 
vonatkozásokban is milyen döntő súllyal esik 
mérlegbe a felek gazdasági, hatalmának egyen
lőtlensége. A nemzetközi jog pedig nem ma' 
gánjog,

a nemzetközi szerződések sorsát nem a szá
raz és halott paragrafusok, hanem az élő 

és tényleges hatalom dönti el.
Higyje el, rossz üzlet a magyar politika és 
csak az ország internacioneílis és gazdasági 
pozícióját rontja. Csak egyre mutatok rá. Ho
gyan képzeli, hogy évekig tartó harc után, 
miután arra kényszeritetlek, hogy késhegyig 
kiizdjek önök ellen, akár én. akár egy másik, 
román miniszter előzékeny álláspontot foglal
jon el a. magyar reparáció kérdésében? Pedig 
ennek a problémának a rendezése, ha csak 
részben is. mégis csak tőlünk függ!

*
Ez a pár szó élesebben megvilágítja a ro

mán külügyminiszter jellemét és lelki termé
szetrajzát. mint kötetes életrajzok. Titulescu 
ma Európa egyik legragyogóbb szónoka, leg
képzettebb jogászéi és legügyesebb diploma
tája. De minden képzettsége s minden tehet
sége ellenére se európai, hanem

levantinus. keleti ember, akinek édesapja 
még kezet csókolt a bukaresti pasának.

Korrektség, vállalt kötelezettségek pontos és 
lojális teljesítése ismeretlen, sőt nevetséges 
fogalom az ő és kollégái szemében. Hogy 
mennyire keleti, mennyire bukaresti, gondol
kozása. ember, erre egy későbbi, Bukarestben 
lefolyt beszélgetésünk még élesebi) világot vet. 

*
— igen? Maga azt hiszi, hogy ez a szakasz 

valaha érvényesíthető lesz? — kérdezte és óva
tosan felszippantott, ezüst szelencéjéből egy 
csipetnyi tubakot. — Hogyisne! A  19. szakasz 
az a puritán, csöpp, amilyet. IVilson kedvéért 
kevertünk a párisi szerződésekbe. Ha Amerika, 
ratifikálta volna a békeszerződéseket s ha az 
Egyesült Államok beléptek volna a Népszö
vetségbe. akkor talán. de. nagyon talán még 
let! volna uiód arra. hogy apróbb, jelentékte
len rendelkezéseket a 19. szakasz alapján elfo
gadott volna a genfi Tanács. l)c most?

Milyen fantasztikus elképzelés, hogy Jugo
szlávia. saját szavazatával járuljon hozzá 
határainak szűkítéséhez, vagy mi az er

délyi városok elvesztéséhez!
Pedig, ugy e, a mi szavazatunk nélkül nem le
het érvényes határozatot hozni, mert a reví
zióhoz egyhangúság kell. Mi igen is. egy
hangú határozatra milidig készek vagyunk, de 
ez az egyhangú határozat: Revíziót soha!

Lles. metsző tenorhangján láthatatlan hall
gatóságnak harsogta ki e szavakat, aztán csil
logó, sima. fekete szeméi, rámszegezle s gú
nyosan elmosolyodott. Br. P. E.



ö A  H E C C E L 1928 julius 30.

A Kormány uj gazdasági minisztériumot 
állít föl, amelyneK élére Búd János Kerül
A legesélyesebb pénzügyminiszterjelölt ifj. WeKerle Sándor

(A  Reggel tudósítójától.) A  kormány őszi 
újjáalakítása, A Reggel-nok teljesen beavatott 
helyről szerzett értesülése szerint, messze 
túl fogja haladul egy egyszerű kormány- 
rekonstrukció kereteit és jelentőségét. Bethlen 
ezzel az újjáalakítással kapcsolatban kívánja 
megvalósítani a Gazdasági Tanács fölállítá
sára vonatkozó tervét, amelyet már debreceni 
beszámolóbeszédében ismertetett. E tervnek 
alapgondolata laz, hogy a gazdasági élet külön
böző-ágai és ennek megfelelően a három gaz
dasági minisztérium között német és olasz 
példára szoros összefüggést kell teremteni. 
Kezdetben arra gondoltak, hogy a gazdaság- 
politika egységének biztosítására

a három gazdasági minisztériumot egye
sítik

<*s ennek az egységes gazdasági minisztérium
nak három főosztálya: pénzügyi, kereskedelem
ügyi és földmivelésügyi főosztálya lenne. A  
főosztály vezetőinek megmaradna ugyan a 
miniszteri cimük, de semmiféle iniciativával 
nem rendelkeznének és miniszteri felelősség
gel sem tartoznának. Természetes, hogy ez a

megoldás nehezen lett volna a miniszteri 
felelősségről szóló J848. évi TJT. törvénycikk 
rendelkezéseivel összeegyeztethető és így ille
tékes helyen már nem is foglalkoznak a há
rom gazdasági minisztérium egyesítésének 
gondolatával, e helyett: azonban komoly szó 
von arról, hogy a miniszterelnök által Debre
cenben bejelentett gazdasági tárnicsot

külön gazdasági minisztériummá

építsék ki, amelynek föladata lenne a három 
gazdasági minisztérium együttműködésének 
biztosítása.

Ennek az uj intézménynek az élére Búd 
János pénzügyminiszter fog kerülni, helyére 
pedig ifj. Wekerle Sándor földbirtokos, 
felsőházi tagot fogják pénzügyminiszterré 

kinevezni.

Természetes, hogy a pénzügyi tárcának rajta 
kívül több más jelöltje van, emlegetik Koós 
Zoltán nevét, is, de a legesélyesebb jelölt 
e pillanatban Wekerle Sándor volt miniszter- 
elnök cs pénzügyminiszter fia.

Belei! it f  en más törvényjavaslat előtt -  a iiáz- 
szakálysziisrilást tűzeti ősszel a Bíz napirendjére

(A  Béggel tudósilójától.) A politikai életben 
tökéletesnek látszik a szélcsend, a politikusok 
élvezik a háromhónapos nyári vakációt, amely 
annál indokoltabb, mivel 

az őszi szezon komoly erőpróbája lesz kor
mánynak és kormánypártnak egyaránt.

A. vármegyei és a fővárosi reform, az egyesü
lési és gyülekezési jog szabályozásáról szóló 
törvényjavaslat ős a sajtóreiorm mind olyan 
problémák* amelyeknek megoldása politikai 
bonyodalmakkal járhat és éppen ezeknek' meg
előzését célozza Bethlen miniszteréi nőknek az 
az elhatározása, hogy nem: elégszik meg a kor
mány őszi újjáalakításával, hanem 

ragaszkodik ahhoz is, hogy a képviselőház 
napirendjére októberben minden inas tör
vényjavaslatot megelőzően az uj házsza- 

bályrcvizió kerüljön.

Ez az elhatározás magyarázza meg, hogy a 
nyári szünet megkezdése előtt régi szokás sze
rint miért nem zárták le az ülésszakot. Az őszi 
házszabályszigóritus ugyanis csak az ülésszak 
bezárása után léphet életbe, a kormány pedig 
el akarta kerülni azt, hogy az ülésszakot két
szer egymásután, júliusban és októberben le
gyenek kénytelenéit, bezárni és vállalni az ezzel 
járó kényelmetlenségeket, visszavonni a be
nyújtott törvényjavaslatokat, újonnan megvá
lasztani a Ház tisztikarát é« bizottságait,

Az ülésszakot eszerint októberben, vagy 
novemberben fogják berekeszteni, közvetle
nül a szigorított házszabályok letárgyalása 

után

és így a parlament tulajdonképpeni munkája 
a legkevésbé kedvező auspidumok között fog 
megindulni.

Föllázadt a családja ellen egy zsidó 
grófkisasszony,

mert megesömörlött a gazdagságtól, ember akar lenni 
és meg akarja ismerni az életet és a szenvedést

Párisba szökött, munkásnő lett egy üveggyárban és most szegényjogon 
1500 frank havi apanázsért perli az apját. — Gálién d’Anvers gróf

kisasszony nyilatkozik Á Reggei-nek
Paris, julius 27.

(A  Heggel tudó silójától.) Zsidó gróf
kisasszony: első (hallásra elé gmcglepően hang
zik. A Cahen d'Anvcrsek nagy pénzdinasztia. A 
vagyona rengeteg. Tehát annak idején nem volt 
akadálya, hogy maga a pápa őszentsége adomá
nyozzon grófi címet e hithii zsidó 'családnál:. 
Hogy miért: a Vatikán titka. A Cahen 
d’Anvcrsek Belgium és Franciaország gazda
sági, sőt társadalmi életében elsőrendű szere
pet játszanak. Híres sportemberek, híresek a 
vadászataik, világhírű műgyűjtők, fis most 
egész különös' családi pör tört ki ebben a fami-

G y á s z ru h á k
4  é r a  a l a t t

Horváth ás Halász
női gyászrubakószllö vállalat, IV, Váci-utca 26 
Teljes jryúbzfülszorcléscli sp ec iá lis  raktára

liában. A család egyik tagja,
a fiatal és gyönyörű Germaine gróf
kisasszony megszökött az apja híres se*

Ioiguci kastélyaból,

egyenesen Párisba jött és itt, mini most, hi
tlerid: félévi bujdosás után bcpörölte, az apját. 
Európa egyik leggazdagabb emberét havi 
1500 frank tarlúsdijra! Miért? Mi lappang <■ 
mindenképen szokatlan história mögött? Ezt 
maga a grófkisusszon/i így mondta el A Béggel 
pá r is i niu n k a Iá rsának:

— Hét hónapja, hosszas és alapos megfon
tolás után megszöktem kastélyunkból és sza
kítottam a fant diámmal. Hogy miért, nem 
könnyű megmagyarázni, kivált akkor nem. ha 
súlyt vetek rá, hogy no tűnjek se excentrikus, 
se exaltáll színben. Mint ahogyan nem vagyok 
egyik se. Ha tetszik: tapogassa meg az izmai
mat! Látni fogja: csupa erő és egészség va
gyok, pkit nem fülének beteg gondolatok, sem 
holmi eltorzult képzelődés. Nem, a szökésom- 
nek semmiféle romantikus ize nem volt. Nem 
szerettem belé valamelyik soffőrünkbo, sen a 
fivéreim házitanitójába, sem egy jazz-nógerhe. 
Egyáltalán senkibe se szerettem belé. Szöké
semnek nem. valami bolondos mámor volt az

ZM.OBCtPMI.AKH BfiMSBS;
S z é M c e lV  E m i l  Klr.6 ,V- JS1 .  (Terét-Umplommalt f& G ItC lJ  KiVIIII M|C(| 9  ebemben.) Telefon

Telefon:
Aut.
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oka, inkább a —• kijózanodás, fin, cher mon 
sieur, ha hiszi, ha nem,

a kedves szüleim pompája, gazdagsága, a 
vagyonuk elől szöktem...

— A pénz és a hatalom, látja, mind csupa 
korlátot szab az éleinek, szükebbé teszi. Holott 
nézzen körül, a szegénység milyen feneketlen 
és a nyomor körülöttünk milyen végtelen! Az 
életet nem a kastélyok ablakán át ismeri meg 
az ember, sem pedig a vagyon hízelgőin és ha
szonlesőin át! Nem valami misztikus érzés 
szállt meg engem, mint a madarak híres ba
rátját. az assisi szentet! Egyszerűen

megcsömörödtem a gazdagságtól.

Az életet, akartam megismerni és a szenvedést. 
Utáltam a, vadászatokat, az örökös dinom-dá- 
nomot, vendégeskedést, lakomákat, bálokat. 
Ezért szöktem m eg... Sajnos, a szüleimnél 
csupa, haszontalan dolgot tanultam meg. Pa
risba jöttem és munkát kerestem. Előbb

egy gépgyárba kerültem iiapszámosnőnek.
Most egy nagy üveggyárban dolgozom. Bol

dog vagyok!...

De a fizetésem kicsit íulikevés. Jí's mivel nyo
morogni és nélkülözni sem akarok, írtam az 
apámnak és apanázs fejében havi, ezerötszáz 
frankot kertem tőle. Azt akarta, jöjjek tüstént 
haza, akkor minden meg van bocsátva. Ebből 
azonban nem kérek. Semmi esetre! Mivel ive
dig ő máskülönben nem akar pénzt adui, kény
telen voltam bepörölni. Nagykorú létemre jo 
gom van elmenni hazulról... Viszont apám 
kötelessége nekem a létföntartásornboz szüksé
ges pénzt adni. Igaz-e? — fordul a jogtanácso
sához, aki — érdekes részlet — szintén nő:

Maitre Susanrn* Bilim, a párisi ügyvédnők 
egyik disze és büszkesége.

Ez a francia Porcia, aki szegény-jogon védi 
grófi kliense érdekeit, helyeslőén bólint. Őhozzá, 
aki az üvegmunkásnök szindikátusának ügy
védje, a gróf kisasszony mint egyszerű munkás
lány áll Holt, be s mini ilyennek is vette védel
mébe az érdeked. Van benne valami regényes, 
ami időnk szellemére nagyon rávilágít, ahogy 
igy együtt látom ezt n két ifjú és bájos terem
tést, ezt a két modern francia, lányt, Suzannc 
Blum mestert, a gyakorló ügyvédnőt, és Ger- 
maine-l, a vagyonból kiábrándult grófkisasz- 
szonyt. Kettejük közül az első: pandektákon 
és kódexeken rágta magát keresztül az igaz
ság védőjéül, holott eliarlestont is táncolhatott 
volna. A  másik: a grófi családja és a tulajdon 
krőzusi vagyona cllon zendült föl, mert inkább 
munkával akarja keresni kenyerét. És amint 
igy egymás mellett ülnek,

védő és védence, kát fiatal lány,
mindketten ugyanazzal a magabiztos, nyugodt 
mosollyal az ajkuk körül, lehetetlen meg nem 
érezni, hogy modernségükkel és leányságukkal 
ezek kelten egyazon eszménynek szolgálatában 
állanak: a, ma fiatal leánya mindenekelőtt 
ember akar lenni, aki romantika nélkül és bát
ran a, saját életét éli és a saját harcát vívja  
meg...

A francia kormány lemontfotf 
a zászlósértő németek kiadatásáról

Paris, julius 29.

(A  Heggel tudósítójának telcfonjelcniése.) 
A zwoibriickeni zászlósértőssel kapcsolatban 
támadt francia-német incidens von Hösch ne
met nagykövetnek a Quai <rOr.sa.vn lett vasár
napi látogatása alkalmával réglegesen békés 
elintézést nyeri. Az iig.v tudvalevőén azért 
mérgesedett el. inért Franciaország követette 
annak a két német állampolgárnak a kiszol
gál tatását, akik Zwcibrückenben a francia 
zászlót ellárolitoUók. Ez a francia követelés 
egész Németországban nagy megütközést kel
tett. Hösch nagykövet vasárnapi látogatása 
után a francia kormány eltekint attól a kíván
ságától, hogy a bűnösöket kiszolgáltassák. A 
tettesek fölött a német bíróság fog a német 
törvények szerint Ítélkezni.*

Balsu fo iiivIH ái f i t o s o n
it B a la ton  egy ik  legszebb  fürdőtolepéu

Balaftonvüágosi
Pensio

Elsőrendűi konyha
Gyönyörű fekvés. Kitűnő vasúti összeköttetés

Egy felles kíirisfa háló- 
szobaberendezés

kizárólag magánkézbe eladó. 
Thököly-ut 13, I I I ,  emelet U



1328 julius 30. a R eccel
Madarász lipótvárosi plébánost nevezik ki 

Breyer államtitkár utódává a kultuszminisztériumban
Ortvay Rézsű Kerül Madarász Helyűre és Halász Pált választják meg 

a Regnum Marianum pléóánosának
s j Reggel ludósilő jótól.) Beszámoltunk már 

prról, hogy lireycr István h. államtitkár meg
válik a kultuszminisztériumtól, ahol a katolikus 
ügyek osztályúnak ólón állott és a hercogpri- 
nin.s segédpüspöke lösz. Utódjának személyért! 
nézve most olyan megoldást talállak, amely ki
veszi a Regnum Marianum egyházközség hetek 
óta húzódó krízisének méreg fogát. /. Ismeretes, 
hogy a liegnum .Marianum plébánosává a fő
város közgyűlése Ortvay Rezsőt választotta 
meg a régi adminisztrátorral. Halász Háltál 
nemben, amibe az egyházközség híreinek tú l
nyomó része nem akart belenyugodni. A kínos 
ügyből, amelynek hullámai fölvoöulásókban, 
doputációjárásban és tiltakozásokban csaptak 
ki. nagyon nehéz volt kiutat találni, mert 
Ortvay megválasztása mindenben megfelelt a 
törvényes kellékeknek. Az u.j plébános ellen 
egyházi szempontból sem lőhetett kifogást 
emelni, az egyházi felftöbbség viszont a hívek 
kívánságának is szeretett volna eleget tenni.

Hreycr államtitkár utódának kinevezésével 
most azután elintéződik ez o kérdés is.

Breyer _ helyére ugyanis Madarász István, 
a lipótvárosi Bazilika plébánosa kerül,

mégpedig a szokástól eltérően nem osztálytaná
csos i, hanem mindjárt miniszteri tanácsosi 
ranggal. A hercegprímás a lipótvárosi plébá
niára. első helyen Ortvay Rezsőt fogja, jelölni, 
aki mint káplán hosszú ideig működött a Lipót
városban s az ottani hívek között nagy nép
szerűségnek örvend. Ha megválasztják, ami 
bizonyosra vehető, akkor igy

Ortvay lesz a bazilika plébánosa 
és megürül a Regnum Marianum plébániája, 
amelyre most már akadály nélkül megválaszt
hat jók Halász Pált, annál is inkább, mert a fő
város közgyűlésének legutóbbi döntése egyál- 
i-.lár. nem irányult az ö szemé y j ellen, hanem 
csupán Ortvay régebbi érdemeit akarta jutal
mazni.

7
60.000 pengőt veszített.

Általában azonban szerencsével játszik, a na.pi 
forgalom: 15—20M0 pengő. Itt — hogy a rende
letnek is eleget tegyenek — nem tartanak hiva
tásos krupiéit, hanem két fiatal pincér krupiroz. 
Csak a szomszéd házba, a 41-be kell átmenni, 
hogy újabb kártyabarlangot találjunk. A neve: 

Erzsébetvárosi Egységes Polgári Kör.
Éppen vasárnap választotta elnökévé Moscr, 

Ernő képviselőt. A játék, amelyben nők is 
vészt vesznek, rendszeresen reggelig folyik. \  
belügyminiszter tehát

nem fojtotta meg a kártyaklubokat és a 
hazárdjátékot.

Ha gondoskodnának a rendelet betartásá
ról. ez sok tekintetben javítana a hely
zeten. A kártya rendeletet azonban a klu
bok kilencven százalékban nem tartják be: 
pinkát szednek, krupiéét tartanak és sok 
helyen a 2 órai zárórát is túllépik. A. Reg
gel munkatársa akadály nélkül be tudott jutni 
minden pesti klubba, holott a rendelet szerint a 
belépés szigorúan csak lagok részére van meg
engedve. A kíséretünkben lévő régi kártyásnak 
egyetlen intése és kézmozdulata elég volt ahhoz, 
hogy az ajtó megnyíljék. Ez a kézmozdulat az 
volt, hogy

jobb kezének hüvelyk* és mutatóujját össze
dörzsölte.

mutatva a klubok illusztris vezetőségének, 
hogy .,pénzes embert hozok". (h. i.)

A  R e g g e l v a s á rn a p i  r a z z iá ja
megállapította, hogy a pesti kártyaklubokban vígan 
folyik tovább a tiltott hazárdjáték, — a belügy

m iniszter rendeletével is játszanak
A pinka, a krupiék és a slepperek épp úgy virulnak, mint azelőtt, 
mert senki sem gondoskodik a rendelet végrehajtásáról. — Az egyik 

klubban vasárnap még együtt ült a szombati tabló
(A Reggel tudósitó jóléti.) A belügyminiszter 

nj kártyarendelete július 1-én lépetl életbe. A. 
nagyközönség, amely csak azt tudja, hogy a 
sorozatos razziák il lő i az időponttól kezdve 
megszűntek, azt következtethetné, hogy a kár- 
tyarerxlelet egy csapásra megszüntette Buda
pesten a hazárdjátékot ós a pesti detektívek, 
ha kártyást akarnak látni, kénytelenek le- 
róndulni Siófokra, mert Pesten nincs alkalom 
a razziára. Nem igy van! A Reggel munka
társa végigjárta az ismeri budapesti kártya- 
klubokat. hogy megállapítsa, mennyiben válto
zott a helyzet a kártyarcndelet óta. hogyan 
hajt jól; régre és egyáltalán végrehajtják-e a 
rendeletét? Vasárnap délelőtt indultunk el 
uhuikra cgv régi pesti kártyás kalauzolásával, 
aki fői világosi tol 1 arról, hogy

a legtöbb klubban vasárnap már a kora dél
előtti órákban megkezdődik a játék.

A belügyminiszter rendel •■te tudvalevőén meg
tiltja a pinknszedest. a pinkabérlönci;, krupier- 
nek, hivatásos fölhajtóknak: a „sleppcrck'-nrk 
alkalmazását és a játékban. rátét részvét el f szi
gorlóm i .sale a klubnál; választmányi ülésen fö l
vett tagjai számára engedélyezi. Mindjárt az 
első helyen megállapító!íuk. hogy a nénidéinek 
egyetlen egy nőni iái sem tartják be. A 

Husiparosok Sport Clubjának
Andrássy-ul 61. sz. .alatti helyiségében vagyunk, 
pdakiinn égetően siit a nap, az emberek mene
külnek a városból. |t<. ;i terem fülledt melegé
ben. 30- ’.a ember üli és állja körül az asztali. 
v,,gy nő is vau közöttük, a férfiakat azonban ez 
uein /.ímmiírozza. nag\obbvészt ingujjra vannak 
vetkőzve, ( honiul játszanak, két tablónál egy
szerre. fit)— 1 (Ml pengős bankokat látunk, de este 
nagyobbak a tétek.

Szombat délután 6 óra óta folyik a játék,
amelyet Farkas nevű közismert krupiéi* vezet. 
Szorgalmasan és teljesen nyíltan szedi a pin
káiképpen úgy, mini a rendelet előtt, lvz most 
egyike a logvirág/óbh kluboknak, amit annak 
ls köszönhet, hogy állandóan nyolc-tíz slep 
Perrel dolgozik, A legiiagvobb játék fi Teréz 
■körni 40—42. szám alatti

Terézvárosi Társaskörben

szakításával éjszaka 2 óráig fog tartani. A 
2 órai zárórát betartják. A krwpier azonban itt 
sem hiányzik. Róna. Jenőnek hívják. Vasárnap 
délelőtt ezerpcugönél magasabb összeg nem 
volt. a bankban, do mondják, hogy egy ismert 
könyvkereskedő, aki fiz év óta a Terézváros 
egyik legnagyobb játékosa, a napokban 

hatezerpengős bankkal „ment haza".
A Terézvárosi Társaskörnek sok vidéki ven
dége van, aki este megérkezik, éjszaka 2 óráig 
kártyázik és azután az első vonattal hazauta
zik. Kora délután folytatjuk a razziái: első 
utunk most az

Artista Clubba,
Király utca 82. szám alá vezet. A sok rendőr
ségi razzia után most kicsiben megy itt a jó 
ié/;. A vezetők azonban megnyugtatnak, hogy 
erélyesen folyik a szer retekedé* és a klub

rövidesen régi fényében fog ragyogni.
A tablónál egyébként sok a nő. hallatlan izga
lommal rakosgat jók föl az 1 és 2 pengőjüket, 
a pinkát itt is nyíltan és zavartalanul szedik. 
Két percnyire van innen a Hegedűs Sándor
ul cn i>. szám alatt a

Magyar .Nemzeti Filmegyesülct.
Elnök: Pékár ( iyuta. Ebben a helyiségben volt 
azelőtt a Fővárosi Társaskör, ahol hóna pokol1 
át takarítani sem lehetett, mert egyetlen percre 
sem szakadt félbe a játék. Most chemint ját
szanak .V lo pengős bankkal, pinkát nem szed
nek. csak / pengős helypénzt és az egyesület 
pénzügyi egyensúlyát úgy akarják megőrizni, 
hogy a tagokat szigorúan f  öt szédít jók a tagdíj- 
hátralékok megfizetésére. Gyerünk tovább!

Józsefvárosi Futball Club,
Német utca 10. Ezelőtt lladviseltek Clubja né
ven hírhedt hely volt. kofák, utcaseprők ját
szották el itt a párezer koronájukat. Most ..ni- 
vésablé' lelt. Ili láttuk a legkisebb zsetonokat: 
f ét pengős értékűek. \ falon gépírásos hirdet
mények: ..A klub tagjai vem lehelnek sze
rencse jót ékért elitéit (gyének.". — „Ékszerre 
pénzt nem szabad kölcsönözni." A klub

1 pengős menüt hirdet.
H.Mk. amely tudvalevőén az egységes párt 
f'g*\'c alatt működik. A játék vasárnap délelöit 
!"  órakor kczdénlötl és az egyórai ebédidő meg-

Péflzbeszedő
[Ptjgdijfts vagy óvadékkal rendelkező, ki a 

p2?ti piacot jól ismeri, a z o n n a l  
■ O ly e te t lB * .  __ Ajánlatok „Pénzbeszedő" 
■lengére A  Baggcl kiadóhivatalába kéretnek

Este az F r i Kaszinóba vezet az első utunk. 
Erzsébet-körül 43, ezelőtt itt volt a Filmklub. 
Itt bakkot játszanak. Ez az egyetlen hely Bu
dapesten. ahol divatban van a „baue ouvert": 
minden tét korlát tanul áll. Nemrégiben a bérlő
nek peches szériája volt. néhány nap alatt

L e e n d ő  a n y á k ,  v i g y á z a t ?

Gyermekkocsi n m s s s a“ «* ■m v m m w v w *  o lp u B J s tlth n tftt ln  nRBKVJflH Vl> Anilrássy-ul 38. sz.n Párisi Aruhnzzol sznmben

Vasárnap tovább pusztított 
a konstantinápolyi tűzvész

Konstantinápoly, julius 29.
(A  Reggel tudósítójának távirata.) A nagy 

tűzvészt, amely a, város egyik legnagyobb ne
gyedéi már úgyszólván porig hamvasztotta, 
vasárnap estig még mindig nem sikerült elol
tani. A tűz immár két nap óta tart és 1901 óta 
nem volt a városban ilyen nagy tűzvész.

r d lo r n !

amna
AéÁ/udUft t !

JANINA CLUB hüvely....................
JANINA CLUB hüvely, 200 drb 1 do

bozb&n..............................
JANINA EXTRA hüvelykülőnlegesBég,

I dobozban ........................... ..
JANINA PARAFAS végű hüvely . . .
JANINA l-es hüvely, vékony..........
LE MARCHAND aranyvégü hüvely ( 
JANINA PAPÍR M i m n n i i !

100 drb 30 fiU

50

. 200 .. 100

. 100 40

. I0O 30
, 100 „ 40
1 60 lap •
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Ezüst napsütésben
Bámulom. hogy indul 
Hogy száll lefele 
Em iit is, amott is 
A fa levele.

Mint az új pillangó 
Ijed ez, haboz,
M int a ballerina 
Fordul, hajladoz.

Mint. a szökött csillag 
Rézsűt úgy inai,
Mint hó hull december 
Lágy álmaival.

Ezüst napsütésben 
Havaz az arany.
Boldog az én lelkem 
Vagy boldogtalan?

rA  veréb, a cinke 
Hová tűnhetett,
Szellő se zavarja 
A szent ünnepel.

A sóhajom én is 
Úgy tartogatom,
Nem merek moccanni 
Ezen a pádon.

Szép Ernő

Propaganda-minta
— írta  Nagy Endre  —

Európát járván, sokszor volt rá alkalmam, 
hogy hotelek halijában múzeumokkal, vúros- 
látkópekkel, műemlékekkel torkig rnegzabálva. 
azzal a halálos, görcsös unalommal turkáljak 
a polcokon, amely a legvénebb ujságpéhiá
nyoktól, a legszürkébb reklámiratoktól, a leg
szárazabb fürdöprospektusoktól sem riad 
vissza. Jgy akadtam rá azokra a ilelkeshangu 
nyomtatványokra, amelyekkel a magyar ide
genforgalom hivatalos irányítói ajánlják 
Magyarország szépségeit a nagyérdemű ide
genek nagybecsű figyelmébe. És így kellett 
tapasztalnom, hogy ez a hivatalos propaganda, 
nem jó utón halad; a mesterséges csoportosí
tásnak, a retusált fényképeknek, sőt a. rajon- 
góan túlzó rajzoknak cselfogásait fölhasz
nálva, Magyarországot mint a nyugati civili
záció színvonalára növekedett országot ipar
kodik bemutatni a. külföldnek. Holott, ha gyá
rakról. hotelekről, vasúti gócpontokról, áru
házakról, színházaikról, mulatóhelyekről, mú
zeumokról és a Baedecker egyéb könyörtelen 
programpontjairól van s.zó, reménytelenek az 
esélyeink a roppant versenyben. Inkább aján
lanám ezt a fajta propagandairatot az illető 
kés körök figyelmébe:

Balaton
Platten-See — Lac du Balaton 

Laké of Balaton
Magyarországon, tehát még a geográfiái ér

telemben vett Európa területén van ez a cso
dálatos édesvízi tó, amely kétiránybau *a ten
ger végtelen horizontjával gyönyörködtél, a 
másik kétiránybau pedig kialudt miniatűr tűz
hányók változatos gyűjteményét sorakoztatja 
föl.

E ló partjain nincsenek kaszinók márvány
ba! lusztrádos tér rászoktál, sem kileiicenielel.es 
Palace-hotclck dancingokkal, jazz-band-ekkel, 
minek folytán szenzációs látványossággal szol
gálnak az európai ember számára. A legtöbb 
helyütt vad prérik terülnek el a partokon, egy- 
egy festői tömegű topolyafával, amelynek ár
nyékában hasalva fújja furulyáját ( tiline- 
rjucau) a tehenek pásztora (goullache). Itt van
nak roppant kiterjedésű nádasok is, amelyek
nek vadvizeiben megszámlálhatatlan tömegű 
vizimadár tanyázik. Az utasnak módjában áll, 
hogy a kellő óvatosság mellett a durvákul, bí
biceket, tanulmányozhassa. Akik pedig a vadá
szat kedvelői, Itt szabadon tölthetik kedvüket. 
Megjegyezzük, hogy e vadvizekben krokodilo
tok és egyéb veszedelmes állatok egyáltalán 
nineseuek. Azok a fekete bivalyok, amelyek itt 
meglehetős sűrűn találhatók a Balatonban, ma

Isőrendii férfi fehér vászon félcipő
b/u-na börrliMzel 39-41-ig lfl*ÖO pengő. -  Kapható: 
uauernél/) jjudapcet, Jókai-utca (volt Oyór-utoo)

már teljesen meg vannak szeliditve és háziálla
tokként szerepelnek.

A benszülöttek többnyire sárból épült és 
szalmával födött kunyhókban laknak, amelyek 
pontosan megőrizték az ősember Ízlését és így 
megbecsülhetetlen tanulmányanyagot szolgál
tatnak azok számára, akik Herbert Spencer 
módszerével kutatják az ember fejlődésének 
vonalát. E nép primitív életformái között is 
azonban rendkívül barátságos és intelligens.

A  kialudt vulkánok lejtőin kitünően miveit 
szőlőkertekben a világ legjobb borát termelik, 
amelyek olcsó áron kaphatók a restaurantok
ban (Tscharda). Ugyanitt magyar tziganc-ok 
játszanak és e helyiségeknek megvan az az 
előnyük, hogy az estélyről)a nem kötelező.

*

E szöveghez illusztrációul Mészöly Géza 
festményeit kellene mellékelni. Sem mi esetre 
se volna szabad a balatoni hotel- és eszplanád- 
paródiák fényképeivel tetszelegni. Boglár 
mellett van egy kis téglagyár, amelynek 
kéménye úgy füstöl, mintha ő volna a Saar- 
medence. Nos. a bogiáriak vigyáznak, hogy 
az a kémény rajta legyen az anzikszkártyáju- 
kon. Hadd lássa az a német, hogy azért itt is 
van gyáripar.

— Rákosi Jenő csütörtökön érkezik  haza, Bu
dapestre. Parisból jelentik; Rákosi Jenő szom
baton délután Parisba érkezett és a Hotel Con- 
tinentalban szállott meg. Holnap utazik tovább 
Budapest felé, szerdán Becsben megpihen és 
csütörtökön délben érkezik Budapestre. Rákosi 
Jenő egyik pesti meghitt barátja vasárnap le
velet kapott nagy publicistánktól, amelyben 
többek közt ezek a sorok foglaltatnak: „Mesés 
napok voltak. Belenéztünk az emberekbe es 
beszélgettünk érdekes dolgokról. Múltról, je
lenről és jövőről. Kőd most nincs Angliában, 
tehát láttunk is világosan... Magamról azt 
mondhatom, hogy csodálatra méltó dolog, de 
csak fáradtságot sem érzck.“

— Vásárnál) hajnalban megint ok nélkül hívlak 
kJ a tűzoltókat. Az elmúlt héten négy Ízben vonul
tak ki a tűzoltók teljes készültséggel s utóbb ki
derült, hogy a tűz csak vaklárma volt. A sorozatos 
lelkiismeretlen kihívást bejelentették ;i rendőrség
nek annál is inkább, mert megáll apitolták, hogy 
mindannyiszor ugyanaz a férfihang jelentette tele
fonon az állítólagos tüzet. A rendőri nyomozás 
azonban eddig semmi eredménnyel nem járt. sőt, 
mialatt a detektívek kutatják n tettest, az illető 
vasárnap hajnalban ismét kihívta a tűzoltóból. ez
által a Calvin-térre. A rendőrség és a tűzoltóság 
teljesen tehetetlen ezzel a haszontalan Iréfaesináló- 
val szemben, mert autómatalelefonl használ, én igy 
nem tudják megállapítani, hogy honnan beszél.

— Sast nemzenek a sasok... A napokban a 
Sasok vezértanácsülést tartottak, amelyen egy
hangúan elhatározták, hogy dr. Búr got h Gyu
lái, volt táblaidról, jelenleg gyakorló-ügyvé
det — a sas-mozgalmakban kifejtett tevékeny
sége jutalmául — diszsassá választják. Az ün
nepélyes beiktatás a közeli napokban történik 
még, amikor a vezetőség összehívja az összes 
sasokat és lelkes külsőségek keretében fogják 
Surgoth ügyvédei diszsassá fölavatni.

— A halálon földvári Anna-hálon az előkelő kö
zönség vasáriul) reggelig mulatott. Halálon földvár 
ahhoz a 2—.'I fürdőhelyhez tnrtozik, amelyeket a 15a- 
Iftton ezidri rossz konjunktúrája megkímélt. Föld
várnak _ régi. előkelő törzsközönsége van. amely na
gyobbrészt, liiven kitöri kedves fürdőhelye melled. 
A tradíciókhoz híven szómba! on este Itirlo llók  meg 
Halálon föld n ir híres sluna-báljál. A nagy szánni nri 
közönség kitünően mulatott n bálon, amely csak va
sárnap reggel ért végei. A fürdő telep nevében dr. 
Táncsics István igazgató üdvözölte u hál közönsé
gé). A táncol Pongrácz grófnő nyitotta meg Széche
nyi Pál gráffal. Ili adjuk az Anna - bálon meg
jelentek névsorai. Asszonyok : levelei;') Mol
nár (1 nszl á vné, bőiéi Jlinl iii/áuszl;i/ Dezsővé, Papp 
.írnád né, Iferresbaeker Arpádué, lloboz József né, 
(láspárdy lüentérné, lligó /Ufómné. Untai/ Károlyné, 
1 fis. James WoodwuhI < London). I 'r  József né, vitéz 
Tóth Lászlómé, dr. Hayer Anlulné, Bauer Józsefné, 
dr. liaiiseli Zoltánná, dr. dóidon Hóberlné, dr. Kain 
/libériáé, IVájdiIs Uyöryyné, llam rrli Imrémé, Dob
ra wi Is Lajosné, Mrs. (Inenlher <London), dr. Sár
kány Lajosné. br. Avdvémyi Lajosné, Pclrovits l 'i- 
dorné, l'ass Bélámé, Baseli Ida, llárz (lyörayné és 
családjuk. Leányok: Papp Jolán, Papp Cilii, leve. 
leld Molnár Lilly, br. Buduyánszky Anna, Doboz 
Ella, (iáspórdy Bella, Farkas Kata, I ’r Olga, (,'ultim  
Erika, (iáspárdy Sárika, (láspárdy Marira, Wajdils 
Bnby, Rigó Baby, Zopusony Erzsébet, gróf Szagán/ 
Erzsébet.

— Halálozás. Siófokról jelentik: Vasárnap délután 
temették el nagy részvét mellett Freud Im ié  
gabonakereskedőt, a Iínlntouvidéki Takarékpénztár 
elnökét.

Székrekedésnél,
emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vérlód ni ásók
nál, fejfájásnál, álmát lanságnál, általános rosszul- 
létnél igyunk reggel éhgyomorra 1 pohár természe
tes FERENC) .JÓZSEF keseriivizet. A belorvosi kli
nikákon szerzett általános tapasztalatok szerint, a 
FERENC JÓZSEF víz az 'ideális hashajtó minden 
jellemző tulajdonságút, egyesíti magában. Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlctek- 
bcn.

— Vasárnap kihallgatták n Rókusbán a. 
Tüzér-utcai rablótámadás tettesét. Vasárnap 
délután a két órát jelző csengetésre egyszerre 
benépesülnek a Rókus-kő uh az folyosói. Min
denkihez érkezik látogató, csak egy emberhez 
nem jött senki. Ez a beteg — a második eme
leten a 48-as kórterem •>. ágyún fekszik — 
llerzog Nándor, a Tüzér-utcai rablótámadás 
hőse. Betört a lakásba, a házikisasszony totten- 
értc. bírókra kelt a leánnyal s amikor látta, 
hogy nem menekülhet, haláiitékonlőlle magái. 
Egyik szeméi teljesen, szét roncsol la a, golyó. 
Most itt fekszik, feje csupa vatta és géztömeg. 
Roppant fájdalmai vannak, szeretné, ha hagy 
nák meghalni — mondotta. A Heggel tudósító
jának, aki érdeklődött sorsa felől. És elmon
dotta, hogy amikor iskoláit elvégezte, már 
háború volt, bevonult katonának, tartalékos 
tiszt lett, fogságba esett, négyévi fogság után 
jött haza. Mint tisztviselő nem kapott állási, 
elment munkásnak. De később munkát sem 
kapott. Három hónap óta minden nap bejött 
Pestre, minden nap hiába. Végül is odakerült 
a Tüzér-utcai házba, hogy olt raboljon.

— A revolverrel — mondja^— nem akartam 
én ölni, csak meg akartam ijeszteni a leányt, 
azt hittem, elszalad és én elmenekülhetek. 
Ehelyett rámtámadl. dulakodtunk, egy lövés 
sel talán meg menekülhettem volna, de ekkor 
elzártam a fegyvert, hogy véletlenül se sül
hessen el. így csukta rám aztán az ajtót. Ez 
volt a legremesebb: ekkor ébredtem tudatára 
annak, hogy rabló vagyok. Aztán nem tudom, 
mi történi, főbelőttem magam... Most csak 
azl szeretném, hagyjanak meghalni.

Két napig élethalál között lebegett, kihall
gatni sem leheteti, az orvostudomány azonban 
megmentette életét, vasárnap egy rendőr- 
fogalmazó már ki is hallgatta llerzog Nán
dort.

Gróf Keglcvhh Paláét nem lőhet megbírsá
golni azért som. lm mint tanú nőm jelenik meg a 
tárgyaláson. Gróf Keglevieh Ibiinél annak idején » 
büntetői ör vény szók límyzell.-tan ácsa 400 pengő
pénzbírsággal sujlolla, mert ismeretes ügyének tár 
gyalusára — ahová inint tana volt beidézve — nem 
jeleni inog. A pénzbüntetés ellen Keglovich Púiné 
ügyvédje fül folyamodéul jelenten be a táblához, 
amely el is törölte a bírságot, kimondván, hogy 
a grófné elmebetegsége folytán szobád a kara le. Ih a - 
/árazásának nem ura. igy lehal vem lehet öl meg
bírságolni azért se, ha mini Imin nem jelenik meg 
a tárgyaláson. TIa egy elmebetegnek — mondotta 
ki a tábla — nincs akarata és nem büntethető azért, 
amit elkövet, akkor lehetetlen felelősségre vonni, 
sőt megbüntetni azért, ha valamit nem tesz meg.

— A Dunába fulladt, vasárnap egy fogtechni
kus. Vasárnap délután egy kétségbeesett 
fiatalember jelentette a. szentendrei, Duna- 
ágnál cirkáló rendőrnek, hogy vele együtt 
fürdőt! Rcisner Árpád 21 éves fogtechnikus, 
aki hirtelen görcsöl kapóit és elmerüli a víz
ben. Rcisner Árpád holttestét késő estig nem 
tudták megtalálni.

— Paris nem nagy jövőt jósol Koroscc. kor
mányának. Parisból jelenti A Heggel tudósi
lója: Politikai körök nagyon pesszimisztiku- 
san ítélik meg az aj jugoszláv kormány hely
zetéi és nem hiszik, hogy Ha dics nélkül Körö
sre kormánya megállhasson, különösen, ha dű
lőre. akarja vinni a nettunói egyezmény kér 
dósét.

— Olvasóink figyelmét fölhívjuk lapunk mai szó ni , « ■ ' 
megjelöli!- „Nagy kalapvásár'' .kordc'ü hiirlolésro. amely 
hen Nagy Ferenc jóhiniovii kain.',Kismester (Múzeum 
kő'i)l ‘!l tnllwdnio/oll raktárának < -iikkentőse réljábé! 
a legkiválóbb világmárkáin pynl /ni kalapokat már U 
pengőtől kezdve óriási vií.Uis'aI fik Imii 20 napon vásár kere
tében árusítja, amely e hó .'10 án veszi kezdetéi.

TUNGSRAM RÁDIÓ
MEGJELENT A  VILÁG LEGKITŰNŐBB 
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__ Fellázadtak a politikai fo glyo k  több spa

n y o lo rs z á g i börtönben. Parisból távirato,zza 
/ Reggel tudósítója: Ortega, a spanyol emberi 

logokat védő liga titkára levelet intézett az 
JQeiivTe“-hez, amelyben közölte, hogy a spa
nyol kormány az állítólagos összeesküvés le
tartóztatottjai közül 1752-őt szabadonbocsálott, 
\ letartóztatottak 13 napig teljesen el voltak 
y.iirvn. a külvilágtól. Különböző börtönökben, 
j'‘ry ;i sansell) astianibati és a sa.rago.ssaibán 
zendülések voltak. Az összeesküvés vádját a 
panyol rendőrség találta ki és azt csak Spa

nyolországban hiszik el.
_  Agyrázkódást szenvedett egy asszony, akit az 

eltévedt futbaUlnbda fejentalrtlt. Vasúrnun délután 
;i lágymányosi strand melletti réten néhány kirán- 
,j„ló "fui,hallózással szórakozott. Arra halodt, Kraj- 
rsovics József né, aki n Práter-utca 3(5. számú báz- 
i ;,ii lakik. A  futballabda véletlenül Krajesoviesnét 
/rjen találta, mégpedig oly erővel, hogy agyrázkó- 
dóst szenvedeti. A  mentők a Rókusba szállították.

Rádiós jobban van. Zágrábból jelentik: 
rindics ístván állapota vasárnap javult, hőm ér
séklete 27.3 fo k ra  sü llyed t, árverése is alábbha- 
i:yott és ma már nem  ha la d ja  tú l a 100-at. A 
paraszt-demokrata koalíció képviselőtagjai 
szerdán ü ln ek  össze, hogy leszögezzék állás
pontjukat a belgráldi szkupstinában hozandó 
l örvényekkel szemben. A  paraszt-demokrata 
koalíció tagjai ülésüket a ré g i  h o rv á t képviselő - 
házban tartják meg. Bizonyosra veszik, hogy n 
szerdán összeülő értekezlet a szkupstina  tö rv é 
nyeit érvényte len eknek  fo g ja  n y ilv á n íta n i.

Egy autóbusz tizenöt angol utassal nekiment 
egy vonatnak. Páriából táviratozzn, A Heggel tudó
sítója: írun  közelében egy autóbusz, amelyben 
Iizeliöt angol iilt, nekirohant egy vonatnak. Az 
autóbusz fiit fordul! és kigyulladt. Egy 17 éves 
leány bcnnégelt az autóbuszban. A  többi utas mind 
sn lyosan m cg sérii l f .

— Becsben nincs tífuszjárvány. Becsből je
lenti A  H eggel tudósítója: Becsben az utóbbi 
napokban p u s z ii tó  tífu s z já rv á n y  h ire  terjedt 
el. A hivatalos körök szigorít vizsgálatot indí
tottak és megái lapították, hogy a híresztelé
sek alapja két hónap előtt re nyúlik vissza, 
amikor a .17. kerületben valóba ti tö rté n lek  
! ifuszesefrk, am elyek  közü l k ilen c  ha lá lla l 
eéyzodötf. A .járvány elterjedésének oka egy  
majorság volt, ahonnan beteg á lla to k  te jé t 
hozták, fo rga lo m b a . A  járvány továbbterjedé
séi azonban hamarosan sikerült megaka
dályozni és a. legutolsó betegeket jnnius végén 
gyógyul ta.n bocsátották el a kórházakból. 
Jelenleg egy etlen  tifuszeset. sincs.

— Vasárnap Rákospalotán összeütközött két autó, 
négy utas megsebesült. Daruba Antal pestújhelyi 
hérantót.uinjdonos B. 35—243. számú teherautójával, 
amelyet, maga vezetett, vasárnap délután Hákos- 
paloiáv. elütötte Lanyer Karoly IL 24—ÍSj. szánni 
taxiját, amelyben négy utas ált. A soffőr, Kurz 
János kivételével az autótaxi valamennyi utasa 
könnyebb sérülést, szenvedett. Lukács Árm in  és Tűr 
Ervin kereskedők az üvegszilánkoktól az arcukon 
sebesültek meg, Német Lajos ugyancsak az arcán 
szenvedett zúzód ást, Danlu An tahiénak pedig a jobb 
lába sérült meg.

— Pilsen mellett lezuhant egy röpülőgép, két 
utasa súlyosan megsebesült. Pilsenböl jelenti 
A Heggel tudósi tója: Vasárnap délelőtt a 
pilsen-boryi röpült éren felszállóit a nyugat- 
csehországi Aero-klub egy gépe. hogy Maricn- 
badba röpüljön. A gép körülbelül 100 méter 
magasságban megfordult tengelye körül és a 
pitseu-t iscusteini rusut vonal úttestére zuhant. 
A szerencsétlenség láttára az Aero-klub alkal
mazottai több katona kíséretében a röpiilögép 
alatt fekvő pilóták segítségére siettek s nagy- 
mdiezrn kiszabadították őket. \ pilóta és ki- 
M-rőjc súlyos sérüléseket szenvedett. A repülő
gép nősen megsérült.

— Elütött egy cgylovas kocsit vasárnap n pest
újhelyi körvojint. IVntujlicIy közelében a körvasút 
vasárnap elütött egy egylovas fuvaroskocsit. A  
vonat a fuvnroHkocsit, amelyen Sanrr György tulaj
donos és felesége ültek, két száz méternyire magával 
l'iirrolla. A ló kiszenvedett, a két. utasnak azonban 
1 -odálatosképen alig történt baja. A rendőrség elő
állítottá fíékásy Gusztáv vonal vezetőt, aki azt va l
lotta, hogy ő többször is jelzést adott a kocainak, 
■ ■melyet szabálytalanul hajtottak. Mivel a szem- 
a m i; is igy vallottak, a rendőrségről elbocsá
tották.

— Vizbefult egy motorcsónak kilenc utasa.
Ősiéből Rívirníozza A Heggel tudósítója: A 
IA'sfer-fjordban egy túlzsúfolt motorcsónak 
i'uvik gőzhajó sodrába került; és fölbortdl. Uta- 
N'ii közül Jcil<*n\C(\n a vízbe fulltak,

•Szobatüz n Park-szanatóriumban. Vasárnap 
'--te telefonon értesítették a tűzoltóságot, hogy a 
l’nrk szanatórium egyik szobájában tűz támadt. A  
"legek észre sem vették, hogy tűz van az épület.- 

l f'n, mert n füst a legfelső emeleten a szobalányok 
egyik szobájából tört elő. A  V I. kerületi és a köz
ön t i tűzoltóság, amely a liivásra gyorsan kiórke- 
/|,H. pár perc alatt e lfojtotta n tüzet, amely való- 
sz mii lég egy eldohott gyű lnszá Mól keletkezhetett.

V siófoki ál Magyar lllrliipirók Egyesll letérő! közöli 
liiilositiisunkbnn nyilván tolefonncszélgetr* okozta félre- 
1 rlé« alapján azt irtuk, hogy n pinkatue. siófokon u 
batlhyány-utrn 10. számú házban működik. Ezzel szem- 
l"'1' Siófokon n Hnltliyátiy-ulen lti, számú házban 
Iáimba)/ Sándor penziója van, ahol soha semmi félő 
kértynklub nem működött. Az nlhlrhtpirók a Batthyány-, 
"bn 2, színin, Braun-félo villában tanyáztak.

Ma már Igazán szégyen, ha 3n/kásumkban sv&bhogúr, 
úszni vagy hangya tájolható, mórt. hiszen köztudomású, 

!l ,.Pct)ns“ Hvábpor forgalomba került, ogy- 
v i  • woRezalxululliat mindcu háztartás, luiikcly vagy 
ífUcUir ©* ártolmaa férgektől,

E§y meggyilkolt kisfsy holttestét kiásta 
a kutya vasárnap éjszaka Pesterzsébeten

Letartóztatták a kisfiú anyját, aki bevallotta, hogy egyetlen  ökSl. 
csapássa! ölte m eg gyerm ekét

(A  Reggel tudósítójától.) Vasárnap este 
megdöbbentő gyerinokgyilkowöágot fedezett föl 
Pesterzsébeten — egy kutya. A  Bácsku-utcu 
33. számú házban történt, hogy este 10 óra táj
ban a ház tulajdonosnője, Ortinai Mihályné 
gyanúsnak találta házőrző kutyájának folyto
nos ugatását. Ortinai né kiment az udvarra s 
okkor látta, hogy a kutya a kertben egy he
lyen dühödtem kaparja a földet. Odasietett és 
nagy megdöbbenésére

a kutya egy ö— 8 hónapos kisgyermek ken
dőbe csavart holttestét kaparta ki a 

földből.
A  háziasszony sikoltozására kifutottuk a la
kók is, hamarosan odahívták a közelben posz
tóié rendőrt, aki aztán telefonon értesítette az 
esetről a budapesti főkapitányságot. A  köz
ponti ügyeletről azonnal detektiveket küldtek 
ki a helyszínre, ott azonban ekkor már tud
ták, hogy ki a gyilkos:

a házbeliek a kis halottban ráismertek a 
házban lakó Nagy Róza gyári munkás

leány Zsiga nevű kisfiára.
A gyilkosság hírére a késő éjszakai órákban 
izgatottan gyűltek össze a környék lakói az 
Ortinai-húz kertjénél, ahol a gödörnél várták 
a rendőri bizottságot. A  házbeliek elmondot
ták, hogy Nagy Háza néhány nappal ezelőtt 
azzal távozott el ott honról, hogy a kis Zsigát 
kosztba adja egy ismerőséhez. A detektívek 
ét fél felé megtalálták Nagy Rózát, aki tőrei
déi m esen bevallotta, hogy

kisgyermekét a fejére mért egyetlen ököl
csapással ölte meg,

mert nem tudta eltartani s mert a gyerek gá
tolta abban, hogy munkát vállalhasson. A ház- 
belieknek csakugyan azt mondotta, hogy a gye
reket elhelyezi egy ismerősénél, de amikor el
indult vele, a gyerek már halott volt. Késő éj
szaka visszalopódzott a házhoz, a holttestet el
ásta a kertben — arra nem gondolt, hogy a 
kutya ki fogja'kaparni. A  szerencsétlen gyer
mekgyilkos anyát — aki csak 22 éves — vallo
mása. után a rendőri bizottság letartóztatta, 
majd a detektívek behozták a főlcapitánysánm

— Megtámadtak az Orczy-uton egy magán
tisztviselőt. Az Orczy-uton — amelynek kör
nyékén elég gyakoriak az éjszakai támadások 
— vasárnap éjszaka ismeretlen alakok meg
támadták Szaplonczay Lajos magántisztvise
lőt, aki az örönivölgy-utca 28. szám alatt lakik. 
Szaplonezayt a támadók hát beszúrták. A se
besült fiatalembert a mentők a Rókusba vitték.

Vasárnap, Jaurés meggyilkolásá
nak évfordulóján béketüntetések 

voltak Franciaországban
Paris, július 29.

— Kolumbiában kiraboltak egy expresszvonatot 
és öl utast megöltek, buszát, megsebesítettek a ban
diták. Buenos Ayrésből jelenti .1 Heggel tudósítója: 
A kolumbiai Tuluáimii handilák támadlak meg egy 
expresszvonatot. Az mosok közül ötöt megöltek es 
húszat súlyosan megsebesítet 1 ck. A nagy 'zűrzavar
ban magukhoz ragadták a postakocsi, értékzsákjait, 
valamint az utasok értéktárgyait.

Lodzhan leégett egy nagy vegyészeti gyár 
és körülötte egy egész városnegyed. Varsóból 
jelenti A H egyi 1 udósilója: Vasárnap tűz tá
madt egy lodv.i míg;, vegyészeti gyárban és az 
ipartelep épülettől teljesen elhamvasztotta. A 
I iiz rettenetes gyorsasággal terjedt és a gyár 
körül elterülő városnegyedben óriási kárt oko
zott. A tűzvész során leégett egy kórház is és 
a betegek kőiül egy meghalt, sokan megsebe
sültek.

— .lövő vasárnap üres lesz Budapest! A balatoni napra, 
amelyet augusztus S-éu turlanuk inog, minden épkézláb 
ember h-u < / i k I'-strel. Az ezeriugu j emlezőhizoltság 
Ii,l/li mivt mer ! örnlciKiissnl és uiei/lcnptéssrl. várja a 
balatoni /top rés:/vevőit. Jegyek minden jegyirodában 
válthatók.

(A  Heggel tudósítójának távirata.) Jaurés ha
lálának évfordulója alkalmából Paul Bouncour 
egy népgyiiléscn beszédet mondott, amelyben 
méltatta Jaurés életéi és müvét, valamint azt 
az akciót, amelyet a háború ellen kifejtett. 
Paul Hon co-ur a hallgatóság tetszésnyilvánításul 

9mellett kijelentette, hogy folytatni fogja tevé
kenységét a Népszövetségnél, amely a békének, 
jelentős szerve. Pmil-Boncour beszéde után a. 
gyűlés résztvevői menetet alkottak és Jaurés 
emlékművéhez vonultak, amelynél Panni-Bon- 
cour ismét beszédet mondott. Az évfordulót 
az ország több más városában is megünnepelték.

— Három gazda egész termését fölpcrzseUe 
egy felrobbant- benzinmotor. Székesfehérvár
ról jelenti A  Reggel tudósitója: Bogotái Ká
roly zámolyi birtokán vasárnap délután c«ép- 
lés közben fölrobbant a. benzinmotor. Két szom
szédos házra is átterjedt a tűz és három gaz
dánál,: egész termese a fűz martaléka lett.

H&SY KALAPVAsAR I
jurrn® 3©—augusztus 20-ig bezárólag |

N e m z e t i S z in h á .t é p ü le té b e n )

® iü  darab kalap 
kerül eladásra

már 4 pengőért
a legjobb minőségű gyapjtikalapok és

12 pengőtől
Unom nyúlszőr, a legjobb márkák a üyukits, Habig, Borzaliuo, Ita, több német, angol, 
osztrák és francia gyártmánya, — a tőlem megszokott jóminőségii és a legnjabb divata 

kalapok kerülnek eladásra

Megnyitás julius 36-án, héttőn reggel 7 órakor
A kalapok jó minősége és olcsósága miatt előreláthatólag óriási forgalmat fogok lebonyo- 
litnui, azért kérem a n. é. vevőközönségemet, hogy már a reggeli órákban kezdjék szük

ségletük fedezését. — Nagyobb mennyiségben nem adok el,

K iváló tisztelettel

NAGY FERENC k a la p o t m a s t a r
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B akó  László m agas lázzal v ívódik
a  K éth ly -k lln ikán ,

de orvosai bíznak  erős fizikum ában
Látogatót nem engednek be hozzá, mert annyi vendége van, hogy 

egy vastag könyv m ár megtelt az aláírásaikkal
(A  Regnél tudósítójától.) Bakó László, aki- 

nek egészségi állapotáról szombaton este ked
vező jelentéseket adtak ki, a vasárnapra v ir
radó éjjel óta ismét

magas lázzal vívódik.
Vasárnap volt éppen egy hónapja, hogy a mű
vész beköltözött a Kéthly-klínika kertrenyiló 
csöndes különszobájába. A szoba ajtaját fele
sége és ápolónője azóta éber gonddal őrzi, hogy 
idegen tátogató ne zavarhassa a nagybeteg 
nyugalmát. A látogatók, akik közt elsőnek Si- 
rpőcz Jenő polgármester és Folkusházy alpol
gármester jelentkezett, csak abba a könyvbe 
Írhatják be nevüket, amely B. L. jelzéssel ál
landóan ott fekszik a klinika portásfülkéjének 
•ablakában. Vasárnapra

az első vastag látogatási könyv megtelt, 
másodikat nyitottak

fg ebbe irta be József főherceg nevét is a

ti tnui a.
— László már hónapok óla titokzatos eredetű, lá

zakról panaszkodott — meséli a művész felesége —, 
amelyek ellen hiába keresett enyhülést fürdőhelye
ken. Mégis fölkelt estónkint az ágyából és elját
szotta, szerepét a Nemzeti, Színházban, lázasan és 
meg-mericsukló erővel, mert hallotta, hogy a szín 
házban azt sugdossák, hogy nem is beteg és

nein akarta, hogy szimulánsnak tartsák.

Csak néháuy héttel ezelőtt jutott eszébe valakinek 
egy újabb orvosi konzíliumon, hogy a betegséget 
alighanem egy rossz fog okozza és ekkor csakhamar 
kiderüli, hogy egy évek óta lappangó foggrnnyedés 
már hosszabb idő óla fejlődő súlyos vennergezést 
okozolI.

A művész kezelőorvosai vasárnap este azt a 
fölvilágositást adták A Béggel tudósitójának, 
hogy Bakó Lászlót erős fizikuma remélhetőleg 
át fogja segíteni ezen a sulyos betegségen.

— Ma harminc éve halt meg Bismarck. A német 
birodalom első kancellárjának és legnagyobb állam
férfidnak nagysága nem. volt viszonylagos, hanem 
abszolút, mert az óriások birodalmában is óriás- 
számba ment volna. Jellemnek talán még nagyobb 
■volt, mint állam férfinak, meri meggyőződését szen- 
t.ebbnek és sérthetetlenebbnek tartotta, mini föl- 
kp it uralkodóját. És ebből sugárzolI ki tragikuma: 
már ól-holnapra kiadták az útját, mint valami tét
lenért cselédnek. Pedig csak az volt a bűne, hogy 
oly magasan emelkedett ki II . Vilmos egész környe
zetéből, hogy még a császár nyaka is megfájdult, 
amikor föltekintett az óriáshoz. De. tahin nemcsak 
Bismarcknak, hanem a mai Európának is ez a zse
nialitás lett a tragikuma, amely a franciákat Sze
ri ánhoz sodorta, a német államokat pedig egyetlen 
nagy egységbe forrasztotta. Ennek a szédületes kon
cepciónak megvalósulása, ránehezedett Európára és 
patologikus állapotot idézelI elő a népek, lelkében. 
Ha túlzás ás, de logikailag . megokolt a fölfogás, 
hogy a világháború a. .francia-porosz háborúval kez
dődött. A német erő, amelynek■ Bismarck volt . az 
erjesztője és megalapozója, feszélyezte a világ egy 
részét. Széjjelveri ék luH ezt az erőt és H ismar ek 
voltaképen nem i89U-bcn, hanem 1918-ban bukóil 
meg. Rémes vo lt! így  csak óriások, buknak m eg. . .

— Éjszakai rablótámadás a Közvágéhidnál?
(Vasárnap megjelent a rendőrségen Horváth 
József szigorló gépészmérnök, aki az Agyag
utca 117. szám alatt lakik. Elmondotta, hogy 
vasárnap hajnalban 3 órakor egy nőismerősé
vel együtt jött a Közvágóhíd vendéglőjéből. A 
•helyiérdekű vasút végállomásánál egy autó 
állott meg előttük, amelyből két jólöltözött 
férfi szállott ki. Egyikük a nőhöz lépett és így 
szólt hozzá: „Nagysád, jöjjön inkább velünk!'‘ 
Horváth felelősségre vonta támadóját, amire 
az háta mögé ugrott, lefogta karjait, társa pe
dig benyúlt a szigorló mérnök zsebébe és 
elrabolta 200 pengőt tartalmazó pénztárcáját. 
Horváth .József megjegyezte magának, hogy 
az autótaxi, amellyel a támadás után a két 
férfi továbbrobogott, a fíp, 16—220. számot v i
selte. A. rendőrség beidézte ennek az autó
taxinak a sofl'őrjét, aki. elmondotta, hogy va- 
eárnap hajnalban vitt ugyan két férfit a 
Baikáts-térre, elhaladva azon a helyen is, ahol 
a .szigorló mérnök szerint a támadás történt, 
azonban határozottan emlékszik, hogy kél 
utasa, nem szállott ki az autóból és semmiféle 
támadást nem köreteit el. A rendőrség tovább 
nyomoz abban az irányban, hogy tényleg eí- 
raboltáli-r Horváth József 200 pengőjétf '

— Vasáriul|> megnyílt «  |ius/,tau.ikiiti országos 
szántógénhemutatő. Az Omgo az idén rendezte a ne
gyedik országos .száiitó&épbomulutót, amelynek va
sárnap délelőtt volt az ünnepélyes megnyitása. A. 
bemutatót Szabó Gusztáv műegyetemi tanár elnök
letével fíothmeyer Imre és Kund Endre készítették 
elő. A száutógépboimitntón az ország gazda társa
dalma nagy számban vett vészt, lhisztatenyő állo
máson Jurenák főtanácsos fogadta őket s vezette 
pusztaujkut i mintagazdaságára. F.gész nap teljes 
üzemben dolgozott a harminc különböző tipiisu 
szántógép. amelyeknek teljesítőképességet és munká 
ját a. nagy hőség ellenére is ezrével tekintetlek meg 
fi kornyék gazdái.

—- Angliában az • Hornit, észt emlő bon nujgiiirl-oU /ajta
ja nsági versenyen a ..Malchless'-motorkfM'ékpHr vitte el 
az első ili.ia.f, amely 'körülmény igen .magasan érfóke- 
•landö, mivel a motorkerékpár zajos volta minit igen 
nagy az averzió.
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— Kiss Rezső, a legnépszerűbb délamerikai 
festőművész hazajön látogatóba. Bucnos- 
‘Ay résből Írja A Béggel tudósítója: Kiss fíezső, 
aki három évvel ezelőtt, amikor Délamerikába 
költözött, egy csapásra Argentína és Brazília 
legismertebb és legkeresettebb pori>a>festéjévé 
leli, nemsokára elhagyja eddigi sikerei szin- 
lielyét és az Egyesült Államokba költözik. 
Itt „Délamerikai László Fiilöpnek“ nevezték 
el Kiss Bezsöt, akinek vászna előtt modellt 
ült Brazília elnökétől az argentínai köztársa
ság elnökéig Délamcrika minden közéleti és 
pénz előkelősége, úgy, hogy Kiss többet keres, 
mint Magyarország összes festői együttvéve. 
Mielőtt Eszaka meri kába tenné át műtermét, 
novemberben Budapestre jön családja meglá
togatására.

— Harminc magyar cserkészleány vasárnap 
németországi vándorlásra indult. Vasárnap délután 
cscrkészkalupban és barna rserkcszuniformisban 
harminc hatul leány gyülekezett a Keleti pálya
udvar előcsarnokában. A magyar cscrkészlennyok, 
akiknek ez az első vándorút ja. A ürnbrrgbe utaztak, 
ahol Hértwig Katalin birodalmi gyűlési képviselő
nővel az élükön, a német cserkészleányok küldött
sége fogadja őket. A csapat bejárja Németországot, 
majd Naumburgbau ötnapos magyar-német cserkész- 
leánylalálkozón vesz részt, amelyen a sporton és 
táncon kivid a főzésben is összemérik erejüket a két 
ország cserkészlcünyai.

— Az afgán király az cgynejűséggei akarja 
kiirtani a korrupciót. Londonból írja A Béggel 
tudósítója: Amanullah király Afganisztánba 
való hazaérkezése után azonnal minisztertaná
csot hívott össze. Azokban az európai orszá
gokban. ahol jártam — mondotta — sehol sincs 
korrupciód) és ezt annak tulajdonítom, hogy 
a hivatalnokoknál: csak egy feleségük van, 
sőt sokan nőtlenek... Ezért elrendelem, hogy 
minden afgán hivatalnoknál: ezentúl csak egy 
felesége legyen. Dermedt csönd fogadta a ki 
rályi szózatot, de az afgán felelős miniszterek 
tudják, hogy őfelségével nem jó ellenkezni, 
mert ők — a fejükkel felelősek. És a király 
folytatta: Aki több feleségei akar, nem marad
hat. államhivatalnok! Nos, válasszatok! A mi
niszterek nem adlál: be lemondásukat, ellen
ben föl mondtak a feleségeiknek.

— A szénteudre-visegráili villamos ügyében ki
sajátítási tárgyalást tartott vasárnap a pestvidéki 
törvényszék. Vasárnap délelőtt a szentendrei város
háza nagytermében tárgyalást tartott a pestvidéki 
törvényszék. Vidovics tóblabirú megidézte mindazo
kat a földbirtokosokat, akiknek ingatlanuk van azon 
n területen, amelyen a Szentendre visegrádi villa- 
inosvasutvonnl fog haladni. A vasárnapi tárgyalás 
viharosan folyt le és nagy vita támadt a megvál
tási összeg körül, amelyet azok a birtokosok kapja
nak. akiknek birtokából a vasul céljaira egy részt 
kihasítanak. A helyiérdekű vasai 10 ti ti filléres 
összeget ajánlott föl a megváltásra kerülő ingat
lanok négyszögöléért, a földbirtokosok viszont azt 
hangoztatták, hogy azon a környéken I :> pengőt 
ér egy négyszögölnyi föld.

Fölemelik a francia szenátorok és minisz
terek fizetéséi. Parisból je len ti A  H eggel tudó 
s iló ja : A francia képviselők a háborít után két
szer emelték föl év i 'fizetésükéi, am ely mosl
45.000 frank, de a szenátorok, állami,ilkárok és 
miniszterek fizetése nem változott a frank ér
tékcsökkenésének megfelelően. Boinraré mosl 
törvényjavaslatot dolgoz ki, amely a fizetéseket 
a frank tényleges értékéhez képest a békebeli 
ötszörösére emeli, tehát a szenátorok fizetése 
60.000, az államtitkároké 1 2 0 .0 0 0, a minisztereké
200.000 frank lesz.

— A Jövedéki büntetőjog uj rendje. Augusztus l én lép 
éleibe a jövedéki büntetőjog. K Vendeleteket közli n 
• ■Magyar Törvény,ke/,és“ nj száma. Klőflzotés félévre :> I'.

PMEU- fiS TÖMflRGRJMI
Automobil Kér. Rt. 

Budapest, Mnlvnn.v-u. 12P1R ELLI

Hölgyeim,
e héten az idei szokatlanul forró nyár legele
gánsabb estélyi és társasági ruhái következnek.

0 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8 8 0 8 8

llá/nsság. 1 Vgszely Klári (Kőbánya) és Vöröi 
eeyene, a Budapesti Lipótvárosi Takarék cégvezo 
lője házasságot kötöttek. -  f)r. Síéin Miklós fogor
vos és Erltch Katinka vasárnap Székesfehérvárott 
házasságot kötöttek,
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Reggeli levél
Mondja, kedves A Reggel,

tnii szól a 100 fok Fahrcnkcithoz ma reggel?
— Fahrenheit? Talán maga is Angliában

járt? Amire, szegén}) pestiek vasárnap reggel, 
ébredünk: 33V\ becsületes Celsius már nem is 
elég magának? Nekem elég. És elég mindenki
nek. A hét utolsó három napján, vasárnap dé
lig Pest főtt, sistrrgrtt, izzóit, szórt gogott, mint 
a, pokol, ahová önt, nemes ifjú. a vicceivel, kér
déseivel és becses szemé,Igével, kívánom. Ne 
jött volna a délutáni zivatar, szóba sem állok 
kegyeddel,! .... ^ ̂

— Ha sokáig tart. a. kánikula, valóban meg 
hülyülünk...

— Csak egyes számban, üregem! És éltesse 
a, remény, hogy Párisban zuhog az cső, Lon
donban szélvihar, Brüsszel hajnal óta ázik... 
Itt  ugyan még ég a napmelegtől.

— Csak, nem?
— Sőt. Egy, csak egy legény van talpon a 

vidéken, meddig a szem ellát puszta földön, 
égen ...

— Uram bocsa! Jó Toldi Miklósróli
— Eltalálta. Jó Beöthy Lászlóról, a szín

igazgatók vezéréről szóló ének következik. A 
koszinházak jobbára nyári álmukat alusszák, 
egyetlen kivétel: a Belvárosi. Beöthy vezér 
urunk már hajszálpontossággal tudja, hogy a 
jövő uborkaszezonig mit mikor játszik. Ehhez 
szóljon!

— Dehogy szólok, izgulok!
— Azt, hogy mit mikor? Nos, a „Nászéjsza- 

kóJ-val nem szeptemberben nyit a Belvárosi, 
hanem, au contrairr, augusztus 18-án...

— Lehetetlen! Folyton azt olvasom, hogy a 
Horvát-kcrtben a „Bőgi, nyár“ - ma cslr az 
ötvenedik előadás! — szeptemberig megy és 
tionthy plusz Gázon ...

— Jámbor óhajtások csupán. Honlhy plusz 
Gázon augusztus 18-án már nem a Morvát-kert
ben tépnek föl. hanem a Petőfi Sándor-utcá- 
ban. Beöthy kénytelen hozzájuk ragaszkodni, 
mert a „Nászéjszaka" sikerét ők csinálták.

— És ez a „Nászéjszaka." örök?
— Sajnos, nem az. A kapunyitással egy idő

ben elkezdődne!: az uj darab próbái, egy kis 
francia operetté, „Le petit choc"-c, amelynek 
zenéjét az igen divatos párisi, M. Suttz sze
rezte, szövegét periig az igen kitűnő M. Har
kányi "Ásott fordította. A hölgyek: Honlhy, 
Berky és Szilágyi Marosa (akinek ez a (lehűlje 
u Belvárosiban!), az urak: Delly, Párnái, Su
gár és Bilicsi (u j és ifjú  komikus Szegedről) 
és tust, nőt teást Gőzön Gyula, akié a cím
szerep.

— A magyar címe?
— A „Le petit choc“ magyar címe: „Jolly 

Jockcr"...
— Nyert. Tovább!
-— Talán hagyná, hogy lélckzetet vegyek. 

Nos, a következő újdonság egy híres Birabeau- 
dráma, „U  eunuquc", — nmet)/ a tavalyi párisi 
szezon egyik nagy sikere volt és a Belvárosi
ban a következő szereposztással megy színre: 
Makay Margit, Kői'ösy kisasszony. Toronyi 
Imre (az U j Színház volt tagja) és Delly Fe
renc. Most pedig figyeljen. Beöthy szezonjánaI:
..legnagyobb ékessége" Molnár Ferenc uj víg
ját ék a lesz. esetleg a „Napóleon", esetleg más, 
de az uj darab átadását M. F. mindenkép szep
temberre igcrlc. amikor is Beöthy vet együtt 
diszponálnak a bemutató idejéről és n szerep
osztásról.

~  C gy tudom, hogy októberben indul a Mol
nár-ciklus a Vigszinházban. Itt is Molnár, ott 
is Molnár?

De nehéz a fölfogása. Beöthy bebiztosí
totta a maga Molnárját. A Vígszínház ciklusa, 
a Molnár—Itoboz-szerződés szerint csak akkor 
kezdődhetik, amikor a Belvárosi Mofnár-vig- 
játéka már lezajlott. Előbb egy tapodtat sem.

— Vagy úgy?
~  Hogy mi minden van még Beöthy tarso- 

lyában, summázom: egy Lengyel Mcnyhért- 
vigjáték és Lengyel apósának. Grrö Károly
nál: ..Próbaházasság“ cimü viqjátéka, amely 
negyven evvel ezelőtt nagy siker roll s ame
lyet Lengyel ötszab és modernizál Honlhy 
Hannára; a „Nebántsvirág" szintén átalakított 
fazonban; Verneuil: „Ma socur et moi“ cimü 
vigjátéka. Armont és Gcrbidon komédiája, 
„Les aventures d'Iréné", amelynek az a neve
zetessége, hogy még sehol sem adták elő. ellen
ben a most kővetkező szezonban a Thectfre 
Frangaisc, Reinhardt és a Belvárosi körül
belül egy időben mulatják be; következik Ben 
Johnson — Shakespeare híres kortársának — 
.,Volponr“ cimü komédiája, amelyet Sic fan 
Zwcig, a nagy osztrák költő dolgozott át a mai 
színpadokra s amelynek fordításával Ernőd 
Tamás már elkészült: Geller! Mária „A vörös 
sál" cimü darabja, Török és Fodor uj darabjai, 
végül egy tavaszi operetté, Jacobi Viktor réíz
ben regi. részben ismeretten melódiáiból... 
Figyeli? Elérkeztünk a 2!t-es nyári szezonig!

— Bfjen a Vezér! Ez azután program! Mit 
tud más kapunyitásról?

— A Terézkörut i. Színház szombaton nyit, 
augusztus l én. Nagy Endrének ugyanis az a 
véleménye az auguszlitselcji elindulásról, hogy 
az abszolút kedvező, mert ilyenkorra a közön
ség már megtelt a perifériáit uborkáival és 
libáival. Az u.i műsort a színház a régi sláger- 
számokból állította össze, amit tapasztalata 
szerint közönsége szintén igen gutiroz. Csak a 
konferánsz nem. rcpriz, sőt ellenkezően, 
vadonatúj a legfrisrbb nyári, történtekről. És 
uj egy Debrecenből szerződi eteti primadonna 
— qui vívva, varra!

— A Vígszínházról itcrsze boszorkányos 
volna valamit tudni, hiszen Jób még Tálra- 
füveden hiisöl és a fény véderdők sétányain 
egyelőre utasra gondol, mint a szezonra...

— Megint mellétalált. Hogy magát miért nem 
szerződtette Brrrhtold, vagy Burrián a K. u. k. 
diplomáciába! Csak ott voltak ilyen jó l infor
mált bölcsek. Jób e pillanatban vígszínházt 
irodájában iil és dolgozik. Holnap pedig Föld
váron Dobozzal beszéli ál véglegesen a V íg 
színház jövő évi műsorát. Hogy mivel nyitnak, 
egyelőre, titok, de annyit elárulhatok, hogy 
vagy chance-a van a „Mart) Dongán" cimü 
amerikai darabnak, amelynek az a szenzációja, 
hogy az egész egyetlen bírósági tárgyalás, nem 
megy föl benne a függöny és szünet csak ak
kor van, ha a színpadon a bíróság elnöke szü
netet rendel et és a bíróság távozik.

— Bömök! És mi van a Molnár-ciklussal?
— Teljes szinlappal szolgálhatok. A „Far

kas" -I Gombaszögi, Törzs és Rajnai, a „L i
liom" -ot Varsányi és Somlai), az „ördög'-öt 
Hegedűs és Titkos, a „Testőr"-! Titkos és Som- 
lay játsszák.

— Apropos Titkos... Természetesen még

I Szombaton nyílik a TcrtzMnrtl Színpad"!

A pesti nyár szenzáciála:

A régi nyár
Plfnden estes 7<B órakar

Pénz t ár  t e l e f onszáma:  Automata 514—50

Giesshübel és Marienbad között robog az ö kis 
Minerváján ...

— Újból telitalálat! Szombat óta ugyanis 
Titkos fca is a Rege-utón nyaral. Autón érke
zett Pitsen felöl, ahol a lég szőkébb sört mérik, 
este nyolckor jött át. az óbudai vámon és egye
nesen a hullámfürdőbe vitette magát.

— Képzelem, micsoda érdeklődés volt a Iri- 
kós Ica irán t... És a többi külföldön nya
ralók?

— Heltai ma érkezik haza. Karlsbadból, ahol 
lefordította Somerset Maugham „Conctant 
wife" cimü színdarabját, amelyet Gombaszögi, 
fog eljátszani, a. Vigszinházban: Molnár Feri 
Karlsbadból, egyenesen a „Hotel fíad“-ból, autó- 
furára megy, amelynek, célja Cclerina, ahol Dar
vassal találkozik; llosvay Rózsi is hazaérkezett 
Cannesból; Kosáry viszont. Berlinbe szerződik; 
Gaál Franci, a Lahmann-nál soványitó kúrán, 
néhány hilócskát hízott és most Ostcndc mellett 
tori hizákurát. amelyen vemé1 hot öle g meg fogy. 
Makay Margit Gabriella, nővérével, hkdudi 
Jenő és Molnár Dezső társaságában Abbáziá
ban játszik...

— Rummy-t, természetesen?
— Csakis. Reinhardt Biarritzban nyaralt 

julius 27-éig, akkor ment Salzburgba, ahol a. 
„Haramiák"-at rendezi, szeptember elején megy 
Becsbe és az „Artisten" cimü amerikai darab
bal startol a, Josephstadtcr-bcn. Október elején 
pedig Pestre jön. És hol fog játszani vissza
vonhatatlanul? Nem találja ki! Lázár Ödönnél 
a K irá lg-Szi n l>ázba n.

— Óriássi! De még ne kezdje ki októbert! 
Maradjunk a nyárnál, egy percre... Hallom, 
remek külföldi aulák állanak a. hotelek e lő tt...

— igaz, egy nagy autóbuszra való mtss Ame
rica van Budapesten. És, amint, ezt már lehetet
len nem tudnia. Hajós Miéi a Broadv'ayról 
egyenesen idejött üdülni. Mióta belekóstolt a 
nyári Pestbe, azt mondja, hogy Pest különb 
világ fürdő, mint, az összes amerikai bcach-ek. 
Délben kivétet nclkiil a, Bűzben üdül, este 
pedig mindenütt, ahol bowlét isznak. Az este 
orfeumba akart menni társaságával és nem 
akarta elhinni, hogy ott már régen operett- 
színház van.

— Igaz! Mi újság Fnludi Sándornál, a Fővá
rosi, Operett színházban ?

— Teljes fegyverzetben várja, a kapunyitást. 
Már anyira készen állnak, hogy nemcsak pro
gramjuk van, de műsoruk is. Csupa, operett. 
Mégpedig: 1. Good News amerikai szerzőtől, 
Jerome K erítő l; 2. „Lulu", a híres párisi siker; 
3. Drégely Gábor „A kisasszony férje", amely
ből Harmath Imre és Ábrahám Pál Írlak ope
rettel; i. Szilágyi—Eiscmann zenéskomédia; 5. 
uj magyar zeneszerző: Kemény Egon debutje; 
f>. még egy magyar, amely meglepetés lesz...

— Paris? ̂
— Csak annyi, hogy Fodor Gábor nem nyi

tott kocsmát Párisban, eszed gáftan sem volt. 
csupán barátságból támogatta Lukács Nándor 
vállalkozását. Fodor Gábornak, aki a Francia- 
Magyar Cíub népszerű elnöke, izolátor gyára 
van a francia fővárosban, tekintély nagyipa
ros körökben cs minden magyarok kedves 
embere...

— Vidék?
— A Bársony—Boros—Sólyom-turné azóta 

bejárta Tolnát és Baranyát, mindenhol siker
rel. Helyreigazit ás: Kispesten nem Mariháey 
mór a direktor, de. a. derek Miklósi, akinek 
kellemes cs tehetséges előadásait szívesen lá
togatja a publikum.

— Ezek után ...
— Egy rejtvény. Ansixkártya. Vasárnap

ELTALÁLTAM!
A LEGJOBB ZSAKMAOT
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kaptuk. Irta egy tűzről pattant operettprima
donnánk és egy ismert bankár. Münchenből. 
Útirány: Bayrcuth—Pár is. Ezt találja ki, öcs- 
kös!

— Van eszembe! P lc ty ...
— Nem plcty ... Mégsem jár rosszul, ha el

fogadja helyette ezl a romantikus történetet. 
Tehát a béke aranyéveiben a fiatal színésznő 
és a. fiatal színész egy társulatnál szolgálták 
Tháliát Temesvárott. A  fiatalember, aki már 
ekkor is mint jellemszinész aratta sikereit, 
beleszeretett a fiatal színésznő babonás szőke
ségébe, fitos szépségébe. Minden a legjobb 
utón ment volna, ha: Beöthy Lászlónak föl nem 
tűnik a kis temesvári biivésznö szépsége, 
amelyhez nem mindennapi naiv atehet ség és 
egészen egyéni bájjal csengő és csodálatosan 
kifejező énekhang járult. A színésznő Pestre 
került és eljátszotta a „János vitéz“ Ilusk.á- 
ját, aztán a legnagyobb magyar dizőz lett be
lőle. ^Közben a színészt is észrevették, öt is 
Pestre hozták, mégpedig egyenesen az ország 
első szinházához. Ott játszik azóta is áhítat

tal, hűséggel, kitartással, sikerrel. Az idők fo
lyamán a művésznő férjhezment, nem is egy
szer, de kétszer. A  művész megnősült, nem is 
egyszer, de kétszer. Amikor azonban a télen 
hosszú idők elmúltával összetalálkoztak, már 
mindketten szabadok voltak mindkét házas
ság kötelékeitől. Az este óta föléledt a régi ba
rátság, együtt látni őket mindenütt és a be
avatottak szerint harmadszor is házasságot 
kötnek, ezúttal egymással.

— Szabad a romantikus hős névéi, hogy cl
mehessek gratulálni.

— A  monogram: B. Gy. És ha már ott van 
a színháznál, szóljon be A. G. hősszer elméshez 
is, akinek szintén kijár a gratuláció, mint vő
legénynek. A menyasszonya egy ifjú  szőke 
tehetség, aki most végezte a sziniiskolál.

— A Danubliis-íllni bemutatója a Fórumban. Frdekes 
llluisoromtot láttunk a liék-n: A német ipar Danubius- 
lilmjoit. Külüuö.seai szép volt az „ítél a Enyésztél1" cinni 
dráma, de a szaklcüzönsépr a többi iképet ás nagy tetszés
sel fogadta. A ldiünő. föliratokat Lakver Artúr irta.

A  főváros ikőzépités! ügyosztálya  
fiadat üzent az építészetnek

A városházán, úgy látszik, az architektúrát k itörlik  a  
képzőm űvészetek sorából

(A  Heggel tudósító jótól.) A  háború előtt 
Budapest utcáinak legszebb dísze és ékessége 
azok a. gyönyörű középületek voltak, amelye
ket szerte a városban emeltünk. A legkitűnőbb 
művészek, legjobb architeIdusaink versenyez
lek abban, hogy minél frissebb, minél kedve
sebb és minél harmonikusabb középületekkel 
szépítsék a főváros külső képét. A háború utáni 
szegénység ennek az igyekvésnek hosszú időre 
veget vetett és most, hogy a hosszú takarékos
kodás után újból elkövetkezett az ideje, hogy

uj épületekkel, uj iskolákkal

gyarapítsák középületeink sorát, az a halálo
san szürke és minden art isztlkamnak ellensé
ges szellem, amely a városházán elterpeszke
dett, egy tollvonással vissza akarja lökni a, 
várost abba az érába, amikor a kiválasztott 
művészek helyett hivatalnokok, havifizetéses 
alkalmazottak invenciójára, és tehetségére bíz
ták, hogy megtervezzék és fölépítsék a város 
középületeit. Arról van szó, hogy

a középitési ügyosztály puccsszerűen
megvonta a megbízatást azoktól az építészek
től, akik a közeljövőben fölépítendő iskolák 
terveit már elkészítették és ezeknek az iskolák
nak újonnan való tervezését és fölépítését 
havidíjas szegény mérnökök munkájával, 

saját hatáskörében,
lebclbelilcg, ahogy mondani szokás, akarja 
elkészíttetni. Legalább 50 esztendeje, sőt mond
hatni, egy évszázada, hogy ezt az ©pitééi poli
tikát e város vezetősége elejtette. Képzeljük 
el. hogy Festene a Nemzeti Muzeum vagy a 
Vigadó, ha nem geuiális művészek, hanem a 
derék sváb pallérok tervezték volna őket, akik 
akkor a városházán ültek. Vagy milyen volna 
a homlokzata vagy belső kiképzése a Gellért- 
Fürdőnek. ha az ügyosztály kiagyalta tervek 
alapján készült volna el? De a kérdés snly- 
pontja nem is az artisztikumon van. Van

akkor már késő lesz!
Mert sok pénzbe fognak kerülni, annyi bizo

nyos, hiszen a városnak van pénze bőven, sorra 
veszi a mágnáspa lót akut, Nádor-kerteket s a 
polgár, akit elütnek jövedelmi forrásaitól, 
hallgat és fizet. A magyar építészek nem ér
demelték meg a fővárostól ezt. a. bánásmódot. 
Évtizedekig sínylődtek munka híján, ma, ez 
évben, a. múlt évi adójuk dupláját fizetik 
s erre azért az a jutalom, hogy kiadót! regi 
megbízásaikat elvonják tőlük. Az állam, a 
minisztériumok már észre tértek s ma már 
már nincs rá eset, hogy a minisztériumok 
műszaki osztályai, valamirevaló magasépítést, 
maguk végezzenek el. Nemcsak a kultusz
minisztérium adja ki az iskolák építkezéseit, 

sajnos, többnyire pályázat mellőzésével
magán építészeknek, még a pénzügyminiszté
rium is neves építészekre bízza még a kisebb 
vidéki adóhivatalok tervezését is, hogy az or
szágban szerteszét modern, friss és szép épüle
teket emeltessen.

Budapest főváros az egyedüli, amely a régi
purgerok szűkkeblű, senkinek semmit nem 

juttató rendszerére tér vissza.
Ez az a rendszer, amely íoleépitette a várost 
szürke bél-kaszárnyákkal, amely a kőrengeteg
ben egyetlen zöld foltot se hagyott, amely a 
várhegy lejtőjén kiirtőszerii hatemeletes házak 
építését tűrte «  ez az a rendszer, amely a TApót- 
körut mögött, az épülő u j városrésznek egyet
len talpalatnyi teret, egyetlen játszóteret nem 
juttatott, hanem a. parknak, szánt Luczen- 
bacher-féle komplexum fölosztását és beépíté
sét is megengedte azzal az indokolással, hogy 
a kisajátításra nincsen pénz. de ugyanakkor 
szemrebbenés nélkül fizette a súlyos miUiárdo- 
kai. llgylátszik a városházán az architektúrát 
kitörölték a képzőművészetek sorából.

pénzügyi, gazdasági oldala
is. A Széchenyi-fürdő botránya, a rengeteg lul- 
kiadás, amelybe ez a fürdő került s amely lehe
tetlenné teszi, hogy olcsó árak mellett nagy 
tömegek használhassák, a gyatra kivitel, amely 
hosszadalmas s költséges javításokat és átala
kításokat tesz szükségessé csak azért, mert 
hiányzott az ellenőrzés, a szigorú kontroll a 
vállalkozóval « a tervező építésszel szemben, 
Félő, hogy megismétlődik. Vájjon mi Jog tör
ténni, ha iskolák és középül etek egész sorát, 
maga a, hivatal készíti cl, maga, a hivatal adja 
ki az épüké zést s ellenőrzi a munkálatok végre
hajtását? A  hivatal,

a középitési ügyosztály föladata ellenőrizni 
s nem tervezni

s az a kemény lecke, amelyben a város urainak 
a Széchenyi-fürdő körül részük volt, jobb be
látásai. bírhatta volna őket. De úgy látszik, a 
hivatal, amely egész éjetünk fölött elterpeszke
dik, ellenőrizhetetlen és lebirhatntlan. A hiva
tal mindent jobban tud, a hivatal mindenhez 
jobban ért, a hivatal szebben és különben ter
vez, mini Tőry professzor maga, mert hiszen 
őt is elütötték (*gy iskola tervezésétől h ha 
majd a közgyűlés elszörnyiiködve állapítja meg, 

milyen rengeteg pénzbe kerültek a hivatal 
tervezte közhely-homlokzatú uj iskolák,
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A Kam ara a Roxy 
testvér színháza lett
Meglepő hirt kaptunk a Kamara és a Corvin 

mozgóképszínházakról: Iársasviszonyba léptek 
a ncwyorki Roxy-vat, amely a világ leg
nagyobb és legelőkelőbb mozija. A dolog úgy 
jött télre, hogy a Kamara és a Corvin lekötöt
ték az idei szezonra a Fox-cég szenzációs film
anyagát, amely csupa sláger képből áll. A Fox 
ennek fejében a két pesti, színház és a hatalmas 
Roxy közölt cnlenteot hozott létre, ami egye
bek közt, azt is jelenti, hogy a Kamara és a 
Corvin ugyanazt a filméI ugyanakkor játssza, 
mint a Roxy. Nem kell, itt, bővebb magyarázat. 
hogy ez világnivóban és elsőségi jogban mit 
jelent. A  Roxy annyi üzleti, és miivészi elisme
réssel van budapesti teslvérszinházai iránt, 
hogy ezek műsorából máris átvett egy egészen 
elsőrangú filmet, „A keringökirály,t-t (U nd  
spicli dér Útra üss), amelyet a magyar bemuta
tóval egy időben tűzött műsorára. A testvériség 
az étöszdmok területén is megnyilvánul: a két 
pesti színház a Roxy-lól a szenzációs amerikai 
élőszó moh: egy részét is átveszi. Ugyancsak e 
megállapodás értelmében a Kamara augusztus 
4-én megnyitja kapuit, ugyanazzal a filmmel, 
mint a Roxy: „A hold leánya“ című nagysza
bású attrakcióval, amelynek főszerepét a sztá
rok sztárja: a szép Dolores dél R io játssza. Az 
előszóm, amelyet a Kamara igazgatója. Tsuk 
Imre a filmhez beállít, ugyanazon a motívu
mon cs zenen épül föl, mint a Roxy élöszáma.

A Szemlész
és a sorsharag
— Levél a szerkesztőhöz —

Emlékszel a nyírségi határcsárdákra, ame
lyekben szokás volt pihenőt tartani a falra- 
aknsztott italmérési engedélyek, Iraíikjogok 
és más háziáldások alatt? Emlékszel a határ- 
csárdákban a mindenkori csendőrökre, akik 
lóháton járták a határt Félelmetes kukas- 
tollaikkal: a l’aluzó, úgynevezett vándor
kéményseprőkre, akik tele voltak dallal, mese- 
mondással. már csak bánatos foglalkozásuk 
miatt is? JOs emlékszel az ivó sarkúban lesi- 
puskás módjára meghúzódó fináncra, n spenót- 
bakára, akit Bach-korszakbeli szereplése óta 
nemigen kedveltek Magyarországon! A  finánc
ból pénzügyőr lett; a biztosi rangban levők 
még sarkantyút is verettek a csizmájukra; a 
szemlészek pedig némely vidéken némi sike
rekkel is dicsekedhetnek vala a kikapósabb 
asszonyfajtánál. I)o még mindig csak gyalogo
san baktatott a finánc, még ha hosszuesövü 
puskát is akasztott a vállára. És a mogorvább 
külsejű vadászuraktól dehogy is merészelte 
volna elkérni vadászengedélyüket! Hát csak 
ült elhagyottan, magányoskodva a határ
csárda szögletében. A kéményseprő legény is 
szívesebben húzódott a kipödrött csendőr** 
ségliez.

*
Hál mostanában megint sűrűn halljuk 

emlegetni a szemlósz nevét, akit. olyan sarzsi- 
val akarnak fölruházni, amilyen kevés van 
a iranganátos emberek között. Félelmetesebb
nek Ígérkezik a jövendő finánca még a csend
őrnél is, ha vidéki észjárásunk szerint gondol
kozunk. (Alii, azt gondolom, hogy a pesti ész
járás szerint is megnövekedik a szemlész 
árnyéka azoknak a kereskedőknek a látomá
saiban. akik amugyis sokszor látják az 
ördögöt.)

Fordul megint a világ; a békés pénzügyőr, 
aki egyébként már kezdett táncosnál kapni a 
falusi bála kon: megint mumus lesz, mint a 
nagyapja idejében. A „zsákba, finánc!** hang- 
zatu jelszó, amely az utolsó évtizedekben már 
kezdett kimaradozni a divatból, mert aa 
emberek lassan ráeszméltek, hogy a Szem.- 
lészre éppen olyan szükség van a világrend
ben, mint a többi állami funkcionáriusra, — 
a „zsákba, finánc!** nevű gonosz játék föleleve
nedik az emberi emlékezetekben. Nem hinném, 
hogy a polgári barátkozást élvezett, jóravaló 
pénzügyőrség különösen megörülne az uj 
pénzügyminiszteri intézkedésnek, amely me
gint csak visszaveti a fináncságot a régi nép
szerűtlenségbe, a görbe tekintetű falusi fogad
tatásokba. a gyűlölködő vnsvillalekintetek 
inennykőibe, a határcsárda zugolyába, ahol 
megint csak egymagában üldögélhet, még a 
vándor kéményseprő se merészel vele barát
kozni. Teher is lehel a hidalom, amely a gya
logosan. békességesen és nehéz karabély nél
kül baktató fináncságot félelmetessé teendi. 
Nem mindig kényelmes dolog az, ha a békes- 
ségos Szemlósz nr egyszerre önmagának lesz 
a följebbvalója, mert komótosabb. Int vigyáz
nak mások is az ember felelősségére, lelki- 
ismeretére.

Nem, t«ciiog.\ sem illik ez a pozíció) a Szoni- 
Iészhez, akit már nem is küldenek mindig az 
ángya tero< be, ha szíízdohnnyt vagy kisüstöt 
szimatol, (.lói eldugták azt a magyarok.) De 
mivel fogadják ezentúl, a Szemlészt, akinek 
j«»ga lesz az asszonyi ládákban, a rokonok 
kofferjeiben, az. ágyak szalmazsákjaiban is 
kutatni a tilos portéka után? Hosszabb helyre 
is elkívánják ii kelmét az ángya térdinéi és a 
sok rossz kívánság egyszer csak megvalósul- 
hat a vermeseid) magyaroknál. Pödörheti 
bajszát a Szemlész. pengetheti sarkantyúját a 
Biztos, nézdelődhet jóravaló Feleség után a 
megemberedett pénzügyőr, — megint csak ott 
fatalja magát, ahol a nagyapja, aki a kiváló 
káromkodásokra tanít gáttá a magyarságot.

♦
J)e én még azt mondom, mélyen tisztelt 

Szerkeszt(^Barátom, hogy várjunk a Szemlééi 
úrral, áruig Fölköti a béredvaélesre fent uj 
panganetjal a derekára. Vannak olyan hig
gadt emberek, akik a puskaporral is tudnak 
bánni.' Nem kell mindjárt föltételeznünk a 
Szem löszről, hogy pipa rágyújt a széua-
boglyankban. Aztán majd csak megnézzük, 
hogyan kell védekezni a kiköszörült panganót 
e^(-n- Krúdy Gyula

brllliáns-ékszerüket •  
bárkinél drágábban vese

s i n g e r ,v 11.
zAloocédulákat
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K eletre magyar!
ez tesz a Bbankok uf felszava

(A  Reggel ívelés Hójától) A magyar bankok 
igen nyugodl és in eprei egedet! lólekkel lekinl- 
hetnek vissza félévi tevékenységükre. Emel 
kedő betéte/:, emelkedő forgalom s emelkedő 
nyereségek jellemzi/: vagy bank jóink féléves 
vi érle fjét. Általában elmondhatjuk, hogy

a magyar nagybankok húsz százalékkal 
magasabb osztalékra állítják be már most 

is év végi mérlegüket.
Ív/, az emelkedő nyereség azt; a hitet ébreszt
heti a megfigyelőben, hogy minden a leg
nagyobb rendben van, hogy gyarapodunk és 
erősödünk, s hogy a bankok kimutatásaiban 
visszatükröződő erőteljes javulás az egész 
gazdasági élet javulását, a vérkeringés erős 
fülpezsdülését, a fogyasztás emelkedését, a 
l>énz bőségét és olcsóbbodását jelenti.

Tagadhatatlan, hogy bizonyos körben és 
bizonyos vonatkozásokban a javulás két

ségtelen jelei mutatkoznak.
jlónapokig tartó tespedés után a textilipar for
galma a legutóbbi hetekben erősen meg növe
kedett, javult a fogyasztás a fiiszerkereske- 
delembeii. a sörgyárak ezen a forró nyáron 
olyan kitűnő üzleteket csinálnak, aminövel a 
háború óta egyel len egyszer se dicsekedhettek, 
s az építőiparban is megnyugtató emelkedés 
figyelhető meg. Hogy a képet teljessé legyük, 
az a nagy bevételi többlet, amelyre kitiinö Ter
mésünk folytán számíthatunk, már most is 
érezteti hatását, s

ha az időjárás a nyár utolsó heteiben esak 
némileg megjavul, ha a tartós szárazságot 
erősebb lecsapódás váltja föl s feljavítja a 
kukorica s a kapások ma bizony nagyon 
siralmas állapotát, akkor a nagy nemzeti 
háztartás bevételi oldalán több mint egy 
negyedmilliárdnyi jövedelemtöbblettel szá- 
_ múlhatunk.

S végül, bár nagyon szűk körben s ma még 
kétséges mértékben, a beruházási program 
megvalósításával járó kiadások, az útépítések, 
a  vasutak átszerelése, az nj villanyos közpon
tok h a földbirtokosoknak juttatott megváltási 
összegek is szaporítani fogják a forgalomba 
került tőkék ősszegét. Ez a kép egyik fele. Ez 
a javulás azonban nincs szoros és organikus 
összefüggésben, bankjaink javuló üzletmeneté
vel. A dolog magyarázata nagyon egyszerű.

A  magyar nagybankok bevételei túlnyomó- 
részben kamatjövedelmek s az emelkedő 
nyereség forrása az a ma még mindig 
Igen nagy margó, amely a bankok által 
fizetett s az általuk ügyfeleiknek és 
adósaiknak fölszámított kamat között meg

mutatkozik.

’A magyar nagybankoknak kitűnő nemzetközi 
hírük van. Hitelük a nyugati piacokon biztos 
és megrenditbetetlen. A magyar bank. tudjuk, 
könnyebben és simábban jut akár rövid és át
meneti kölcsönhöz, akár hosszú lejáratú hitel
hez, mint bármelyik középeurópai ország 
bankjai. Ez a kitiinö hírnév azonban nem 
csupán a magyar bankoknak az érdeme, ha
nem magáé az országé is. Londonban is, Ncw- 
yorkivin is nagyon jót tudják, hogy ezt az or
szágot igyekvő, szorgalmas és munkás, az adó
ját mindenkinek hűségesen lerovó emberfajta 
lakja, amelyből a levanlinus ravaszkodás, 
ügyeskedés es félre vezet esi készség majdnem 
tökéletesen hiányzik s amely fizetési kötele
zettségeinek mindig pontosan igyekszik eleget 
lenni. A magyar bankok nem mondhatni, hogy 
ilyen kitűnő véleményt táplálnak a saját kli- 
entélájuk felől.

A kamat, amelyet, a magyar közönség, a 
magyar kereskedő, főleg azonban a magyar 
birtokos kisehb-iiagyobb kölcsöne után 
tizet, még mindig sokkal nagyobb, mint 
amennyit gazdagságú* termelés elbírni 

képes.

Ez a íultnngns kamat súlyosan megfekszi a 
mezőgazdasági termetest, ezért olyan drága a. 
mi produkciónk, ezért csökken a versenyképes
sége a nyugati piacokon s ezért tud közvetlen

Veszünk, eladunk
és művésziesen javítunk
keleti szőnyegüket és nnlik bútort. „ Ant l knr t "  Rt  
(Hternberg Z. .1.) Dob-utca ;tt. *■/,., Knzinoz.v-utca sarkon. 

Telefon: .T. 403-08
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közeliinkbe férkőzni a tengerentúli verseny. A 
magyar bankok vezetőiről nem lehet föltéte
lezni azt. hogy ezekkel a jelenségekkel ne vol
nának tisztában. Lehetetlen elképzelni, hogy 
egy bankigazgató ne tudná, hogy három esz
tendő alatt mennyivel emelkedett a magyar 
kereskedő és a magyar birtokos hitelképes
sége. hiszen a takarékbetétek szakadatlan 
emelkedése is azt bizonyítja, hogy a tőkegyűj
tés újból megindult, igen erőteljes és észre
vehetően gyorsuió ütemben. Dehogy nem tud
ják. hiszen a banknyereségek emelkedését nem 
csekély mértékben az okozza, hogy évről-évro 
szaporodó idegen vagyonokat forgathatnak és 
gyümölcsözte! beinek bankjaik. változatlan 
rezsiköltségek mellett. Három évvel ezelőtt a 
nagybankok az infláció alatt óriásira dagadt 
szervezetükéi; kíméletlenül lebontották és sze
mélyzetüket a lehető legszűkebb számra le
szorították,

de azóta a betétek és n kezelésükre bízott 
egyéb tőkék összege legalább ötven száza
lékkal megnőtt, a bank személyzete s igy 
személyi és dologi kiadásai ellenben vál
tozatlanok maradtak, s igy a kamatmarge 
révén elért nyereség szakadatlanul emel

kedik.

Furcsa, de igy van, hogy párnázott ajtók mö
gött, a bankvezéri dolgozószobák mélyében 
némi rejtett aggodalommal figyelik a magyar 
gazdasági élet, főleg a mezőgazdaság javuló 
helyzetéi.

Mert hiszen elég két-bárom olyan termés, 
mint az idei s a limitévi volt s a magyar 
gazda mégis ki fog szabadulni nyomasztó 
adósságainak hálójából, akkor pedig a ké
nyelmes jövedelemnek, a nagy kamatmarge- 

ii a k egyszerre fuccs;

s nem murád más hátra, mint fokozott mérték
ben kiépíteni azt a csatornahálózatot, amely 
már ma is működik (szép csöndben, bár egy
előre szűk keretek között), azt a hálózatot, 
amely Pestről kelet felé, a még magasabb ka
matok és még szélesebb margeok hazájába ve
zeti a nyugati és a magyar tökét...

X  Kartelek A kormány a parlament nyílt 
ülésén megígérte, hogy helyes mederbe tereli 
a karteleket. Az Ígéret, elhangzása, óta hóna
pok múltak el, de a meder még mindig nincs 
megásva, amelyben a kart elek tevékenysége 
oly irányt kapjon, hogy áradásai kari ne 
lehessenek a fogyaszt óközönségben. A kor
mány Ígéretének komolyságát egyébként igen 
találóan jellemzi egy jobboldali déli lapnak 
érdekes és lanu/ságos cikksorozata, amelyet 
a szikvixkarlelröl irt. Mint minden kartell, 
ezt is számon tartják a kereskedelmi minisz
tériumban, ahol előkelő állami hivatalnokok 
intézik a kartelek körül fölmerülő vitás és 
más természetű ügyeket. Nos hát, a eszikviz- 
karlelnek is voltak ilyen ügyei és ez a kartel 
úgy biztosította magának az illetékes tiszt
viselő jóakaratát, hogy meghívta öt a kariéi 
vezetőségébe. És az előkelő állami tisztviselő 
el is fogadta a. meghívást. Ezt az odióziis 
ügyet még zavarosabbá teszi egy 250 milliós

összeg, amelyet a kartel szintén arra szánt, 
hogy a szikviz zavartalan folyását biztosítsa. 
Nem tudjuk, jobb-e, olcsóbb-e azóta a szik viz, 
do bizonyos, hogy a tisztviselők eminens ér
deke, hogy minden ilyen dolog nyilvánosságra 
jusson, mert a tisztviselői kar jó  kire az ö leg
nagyobb értéke. A  magunk részéről helyesel
jük ezt a cikksorozatot, amely belevilágított 
a kartelek rejtelmeibe. Tudjuk, hogy a szik víz
kártól nem sok vizet zavarhat s éppen ezért 
nincs is nagy jelentősége, hogy ezt a kartell 
mekkora szigorral ellenőrzik. De szeretnék 
hinni, hogy az ellenőrzést egészen más mérték 
szerint gyakorolják majd azoknál a. kartelek
nél, amelyeknek tevékenysége melyen bele- 
vág közgazdasági életünkbe.

lij vasútvonal épül a Duna mentén,
mely OszaH—déli irányban átszeli az egész 

országot
(A Reggel tudósítójától.) Végig ■' magyar 

Duna mentén nemsokára nagy vasutépitkezéx 
fog megindulni: elvben végleg elhatározták;

a dunameiiti vasutat északra egészen Vise- 
grádig, délre Kalocsáig, illetve Bajáig 

kiépítik.
Valószínűen a Hév. dunamenli vonalait fog
ják mindkét irányban meghosszabbítani. A  
Bajáig futó vasútvonal kiépítésének főképeu 
gazdasági, jelentősége van, az északi vasut- 
szárny pedig a magyar Duna északi jobb- 
partját és a festői begyeket tenné könnyen 
elérhetővé. Visegrád környéke a csonka ország 
legszebb része s a rossz közlekedési viszonyok 
miatt most úgyszólván megközelíthetetlen. A  
vasútépítési terv hamarosan minisztertanács 
elé kerül és lehet, hogy már

egy-két hónapon belül megkezdik az 
építkezést.

Illetékes helyen kijelentették A P cg y t  
munkatársának, hogy a kormány vem gördít 
akadályokat c. terv kivitele, elé, mert a duna- 
menti. vasút gazdasági és kulturális szempont
ból egyformán nagyjelentőségű, nem is szólva, 
arról, hogy az építkezés szociális szempontból 
is fontos, mert uj munkaalkalmat teremt.

rosti Hazai Első Takarékpénztár lágye-iilet félé' i 
mérb'ce minden üzletág Fokozatos fejlődéséről lesz fami- 
l'izouv siitrii'. Az első félév eredménye az elmúlt évi
J.312.30H l’ ve! szemben 1,761.163 P-l lesz. amely a fiszJa 
nyere-égnek reá IS'V-os emelkedését jelenti. Betéti köny
ve.-kék •lilailékn iTJ7 június 3o-i .*.7.7 millió P-ről 76 mii 
liiHii, i' f ilyíjsziiiiilaóelélek és hitelezőké pedig 71.3 millió 
P-ről síi miliőm. ;iz elhelyezett összes tőkék .129.1 millió
ról I millión emelkedtek. Váltói árén ugyanez idő
szakban 81.7 millióval szemben !>.'». 1 millió P. Leszámító- 
Iá sím került 136.1 millió P értékű váltó. Adósok 67.6 mil
lió álladóknál It millió emelkedés! umt!a,nak. A dollár- 
jelzá'ogkülesőnük állndéka Jtí.l millióról 41.7 millióra, « 
z:,\ Ing!e vél kü lesüttök 7.3 millióról :M..*> millió pengőre, a 
>a iát dollá r záloglevelek 9.2 millió P re emelkedtek. Az 
inlézel n ikiiiinő eredményeket az adók 20'7-os emelkedése 
ellenére érle el.

Angol-Magyar Bank Hl. 1D28 junins 30-án lezárt fél 
évi mérlege ii-/Ineinek minden iránya továbbfejlődéséről 
lesz tanúságé!. Az 1027. év első felében «  nyereség 016.493.ül 
P volt, a ino-wini félév 360.000 részvényből álló alap- 
lökével t.:.n:..:,.78.6K P tiszta nyeresége;, eredményezett. .\3 
idei első félév mérlegének fontosabb számadatai:

10*28 1927
ezer pengőben

Pénztári készletek------------------ 6.838 8.291
Váll ó.t áron ___________________ ...1,6 11. 26.493
Jelzálogkölcsönük------------------ 13.064
Hot.'.! — — — — — — — — ----- 60.073 45.844
Ilii e lő ző k ---------------------------- 43.231 34.416

Idegen tőkék az. elmúlt évi 80 millióval szemben 40« 
millió P-re emelkedtek.

cipót
v ía z  a  \-  
nyárra. 
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M R egge l o rszá gú t-ankétja
G róf Hadik Mihály autószakértőt kíván az Idegen- 
forgalmi Tanácsba és beszámol az országutakon 

szerzett tapasztalatairól
„A községeken áthaladó ut az, amely elsősorban mindenütt sürgős

javításra szorul"
Szükséges lenne továbbá a községeken át

menő utakon, a gyakori elágazásoknál és ka
nyarodóknál az irányt jelző táblák fölállítása 
is. A  vasúti átjárók elhelyezésének megoldása 
is i^en sok helyen nagyon .szerencsétlen. Az 
autóvezető csak az utolsó pillanatban látja, meg 
a sorompót. amit addig az őrház és a bokrok 
teljesen eltakarnak. Egyébként a magyar or
szágutak sok helyen lürhetőck, csak

r.7 Heggel az Idegenforgalmi  ̂Tanács össze
áll Mása nyomán igen találóan rámutatott arra, 
hogy a Tanács tagjai között egyetlen autószak
ember sincs, holott az idegenforgalom kilenc- 
ven százalékban gépkocsikon bonyolódik le. 
Én most A Reggel országut-ankétja kap
csán általánosságban kívánom megvilágí
tani a KMAC  szerepét és eddigi szolgálatait 
az idegenforgalom terén s végül általános ké
péi szeretném adni a jelenlegi magyar ország
ul viszonyoknak. A  huszonnyolc éve fönnálló 
Királyi Magyar Automobil Club nemcsak a 
.sportfőhatóság jogait gyakorolja Magyar- 
országon. hanem ténylegesen ij$ a legtöbbet 
lesz_ az idegenforgalom érdekében. A  KMAC 
lagja a Central de Tourisme Internál ion ál
nak, amely a világ legnagyobb tourizmussal 
foglalkozó egyesülete s tagja a 38 nemzetet 
képviselő „Elismert Automobil Clubok Nem
zetközi Szövetségéinek, amely irányitója a v i
lág idegenforgalmának. Ezen szövetségek igaz
gatóságában. idegenforgalmi és turistabizott- 
sagabnn előkelő helyen látjuk gróf Andrássy 
Sándor és Szelnár Aladár nevét, elismerése
ken! a KMAC érdemeinek az idegenforgalom 
es •íii’iznins terén. A KMAC érdeme, hogy az 
ehrnlí héten megjelent „Elismert Automobil 
Clubok Nemzetközi Szövetségéinek hivatalos 
turakönyvében („Európa in Automobil") Ma
gyarországnak értékes hely jut és

a nemzetközi túrák leírása a Budapestre 
vezető túrákkal kezdődik.

\ Magyarországba évenként befutó 9000 
antpmobit és motorkerékpár külföldi, automo
bil istáit a. KMAC látja el a szükséges in for
mációkkal és szakszerű tanácsokkal. Ezek 
utón .joggal kérdezheti bárki, hogy az Idegen
forgalmi Tanács tagjai között miért nem látjuk 
a KMAC hivatalos képviselőjét, vagy legalább 
is cgu komoly autószakember, nevét? De ráté
rek A Reggel

tura-ankétjára.

Szakértők véleménye szerint útépítésünk leg
nagyobb hibája, hogy a nálunk clivó makaclánx 
ni építéshez kevés vizet használnak. Ezáltal az 
utak nem kötnél: jól. A fölső réteg, amely nem 
Ind kellően eggyé kötődni az alsó rétegekkel, 
hamar elporlik, Rövid időn, belül a zúzott kő 
l öl szín re kerül s a gyorsan járó automobilok 
ezeket a töveket kilépik, kiszórják. Magyaror
szág egyes utjain ma már a forgalom oly nagy. 
hogy a makadám útépítési mód egyáltalában 
nem válik be s a .gyakori javítások folytán 
végeredményképpen drágább, mint ha mindjárt 
cement- vagy betonútól építenének. Nagy hiba 
,uz utak karbantartása körül, hogy

a keletkező gödröket és egyénéi fensége kér 
nem azonnal .javítják meg,

minek folytán az így sérüli úttestek rövid időn 
belül olyan állapotba kerülnél:, hogy javítás 
ee,n használ s az egész utat uj fölül eltet kell 
(Hatni. Az országuli forgalom zavartalansága 
érdekében a KMAC már fölállított az ország
id-ikon figyelmeztető táblákat, ellenben

in állam föladatát képezné a község- és Iá- 
válság jelző táblák fölállítása.

a községeken áthaladó ut az, amely első
sorban mindenütt sürgős javításra vár.

Ezeket u községeken átmenő úttesteket gyak
ran kellene javítani, de még iidvösebb lenne 
mindenekelőtt ezeket az útrészeket cementlel, 
avagy betonnal befödni. Megállapítható, hogy 
a délvidék felé haladó országutak a legrosszab
bak, aztán következnének az alföldi utak, ame
lyek a forgalom megnagyobbodásával rövide
sen teljesen használhatatlanokká válnak. A 
világotjúró külföldiek túlnyomó része saját 
autóját viszi mindenüvé. Semmi kedve nincs 
sem életét veszélyeztetni, sem kocsiját tönkre
tenni. Riztos utakat, tájékoztató táblákat, 
szakszerű tanácsokat, utikönyveket. Iérképeket 
kivan — .v mindezt nyújtanunk is kell az ide
gennek, nemcsak a sokat hangoztatott kuttur- 
fölény, de az idegenforgalom emelése érd-ké
ben is. S mert az idegenforgalom terén az 
automobilizmusnak ily döntő szerep .int, két
ségtelen. hogy az Idegenforgalmi Tanács név
sora nem teljes a KMAC’ hivatalos képviselete, 
vagy egy jeles automobilszakembcr neve nél
kül. Addig is segitsjégére siet az Idegenforgalmi 
Tanácsnak A Heggel a maga országut-ankét- 
jaival.

Hadik Mihály gróf.

-{- Suíyos szeren ecset le nség érte a spanyol 
Grand Prix egyik résztvevőjét. A Spanyol- 
ország Aagydijáért vasárnap megrendezett 1a- 
sartai autóversenyen Sabiga versenyző ko
csija egy fordulóban föl bor ült és vezetőjét 
maga alá temette. Rabi-gát súlyos sé> iilé-ekkol 
kórházba szúIIitótták.

-r Janók után még pjc.v halálos áldozata van a 
nőmet sportkocsi Óraiul I’ rix - nők. A Heggel 
annak idején elsőnek számolt be ,/unrh halálos 
katasztrófájáról; ugyanakkor közöltük a frankfurti 
E. ion Halié bukását is. aki A miien r kocsijából egy 
fordulóban oly szerencsétlenül esed lei, hóiig 
koponyán.upi törési szenvedd!. Hulld a leggondo
sabb ápolás sem .adta megmenteni, ii.mtpi sitlyos 
szenvedés után meghalt.

T  Propagandáturuul Lillafüredre. A Tere-városi 
Torna Club augusztus 19-én moiorkc-depáros propn- 
gouda lurautrl rendez, amelyen s/.ólóold;.lkocsis 
motorkerékpárok és eyelecarok vehetnek részt. Az 
útvonal és az indulás időpontja tetszés s/.er'mli. de 
n nevezésnél bejelentendő. \ (urául célja. Lilla 
füívd. lleérkr-zvieuuek számit.-mák a túrom mind 
azon résztvevői, akik ni/i/us:h,s i'i-év deli ' /• és 
I fna között a lillafüredi cél ren d őr óllialwhiak. 
mindezek (az oldulkoesi• utasok is) mnlék.serh ggel 
lesznek díjazva. Nevezési zárlat nr>$ angns las ti 
nevezési dij /« pengi,. A inoloro. iüuh.mó,-,ág azo i 
rendelkezhető!, amely szerint a mraaion e*uk ver
senyzői igazolvánnyal bírók vehetnek részt „ m i 
dezö klub ellekinl, <<xy n bárki ré.s/lveliet
tekintet, nélkül arra, hogy vau-e versmivlieeuee

Graratii Prix SS2S
p 2-ső  Caracciala (Mercedes)

Mrrekmd, legnagyobb állagsebetség

2 -  l k  Merz (Mercedes)
3 -  i k  Werner (Mercedes)
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S z á z m i l l iá r d o s  p d r t
indiloit a hajdan dúsgazdag 
Puzdor-esalád egyik elszegé
nyedett sarja, Puzdor LAszlö 
ügyvédjeiéit az ajkai kőszén- 

bánya tulajdonosai ellen
(A  Reggel tudósító jótól.) Néhány héttel 

ezelőtt egy. a békeidőkből visszamaradt hatal
mas öröksógi pőr elsárgult foliánsai keltek: 
életre. Még 1903-ban történt, hogy Puzdor 
László dusgazdag földesül* ellen a (Jyőrmegyci 
Takarékpénztár árverést vezetett.' A háromezer- 
holdas földbirtok Ajka község niellett volt. Az 
ajkai birtokra egy bányatársaságnak, a 
Kohlenindustric-Vereinnák úgynevezett bánya.- 
szolgalmi joga, volt. bekebelezve, amelynek ér
telmében a bányatársaság’ jogosítva vo.lt az 
ajkai birtok gyomrában található kőszenet 
kiaknázni cs ezért a jogosítványért a föld tu
lajdonosának a bányaüiaszorubért szakszerűen 
mondva úgynevezett terrágiumot adott. A 
birtokra vonatkozó árverés föltételei között 
szerepeli egy kikötés, amely szerint a kőszén 
kiaknázásáért való anyagi haszon, vagyis a 
szóbanforgó terrágium az árverési vevőt 
fogja illetni. Az árverésen a birtokot Nirnsee 
Ferenc, már akkor is dúsgazdag scrtéshizlaló 
vette meg. A  vétel következtében nemcsak a 
birtokba ült bele. hanem az árverési fölté
telek értelmében magának vindikálta: a 
bánya haszonbért is, amely egy évben az ak
kori viszonyok szerint is körülbelül évi tizen
kétezer aranyforintot tett ki.

A telekkönyvi hivatal az árverés következ
tében átírta a birtok tulajdonjogát Puzdor 
László nevéről Nirnsee. Ferenc nevére, a. bánya 
hivatalok telekkönyvében azonban ez az át
írás nem történt meg és igy a !>ányatelek- 
köny vekben mini bányahaszonbértulajdonos 
még ma is a Puzdor-esalád szerepel. A bányát 
időközben nz Ajkai Kőszénbányn Rt. buda
pesti vállalat vetle át és évek óla miveli az olt 
1 a I á 1 h a tó kőszén el.

A múlt év végén Puzdor László, a hajdani 
dúsgazdag Puzdor-esalád leszármazottja egy, 
véle!len folytán tudomást szerzett arról, hogy 
a birtok, illetve a bánya elárvereztetése körül 
bizonyos szabálytalanságok történtek; ki
kereste tehát a régi árverési és a telek
könyvi iratokat és arra a meglepő fölfede
zésre ju tott, hogy

a horribilis értékű kőszénhánya tulajdon-
képen még ma is a Puzdor-esalád tulajdo

nát képezi.
A bányái örvények szerint ugyanis minden 

kőszénbányának teljesen önálló, külön jogi 
élete van. A  bányára vonatkozó jogok és köte
lességek a magyar törvények szerint nem 
osztják a földbirtok sorsát és a földbirtok, az 1 
ingatlanokra vonatkozó szabályok szerint ha. 
helyesen is árverezi ideit el, a bányahaszonbér 
nem képezhette eladás tárgyát.

Vagyis az évi 12.000 aranyforint bánya-
haszonbér továbbra is a Puzdor-esaládot 

illeti.
A teljesen elszegényedett Puzdor László, aki 

egy fővárosi ügyvédi irodában mint ügyvéd
séged dolgozik, polgári pori indítóit Nirnsee 
Ferenc veszprémi nagybirtokos ellen, egyben 
kitérjcsztette a port az Ajkai Kőszénbánya Rt, 
ellen is.

Visszaköveteli huszonöt évre visszamenő
leg az elmaradt haszonbért,

azonkívül kövei éli, az öszes épületeknek, gép
berendezéseknek és a több kilométer hosszú 
ipar vasútnak, átírását a Puzdor-esalád nevére, 
A : Ajkai Kőszénbányn Rt. már régebben, 
egyezségi tárgyalásokba kezdett Puzdor László
val. és bár a kőszénbányatársaság jelentékeny 
összeget akart lefizetni, a port indító Puzdor 
ragaszkodik a százmilliárdos összeg megítélő* 
séhez.

A halai más por
több mint  ̂ százinilliard koronái követel 

vissza az alperesektől
es a főtárgyadén még ez év augusztusában fog 
lefolyni a veszprémi királyi törvény szék előtt,
A tárgyalás előreláthatóan hosszabb ideig fog 
tartani, meri be kell szerezni a huszonöt évvel, 
ezelőtti telekkönyvi és ingatlnnátÍrási okirato
kat, amelyekből azután ki fog Hinni, hogy a 
horribilis összegű ügy kinek a javára fog el
őtűnj.

áuiőpneumatik
A t: Tó FőLS7. F, f? F,LESEK 
CITJtOEN- FS FOHD- 

ALKATI? ESZEK
TELEFON;
T. 281-97, 285-63 NAGY JÓZSEF

VI, AN U R ASSY-D T 3.

Periek! autószaktanfolyam



1928 július 3d. ___________ _________ a  R e g g e l ______

Stresemann: „Nem lehet egy békeszerződést külön
választani a többitől: nem mehetünk bele Trianon reví
ziójába, ha a Versailles! szerződés változatlan marad!“

Berlin, .iulius 27.
(A  Begyet tudósítójától.) A  németek nem 

szentimentálisak. Annyira nem. hogy évek óta 
agyonhallgatják a trianoni kérdést, úgy, hogy 
erről még az intelligens rétes’ legjelentősebb 
részének sincs halvány sejtelme Németország* 
bán! Hogy pedig a legmagasabb politikai kö
rök hogyan vélekednek Magyarország problé
májáról. élesen megvilágítja az, amit tavaly 
eu;y sajtóteán

Stresemann német külügyminiszter mon
dott a Rothermerc-akcióról.

Beszélgetésünk most kerül első alkalommal 
nyilvánosságra. mert a sajtóteákon adott in
formációk egyik élőtől tó tele. hogy az ujságiró 
az anyagotcsak nagy általánosságban ismer
tetheti, úgy, hogy az informáló nevét nem írja 
meg. Most, egy év után. természetesen joggal 
fölmentve érzem magam e szabály alól.

— Informálva, van-e miniszter ur Hothermcre lord 
okdójárólf — kérdeztem a külügyminisztert.

— Hogyne — volt a válasz —,

csak azt nem tudom, lesz-e valami prak
tikus eredménye.

A trianoni békeszerződés revízióját csak a Nép
szövetség határozhatná el és ez is csak akkor, 
ha egyik tanácstag’ idevonatkozóim javaslatot 
tenne. Különben még tárgyalás alá sem kerül
het a dolog. Már most az a kérdés, hogy a na
gyon redukált számit tanácstagok közül ki 
tenne ilyen javaslatot. Bizonyos, hogy Anglia 
nem, legalább egyelőre, nem. hiszen az angol 
kormány tudvalevőén egyáltalán nem áll 
Bot hrrntcrr mögött, sőt igyekszik öt de zá
rn á l ni.

Gs Németország, illetőleg ön, mint n birodalom 
reprezentánsa u Népszövetségben, nem telictne-c a 
revízióra vonatkozóan javaslatot1

— Ez persze nagyon kényes dolog. Nézetem 
szerint

nem lehet a békeszerződések egyikét szét
választani a többitől,

nj Európában Szovjetoroszország mellett vagy 
ellen fognak-e tömörülni egyes államok.

A német külügyminiszter álláspontja vilá
gos: Németország tudja, hogy a magyar érde
kek 'pártfogása megszerezné számára a kis- 
ántánt gyűlöletét, és ezen keresztül ellentéte
ket Franciaországgal. Viszont Franciaország 
is tudja, hogy Trianon megváltoztatása után

(A  Braael tudósitójától.) Vasárnap fejezte be 
a Lovaregylet júliusi mitingjét. A közönség 
érdeklődése az elviselhetetlen melegben sem 
csappant meg, sajnos, ez az érdeklődés nem 
állott egyenes arányban a nap sportjával. Az 
istállótulajdouosok érthetetlenül tartózkodtak 
s alig indítottak lovat. Három futamban mind
össze négy starter jelentkezett. A nap a Kére- 
yesi-dijjal kezdődött, amelyet Bum, a Szent 
Isiván-dij egyik jogosult pályázója lebilincselő 
stílusban nyert. A hároméves tartva győzött a 
kilovagolt Bed Dragon ellen. A  verseny le
folyása után Odescalchi herceg lovát újból fo
gadták a nagy díjra, amelynek ma már /.Dog
gal együtt a legjobban fogadott lova. A két
évesek liandicap-jában Hunniát alaposan le- 
plönzsölték és ennek a bizalomnak megfelelve, 
biztosan utasította vissza Pár a hélium, táma
dását, amellyel a távoszloptól a célig 
derékfutásbau haladt. Az Igazgatósági-dij, a 
nap főversenye a négy induló ellenére is

érdekes, sőt föltűnően izgalmas verseny volt.
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menthetetlenül be kellene következnie Versail
les radikális revíziójának is. Ha bekövetkezik 
Ausztria csatlakozása, ami csak idő kérdése és 
igy Nyugatmagyarorszúgé is, alig lesz hata
lom. amely ezt a területet valaha visszaszerez
hetné Magyarország számára. Hogy Német
ország valaha is a népszövetségi tanácsban a 
magyar revízió mellett szavazzon, ennek elő
feltétele. hogy Magyarország előzőleg minden 
körülmények között lemondjon a Burgenlandi 
róL

Németország szemszögéből a revízió csak 
a Felvidékre, Erdélyre és a Délvidékre vo

natkozhat.
(B. P.)

V. futam: 1. Odahaza (2Ve) Csuta. 2. Tátráiig (2) 
Balog. .t. Camuaua (.‘1) Gutái. Fm.: Pásztó (1V*) Esek 
György. 2h, 41i. Tót.: 10:37.

VI. futam: 1. Cserhát (3) Gutái. 2. Pasita (3) 
Balog. 3. Varázsló (3) Csuta. Fm.: Patrona (20) 
Timpauer, Belzebub (20) Folting, Öreg Signora (10) 
Szűcs, SeppJ. (12) Blaskovics, Bódiíó (3) Szénié, 
Koma (16) Dósai, Szeretőm (12) Szilágyi, Salambo (6) 
Ilujbcr. 3/*h, lh. Tót.: 10:40, 15. 14, 13.

Lavina föMariva nyerse Beessen a vasár
nap intőit Grosser Soraimé? Preis-t

A bécsi miting negyedik napján kis miting- 
ről számol be a tudósítás. A  napot bevezető 
kétéves nyeretlenek versenyében a nagyhírű 
és alaposan lefogadott Warhafft a harmadik 
helyre szorult, a versenyt a hetes mezőny leg
nagyobb autszeidere, Toscana (33 :1) nyerte.

A  Grosser Sommer Preist
a toronymagos favorit Lavina igen köny- 

nyen nyolc hosszal nyerte

L Ó S P O R T
Hatalm as fin is fo ly t az Igazgató - 

sá g i-d íjé rt Sólyom , G yön gy - 
halász és P a ro la  között

t.em lehel egyel kivenni és ezt megváltoztatni. 
Ha egyáltalában revízióra kerülne a sor, úgy 
föl kell gombolyítani az egész Fonelope-fonn- 
lat, vagyis Trianonnal cgyidőben Versailles 
és Saint ( termain is megváltoztatandó. Persze, 
hogy az nem megy ol.fan könnyen. Minden
esetre: ha megtörténne, hogy egyik tanácstag, 
amely előreláthatóan nemigen lehet Né
metország, javaslatot nyújt be, úgy a mi ál
láspontunk — hangsúlyozom mégegyszer — az 
lesz: hogy

nem mehetünk bele a magyar békeszerző
dés olyan megváltoztatásába, amely ügyel- 

mén kivii! hagyná Németországot.

A cm mehetünk hete Trianon revíziójába, ha 
u versaillesi szerződés változatlan marad!

— Hogyan vélekedik miniszter ur az akció 
sikeréről!

— Ismernem kellene lord llothermcre motí
vumait és hogy milyen időn át. milyen inten
zitással kívánja lefolytatni akcióját. Magyar- 
ország gazdasági helyzetéről ( iratz Gusztáv 
utján igen .jól vagyok informálva és tudom, 
hogy a helyzet súlyos. Hu lord Rolhermerenek 
sikerülni fog elérnie, hogy a nagyhatalmak — 
mint ö - Magyarországot bolsevistaellenes bá
zisnak tekintsék és ilyen szempontból kívánják 
majd megerősíteni, úgy

nem lehetetlen, hogy az akció sikerre fog 
vezetni.

Viszont ma a hatalmaknak Oroszországgal 
szemben elfoglalt álláspontja egyáltalában 
nincs kialakulva és nem lehel tudni, hogy az

A ring a Király-dij nyerő Gyöngyhalászt fa
vorizálja, amely erős pöunlitásával nem állott 
kőnnyii föladat előtt. Parolától 1300 méteres 
distancián jobb futást vártak, de őt Bandi 11.- 
vel együtt csak harmadsorban vették kombiná
cióba. Gyöngyhalász mellett sok hive volt 
Sólyomnak is. A  verseny ritka szép finist ho
zott. A  távoszlopnál még a ha mernél haladó 
Gyöngyhalásznak tiszta vezetése volt. Az első 
célpont előtt először Sólyom kezdett támadásba, 
majd kívül Parola töri elő hatalmas szökések
kel. A három ló szinte egy vonalban érte el a 
célt.

s csak a célbíró tudta megállapítani. h< gy
a legrövidebb fejhosszal a szívósan támoga

tott Sólyom győzött Gyöngyhalász ellen

s harmadik helyre ugyancsak a legrövidebb 
fejhosszal Parola fűlött föl. Ebben a Mitamban 
ki kell emelni Gutái briliáns lovaglását, aki a 
döntő pillanatban csikarta ki két veszedelme
sen támadó ellenfelétől a győzelmet. Az ügyes 
fint — akitől a turfazemicse a szezon elején 
kissé elpártolt — a rnázsaházhnz való vissza
tértekor a közönség lelkesen ünnepelte.

A kétévesek versenyében Ne mulass a papír
forma diadalát hozta és szegény Benvenutón 
még Gutái lovasmiivészete sem lendíthetett. Az 
Issekutz-idomitás <• föltűnő lemaradásának kü
lönben magyarázata is van, a rosszul föl
nyergeit Benvcnuto a verseny folyamán bal- 
szájaszélét fölhasitoüa s igy a verseny finisé
ben már nem .játszhatott komoly szerepet. A 
handicapot Odahaza starttól a célig keiiterczve 
nyerte. A napot bezáró IFr/írr-hnndieap győz
tese, Cserhát ellen Pasita. lovasa. Balogh óvást 
adott be kiszorítás cimen. de az igazgatóság az 
óvást elutasította.

A  nap részletes eredménye:
I. futam: 1. /finn (o) ('sulii. 2. Bed __ Dragon (2) 

Gutái. 3. Adainollo 13) Szokolai. Fm.: Kikerics GO) 
Balog. Turriflu (1.0) Esch György. Ili, -ti. Tol.: 
10:21, 14, 18.

II. futam: 1. Hunnia. (IV*) Szűcs. 2. Fara hélium (6) 
Szokolai. 3. Szegény lógóny (3) Escli György, Fm.: 
I'njkos (2Vs) Gutái. Övvösgalnmb (4) ('suta, Nagx 
ur (fi) Balog. Vali. 2h. Tót.: 10:24, 18, 30.

Ml. futam: 1. Sólyom (2 ':) Gutái. 2. Gyöngyhalász 
ít 'G  Szokolai. 3. Parola (3) Eseti György. Fm.: 
Bandi l i .  (3) Blazsek. Fejti., fejti. Tót.: 10:36.

IV. futam: 1. Xc mulass (LV«) Gulyás I). 2. Solo (3) 
Eseti György. 3. Benvonuto (8:10r) Gutái. Fűi.: 
Pilgrim Kiug (fi) Szokolai. 41i, 2h. Tpt.: 10:21.

Opera butorcsam oh
B u d a p e i l  V I ,  A n d r á o s y - i d  9 9

Csak .lómtnfiségü bútorok n logogyszorüiihtól n l<*g- 
diszcscidi kivitelig na óv választanban kaphatók. 
DIlTnDUITCI-osztálya a legkedvezőbb fizetési föltőlelek 
DulUnnllCL mellett áll a t. közönség rendelkezésére

a Roth’sclii 1 d-istáll6 Samum-ja ellen. A győz
test Sebejbal zsoké lovagolta. A  gróf Wenck- 
heim-istáíló az utolsó futamban Nur fiir raioii 
(lovagolta Sebejbal) révén még egy győzelmet 
a ra tott.

Részletes eredmény:
T. futam: 1. Toscana (33) Kulim. 2. Arabian (10) 

Szilágyi. 3. Wahrhaft (8:10) Takács J. Fm.: Perplei 
(p) Schejbál, Fabula (12) Zagler, Corinna (10) Rojik, 
VTaata (8) Müllor.

II. futam: 1. Deli (2) Szilágyi. 2. Tin (8:10) Rojik. 
Fm.: Gálya (12) Németh, Tamara ( l ’/s) Láng.

I I I .  futam: 1. Zauserl (4) Takács I. 2. Sinus ( l 1/*) 
Kovács. 3. Fürié (6) Szilágyi. Fin.: Arbogast (4) 
Stiglitz, .lauus (2) Takács, Frauentoii (8) Martinék, 
üsmau Paacha (12) Zagler, Galamb (4) Németh.

IV . futam: 1. Lavina. (5:10) Schejbál. 2. Samum (2) 
Rojik. Fm.: Bcdley (4) Takács 1., Stelzcr (8) Takács J.

V. futam: 1. Piz Palü (0:10) Eperjessy. 2. Tuss 
(l'A ) Sándor. Fm.: Espo (4) Bulcsú, Starter (12) 
Schíagbaum.

VI. futam: 1. Hosszanti) (2 'A  Ciliién. 2. WUd- 
graf 11. (l*/i) Eperjessy. Fm.: Novillero (8:10) Wcisz, 
Kutas (4) Patzák.

V IÍ. futam: 1. .Vur fiir mich (p) Sebejbal. 2. Mn- 
rathou II. (3) Varga I. Fm.: Mistlcloe (8:10) Takács 
,1., Hop-Toy G0) stiglitz.
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\ W \ P S A P I  5 P O R X
„Rosszabbul nem is lehetett volna kispekulálni 

az olimpiai vizipőlótorna sorsolását1* —
Állapítja m eg Komjádi, aki nem hiszi, hogy a m agyar csapat három  
egym ást kSvetS napon Argentínát, Amerikát és FfantiaorM ugm  "  
letörés veszélye nélkül legyőzhesse. — Halmay Zoltán m ég így is biz

tos m agyar vizipálőgyözelm et remél
(A  Reggel tudósitójától.) Az olimpiai úszó- 

versenyek és vizipólómérkőzések sorsolását 
szombaton ejtette meg: a hollandi olimpiai bi
zottság. Úszóink beosztása az előfutamokba 
elég szerencsésen történt, vízi pólócsapatunk 
sorsolása azonban a. lehelő legszerencsétlenebb, 
mert Argentína legyőzése után

majd a M<illa~Luxrmburg-incccs győztesét 
yólrekorddal kell vernie.

Amíg tehát mi három nap egymítsután a 
legerősebb riválisokkal k ü /) 1 i 111 k, elle 

teleink valósággal nyaralnak.

_  Miért gondolja — kérdezzük Korn.iádit, —, 
hogy a három nehéz meccset három egymást 
követő napon kell lejátszanunk?

— Mert a harmadik helyig föltétlenül el kell 
dönteni az olimpiai vizipólóbajwofkság helye
zési .sorrendjét és ig.v a jövő hét közepén már 
a döntőt játsszák le, hogy utána a második és 
a harmadik helyért, az összes mérkőzéseket 
augusztus 12-ig még lejátszhassál Megismét
lődnek az események. A  párisi olimpiászon is 
azért maradtunk alul. mert az Anglia ellen is
mételten meghosszabbított mérkőzés után játé
kosaink letörtek.

De azért nem adom Föl a játszmát.

ha muszáj, a sors ellen is harcba szállók a 
fiaimmal...

a favorit Egyesült Államokat és a francia 
olinipiász vizipólóíoruájának győztesét, 
Franciaországot kell megvernünk, hogy a 

döntőbe juthassunk.
Oly nehéz föladat ez, amely az olyan nagyszerű 
klasszi.su csapatot is, mint amilyen a kétszeres 
Európabajnok Magyarországé, a legnehezebb 
föladat elé állítja. A magyar úszók és a vizi- 
pólócsapat esélyeiről megkérdeztük üszó- 
sportunk legilletékesebb tényezőit: Halmai/ 
Zoltánt, egykori sokszoros olimpiai bajnokun
kat, a magyar úszók kapitányát és Komjádi 
Bélát, a magyar vizipólóesapat kapitányát.

Halmay Zoltán
az úszók esélyeiről A  Reggel-wek a kövei közö
ket mondotta:

— Bárány István bejutását a 100 méteres 
gyorsuszás döntőjébe biztosra veszem. A 400 
méteres versenyben reprezentánsaink a közép
futamból ki fognak esni. Halasi Olivér bejut
hat az 1500 méteres gyorsuszás döntőjébe, ha 
könnyű előfutamot kap. Nem szabad, hogy 
tulerőHes'S'e magát,

sokkal nagyobb szükségünk les/, rá a vizi- 
pólómérközésekben.

Stafétánk helye a hetes döntőben biztosítva 
van és Bitskey Aladárnak is lesz keresni
valója a 100 méteres hátuszásban. ha Amszter
damban 1 p. 15-ön alul úszik. A vizi pólóban 
Amerikától nem kell félni. Az nem jelent 
semmit, hogy az USA-csapaiban néhány nagy
szerű gyorsuszó van. A gyorsaságot jelentő 
fölény csak az első 3 percben fog megnyilvá
nulni, azután pedig jövünk mi, mert a techni
kájuk fogyatékos, legalább is a mi csapatunké
hoz viszonyítva.

Sokkal inkább félek Franciaországtól és 
Belgiumtól, de végeredményben örülök, 
hogy mór a második mérkőzésen az USA 
csapatával kerülünk szembe: legyünk túl 

a mumuson!
Komjádi Béla

’dul-ful mérgében, amikor a vizipólóesapat sor
solásáról kérdezzük meg a véleményét. íg y  vá
laszol:

— A véleményem nagyon egyszerű. Rosz- 
szabbat ugyanis nem is lehetett volna kispeku
lálni, mint ahogyan történt. Argentína „sötét" 
csapat, de, mond.iuk. hogy legyőzzük szombaton. 
Vasárnap azután

a pihent USA csapatával kerülünk szembe, 
amelynek, miután erövesztő, előző nap 

nem lesz mérkőzése.
A katasztrófa azonban csak azután jön. föl
téve, hogy Amerikát is legyűrtük. Jövő hét
főn ugyanis Franciaország lesz az ellenfelünk, 
amelynek az előző két napon a spanyolokat,

Rengeteg 
érdekes képet 

hoz a

SZÍNHÁZI ÉLET
uj száma 

az amsterdami 
olimpiászról

mmey ftlaflár öeállitoíía a l®0 méteres itátuszásban 
m 1 perc 15*4 mp-es országos rekordot

Keserű I. hal góljával 6 : !  arányban nyerfc meg uío!só (rlaljáí az oiimpiászra ulazá 
váltogatod vlzipölöcsapal. -  Az mse 3:Z-re győzött és így az OTE esett KI az

l n c 7 íá l v h á i

(A  Reggel tudósi tóját ól.) V Nemzeti Sport 
Club uszóversenyeiti hagyományos eső most 
sem maradt el. úgy. hogy a vizipólóválogatotl- 
jaink utolsó trialjára. kiváncsi közönség .1 9 - 
rcsze otthonmaradt, miután a Császái-uszoda- 
nak tudvalévőén nincsen födött tribünje. 
Hiába állt cl azután fél óra múlva az eső. a 
triói elázott és a közönség nem gyönyörködhe
tett a vizipólóbajnokjelölt válogatott csapat 
remek játékában. . . . . .

A  két válogatót 1 vizipólóesapat iriauén ki- 
viil bajnoki vizipólómeccs is szerepelt az NSC 
uszóversenyének a programján: az N SC-O TE- 
mérkőzes, amelynek annyiban volt döntő je
lentősége. hogy vesztese kiesett az első osztály
ból. Erre a szomorú sorsra, egyévi elsőoszta- 
lyuság után az Óbudai TE fiatal együttese ju
tott, amely azonban, búcsúzon) az I. osztályból, 
nagyon derekas ellenállást fejtett ki.

Olimpiai uszógárdánkból mindössze Gáborffy 
Antal és Bitskey Aladár állt starthoz. Gáborffy 
1  p. 0 0.6 mp. jó'időről fölényesen verte TI. osz
tályú flyergárdánkat. Hl ismét az ifjúsági 
Mészöly Tibor tüntette ki magát, aki 1 p. 05.2 
mp. egyéni rekordot hozott.

Bitskey Aladár olimpiai hátúszé reprezen
tánsunk rekordra ment és rekordkísérlete 
valószínűen sikerült is volna, ha egyenlőerejii 
ellenfele van a mezőnyben.

Ig.v is könnyen, fölényesen úszva, 1 perc 
15.4 másodperccel beállította Bartha Ká
roly országos rekordját, bebizonyítva, hogy 
az olinipiász forró küzdelmeiben sokkal 

jobb eredményre lesz képes.
A hölgyversenyekkel különben kissé túlzsú

folt programnak kiemelkedő eseménye 11 
két Budapest kerületi hölgy ha jnokság 
volt, de hiába állapított meg az uszószövet
ség 1 p. 3N nip.-es enyhe standardot, a mell
es a hátuszóbajnokság győztese még azt 
sem érte el és ig.v nem is illeti meg őket 

a bajnoki cim.
A  hál úszóba jnokságban egyébként súlyos 

célbírói Ítélet történt. A versenyt ugyanis iz
galmas finis után, Vermes Magda nyerte meg 
karcsapással Szőke Kató ellen, aki magyar 
ellenféltől most. először kapott ki, a célbíró 
azonban tévesen holtversenyt állapit ott meg. 

Az eredményhirdetésnél olyan parázs bot
rány tört ki, mint a legádázabb futball- 

csatáknál.
a célbíró ítélete azonban megtollebhezhctet- 
len. A verseny részleteiről egyébként az 
alábbiakban számolunk be:

Budapest kerületi hölgybajnoksagok:
Kid méteres hátuszás. 1. Vermes Magdii (FTC) és 

Szőke Kató (NSC) holtversenyben 1 p. 41.6 mp. 3. 
Hermáim Melinda (NSC) 1 p. 47.4 mp. A győztesek 
az 1. p. 38 nip.-es stnmlardot. nem érték el.

]0D méteres mellúszás. 1. Fest Franciska (NSC) 1 p. 
41.8 mp. 2. Gombos Magda (UTE) 1 p. 42.4 mp. 3. 
Fiilöp Ibis (NSC) 1 p. 51 mp. A győztes az 1 p. 38 
mp.-es standardot nem érte el.

Hölgy versenyek:
400 méteres J. osztállyá gyorsuszás. 1. Sipos Manci 

(NSC) 7 p. 03 mp. 2. Reichlo Nóra (MAC) 7 p. 34.4 
mp. 3. Schlesingor Rózsi (FTC) 7 p. 45 mp. 

Háromszor 50 méteres II . osztályú gyorsstaféta.

1. NSC 2 p. II) mp. 2 . UTE 2 T>. 17 mp. 3. I I I .  ke..
TVK 2 p. 20 mp. ,, . . ... .

Mégy szer 50 méteres jun ior mellúszást a feta: 1 . 
UTE 3 i». 24.0 mp. 2. NSC A. csapata 3 p. 27.4 mp. 
3. NSC 3 p. 40.2 mp. .

Háromszor 00 méteres vegyes staféta. 1. NSC ( f  est 
Franciska. Hermáim Melinda. Sípos Manci) 2 p. 00.8 
inp. 2. FTC 2 p. .10.4 mp.

m  méteres /. osztályú gyorsuszás. 1. Shrhcr Lót ti 
(MAC) 1 p. 22.4 mp. 2. Kraszner Vilma (MŰK) 1 P. 
21) mp. Sipos Manci nőm indult.

Hatszor 50 méteres malin szustafe la. 1. H O  \pui- 
zer Vermes. Grimm. Barall, Rotb, Korányi) 5 p. 
5 9  inp. 2. UTE 6 p. 03 mp. 3. NSC 6 p. 32 mp.

Fér fi versenyek:
Műugrás. !. Nagy Károly (M TK ) 92.60 pont. 8. 

Lenhar.lt Ernő (MAC!) 83.80 pont. 3. Kovács Ferenc 
(UTE) 74.70 pont. . , _  „  .

50 méteres gyermek gyorsuszás. L Brandy Krno 
(M TK) 34 mp. 2. Szegő Károly (MUE) 35 mp. 3, 
lírém Ernő (OTP’ ) 35.8 mp.

50 méteres gyorsuszás kezelőknek. 1. Santa Aflig- 
mond (Postás) '34 mp. 2. Kusohinszky László (UTE) 
35 mp. 3. Tóth 1T. Lajos (MUE) 35.4 mp. A győztes 
Masánszky Lászlót (MUE), miután már nem kezdő, 
diszkvaliflkálták.

100 méteres junior gyorsuszás. Két elotutam. 1. 
lteieh Lajos (KTSOK) 1 p. 13 mp. 2. Házy Ferenc 
(FTC) 1 i>. 13.6 mp. 3. Német Géza (MUE) 1 p. 14 mp.

200 méteres /. osztályú mellúszás. 1. Hild László 
(UTE) 3 p. 07 G mp. 2. Feichüinger László (FTC) 
3 p. 16 mp.

100 méteres 1. osztályú hát úszás. J. Bitskey Alá 
dár (LASE) l p. 15.4 mp. (Országos rekord beállítva.)
2. Avar Mihály (MAC) 1 p. 23.2 mp. 3. Szabolcsy 
József (BBTE) 1 p. 24 mp.

100 méteres I. osztályú gyorsuszás. 1. Gáborffy An
tal (Beszknrt) 1 p. 03.6 mp. 2. Mészöly Tibor (BBTE) 
3 p. 05.2 mp. 3. Hollóst Béla (M TK) 1 p. 05.6 mp.

Háromszor 100 méteres vegyesstaféta. J. FTC 
(Feichtinger, Friedmann, Kimracrling) 4 p. 16.4 mp. 
Az elsőnek beérkezett MTK stafétát, (Kövesi, Lajta, 
Hollóst II.) Lajta elöbbindulása miatt diszkvaliflkál
ták.

1500 méteres úszás. 1. Szabó István (M TK) 24 p. 
13.4 mp.

Bajnoki vizipóló-tnérközcs.
N S C —O T E  3 :2  ( 2 : 0 ).

A bajnoki mezőny ke! utolsó helyező tjének 
mérkőzése elkeseredett, az utolsó pillanatokig 
bizonytalan kimenetelű küzdelem után az NSC 
javára dőlt el és ig.v az OTE esett ki az első 
osztályból, miután hat bajnoki mérkőzésen 
egyetlen pontot sem szerzett. A  győztes csapat 
legjobbjai Fcreuczi lapu véd, Bartha Károly. 
Surányi és Takács voltak, mig az óbudaiaknál 
különösen a kapuvéd tüntette ki magát, aki 
mindig menthetetlennek hitt labdát védett.

Hollóst I. révén az NSC szerzi meg a vezető 
gólt, majd Surányi a kapus  ̂egyetlen hibájá
ból a másodikat. Szünet után váratlanul az 
OTE kerül fölénybe, Dezső és Kánási egali
zálnak. a finisben azonban Hollóst /. a nemze
tiek javára dönti el a meccs sorsát.

Bíró: Keserű Ferenc.

B u io r h i fe l
k é s z p é n z á rb a n !
Évtizedek ófnn közismert bulorhltol-osztályunkban háló
szobák, ebédlők, uriszohák nngy választékban, legked
vezőbb fizetési föltételek mellett,

k a p h a tó k
„VIOG-raiL"
Kereskedelmi Rt ezelőtt BALÁZS ÉS TAKSA
bútoráruháza, Budapest, Vilmos csúszár-ut 43

Közalkalmazottaknak legnagyobb kedvezmény
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- T V ia ip ó ló b a j n o lw A *  vé ge re d m é n y e  a k ö v e t 
kező:
1 H í. kcr. TVK — fi mérkőzés 38:0(5 gól 10 pont, 
ö FTC ------------- 6 mérkőzés 30:08 gól 9 pont.

3. UTE — — — — — 6 mérkőzés 33:14 gól 8 pont
4. M A C !--------------------fi mérkőzés 21:10 gól 7 pont
5. M T K -------------- — fi mérkőzés 21:12 gól fi pont
fi. N S C --------------------fi mérkőzés 8:35 gól 2 pont
/. O T E ------------- — fi mérkőzés 4:70 gól — pont

A )  v á lo g a to tt— 8 ) vá lo g a to tt  6 :1  ( 3 :6 )
"A) csapni: Barin — Tvády, Homonnni II. — 

Keserű II. — Halasi, Vértesi, Keserű I.
fí) csapat: Nagy Barna (FTC) — Braun 

IlITE), Csorba (MAC) — Szabó (M TK) — Bozsi 
(UTE), Wenk (FTC), Németh (UTE).

Mind a kél csapni komolyan vette a játékot, 
nagyon ügyeltek arra, hogy az utolsó pilla- 
untban ki ne csöppenjenek az olimpiai együt
tesből.

Az A) csapat minden egyes embere való
sággal brillírozott

és ha Vértesi is kijátszotta volna a legjobb 
formáját, alighanem gólrekorddal verik vité
zül ellenálló ellenfelüket. Barta szenzációs 
stílusban védeti, pompás napja volt Keserű 
/.-nek is, de a kissé fáradtnak látszó tfalasin 
és Vertesin kívül mindenki teljesítményének 
legjavát nyújtotta. A  B) csapatban inkább a 
védelem tüntette ki magát. Szabó is inkább a 
védelemnek segített, azért is jutott olyan ri!-

kán labdához a csatársor, amelyben Wenk vá
logatott formát játszott ki. partnerek nélkül 
azonban nem boldogulhatott.

A vezető gólt a IVrnk miatt megítélt négy- 
méter énből Keserű I. éri el, ugyancsak Ke
se, iái I. dob ja. \ éri esi passzából, a második 
gólt, inig Vértesi—-Keserű II. remek ö.-sz- 
jálékn után újra csal; Keserű l. labdája akad 
mrp; a B-rsapat hálójában. A hátralevő per
cek ogyítlcu eredmény..*, hogy a bíró Buzsit, 
majd Halasit a partra kübli. Szünet urán 
Barta áll be a B-csapat kapujába, de hiába 
véd fényes bravúrral, ö is bekapja az obiigát 
bárom, gólt, előbb azonban Wenk 3:1-re javítja 
az eredményi. Vértesi átadásából Keserű I. a 
negyedik gólt dobja, majd a Szabó miatt nmg- 
Hélt n égy nié te résből az ötödiket és hogy tel
jes legyen a féltucat, Vértesi által szépen szök
tetve, a hatodikat.

B író : Selilenker A n ta l (M T K ).

Sera Martin francia világrekordéi- kijelenti 
A Reggel-nek, hogy nagyon „drukkor Lowetól 
és — Barsytől, akit a meglepetések emberé

nek tart
M. Drigny v iz ipo lSvezér bizftesra veszi a m agyar csapat győzelm ét. -  
ft v ilág leg jobb  wizipolázájának Keserűt tartja, — Látogatás a Maison 

de Francéban, a francia csapat amszterdam i etSisonaban
Amszterdam, július 29.

t .1 Reggel kiküldött Iadásit'.ójától.) Mu már 
inegállapiiliat.iiik: kévésén mull, hogy föl nem 
borult uz olimpiámra, egybegyiUl nemzetek 
egysége és a frnnfiáf- távolmaradása csonka 
nlimpiásszá nem süllyesztette, az amszterdami 
küzdelmek nívóját. Ezt a veszedelmet csak nagy 
ü g g y e l  bajjal sikerült a hollandus rendezőség
nek elháritfjni, a francia atlétikai szövetség nl- 
elnökél inzultáló stadioni alkalmazottat kö
nyörtelenül elbocsátották, n franciák pedig, e l
fogadva ezt az elégtételt, letették az olimpiai 
esküt és megjelentek a mai niegnyitóvcrsenyek 
startjánál. A stadion közönsége ilyen előzmé
nyek után

nagy szeretettel ünepelte a francia csapa
tot. amelynek népszerűsége pillanatnyilag 
még Amerika primadonna-atlétáit is hát

térbe szorítja.
Mindenki a franciák iránt érdeklődik, száll.i- 
M i k r o :  a Maison de Francé-ha azonban nehezebb 
bejutni, mint a Brcsidrnt Boosevell-ve. az ame
rikaiak v iz i  otthonába. I fi sági ró mén néni 
lehelte be ide a lábál és csupán M. (larric pro
tekciójának köszönhető az is. hogy A Ryggcl- 
lel kivételt tesznek. A három francia olimpiai 
reménység. Sera Mariin. Lndoumcguc és 
Duhouri csak a szombati megnyitóünnepségre 
érkezett  Amszterdamba és mosolyogva számol
lak be arról, hogy az amerikai úszóknak egy 
nagyobb csoportja Harisban járI, de karán!sem 
n szól róni n fi, hanem — a Mont mari re és a Món
iin Hongé m rijle l intése céljából. Alig valószínű, 
hogy ez n moulin rougei „tréning** növelte volna 
ez amerikai vizipolóesapnt győzelmi esélyeit. 
A rgen! ina és Amerika után azonban Francia- 
ország lesz a magyar csapat ellenfele, e mérkő
zés kilátásairól pedig

M. Drigny, a francia vizipélévezér 
hivatott nyilatkozni.

— Bon jonr, M. Drigny — ütünk rajta a 
Maison de Francé-bán a franciák „Konijádi"- 
•iáii —. milyennek látja a világot a julius 14-i 
magyar-francia vizipólómérközés óta?

— Határozatlan rózsásabbvak felelj gon
dolkozás nélkül . a csapatunkat fölfrissitet- 
Iák. Iliztosrn veszem, hogy a magyaroknak n 
h uncia csapni lesz Amszierdamban is a lég-
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erősebb ellenfele.
— fis ki» vár győztesnek?
— Mondanom sem kell: a magyar csapatot. 
A Maison de Francé halijában találjuk M.

Barbicrt, a nagyszerű dijoni íőrvivól, aki Gau- 
din helyett vezeti a francia csapatot. Véle
ménye szerint az epéet és a tört kenterben 
nyerik, a kardban azonban

ádáz küzdelmet jósol a magyarok és az 
olaszok között.

Diszkréten elárulja, hogy az egyéni i kard baj
nokságban a kolosszális formában levő Ducrct- 
től meglepetést vár...

M. Potilenard, a legnépszerűbb párisi tréner 
érkezik most egy szimpatikus nyurga fiatal
ember: Sera Martin, n legnépszerűbb francia 
atléta kíséretében. Csak be kell mutatkoznunk 
és Poulennrd kérdés nélkül válaszol:

— önt bizonyára atlétáink formája érdekli. 
Sera és .hites (ez Ladoumcgu) teljesen készek 
az olimpiai győzelemre. Az utolsó két hetet 
Vilié d’Arvny-hen töltötték, könnyű munkát 
végezlek és utoljáin (Vdombes-önn futottak 
olöiih ezres, azután -ötszázas bumlil. Itajluk 
kiéül Duhour előkelő helyezésére számitok. 
Tegnapelőtt dobotl tréningben 15 méter 40 
eentii. Ezzel talán győzni is lehet... Sera 1 
pere íW másod percen belüli formában n in, La- 
(loumegu pedig még mindig nem mutatta meg. 
mi van benne. A többiek? Meglepne, ha vala
melyik helyezve is lenne. Menard. Leieden és 
( ’herrier ugrottak már 190 centimétert is. egyi
kük talán helyezve lesz. A többi számban rosz- 
szul állunk.

— Kit tart komoly ellenfélnek, M. Poulennrd, 
a nyolcszáz méteren?

— Peltzrr már nem Ind, ,-i nyolcszázas dön
tőbe Sernn kiviil Lowv. Hahn, Engefhardt, 
Barsy (Bárzi-nak ejti) és Paul Mariin kerül
het, inig Ladoumegu-nek már nehezebb dolga 
lesz. Neki Widcvcl és Nurnával kell megküz
denie.

— Ismeri Baisyl ?
— A aggon jót. Tudom, hogy nagyra hivatott 

atléta. Most olkalma lesz megmutatnia, mit 
tud. Én az ötödik helyre tippelem.

Ezután
Sera Mariin

világrekordért vesszük ostrom alá. Kijelenti, 
hogy a francia bajnokságban f i ú t  ' ilágre- 
komija után vezéreikkel irtuk rólu.f párisi la- 
))ok. egész Franciaország benne hízik, érthető 
Irhát, hogy ambicionálja a győzelmei. Bevallja 
azonban, hogy

nagyon drukkol Engelhardtól. Lowetól, 
Halintól és — Hamvtól. akit ö is n megle

petések emberének tart.

Elbúcsúzunk az u dvarias v ilá g r ik o rd er ló l. tn-

WETOL SEBOLAJ
Sérülésnél nélkülözhetetlen 
Desinílciál és gyorsan gyógy it

vozás közben pedig M. Drigny üt a vállunkra. 
Azt kérdezi, kit tartok a világ legjobb vizi- 
pólójátékosának. Gondoltam, most én is udva
rias leszek és azt feleltem, hogy Padouí. Erre 
ő a legnagyobb csodálkozásomra kijelentette* 
hogy tévedek, mert meggyőződése szerint

Keserű ma a világ legjobb vizipólózója.
Annyi bizonyos, hogy az udvariassági világ* 
bajnokságot a franciáktól senki sem vitathatja 
e l... Faragó László

Jó tömegsportot hozott
ai  ,,itthonmaradt“  atléták Üllői- 

uti versenye
(A  Reggel tudósitójától.) Mialatt a legjobb 

magyar atléták az amslerdami stadionban 
igyekeznek kitenni magukért, az itthonmarad- 
tak vasárnap az FTC atlétikai versenyén vo
nultak föl. mégpedig olyan nagy szómmal, 
hogy például a 300 méteres síkfutásban közép
futamokat is kellett tartani. Az eredmények 
közül kimagaslik Rv.cz (FTC) 061 centiméteres 
távolugrása, Davbncr (KAOK) 36.7 másodper
ces 300-asa és Komlós (KAOE) 41 méter és 58 
centiméteres diszkoszdobása. A  versenyt, 
amely általában jó tömegsportot hozott, na
gyon kisszámú közönség nézte végig.

Készletes ered menyek:
Rúdugrás, //. asz.i(ily: 1. Golhovils (FTt I 315 cm,

2. Dr. F.*)rkns (MAC) 300 em. 8. Nőim (BBTE) 300 
cm. — Magasugrás hrmdicap.: J. Újhelyi (BBTE) 
176 em. (10 cin. előny). 2. Onihovits (FT1 I 173 cm. 
(17 c*e. előny). S<mn (BBTE) 1G7 cm. (7 cm, 
előny,l. - Kitin méteres síkfutás. t i. osztály: 1. Hol- 
ezer (MTK.) 2 i>. 45.2 inp. 2. Kiiller (FTC) 2 p. 45.8 
mp. 3. Leiehliig (UTE) 2 p. 15.8 inp. — Táeoluyrás,
1. osztály: 1. lóié/, (FTC) fifil i-ut. 2. Hóna (FTC) 621 
cin. 3. Takács (Postás) 602 em. — Tdeotuffrás. 11, 
osztály: 1. Hóna l 'T C ) 621 em 2. Hosemnnii (M TK) 
620 fin. 3. Dicsőfii (BEAC) 612 cin. — Súly dobás, 
II. osztály: 1. Bolilik (FTC) 11 m. 52 cm. 2. Ősziér
ől mm (MUTE) 11 m. 35 em. I’ óz^ti (M TK) 10 in. 
91 em. — Hármasugrás: !. Képessy (MAC) 13 ni. 17 
em. 2. Hóna (FTC) 12 m. 67 em. 3. Ncubuuer (FTC) 
12 m. 38 cm. — 400 méteres gátfutás. I I .  osztály: 1. 
Yárkonyi (BBTE) 59.9 mp. 2. Köbei (KAO E) 60.5 mp.
3. Cséfay (MTK). — Wü méteres síkfutás. II . osz
tály: 1. Dmibner (KAOE) 36.7 inp. 2. Kovalcsik 
(KAOE) 37.2 mp. 3. Márton (M TK ) 37.3 mp. — 
4X700 mél eres staféta, .í) osztály: 1. KAOE 47 mp.
2. BBTE 47.7 mp. U) osztály: 1. Postás 46.4 mp. 
2. FTC 48 ni)). 3. Postás, b) csapat 48.7 mp. — Disz- 
koszvetés. U. osztály: 1. Komlós (KAOE) 41 w. 58 
cin. 2. Rózsa (M TK) 38 m. 48 cm. 3. Bácsalmási 
(BEAC) 35 m. 62 em. — 2000 méteres siklatás, II . 
osztály: 1. László (BEAC) 6 p. 8 mp. 2. Schüssler 
(KAOE) fi p. 28 mp. 3. tftrasser (MTE) 6 p. 36 mp. 
(Hevele. föladta, mert leesett a cipője.) — 4X400 mé
teres staféta. II . osztály, IJ) csoport: 1. FTC a) 3 p. 
47.2 mp. 2. FTC b). C) csoport: 1. MTE 3 p. 43.4 mp. 
2. l*TE 3 p. 44.2 mp. 3. MOTE 3 p. 44.4 mp.
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Vidéki kerékpárosok fölényes győzelme
az FTC vasárnapi versenyén

A moiorvezeiéses versenyben Szekeres Déla kénytelen volt föladni a küzdelmet 
mert vezetőjének a motorja kigyulladt

is_________________  a Reggel

(A  Reg fjei tudós Májától.) Az FTC országos 
kerékpáros versenyén újból az előretörő „v i
dék“ győzedelmeskedett. Szűcs József Szolnoki 
A K  a főversenyt, a Gatsa-fivérek Győri DAC 
pedig a párosversenyí nyerték meg.

Mintegy háromezer főnyi néző előtt az idén 
harmadszor csaptak össze a főváros és a vidék 
elsőosztáJyu kerékpáros versenyzői. A mind
végig igen szép és izgalmas küzdelmekben fö
lényesen győztek a. vidéki versenyzők és kény- 
szeritették megadásra a fővárosi kerékpáros 
bajnokokat. A  jövő vasárnapi bajnokságban 
mint komoly bajnoikjelöltek fognak újból nye
regbe szállni és cgy-két bajnokság a vidéki 
versenyzők biztos zsákmánya lesz.

fíészleies eredmények:
I. Főverseny pontozással (2000 »».).• 1. Szües József

(Szolnoki AE) lő pont. 2. Lovass Károly (MTlí) S ponl. 
:f. Trftflltwlecz íiezsrő (PSE) ti pont. 1. Eignor Jfc'nő (PTC) 
4 pont; utolsó 2’>o m. 13:t mp.

II. Kezdők versenye (2000 m.) nagydöntő: 1. Győr ff.y 
Imre (FTC). 2. (Járni .József (PSE). 3. Csepreghy (íyula 
(3SE). 4. Denzler Alajos (FTC); utolsó 200 m. 18:6 mp.

TIT. Kezdők versenye (1000 m.) kisdüntö: 1. Man'nheint

Gábor (TTC). 2. Felvon Ferenc (MTK). 3. Adamit/. Fe
renc (Vil. KK). 4. Jdlits Béla (Posták); utolsó 200 in.

IV ' Tandem-versen y <n>00 m.): 1. Mezők- Lovass (MTK). 
2. Eigner—Cyőrffy (FTC). 3. Velvnrl-Pfeifcr (MTK). 
•1. IToiniíly-Krníoohvil (Vasas); utolsó 200 ni. 13 mp.

V. Szeniorrersen.it 2000 >»>•• 1. Piriiyi Jenő (FTC). 2.
Tmulnry István (BSE), 3. Tóth Póza (IíKE).

XT.Pontverseny t>úii ni. (pontozással): 1. Papp József 
(BSE), 2. Keifri lHchard (Postás). 3. Schildmayer Jrare 
(TTC). 4. Slezálc István (Turul), utolsó 200 ni. 13:0 mp.

VII. Térclőnyversruy 1500 »'■■' 1. IViítncr József (10 m. e.) 
2. IIalniSchlagor (tábor (F1('. 70 in. <• ). 3. G.vűrfty Imre 
(FTC. is m. e.). 4. Nagy Miklós (Edison KK, 2ő rn. e.), 
ő. Kapás Ferenc (Turul, 45 m. e.).

V ili. Párosverseny 11.000 in., a 10.. >0. és 30. körben spur
inkkal (pontozással): /. Gatso l.—Gatsa II. iGyőri DAC) 
17 pont. 2. Hkíícs—Eiftiicr (FTC)9 pont, 3. Varga—Vargnskó 
(Győri DAC) 7 pont. 5. Ságby—Volvárt (MTK) 6 ponl.

IX. 50 kin.-es inotorvezetőses verseny: 1. fíartos Gyula 
(VTE), vezető: Bnrtos Béla. idő: 40:00.2 mp. 2. Isten és 
János (UTE). vezető: Nagy Károly. 700 méterrel nyerve. 
Három induló. Szekeres Béla (PSE) a láv első felében 
fölényesen vezetet(. de később Öznvnnov Emil niütozjá- 
n a le benzinesőrepedése támadt. úgy. hogy a motor egy kö
rön keresztül lánggal égett és ezért kcnytclonuk voltak 
mindketten föladni a versenyt.

„Geibai akárkivel összekerülhet 
Amszterdamban, nem fé lt jü k r

mondja Kanhovszky, az ökölvlvészüvet- 
ség elnöke, aki a három válogatottal 

vasárnap ulazolt el Amszterdamba
(A  Reggel tudósító jótól.) Á  magyar váloga

tott ökölvívók vasárnap délután a Keleti pálya-* 
udvarról elutaztak Amszterdamba. A váloga
tottak: Szeles József (bantum). Geibai Miklós 
(pehely) és Kocsis Antal (lógsuly). Kanhovszky 
Artúr el nők és Erdős Sándor szövetségi ka
pitány kíséretében „startoltak**. Egyforma 
sötétkék ruhát és kék sapkát hordanak nemzeti 
szinti szakigdiszitésseJ. Jókedviick és bizakodók 
n kis expedíció tagjai, akiket a boxsport ras 
jongói és fényképészek vesznek körül. A  bú
csúztatók között több fiatal hölgy is van. Meg* 
kérdezzük

Kankovszky Artúrt
az esélyekről. Ezt a választ kapjuk:

— Az atlétika és az úszás után a boxban van 
a legnagyobb konkurencia az amszterdami 
olimpiászon. Atlétikában 40. úszásban 36, box- 
ban 3.1 nemzet képviselői indulnak. De azért 
ha cg.v-két. fordulóban csak európaiakkal ke
rülünk Össze: bejutunk az elődöntőbe. A nagy; 
készülődésnek, a sok próbaversenynek is ma
gyarázatát tudom adni. Oskar Södcrlund, a 
svéd boy- és fut ball sző vétség elnöke, aki még 
n futball mérkőzések idején Amszterdamban 
járt és megtekintette a boxversenyek szin- 
helyét is, levelet irt nekem, amelyben bejelenti* 
hogy

Amszterdamban a legkedvezőtlenebb viszo
nyok várnak ránk.

A boxversenyekel ugyanis alacsony, üvegtetőd 
helyiségben rendezik, meg, ahol kibírhatatlnit 
a hőség. Most tessék elképzelni, mi van ott, ha, 
mondjuk. 4000 ember összegyűl a ring körül! 
És ami lég rémesebb: a hollandok kedélyesen 
dohányoznak a mérkőzések alalt, ngy. hogy, 
embereinknek az ellenfeleiken es a bőségen 
kiviil még a fiistfc Illők kel is meg kell majd 
küzdeniük. Ezért legjobb lett volna a próba- 
versenyeket valamelyik cirkuszban meg
rendezni, ahol szintén dohányoznak. Ami a 
konkurenciát illeti:

a legveszedelmesebb ellenfelek Amerika, 
Kanada és Délafrika.

Belgium és Dánia kiválóak a pehelysúly bari 
és no adja isten, hogy a légsulyelőmérkőzésék 
során Norvégiával vagy Svédországgal kerül
jünk össze. A pehelysúlyban nem fór örkünk 
sorsolással:

Geibai akárkivel összekerülhet, nem 
féltjük!

A bantamsu besöpört külföldi nagyságainak 
erőviszonyait nem ismerjük. Olaszország 
könnyűsúlyú embereiről tudjuk, hogy igen 
jók. Én magam ''észt veszek a Nemzetközi 
Ökölvívó Szövetség ülésein, amelyekre 6 -án és 
1 2 -én kerül sor. Holnap este megérkezünk 
Amszterdamba, kedden sorsolnak és mérlegek 
nek.

A fiuk jókedvűen beszélnek az éjjeli 
kimenői Malomról, amely a jeker-shraati szál
láson vár rájuk. A vonatablakokból még 
visszaszólnak:

— Nem weekendezui megyünk ám! Nőm k í
vánjuk senkinek azoka! a horgokat, amelye
ket majd Amszterdamban az amerikaink és az 
afrikai négerek osztogatnak ...

Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató

„Világossúg"-könyvnyomda rt. Budapest, V ili,  Conti-u, 4. 
Műszaki igazgató: Dcutscb D.

Magyar Légiforgalmi Rt
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lou közlokodnck.
Az autóbusz 50 perccel n repülőgép indulása előtt 

indul a Vudászkiirt-szállntól. Menctdij: Budapest—Wien 
(vagy Wien —Budapest) 50 pengő. BudnpOHf.—Graz (vagy 
Graz—Budapest) fiO pengő. — Közvetlen csatlakozások 
Európa minden jelentékenyebb varosa felé. Jegyváltás 
és esomngfölndás u Légnitazási irodában: IV, Váci n. 1. 
(Tol.: An(. 808-88, 808-80). Alkalmi repülések bármikor 
rendelhetők az igazgatóságnál (Telefon: Alit. 808-80). 
Képviselet Wienbon : Oslerr. i.nflvcrkolirs A. G. 
J. TcgottholTslr. 7. Jegyváltás: I. Kaorntucrring 1—7 
(Hotel Bristol).

Németország birodalmi futballbajnokságának döntőjé
ben a Hamburger S¥ 5:2 (3 :1) gőiaránnyai győzött a 

berlini Hertha eiien
Alton a, július 29.

(A  Reggel tudó sit ójának telefon jelentése.) Az 
alton a i Stadionban vasárnap 40.000 főnyi re
kordközönség előtt játszották le Németország 
1928. évi birodalmi futballbajnokságának óriási 
izgalommal várt döntőjét, amelybe az északi 
bajnok Hamburger Sport Vérein és n branden
burgi kerület bajnoka, a berlini Hertha kvali- 
fi,hálta: magát.

A döntőnek a hamburgi csapat volt a 'fapo
f it  ja,̂  amely az előző vasárnapi elődöntőben 
Délnémet ország bajnokát, a Regem Münchent 
8:2 szenzációs gólaránnyal verte, de a Hertha is 
délnémet csapatot, a müncheni Waekért. verte 
iri az elődöntőből.

Az utolsó két évtizedben ez volt az első eset,

Az amszterdami oiimpiász első 
napjának mérlege:

Amerikai Egyesült Államok 2 győzelem, 
Finnország i győzelem

JA  Rcagcl tudósítójától.) Az 1924. évi párisi 
olimpiászon katasztrofális vereségek érték az 
amerikai Egyesült Államok atléta gárdáját. 
Legtöbb biztosnak hitt versenyüket Anglia és 
t  mnország versenyzői nyerték meg és így min
denki óriási érdeklődéssel fordult az amszter
dami oiimpiász vasárnapi első napjának össze
csapása i felé. vájjon milyen eredményekkel 
kezdődik az a grandiózus küzdelem, amelyet 
az USA versenyzői az egész világ atlétái ellen 
folytatnak.

Az első napi küzdelmek úgy indultak, hogy 
Amerika vissza fogja hódítani az atlétikában 
regi li egomon i áj át.

Kwk' (USA) győzelme ugyan 15.87 méteres 
világrekorddal favorit győzelem volt, de Brix 
második helye azt bizonyítja, hogy az ameri
kaiak az egyes atlétikai ágakban nemcsak 
egy-egy kimondott tehetséggel rendelkeznek, 
hanem a helyek legnagyobb részét le is fog
jak aratni.

Váratlanul gyönge eredménnyel végződött 
a magasugrás,

amelyet azonban szintén USA-atléta és szintén 
Favorit King nyert meg: 1.94 méterrel. Ez lesz 
alighanem az oiimpiász egyik leggyöngébb 
ered menye.

Szenzációsan izgalmas finissel végződött a
10.000 méteres síkfutás, amelybe azonban csak 
két finn atlétának, Nurminak. a párisi oiimpiász 
hősének es Ritolának volt beleszólása. Nurmi 
formájáról a legellentétesebb hirck keringtek,

a „Nuríni-rejtély“ azonban megoldódott: 
a finn gépembernek elkeresztelt csodafutó 
starthoz állt és megnyerte első versenyéi — 
olimpiai rekord alatt. Most azonban következ
hetnek a többi Nurmi-győzelmek és Amerika 
ara tusa az egesz vonalon.

SButor
I f logogyszerübbtől n legdíszesebb Kivitelig, gnrni-

í",re"ok”Tf0?le7t1í̂ pthií,,dlK" '* mi-
B Ij A U G É Z A

-  _ _ _ _ _ _ _ _____Podiunniczky-utca 18. szám

hogy délnémet csapat nem küzdött a dön
tőben.

A Hamburger S. V. most. szerezte meg első íz
ben a birodalmi bajnoki trófeát, miután évek
kel ezelőtt, amikor az fFG Nürnberg ellen győ
zött a döntőben, a nürnbergiek óvására a baj
noki címtől megfosztották.

A hamburgi csapat starttól kezdve fölény
ben volt. Hardcr, Raa.br és Költ zen rövidesen 
bárom gól előnyt szereznek, míg a berlini csa
patot Kirscy juttatja egyetlen góljához.

Szünet után is jórészt a hamburgi csapat do
minálta a mezőnyt. Kréméi ugyan 3:2-re ja
vított, Raabc és Költ zen góljaival azonban a 
HSV végleg bebiztosította: 5:2 arányú győzel
mét.

Franciaország 2:1-re vezet 
a Davls-Cupben Amerika ellen

Páris, július 29.
(A  Reggel tudósítójának telefon jelentése.) 

Vasárnap játszották le a Davis Cup mérkőzését 
Franciaország és Amerika tenniszcsanata>. A 
párosban Cochet—Borotva győztek Tüdőn—
Huntcr ellen 6:4. 6 :8 . 7:5, 4:6. 6:2*re. Az elkese
redett küzdelem nagy izgalmat, keltett, a 20.000 
főnyi közönségben. Franciaország most 2:1 
arányban vezet.

Attila—Kassai Slavia 3:0 (2 :0 ). Az első Osz
tályból kiesett, Attila  vasárnap Kassán ven
dégszerepelt és fölényesen, három góltól győzte 
le a kassai Slaviát.

Budai 33-as —Főiskolai válogatott 3:1 (1:0).
A párisi diákul invpi ászra induló főiskolai 
futballcsapat a Lágymányoson három 30 per
ces félidőt játszott a budai profikkal. A játéko
sokat többször cserélték. A profik góllövöi: 
Curnpft, Kovácsi/. Cumpft. A főiskolások gól
ját Fii top lőtte a második félidő 15 percében.

Boeskay—-Hiisok 5:0 (2:0). A debreceni Íré 
ningniérkőzésen a Boeskay csapata máris jó 
formát mutatón. A második osztályú Husos 
csapatát 5:0-ra vertek meg.

Becs futball válogatott,iairnik győzelme Gráf
ban. Grácból jelentik A Reggel-nek. hogy P.écs 
város profiválogatottjainak mérkőzése (íráe 
ama'ör reprezentánsaival 6:1 (3:0) arányban 
a bécsiek győzelmével végződött.

.Németország kézilnbdnbHjnokságc. Derliubiil jo- 
leülik A Kennel m»k. hogy Nóimüország kózilnbchi- 
hajnobságánuk dönlöjál ;i Ti/rnvnein Chmmite 
bótr:vri ineghosszabbitás uHíu í):(j nrúuyhnn nyerte 
meg u Tunxverein Kiirth ellen.

Németország országul I kerékpáros bajnoksága. 
Hannoverből jelentik A Regficl-w ! : Ma rendeztél, 
meg n Barinen—Hannover közötti 226.4 kilométeres 
távon a német, kerékpáros bajnokságot. A ver
senyre 68-an novoztek. A favorit Slühbccke gum i
defekt miatt kénytelen volt föladni a verseny. Neu
mann (Berlin) kerékpáros olimpikon IDiddnsheim 
mellett oly súlyosan bukott. hogy agyrázkódással 
szállították kórházba. A versenyI a frankfurti Koeh 
nyerte, 7 óm 15 pere 7 másodperces idővel Kehi ff la  
(Köln) előtt. Harmadik Schdffer (Lipcse).
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