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Izgalom Belgitáóóan 
a szófiai esomén^efc miatt 

Szevb fölvonutás a holgúv* határon
Bélgrád, junius 10.

(Cseh sajtóiroda.) Az első tegnap este ide
érkezett hírek a szófiai puncsról annál nagyobb 
szenzációt, keltettek, inért a Stambuliiski-kor- 
mány pozícióját olyan szilárdnak tartották, 
hogy a macedón szabadcsapatok puccsa ki
látástalannak látszol t.

Nyomban a hivatalos jelentés beérkezése után 
minisztertanács ült össze, hogy állási foglaljon 
a szófiai uj helyzettel szemben. Irányadó körök
ben azon a nézeten vannak, hogy

a szófiai katonai forradalom veszedelniez- 
feti a ncuilli szerződés által teremtett 
helyzetet és hogy ezért a S. H. S. király
ság, mint a leginkább érdekelt állam, a dol
gok további fejlődését Bulgáriában köteles 

a legnagyobb figyelemmel kisérni.
Minthogy a szófiai rendszerváltozás követ

keztében

Wakarta váz
Páris, junius 10.

Az Havas ügynökség jelenti: A „Matin“ bel
grádi jelentésű szerint St-auibuliiski arra fog 
törekedni,

Lausanne, junius 10.
A Svájci távirati ügynökség jelenti: Vasár

nap délután mindkét fél szakértői összeültek, 
hogy valamilyen megegyezési formuláról ta
nácskozzanak.

Héttőn délelőtt a szövetséges és a török meg- 
hizoituk folytatják a közvetlen tárgyalásokat. 
A helyzet ezzel érdemileg nein változott, tisz
tán politikai szempontból azonban enyhülés kö
vetkezeit be. Általában az a benyomás, hogy a 
niai ülés csökkentette a konferencia meghiúsu
lásának veszedelmét a szclvenykérdésben, meri

- -------------------------------------------’=« -o> ■

Ünnepük az uj bolgár kormányt
Szófia, junius 10. | tegnap délután megtartott nagy népgyiilés lel

A Bolgár Távirati Ügynökség jelenti: Egy | koscdéssel ünnepelte az uj kormányt.

Az uj bolgár kormány 
a polgári demokráciát képviseli

Bukarest, junius 10.
h'ggel tudósítójának távirata.) Az uj kor- 

njl,,y annak ellenére, hogy simán szerezte meg 
* iiutalinat, számol a helyzet nehézségei vei. A 
^oüninje 214 tagja paraszt,párti ós csak 34 kép- 
í. tartozik más pártokhoz. Szociálilcnio- 

•• piindösszo 2 van, kommunista 14 és kii- 
(. /."’f'” J’ólffá.rl pártállást! IS képviselő. Ezért 
ostir>rrlcllv,f min(lenl megelőzően a szobranjet 
fiatja föl, hogy megtartsa az uj választúso- 
' l blambiiliiskinc/c sok híve és erős szerve

tárgytalanná vált a nlsi egyezmény végre
hajtása is, a belgrádi kormány hatályosabb 
rendszabályokat léptet életbe a szerb határ 

megvédésére a bolgár bandák ellen.
A minisztertanács megbízta a hadügyminisz
tert. hogy az üszkiihi hadtestparancsnokságnak 
rendszeres jelentést küldjön a. bolgár esemé
nyek. további fejleményeiről. Magán jelentések 
szerint

Stambvlii^kit szülőhelyén, Siavovicében el
fogták.

A puccs sikere arra vezethető vissza, hogy a 
macedón komiténak sikerült a tartalékos tisz
tek ligájának támogatását megnyerni, amely 
azután az éjszaka folyamán számos ezred fölötti 
parancsnokságot egy szigorúan titokban tar
tott tervezet szerint magához ragadta.

%>” ellen
| hogy a parasztságot rábírja a Szófia ellen 

való vonulásra.
Hír szerint. Szófiában és az ország más

í lye.in véres harcok játszódlak le.
he-

az ülés a még fenforgó nehézségek ellenerő az 
értekezletet kivezette a teljes stagnálás zsák
utcájából és a minden részre kiterjedő tárgya
lások folytatását a következő napokra biztosí
totta. Minthogy mindkét lel azt kívánja, hogy

a konferenciát minél előbb befejezzék és 
esetleges, hamarosan bekövetkező Balkán 
meglepetéseket, mint a bolgár kormány

változás következményeit,
el akarná kerülni, ma általában valószínűtlen
nek tartják a huzavonát.

zetei vannak a vidéken. A kormányban 3 szo
ciáldemokrata miniszter foglal helyet, a többi 
polgári politikus, kommunista és parasztpárti 
tagja nincs a kormánynak. Stambuliiski erő
szakos kormányzata után azt várják, hogy 
Zankov kormánya sok tekintetben belpolitikai 
javulást fog hozni.

Az uj kormány külpolitikája változatlan, 
az agrárreformot mindenben respektálni 
fogja és a haladó szellemit polgári demo

krácia képviselőjének Ígérkezik.

A paraszt Lenin
A’ bolgár forradalom, Helyesebben, ellen

forradalom még nem ért véget A hadsereg, 
az intelligencia, a maoedon szervezetek föl- 
robbantották a parasztdiktaturát, Szófiában 
elbukott Stambuliiski, de lehetséges, hogy a 
vórtolcn puccs vidéken véres polgárháborúvá 
fajul. Megtörténhetik, hogy 24 óra múlva' 
a falu a város elloü, a parasztság az érteimi-i 
ség ellen, a hadsereg a régi rezsim fegyveres 
párthívei ellen vonul. Hiszen nincs négy, 
hete, Stambuliiski földmivelésügyi mi
nisztere kijelentette egy népgyülésen, ha 
győzne is velük szemben pillanatnyilag az 
ellenforradalom, készüljenek el az ellenségeik 
arra, hogy Szófiából temető lesz és a vér bő 
folyamokban fog patakzani a városok utcáim 
A zsarnok, a paraszt Lenin lám mégis lei 
dőlt: a zsarnokok sorsának beteljesülése ez 
mindenhol és mindenkoron. A bivalynyaku 
balkáni államférfin bizony keménykötésű 
legény, a fegyházból vonult bo a miniszter
elnöki palotába és öt esztendő óta ő az ur és 
senki rajta kivül Bulgáriában. Aki nem 
parírozott, tömlöcbo vele! A királyka sze
gényke, aki most túláradó boldogsággal öleli 
kezík az uj kormánnyal, mukkani sem mert, 
ha engedetem nélkül fogadott valakit, szoba
fogságot kapott. Mi volt a Stambuliiski 
koncepciója? Elvérzett népének nyugalmat 
akart teremteni, dolgozzon a paraszt, össze-i 
szorított foggal, hideg szívvel túrja a földet, 
gazdagodjék a legázolt ország, éljen bóké-, 
ben a szomszédaival, amig föl nőm épül, 
meg nem gyógyul, elfojtja az irredentát, erőt 
vesz az önérzetén és a fanatizmusán. Ehhez 
a programhoz megnyerte Bulgária nagy 
többségét, a földmivesnópet, az egész paraszt
ságot. És még sem tudta végigvinni bizo
nyára nagyszerűen elgondolt életcélját, mert 
szélsőén demokrata elvei dacára zsarnoki 
módszerekkel és eszközökkel kormányzott^ 
Politikai ellenfeleiben ádáz ellenséget látott 
Fölrúgta a népképviselőt legelemibb rendjét 
és mert erőszakos, durva, kegyetlen uralmá
val szemben mindig az értelmiség képvise
lői: tanárok, ügyvédek, orvosok, diákok, ke
reskedők lázadoztuk, a Sorbonneban nevel
kedett paraszti vadók irtóhadjáratot indított 
az intelligencia ellen. Talán atavisztikus 
ösztönök is hevitették gyűlöletét így leli 
Stambuliiski egy otromba, kulturaellenes 
osztályuralom rettegett diktátora; ő, aki ne
mes, derűs, agrárdomokrácia hősének indult 
bozontos müvészfejövel, tagbaszakadt, ren
geteg vállával. Az üldözött, jogaiból kisem
mizett nem válogat szövetségesei között. így 
került Stambuliiskivcl szemben egy platt- 
formra a bulgár intelligencia a macedón 
bandavezérokkol, a nacionalista diákság a; 
nemzetközi kapitalizmussal. Mit hoznak a 
következő órák? Sajnos, a zsarnokok bukása 
mindig nagyobb égszakadást, földindulást 
jelent, mint a szabad és népuralmat szolgáló 
rezsimek megfojtása. Ha Bulgáriában nem 
fenevadak, do emberek készítik elő az úti 
menetet, úgy Stambuliiski bukásából áldás 
fakadhat. Ellenkező esetben az egész Balkán 
újabb megrázkódtatása kövotkezhotik be.
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Szófia, junius 9.
A Bolgár Távirati Ügynökség jelenti: Királyi

i 'fO d}"&' K"A‘ íjíiz^r ®£f w

ukázzal elrendelték a szohranie tölosAa- 
tását.

nt ®IS®ntáH&5 megs®ffiru4etését
. | -rj'.

Párls, junius 9.
..A? Havas-ÜRTTiölísóg jelenti: Póris s Brüsszel 

között folytattak az eszmecserét. Ernn cin ország 
es Belgium .teljes megegyezésre jutottak abban, 
hory a- szövetségesek kőitek)tv jegyzékét kiván- 

c>/;• >gb’oi a. passzív cíömhíllt's megsziinie- 
elutas'.iják a jóvátételi ajánlat meg

vitatását, Poinearé miniszterelnök közölte Lon-

NámetorszfigtéS
donna], hogy Franciaország ké&zséggel aláírja 
a közös válaszjegyzéket, ha ez arra szorítkozik, 
hogy az ellentállás megszüntetését követeli. Ha 
Franciaországnak ezt a föltételét, teljesítik, 
úgy Frnneiaország hajlandó a szövetségesekkel 
a közös jóvátételi problémáról az 1923 január 
2-lki francia emlékirat alánján 1 ár.«rv?*ló«rknt 
folytatni.

■sTTríXTar

k maíjvar és ssztrák ur

aytomobii - kvtibök torawse?tye
junius 10.

C7 Reggel kiküldött tudósítójának telefon- 
j A ént és e.) V a A: -n a;) 
ébred a sok 
nirs hu.'.ására, 
hói l. irieínek 
fölvm)uló ma 97 
senyxők főhadj 
van, szemben az o-sztrúk 
V'.doíá.ia,, egyik harmadik 
-ddlg érő hatalmas pAros-fch 
csüng ah'i. ii'.ir yur '.'ers ■ ly
jol.h oldalon kis bú es-fehér-zöld 
oldalon az Autó Klub kék-sárga 
reggel < lírakor 
Cram’ Hotel elő 
egyik t&lá!

4

nulva végig a városon é« előttük, utánuk ár
nyékként a zöldruháe rendőrök autóikon, ötre 
várható a munkásság fölvonulása, de m •)* a, 
koi’a délutáni órákban röpködnek kö ek a 
rendőrkordon felé, már négy órakor hatalmas, 
nyomással próbálnak étnyomulni a „gazdagok' 
utcáiba.

Negyedhatra teljesen megtelik a tér. komoly, 
fegsmlmczett oszlopokban vonul föl a szervi
zett munkásság, aztán szépen csöndben, úgy. 
ahogy jöttek, vonulnak vissza a külső perifé
riák fölé. Vörös karszallagos rendezőik próbál 
jók a nem hozzájuk tartozókat is féken far 
tani, de a válasz szituk és támadás, „árulók", 
röpköd a. szó feléjük és alig, hogy alkonyodéi 
kezd, elérkezettnek érzi idejét vad, fegyohnr 
zetlcn sibederek serege. Erős nyomás ví.«.>z;í 
löki a kordont., közápor röpül a r<-<i<n.;., 
egynek megkaparintják sisakját és darab-e ; 
törik, étig másik homlokán, találva ökszc- 
de még mindig nem kerülnek ki tokjul i. il ;i 
pisztolyok, sem hüvelyükből a kardok, 
gumibottal próbálnak védekezni, de a t<mr*g 
ben elorditja magát valaki, „nőni s'/.n•! lő 
niök“ és ez uj bátorságot éleszt. Vas i<: . . 
botok, kések emelkednek a levegőben, m.-, ■ 
már ug.? érzi az ember, hogy a rendőrség túl
zott türelme meghozza a megvadult- >.öm< • fit-l.: 
a maga dús aratását. Egyszerre ordítás 
az egyetemben fascisták bújlak el, az < 
épiiletébeu feír-''rpí,pk vannak és fóktei< n .-■>U 
uással indulnak százak a gyűlölt épiilel ú*. 
amelyben most is nyugodtan folynak az el
adások, de a rendőrség erősítést ka»» (-■- mé<; 
agyszer utoljára vissza tudja a tömegei ri- 
tani. A támadás erősebb lesz, egy revolver <ln- 
ranása hangzik a tiimegből,

egy rendőr véresen elterül
(később derült ki. hátidról saját szurony.;v<'il 
szúrták le). X helyzet tűrhetetlenné, vé szí jós 
lóvá vátozott és még mindig nem harsog pa
rancs a sortüzre, de ekkor megszakad a rendőr
legények bámulatos türelme is.

hirtelen revolverek ropogását visszhangoz
zák a paloták.

/
A tömeg meghőköl, visszarohan, egymást 

lépve, tiporva, hogy aztán uj erővel lendüljön 
a kordon felé, de a Grimmascheslrasso felől 
lódobogás hangzik, erősítés érkezett és kivont 
kardu iovasrendőrök attakja tisztítja meg ne
hezen Jépésről-lépésre haladva a teret-. Munkás- 
inentők rohannak elő készültségükből és viszik 
a belmsültekef - az egyetem épületébe a 
Telsche t«rraszára. Hány a sebesült, hány a 
halott, senkisem tudja, de óriási számuk két
ségtelen. Még néhány kísérlet a sötét, utcákból 
való előretörésre, de mindenki érzi, elmúlt, a 
veszedelem, de. másnap derül ki, milyen drága 
áron és még rettenetesebbé teszt az eredménye
ket, bog* az áldozatok, nagy része még a 20 év 
határát, sem lépte át. Csütörtökön újból kinyíl
nak az üzletok, megindul a pezsgő, egészséges 
forgalom, de véres Kérdőjelként lebeg a. város 
fölött — miért? fis a krónikás sápadtan je- 
gye.zhefi föl, hog\ annyira jutott a háború jó
voltából egy hatalmas nemzet, hogy céllé. vált 
a rombolás és piaci áruvá az ember fiatal, lük
tető élete. Ráskay László.

Lipcss véres napja
Lipcse, junius 9.

(A Reggel'lipcsei levelezőjétől.) Az előkelő vo
nali!. haí'íJmas Augusíusplr Izoi, .Néró ni ország 
legnagyobb térségét, szerdán este nyolc halott 
és száznál több sebesült vére festene vörösre. 
X szász városok ő;i vetélkedésében ezúttal is 
Lipcse maradt n szomorú győztes, a drezdai, 
ehemnitzi. imutzeni zavargások még friss em
léke jele1'ték felen epizóddá halványodott a 
lipcsei ütközet rr.-'

A tömeget 
feg.'s

és a város 
pedig a. la kócsag 
inár a kiiuéletien egym.ásufánban rájuk zuhanó 
sorscsa pé sokba. A nyolcvanezres doHárkuTZUs 
ív • n-r-i 'r''eh kétségbeesést, csők ijedt, da
dogó csodáil,’,zósi a, Ri’br-ridék megszállása 
pedig eddig mé'i közvetlen hatását nem érez- 
irib az ország ■' < !'■••írben, erők

a nnieA>né!kü5iek hatalmas számának ej. 
héritlF?t;• 1 lan sz-apnrudasa

jeli <e a beteg ország vergődését. Hűvös ór- 
•hklodéssol szemlélte Lipcse a közelében leját
szódó v'res örményeket, mindenki azzal a 
bizt'i. < rzé -sel n.’i’nl. d )'r,>a után, hogy itt nem 
Líri m joicéh li isonló kilengések é.s mégis hét
főn dühén döbbeni, meglepetést keltve, rohant 
végig a hír a. városon:

a PeLetp -ka véházat megoslromolták.
i’őuL kr.p ijfdl alkuIniazoffák pillanatok 

'(•hozzá; ' ó üzletek vas redőnyeit
út házaki vendéglők bezárják kapuikat, 
sem tudja, ml tette aktuálissá a. város 

meghúzódó sikátorok sötét, seregének
< ’i'-iíari <’lőrét;.rését, hiszen ijjaz, hogy ez 

•'í’ik talán (íerbeaiidiiak uieg’oJelő helyi- 
i.!ii ó.nt uralj:) a város éleiének ezt a moz- 
•;s centi urnát, hiszen tagadhatatlan, hogy 

’véháznak közönsego éles ellentétet 
■t mega fé'jyilzfí lélV ner'gében, rikító ele-

■:u'“í t ;■• .-•dalmával

jegyek Bées álmosan 
és a szirénák hatal- 

emherek <*. kávéházak- 
utcárn, uü’v bámulják .•« 
kocsikat A magyar ver- 
ása a Grand i íotd előtt 

Autó Klub hatalmas 
em e'e! i ahla káb 61 
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Oróf Apponyi Albert visszautasítja 
a szerb külügyminiszter vádjait

A támadás hangulatkeltés Magyarorország diszkreditálására
(A Rengd, tudósítójától.) Nincsics szerb kül- 

Űgy miniszter — amint ismeretes — szombaton 
expozét mondott a belgrádi szkupstinában és 
beszédét a Magyarország iránt való gyűlölete 
fűtötte át. Magyar politikai körökben nagy 
fölháborodást keltett a .jugoszláv külügymi
niszter szenvedelmes beszéde. Gróf Apponyi 
Albert a jugoszláv külügyminiszter támadá
saira az alábbiakban válaszolt A Reggel mun
katársa előtt:

— Azoknak a kirohanásoknak a tartalmával, 
amelyek a délszláv parlamentben Magyaror
szág ellen történtek, természetesen foglalkoz- 
niok kell az illetékes tényezőknek, ámde a 
jugoszláv külügyminiszter beszédének valódi 
jelentősége nem a'tartalmában rejlik, hanem 
abban a nyilvánvaló szándékosságban, hogy 
Ma gyár országgal szemben rossz hangulatot te
remtsen

egy olyan pillanatban, amikor Magyar
ország erőfeszítéseket tesz abból a célból, 
hogy pénzügyi összeomlásának megakadá

lyozására külföldi segítséget kapjon.
— Az egész beszéd — folytatta nyilatkozatát 

'Apponyi — csak egy láncszeme azoknak a tö
rekvéseknek a. láncolatában,

amelyekkel a kisálltán! Magyarország pénz-
——----------------

Bulgária Mapesti követe a forradalomról 
és Bulgária céljairól

Dr. Dossu Doskov meghatalmazott miniszter, 
bulgária budapesti követe, a következőket mon
dotta A Reggel munkatársának a szófiai ese
ményekről :

— Semmivel sem t udok többet az esemé
nyekről, mint amennyit az újságokban olvas
tam. Egy dolog azonban bizonyos:

Bulgária külpolitikája a jövőben semmi
képen sem fog megváltozni.

A mi népünk békét, nyugalmat, rendet, ter
melő munkát akar. Mindnyájan élr’ és dol
gozni akarunk. A rendszerváltozás tisztán 
belpolitikai jellegű. Az uj kormány tagjai 
nem politikusok, hanem inkább tudósok, 
majdnem kivétel nélkül tanárok. A nagy

800 milliós sikkasztás és csalás vádja miatt 
előállítottak két külföldi nagykereskedőt

Harmadik társuk, a csalásod áiiitóBagos eSckészStője — 
megszökött Budapestről

Cf Reggel tudósítójától A Két nappal ezelőtt 
érdekes jelenet játszódott le a Royal-szalló har
madik emeletén két. egymás melletti szobában, 
ahol két ismert budapesti táncosnő lakik. Este 
10 óra tájban váratlanul megjelentek a két. 
táncosnő szobájában az államrendőrség detek- 
tivjei ezekkel a szavakkal:

—A hölgyek maradjanak nyugodtan. A szobá
ból nőm mozdulhatnak ki. flZí o? államrendőr
ség detcklivjei vagyunk és azokat az, urakat 
várjuk, akik önöket most meg fogják látogatni.

Egynegyed 11 órakor tényleg inogj “lent a 
hölgyek két; ismerőse, do még mielőtt a meg
lepetéstől magukhoz térhettek volna, a detek
tívek már körülfogták őket. Nem telt bele két 
porc és az elegáns urak zsebei kiforgatva, írá
saik, pénzük az asztalon feküdt a „detektívek 
előtt. Majd rendes házkutatás kezdődött a két 
láncosnő szobájában, vágni éjféltájban a detek
tívek között bevitték a két; elegáns urat a rend
őrségre.

Az éjszakai házkutatást és váratlan előállí
tást egy súlyos bűnvádi följelentés előzte meg. 
Dr. Erdős Ferenc ügyvéd bűnvádi följelentést 
teli J/ackcr Ignác, Schneidcr Arnoid és ll'ald 
Andor külföldi textillnagykereskcdők (jllen, 
hogy több ismort budapesti textillnagykeres- 
kedőt közel

800 millió koronával megkárosítottak.
A bűnvádi följelentés szerint a külföldi nagy

kereskedők és ügynökeik végigjárták a .pesti

i
I

..... ............... i‘l'. 

Zongorát, planinőt
yn KJrílljMpv’l — Bísu V>UKOrAt
voss, cserül, JuvU, iuwvb *■ TOXíKFÜh’

ügyi és közgazdasági szanálásának sikerét 
meghiúsítani igyekszik.

Mert hogy a ben foglalt konkrét vádak mind
egyike arcán viseli a koholmányok bélyegét, 
ezt azoknak, akik a helyzetet ismerik, bizonyí
tani nem szükséges, bár — ismétlem — kifelé 
ezt is majd föl kell deríteni.

— Hogy mit lehet tenni ennek a kisántánt* 
részéről megnyilvánuló rosszakaratnak meg
változtatására vagy következményeinek elhárí
tó sara, arról nagyon nehéz a helyzet minden 
szálának ismerete nélkül nyilatkozni. A kor
mány itt kétségtelenül nagyon nehéz föladat 
(“lőtt áll és

mindenkinek meg kell gondolni, hogy haza
fias dolog-e ennek a föladatnak megoldását 
apró gáncsvetésekkel megnehezíteni, talán 

lehetetlenné tenni.
Apponyi Albert gróf nyilatkozatának utolsó 

szavai — bár kifejezetten nem utal reájuk — 
minden bizonnyal azokra vonatkoznak, akik a 
jobboldalon nehezítik meg a súlyos kérdések 
megoldását. Éppen a nehéz külső politikai 
helyzetre való tekintettel jelentette ki végeze
tül munkatársunk előtt Apponyi gróf, hogy a 
belső politikai helyzetről egyelőre a jelen pil
lanatban nem óhajt véleményt mondani.

hatalmakhoz való viszonyunk a régi marad. 
Bulgária eleget tett a békeszerződésben vál
lalt kötelezettségeinek. Szenet, állatot szállí
tottunk. ahogyan kívánták tőlünk és teljesen 
leszereltük a hadsereget. Ezzel szemben az 
ántánt kijáratot ígért nekünk az Aegei- 
tengerre. Ezt meg kell kapnunk, mert létkér
dés Bulgáriára, hogy a viíágforgalomha bele
kapcsolódjék.

Beszélgetés közben megszólal a telefon. 
Prága szólítja a bolgár követet. A prágai kol
léga érdeklődik a budapestinél, mi történt 
Szófiában. Itt talán mégis többet tudnak, mert 
közelebb vannak a nagy események színhelyé
hez. Doskov nem tudja kielégíteni, a prágai 
követ kíváncsiságát. Dr. Molnár Jenő.

textileseket, rendeléseket vettek föl, sőt egyes 
lételekro milliós előlegeket vettek föl. Az árut 
már hetekkel azelőtt szállitaniok kellett volna, 
de a külföldi textiláru nem jelentkezett. A ke
reskedők a bemondott szállodai címeken keres
ték a külföldi állítólagos nagykereskedőket, de 
mindenütt azt a választ kapták, hogy a keresett 
külföldiek már napokkal előtt visszautaztak 
külföldre. A textilkereskedők még vártak né
hány napig, hogy talán az áru vagy az ügynök 
fog ismét jelentkezni, de a várakozás tovább is 
ered meny eleien volt, ügyvédjük utján a rend
őrséghez fordultak és kérték, hogy kutassák föl 
a különös és kereskedelmi életben szokatlan el
járású nagykereskedőket, ha tényleg külföldre 
mentok volna adasson ki ellenük elfogatási pa
rancsot, mert az a 800 milliónyi érték, ami így 
eltűnt, csak a húrom állítólagos nagykoreskedő 
k é z re ke r ülésével b iztositli ató.

A flfw?t/cács.v-detektivcsoportot bízták meg a 
nyomozás lefolytatásával és a detektívek még 
aznap este in egál lapították, hogy az állítólagos 
nagyjaereskedők nem tűntek el Budapestről, ha
nem itt úgynevezett „nagyélcteV élnek. A har
madik, Ilacker Ignác, aki ugylátszik az egész 
manőver előkészítője volt,

neszét vette a rendőrségi nyomozásnak és 
megszökött, mielőtt rendőrkézre jutott 

volna.
A főkapitányságon dr. Rcde József rendőr

tanácsos vette őrizetbe a sokszázmilliós csalás 
gyanúsítottjait, akik kihallgatásukon azzal vé
dekeztek. hogy ó7c csak Jlacker alkalmazottjai, 
aki tényleg lohonyolilgtt különféle üzleteket, de 
ezekről az üdétekről ok nem tudták, hogy nem 
teljesen fair üzletkötések. Kihallgatásuk után 
továbbra is őrizetben maradtak, de egyben a 
rendőrség megtette a szükséges intézkedéseket 
ilaokor. Ignác cWkerl lésére is.

Vass József nem lesz 
kalocsai érsek

A kormány jelöltje Prohászka Ottokár 
A népjóléti miniszter esetleg püspök lesz?

(A Reggel tudósítójától.) Várady L. Árpád 
kalocsai érsek halála óta nagy érdeklődéssel 
várja az egész magyar közvélemény a szent
szék döntését, az uj kalocsai érsek kinevezésé
ről. A kinevezéssel kapcsolatosan már hetek 
óta a legkülönfélébb és legellentétesebb liirek 
keltek szárnyra. Egyes lapok már egész hatá
rozottsággal tudni vélték, hogy a pápa 
hozzájárulásával rövid időn belül Vass 
József népjóléti minisztert nevezik ki, akinek 
utódjára vonatkozóan is megindultak már-a 
kombinációk. Illetékes helyen kérdést intézett 
A Reggel a kalocsai érsekség betöltése tárgyá
ban megjelent sajtóközlemények valódisága 
iránt és a következő fölvilágositást kaptuk:

— Azok a hírek, amelyek már befejezett tény
ként adják Vass József népjóléti miniszternek 
kalocsai érsekké való kinevezését, minden ala
pot nélkülöznek. A népjóléti miniszternek esze 
ágában sincs tárcájától megválni. Erre semmi 
ok sincsen, mert minden tekintetben bírja az 
államfő és a miniszterelnök bizalmát. A meg
jelent hírek tehát nem egyebek, merő óhaj
tásnál.

Más oldalról szerzett értesülésünk szerint a 
kalocsai érseki stalluni legkomolyabb jelöltje 
ma Prohászka Ottokár székesfehérvári megyés
püspök, aki ezidő szerint a kormány hivatalos 
jelöltje. Vele szemben egyházi körökben erősen 
lanszirozzák Rótt Nándor veszprémi püspök
nek kalocsai érsekké való kinevezését. Akár 
Prohászka, akár Rótt kerülne a kalocsai egy- 
házfejedelem méltóságába — nagyon valószínű, 
hogy utóduk mégis Vass József népjóléti mi
niszter lesz, akiben meg is van a hajlandóság, 
hogy a bizonytalan népjóléti tárcát a pásztor
bottal cserélje föl.

Egy előkelő uriasszony füléből 
uzsonna közben kilopták 

négy millió értékű fülbevalóját
(A Reggel tudósítójától.) Tegnap délután a 

főkapitányság központi ügyeletére különös és 
érthetetlen bűnvádi följelentés érkezett. Egy 
előkelő, ismert társasági életet élő úri hölgy, 
azt panaszolta el, hogy érthetetlen módon

az egyik fülbevalóját kilopták a füléből, 
anélkül, hogy a lopást észrevette volna.
Az úri asszony, M. Tamásné, tegnap dél

után kétségbeesve rohant be a rendőrségre és 
sírva panaszolta el a rendőrtisztviselőnek, 
hogy a kora délutáni órákban nagyon előkelő 
társaságban volt és csak estefelé, amikor a 
társaságból eljött, érezte, hogy egyik füléből 
V/i karátos, közel 4,000.000 korona, értékű bril- 
liáns fülbevalója hiányzik. Kétségbeesve sza
ladt vissza az előkelő családhoz, mindent föl
kutattak, de nem tudtak az értékes ékszerre 
ráakadni. M. Tamásné először azt hitte, hogy 
a fülbevalója valahogy kikapcsolódott, ki
ejtette és talán a vendéglátó család személy
zetéből valaki ráakadt, az eltűnt brilliáns füg
gőre. De amikor minden kérés, majd szigorú 
föllépés eredménytelen volt a cselédségnél, 
akiknek a viselkedésén látszott, hogy valóban 
mit sem tudnak a függőről, mindjobban meg
erősödött az űrbőlgy gyanúja, hogy a függőt 
ott, látogatása alkalmával, kilopták a füléből.

Nem akart a családnak kellemetlenkedni, 
de mintán sehogy nem tudtak a függőre rá
akadni — lopás miatt ismeretlen tettes ellen 
följelentést tett M. Tamásné a rendőrségen. 
Tegnap este részletesen összeírták azoknak a 
névsorát, akik az ismert, úri családnál a függő 
eltűnése idején „öve o clock teen“ jelen voltak 
és még este valamennyiüket kihallgatták. 
Ugyancsak kikérdezték a család valamennyi 
tagját, kivaljatták a személyzetet, do mindén 
rendőri raffinória hiábavaló volt, a 4,(100.01)0 
korona értékű függőre nem tudtak ráakadni.

A kellemetlen emlékű és kényelmetlen követ
kezményekkel járó uzsonnaesemény tisztázá
sában a rendőrség tovább folytatja a nyomo
zást. A ma délelőttön a főváros valamennyi 
ékszerésze és az összes zálogházak megkaptak 
a különös módon eltűnt ékszer leírását, hogy 
esetleg ilyen módon kerüljön elő az a fülbe
való, amely M. Tamásné füléből érthetetlenül 
és megmagyarázhatatlanul eltűnt egy előkelő 
társaság uzsonnáján.

Kompresszoros 
Mercedes 
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Csupa kérdőjel
Levelet kapok. Kinek Írták ezt a levelet? 

Mi dolgom lehet nekem magamnak külön 
valakivel? Minek ragasztom be a borítékba a 
levelet, mikor én Írok másnak? Micsoda tit
kom lehet nekem? Ki előtt titkolódzóm? Ki 
ellen van kifogásom? Kit akarok eltolni 
magam mellől?

Miért tartom ajkaim begombolva a járdán 
az emberek között? Miért nem mondom meg, 
hová megyek?

Micsoda kulcs is ez a zsebemben? Mit zár
tam el? Mikor találtam föl a kulcsot? Miért? 
Nem tudom.

Mi az én történetem itt? Melyek itt az én 
saját emlékeim? Talán tőlem függÖttek sorsom 
eseményei? Kötelező rám nézve az emlékezel? 
Ki kéri számon tőlem az emlékeket? Mindazt, 
ami történik velem, nem dobálhatom messzi
ről a halálba?

Mit jelent ez a névjegy? Miféle karcsú fekete 
halott fekszik itt a fehér havon? Ki ez a név? 
Nem emlékszem, hogy valaha elneveztem 
volna magam. Szeretném, a homlokomról a 
nevem levakarni. Szeretném a számból az én 
külön életem kifújni, mint a füstöt.

Mit ábrándoz a monogram a zsebkendőm
ben?

Mi az a bűn? Amitől rosszul érzem magam, 
az mind bűnöm.

Nem csak divat az rajtam, hogy embertárs 
óhajtok lenni? Úgy rémlik, hogy mindig je
lentkezni akartam, de azután elbújtam min
dig. Nem külső kényszer az, amit itt belül ér
zek, amit szívnek szoktam mondani?

A karom kihajt, hogy a Földet a szivemhez 
szorítsam vele. Nem egy tolvaj karja ez, nem 
lopni akar? Szép Ernő.

— Ugyan kérlek, itt csakugyan nem lehet 
közöttünk differencia. Amit a szerb külügy
miniszter, az a Ninesics ur rólunk mondott, a 
győztes gőgjének ez a ránkfröccsenése, a ki
szolgáltatott tehetetleneknek ez a incgrugdo- 
sása, ez valóban nem méltó a szerb nemzethez, 
akire nem alkalmazható a haldokló oroszlán és 
a szamár parabolája, mert a szerb nemzet 
maga is oroszlán a javából és nem illik hozzá 
a Ninesics ur lovagiatlansága. Nem is a szerb 
nemzet számlájára írjuk ezt a mocskolod ást, 
ez a Ninesics nr egyéni akciója, aki valószí
nűen azért haragszik, mert a nagyon fajtiszta 
és kurzus magyar újságok ugyanilyen, sőt még 
ilyenebb hangon szoktak a szerb nemzotről ir
redentáin!. Meg is mondta különben Ninesics 
ur, hogy fűként azért haragszik és ha te ezt 
nem olvastad az illető újságokban, ez csak az 
ő szerénységüket mutatja, de nem csökkenti a 
Ninesics ur lovagiai lanságát és lelki szegény
ségét, akinek tudnia kellene, hogy nálunk az 
irredentát nem úgy értelmezik, ahogy ők, a 
szerbek értelmezték, hanem úgy, hogy az irre
denta nem más, mint heves ugrándozások so
rozata fejjel a falnak. Egy okos Ninesics ur 
szépen megköszönte volna a magyar szélső faj
lapoknak, hogy olyan pontosan informálják őt 
a magyar irredenta terveiről és elképzeléseiről 
és lehetőt!enné teszik azok munkáját, akik nem 
beszélnek, nem reecsentenek hazafias jóloda- 
mondtamnekiket kiskocsmák spriccerje mel
lett, hanem szeretnék tenni azt, amitől Ninesics 
ur fél. Ennyi előzékenység után egy pár hiper
temperamentumos alanyi fajtiszta sercentósei- 
től ilyen példátlan diplomáciai haragba gu
rulni, ez csakugyan nem méltó egy győztes 
nemzet képviselőjéhez és pláne nem méltó 
hozzá, hogy komolyan árulkodjék egy olyan ir
redentára, amely nincs, mert ha volna, akkor 
ezeket a duhajfájdalmas elbusulásokat, ezeket 
a felelőtlen csatakürtöket és privátmozgalmi 
stílusgyakorlatokat már régen beszüntette 
volna.

— Ml leftt a m&'ánalkabnasnttakkaT? MSnrtAn n péa» 
ílgymlniszter a nemzetgyűlés legutóbbi ülésén elmondott 
beszédében egyetlen szóval eeui foglalkozott a magán 
alkalmazottak helyzetéről, a MagánaUcalmazvttak fllokja 
vasárnap hosszabb nyilai.koza.tban teszi szóvá a pénzügy 
miniszter magatartását, amelyből azt a követkoztetéet 
vonja la, hogy a magánalkalmazattak mai k/rtasztroftíMs 
holgzatc nm. érdekli a kormányt.

— A Vigszinház-kávéházból elloptak egy 
rt millió értékű gyűrűt Szombaton este izgal
mas jelenetek játszódtak lo a Vigszinház-kávé 
házban, ahol egy nr a kávéház személyzetétől 
10 millió korona értékű, öt brilliánskővel díszí
tett gyűrűjét követelte. A károsult ur, Engel 
Adolf nagykereskedő, amint a rendőrségen 
előadja, szombaton este ‘,48 óra tájban bement 
vacsorázni a Vigszinház-kávéházba. Vacsora 
előtt a kávéház mosdószobájábpn le akarta 
mosni a kezét és arra a pár pillanatra, amit a 
mosdás igényelt, lehúzta ujjáról ötköves, hatal 
más, rendkívül értékes, becslés szerint körül 
belül 10 millió korona értékű gyűrűjét. A mos
dás után csak pár pillanatra távozott a kabin 
hói, de alig hogy az asztalához ért, azonnal 
észrocvette, hogy a gyűrű ottmaradt a mozs 
dón. Visszasietett a fürdőszobába, de amire 
odaért, a gyűrűt már nem találta meg. A kávé-

a biivószpámnlr, nmk hotry
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ház személyzete mit sem tudott a gyűrűről, 
pedig hangos jelenetek következtek, amelynek 
az lett a folytatása, hogy a nagykereskedő a 
rendőrségre hajtatott és bűnvádi följelentést 
tett. Az esti órákban két detektív ment ki a 
Vigszinház-kavéházba, ahol vallatora fogtuk 
mindazokat, akik a gyűrű eltüntet esővel gya- 
nusithatók lehettek, de sem a nyomozás, sem 
a kihallgatások nem vezettek eredményre, 
mert Engel Adolf 10 milliós gyűrűje mindeddig 
nem került elő.

_ Anita Berber és az ő nutriabunílája. Tíz napra jött 
csak Budapestre vendégszerepel ni és több mint egy
negyed évig maradt. Nem leliot hibáztatni, bogy itt, ez
alatt a rövid idő alatt, mindössze csak öt-hat nagyobb 
botrány hősnője volt. ö. szegény, igyekezett, de hiába. 
Pest nem az, ami Bécs, nem az, ami Berlin, itt egy kis 
botrány nmn is tűnik fal s mint szappanbuborék a leve
gőben, úgy foszlik ni a kis botrány a nagy botrányok 
tömegében. Azt azonban mégis elérte Anita Berber, hogy 
a rendőrség betiltotta tAncazámait. A táncosnőnek nem 
szabad Budapesten táncolnia. Az óriási keresetek, milliós 
föllépti dijak igy tehát megszűntek és Anita Berber 
előtt nem állott más elhatározás, mint elhagyni Pontét, 
a Rit.zet, a Gcrbeaudot és a nyári orfeumot. Több mint 
egy h<rte már menni akar, do egy hatalmas ur, a pénz, 
illetőleg az, hogy nincs pénze, visszatartja. A Ritz-szállo- 
dóból már körülbelül egy hónappal azelőtt elköltözött n 
hófehérarcu, fekete monoklip táncosnő. A Fasor-szanató
riumba vonult vissza partnerével, Sebastjan Drosteval, 
amig csak egy napon Olaszországból nem kaptak meg 
hívást. Egyik olasz filmgyár kitűnő föltételek mellett 
meghívta a „művésznőt** és partnerei hosszabb vendég
szereplésre. Anita Berber cl is fogadta a meghívást és 
el akart utazni Olaszországba. A Fasor-sznnatóriumban 
azonban nem tudta kifizetni számláját és igy kénytolcn 
volt fölajánlani értékes nutriabundáját adósságai ellené
ben. Partnere, Scbastlan Drosto, a Dovizaközpont hatal
masaihoz fordult és fejenként 100(1-1000 líra útiköltséget 
kért. A Devizaközpontban büszkén hangoztatta, hogy az 
ő igazi neve von Knobloch és hogy 6 némctbirodalmi 
nemes. A Devizaközpoutnak, úgy látszik, imponált és 
végTe is 500—50C Urát utalt ki 
elhagyják végre Budapestet.

_  Köztársasági propaganda Horvátország
ban. Grácból jelentik: A Grazer Tagospost je
lent] Zágrábból: A kormány a legszigorúbban 
megtiltotta köztársasági jelvények viselését és 
köztársasági zászlók kitűzését. Ez a rendsza
bály a Radics-zászló kitüzese ellen irányul. —- 
Dr Wiiller zágrábi kerületi kapitányt aki 
résztvett Gracénában a köztársasági zászló be- 
szentelési ünnepségén és a gyülekezetei reiröif/- 
eUenes fölkiáltások miatt nem oszlatta föl, föl
mentették hivatalától.

— A Wiener Cominerzial-Bank igazgatóinak bünpöre. 
Abban a bünpörben, amelyet a Wiener Commerzial-Bank 
igazgatói és volt főtisztviselői ellen indítottak külön
böző bűncselekmények cimén. három hónap óta ülnek le 
tartúztatásbau a gyanúsítottak. Ugyancsak majdnem há
rom hónapja $plyik ebbon az ügyben a vizsgálóbíró ál
tal olrendclt könyvszakértői vizsgálat. A letartéctatott 
igazgatók védője, dr. Odl Jenő ügyvéd, most terjedelmes 
beadványt intézett dr. Vásárhelyi Béla táblabiró, ta ügy 
vizsgálóbírójához, amelyben panaszt emel a könyvszak
értők lassú munkája miatt. Kifogásolja, hogy a szak
értők még u három alapvető olőzotos kérdés tekinteté
ben se mondtak véleményt, pedig ezzel a munkával há
rom nap alatt végezhettek volna. A védő szerint a szak
értők a nekik föladott három alapvető kérdést már ré
gen tisztázták és arra kéri a vizsgálóbírót, hogy nta- 
sitsa a szakértőket az ide vágó szak véleménynek sürgős 
és haladéktalan beterjesztésére. Ezzel egyidejűleg ezt Is 
indítványozza n védő, hogy a letartóztatásban levő 
igazgatókat c hét folyamán kísérjék a Pénzintézeti Köz
pontba, ahol a könyvszakértők dolgoznak, mert az igaz
gatók szakszerű útmutatása mellett pár órai munkával 
világosság derül sok olyan döntő súlyú kérdésre, ame
lyeket a szakértők az adathalmaz nagy tömegében nem 
tudnak kellő gyorsasággal megoldani. Így többek között 
az is nyomban kiderülne, hogy Szántagh rendőrségi szak
értő miként jutott összeköttetésbe a Wiener Commarzial- 
B ónkkal. A vizsgálóbíró kedden hoz határozatét a védő 
boadvAnya fölött.

— A Margitszigeten minden csöndes. (Levél 
a Szerkesztőhöz.) Mélyen tisztelt szerkesztő ur, 
engodje meg, hogy néhány sort írjak A Reg
gel-be a Margitszigetről. Hiszen a sziget mind
nyájunknak, akik Pesten élünk, igazi szerelme. 
Egy oázis, ahová még kimehetett a magam
fajta állami főtisztviselő és nem látta ennek 
a szörnyű materialista kornak ordináró ábrá
zatát Hát ón, tisztelt szerkesztő uram, úgy
nevezett stamingaszt vagyok a szigeten idestova 
25 esztendeje. Azóta bizony változott tulajdo
nos, bérlő, do ezek mind személytelenek marad
tak, nem láttuk őket, semmi közünk nem vala 
hozzájuk. A Reggel-ben olvastam, hogy uj kon
zorcium -kezébe jutott a bérlet és a minap a 
kertészetben járván, hallom, amint egy dáma 
hangoskodik a virágok között:

— Nekem ezentúl a legszebb virágokat, adják, 
érti, mert én vagyok o. sziget uj tulajdonosnője, 
érti!...

Így szóról-szóra, akár a piacon. Átfutott a 
hátamon a. hideg, mélyen tisztelt Lázár Miklós. 
Láttam itt Klotild főhercegnői sétálni szeré
nyen és előkelőén, aki valóban tulajdonosnö 
volt és átreszketett rajtam: innen is ki kell 
vonulni a régivágásu embernek, mert ide is be
költözik a föl fiival kodottság, rikácsolás, ma
gyarba ojtott anjerikaiság. Szerkesztő ur, ment 
sek meg a szigetet attól, hogy tgy társaság 
deklarált, magántulajdonává züíljek. Mentsék 
meg a szigetet, az Ízlésnek, finomságnak, egy • 
szoríiségnck. Kitűnő bive: (Név, állás, lakás.)

— Sikkasztó bankhivatalnok. Az Andrássy-ut 
8 alatt lévő Tábori Testvérek bankbizományos 
cég néhány nap előtt sikkasztás miatt följelen
tést tett kertész László 22 éves bankhivatal nők 
ellen, aki nála alkalmazásban volt. A banktiszt
viselő csak rövid ideje állott a cég alkalmazá
sában, mikor megbízták, hogy 200 Warnsdorfi, és 
50 liuróti részvényt szállítson le a cég komit- 
tenseinek. Miután a részvényeket magához 
vette, többé nem jelentkezett a cégnél ás ugyan
ekkor észrevették azt is, hogy a. kézipénztárból 
350.000 korona hiányzik. Kertészt a nyomozó de
tektívek egy zugkávéházban megtalálták és elő
állították a főkapitányságra. Itt előadta, hogy a. 
részvényeket eladta és a pénzzel a Zóversenyre 
ment, ahol igen nagy veszteségei voltuk; a 
050.000 koronáról azonban nem tud. Letartóz 
tatták.

— Csak a fejét! 1020 január 9-én éjjel Csery Láfztó 
detektív igazolásra szólította föl Wendeln János munkást, 
aki a Déli vasút környékén ittas állapotban hangosan 
kurjongatott. Mintán a munkásnál nem volt igazolvány, 
nem tudta magát igazolni, amire a detektív szó nélkül 
uoji feibeütötte Wcndelnt, hogy az súlyos sérüléseket 
szenvedett. Ebben az ügyben szombaton tárgyalt a hudii 
pesti büntetőtörvénys^ókon dr. Cscngcy Ítélőtáblái biró 
büntetőtaiiácsu, amely Csery László detektivot 'súlyos 
testisértés vétségében mondotta ki bűnösnek és ezért 
.3 hónapi fogházra é.x 2/MO korona pénzbüntetésre ítélte.

— A budapesti gyapjuárverések idei elsp soro 
zata julius hó 11-én fog megindulni. Az elő
adásra kerülő mennyiségből 5000 mázsa jogo 
sült a külföldre való kivitelre. Ezen kiviteli 
jogot a beküldők a bejelentések sorrendje sze
rint élvezik. A bejelentések a Gyapjuárverező 
Vállalat vezetősége címére (V, József-tér 3) 
küldendők.
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__ Látod, kérlek, milyen igaza van a Kállay- 

iélc pénzpolitikárnak? Nézd, hová jutott Becs 
az ő bankóözönébeH? Ott egy milliárd koro
nába kerül egy bécsi snieli és, hogy ezt min
denki meg tudja fizetni, gyárakat alapítanak, 
a termelést fokozzák, munkaalkalmakat rán
gatnak elő a hajuknál fogva, szóval a nagyban 
gyártott papírpénzből aranyat csinálnak, ami 
"nyilvánvalóan inkorrekt dolog. Nagyon vé
kony mentsége annak az eljárásnak az, hogy 
az ő pénzük stabil és az ő termelőik és keres
kedőik kalkulálnak, tehát az ő valutájuk nemes 
valuta lett, amelyen rendes exisztcnciát vásá
rolhatnak az emberek s amely csak abban kü
lönbözik a franktól, hogy egységo nem az eg'y, 
hanem a tízezer. Igaz, a bécsi ember csak meg
szorozza jövedelmét mondjuk tízezerrel és 
megél, mert az árakat is csak ugyanennyivel 
kell megszorozni s ha az ebédje egy trillióba 
kerül, aznap fizetésül legalább két trilliót ka
pott. De gondold meg, hogy ez az egyensúly 
milyen erkölcsi romlás alapján létesült. Gon
dold meg, hogy rongy papíron szereznek ara
nyat érő kincseket, ami megkeserítheti a lelki
ismeretes bécsi ember minden falatját, mig mi, 
akik minden erőnket a korona stabilizálására 
feszítjük meg, ha nem is tudjuk a koronát sta
bilizálni, de jóllakhatunk azzal az öntudattal, 
hogy a mi módszerünk a helyes és a korrekt 
s mi talán belepusztulunk, de kitartunk az 
egyetlen helyes elv mellett, nehogy odajus
sunk, ahová Becs, amely talán megél, de ez az 
élet nem gilt, mert egy nyilvánvalóan helyte
len elven alapul. Pécs vesztébe rohant, s hogy 
ezt csak éppen a bécsiek nem veszik észre, ez 
nem von le semmit a magvar szakférfiúk egye
dül helyes politikájának sikeréből és igazoló
dúsából.

— Az evangollkns főgimnázium Jublp/uma. Vasárnap 
tartotta n budapesti ágostai hitvallása evangélikus fő
gimnázium alapításának 100-ik évfordulója alkalmával 
jubiláns emlékünnepét Petőfi centennáriuinának évében, 
akit tanulmányainak kezdetén falai között nevelt. A 
jubileumi ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődött a Doálc- 
téri templomban. Az ünnepségot a Deák-téri Luther- 
Sziivetség Liithoránia vegyes és gyermekkara nyitotta 
inog. Az ének htán Ilaffay Sándor püspök mondott szenl- 
boszédet. Az istentisztelet után a közönség kivonult a 
régi iskola épülete elé, amelynek falába, az első emelet 
magasságába díszes már ványtá’tlát tétetett a kogyoletcs 
ifjúság. A leleplező ünnepség előtt a Luthernnia vcgyes- 
ltara énekeit, majd Csengődy Lajos lelkész, az Ifjúsági 
egyesület elnöke, szólott nz ünnepi alkalomról. Az ifjú
ság nevében Lorsch Lajos mondott beszédet és szavai 
közben lehullt a lepel a falbaillesztott márványtáóláról, 
amelyen ez az egyszerű föliris van:

Itt tanult Petőfi Sándor
1S33—34-ben.

Emelte a Deák-téri ev. konf. ifjúság, 1923.
A márványtábla leleplezése után a régi gimnáziumi 

épület dísztermében folytatódott az ünnepség. A Jubi
leum alkalmából az ifjúság n budapesti középiskolák be
vonásával a Millenáris-pályán díszes tornaversonyt ren
dezett.

— A legjobb üzlet: a „Madame Pompadour*. 
Becsből jelenti A Reggel tudósítója: Az összes 
bécsi színházak közül a Cár/ Theater csinálta a 
legjobb üzletet ebben a szezonban a „Madame 
Bompadour'* előadásával, A darab eddigi be
vételei meghaladják a .? milliárd koronát. A 
jegyek árából naponta 48 millió korona bevé
tele volt a színháznak, a ruhatárból havonta 
80 millió koronát vett be, csupa olyan szám, 
amilyen még nem nagyon forflv.lt elő a bécsi 
színházak történetében.

— A jaguár a dél amerikai knucsuk- 
e r d ő k b c n c I, r u g a 1 m a. s, nesztelen 
j á r á s u, s z i v ó s. A z e 1 p u s z t i t h a t a 11 a n 
•I a g u á r k a nosuksiirkon rúgni m a s a u, 
n e s z t e 1 e n íi 1 j á r u n k.

— Drótke iférnek lcpjobb n v• lógl»ir.i ,.Hunffária“-tlrőt- 
f, . r.vn.iili v.úríoi i: il.id-ki-r Hpndor, \ Hl, illői-

Gömböséi egyrtm9e leérnek 
M az egységes pártból

EcKhardt Tibor béKüléEeny hangú nyilatkozata Rassay Károly az indem- 
nitás vitájáról és az ellenzék magatartásáról

(A Reggel tudósítójától.) A politikai érdeklő
dés középpontjában a benyújtott indemnitási 
javaslat fölött meginduló parlamenti vita van, 
amelynek során előreláthatóan tisztázódni fog
nak az összes belpolitikai kérdések. A magyar 
belpolitika, sajnos, nincs a legszorosabb kap
csolatban külpolitikai helyzetünk alakulásával 
és erre céloz nagyon helyesen gróf Apponyi 
Albert is A Reggel mai számában közölt nyi
latkozatában, amelyben a szerb külügyminisz
ter vádjaira válaszol. Gömbös Gyulának és 
elégedotlenkedő társainak szól, Apponyi in
telme, hogy ne akadályozzák gáncsvetéseikkel 
a kormányt súlyos föladatainak megoldásában. 
Hetek óta ugyanis a politikai életünk tenge
lyét alkotja a kérdés:

kilépnek-e Gömbösek a kormány/Zipártból 
vagy bennmaradnak?

Megegyezik-e • Gömbös a miniszterelnökkel, 
avagy nem és sikerül-e céljainak- megnyerni 
nagyatádi Szabó Istvánt? A legutóbbi napok
ban olyan híreket olvastunk, hogy Gömbös és 
név szerint nevezett hét társa kilép az egysé
ges pártban és már megalakulóban van az uj 
fajvédelmi párt, amelyhez csatlakozni fog a 
Wolff-csoport is és hogy ennek a pártnak már 
a programját is kidolgozták a csöndben dolgozó 
vezérek. A hírek szerint ezt a programot a2 in
demnitás vitájának során terjesztették volna 
elő a fajvédők pártjának tagjai.

Mára azután egészen más helyzetről bizonyo
sodtunk meg. A Gömbös-csoport kilépésével és 
az uj párt megalakulásával kapcsolatban 
ugyanis

Eckhardt Tibor
a következőkben nyilatkozott yf Reggel szá
mára:

— Szó sincs arról, hogy Gömbös Gyula ős vele együtt 
hői képviselő — közöltük én in — kilépjünk e héten az 
egységes pártbői.

Exek a hírek egyszerűen nem föleinek meg a való- 
Ságnak.

— A tóny az, hogy az egységes párt intr linzi gens cso
portja már hoijsz'ibb idő óta megbeszéléseket folytat azok
nak az cllentételin’.l: a kiküszöbölésére, amelyek e r a.port 
és a kormány politikája között bizonyos kérdésekben 
fönnállónak. Ezek a kérdések elsősorban pénzügyi, közgaz

— Zichy János gróf a tekintély elvéről. A 
budai Szent Imro Kollégium az intézeti ház 
15 éves fönnállásának alkalmából vasárnap 
délelőtt 11 órakor emlékünnepet tartott, amely; 
nek keretében megáldották az intézet uj 
selyeinzászlóját. A zászlószcutclcsi ünnepélyen 
a zászlóanyai tisztet Zichy János grófnak, a 
Katolikus Főiskolai Tnternátus Egyesület el
nökének neje látta el. Az ünnepség az intézet 
dísztermében folyt le. Glattfeldcr Gyula dr. 
Csanádi püspök megáldotta az uj zászlót és a 
szertartás befejezése után beszedet, intézett az 
ifjúsághoz. Ezután Zichy János gróf, a Főiskolai 
Internálás Egyesület elnöke tartotta meg 
ünnepi bos’zódót. Visszfipillnntast vetett a kő- 
riihiiényekre, amelyek között a kollégium lé
tesült, Majd igy folytatta:

— Ha szükség voít 15 évvel ezeiott egy ilyen 
intézményre, amely tulajdonképen a tekintély 
liszté leiének az inkarnációja, mennyivel in
kább szükség van arra ma, amidőn félelmetes 
módon meglazultak a ayökérszálak, amelyek az 
emberek lelkét és elméjét, a tekintély keresz
tén^ elvével, tehát az isteni gondolattal kap
csolják össze. Mert hiába beszélünk ma fol- 
éhredt keresztény öntudatról, hiúba hirdctjuK, 
hogy a társadalmat keresztény alapra iroké
zünk helyezni, ha éppen a keresztény világ
nézet legkardinálisabb elve, a tekintélyhez való 
ragaszkodás non tud, megerősödni. Es hiúba 
akarjuk az egész világot valláserkolcsi alapra 
helyezni, ha a legerősebb alapkő hiányzik.

Életerős, ideálokkal telitett ifjúságot akar a 
életerős, ideálokkal telített ifjúságot akar a 
kollégium nevelni, hogy ha majd eljön a nagy 
nap. ez az ifjúság alkothassa magvát annak a 
gárdának, amely lelkiercjenek s ha kell fizikai 
ereiének a segítségével visszaszirja mindazt, 
ami elveszett. Ha a hazának olyan ifjúsága 
lesz, moly akar és tud áldozni, eljöu a niegval- 
1 is órája, ff a tűrni, szenvedni, dolgozni tudtok 
az integritásért — mondotta az ifjúsághoz for- 
didva — ha nem tüntetlek érte, nem beszéltek 
róla hanem készek vagytok minden áldozatra, 
csak akkor lesz még egyszer ünnep a világon. 
Ezzel a jelszóval veri be a zászlóba a szöget.

C.SO/.i

_  Durmol a legtökéletesebb hashajtó, ize 
olyan, mint egy legfinomabb csokoládé cukor
kának és igy gyermekeknek is kedvenc gyógy
szere. Kapható minden gyógyszertárban.

— Ha használt vászoncipőjét y a d o unt n j j á 
akarja tenni, használjon or Id
ei p ő t, i s z 11 t ó t. a m e 1 y o g y p e r c a I a 11 
v a d o n a t u j j á v a r á z s o I j a. M t n d c n u 11 
k a p h a t ó.

dasági é« külpolitikád terinfozetüok. Az utóbbiak főleg a 
kölcsön ügyére, Illetve a jóvátételt bizottság határozatára 
vonatkoznak.

Égésien kora! tehát as a kombináció, amely Gömbös 
Gyulának és intranzigena képviselőtársainak az egy
séges pártból való kilépését jelzi — akár* az Indemnitási 

vita során la.
Erre aligha fog sor kerülni, különösen akkor nem. ha 

az egyes kérdésekben sikerül az ellentéteket Itikílszöbölni.
Az indemnitás vitájára egyébként minden 

oldalon erősen készülődnek. A kormány 
ugyan — amint beavatott helyről értesülünk — 
el van tökélve arra, hogy az indemnitást rövid 
idő alatt tető alá juttatja és ebből a célból »ti«- 
den rendelkezésére álló eszközt igénybe fog 
venni, — mégis az ellenzék erős harcra készül.

Rassay Károly
az ellenzék álláspontját a következőkben vá
zolta előttünk:

— Az ellenzék elhatározta, hogy a legerőteljesebben él 
azzal a jogával, hogy a kormány politikáját az indemni- 
tási vita fiorán minden irányban bírálja. A parlamentariz
mus legelemibb követelménye, hogy nz ellenzéknek őzt a 
jogát a kormány is respektálja.

A nyolcórás ülések alatt Is tudjuk bírálni a kormány 
külső és belső, pénzügyi éa közgazdasági politikáját.
zt földreformnovella kérdése is állandóan napirenden lesz 

az indemnitás vitájában. Nem értem ugyanis, hogy
miért kell a nemzetgyűlésnek nyári szünetet tartani, 

amikor ilyen sürgős kérdést kellene letárgyalnia, mint a 
földreformnovella. Eddig több oldalról olyan sok támadás 
érte a földreformot, hogy most módot kell adni azoknak 
is véleményük kifejtésére, kik a földreform gyors és igaz
ságos végrehajtását sürgetik. Ez pedig csak az indemnitás 
vitája alatt történhetik meg.

Rassay nyilatkozatával nem áll ellentétben 
az az értesülésünk, hogy a földreformnovella 
kérdésében minden valószínűség szerint

kompromisszum fog létrejönni nagyatádi 
Szabó és Bethlen között.

Ezt bizonyítja az a kormányzói nyilatkozat is, 
amely — amint ismeretes — a miniszter elnök 
álláspontjával egyezően a politikát száműzni 
kívánja a földreform megoldásánál.

— Az „European Studeat Relief** a Magyar Bteyeteml 
6b Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége meghívására 
az idóu Magyarországon tartja meg ínternacionális kon
ferenciáját a parádi Károlyi-kastélyban. A konferen
ciára, amelynek ünnepélyes megnyitása junius 24-én les* 
a Műegyetem aulájában, már eddig is fo nom-ct központi 
diákszövetsége jelentette be résztvételét 5—5 delegátussal. 
Azonkiviil számos világhírű tudós közölte n rcndozösóg- 
gel, hogy a konferenciára Magyarországba érkezik.

I-a Gyapjtifouftl csodás színekben....................dók. 105 l<
I-a Gohl spéciül c< apjufonúl csőd, sszinokbon dele. 125 1< 
I-a Müselycm * 200(>-es\ } csodás színekben .. . dek. 215 K

j iíioo-es i „
’ 1500-as fehér ........................... dek. 205 KI-a Müselyem ■ ■ - ir-no /
t 2000-es I

6v3pluisiiffl!i8r, selyemig! liis/ika, csomós siíneta 4^so K 
Selyemzseinpcr...................................K-tól 16,000 K-ig
Mfti reíormnadrAgok............................................drbja 2050 K
Női harisnyák, dupla talppal, minden színben p. IHOO K 
Női harisnyák (Linottc) minden cipöszinbon párja 4259 1< 
Gyermektrikó, nyári, 1-es számtól... 580 K-tól 959 K-ig 

Vidékre pontos posta — Mintát nem küldök.
KizőrUag tapuniun bivsOv’.fr rés-osülnsk 10 napló f&nii árakban. 
.Mimién 10,000 K-án fölüli vevő kedves ajíndőkban részesül. 
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IV, Károly király-ut 28, Központi Városház, főkapu m.

re | -vevőn figye-míb? ajánlom a készen levő 
°bódlő- és hálószobáim megtekintését, 

llűiiuí Lemér asztalos,Rombach-u.2 (Dob -u.sarok)
■40
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1923 junius 11,aReccel
• — A kormány zó Mezőkövesden. Mezőkövesd
ről táviratozzak: Vasárnap délután *44 órakor 
'érkezett meg a kormányzó különvouata Mező
kövesdre. Az ünnepi díszbe öltözött állomáson 
zászlóik alatt sorakoztak föl a környék^ közsé
geinek küldöttségei és Mezőkövesd festői nép
viseletbe öltözött lakossága. A kormányzó az 
üdvözlésekre a következő beszéddel válaszolt: 

Örömmel jöttem ismét ’ Borsodvármcgye földjéro,, 
amelynek lakosainál mindig a hazafias lelkesedés szép 
megnyilvánulását látom, Ez a vidék megőrizte a nemzeti 
viseletnek az ősölttől örökölt szokását, ami külsőleg is 
kifejezésre juttatja a mull hagyományaihoz való ragasz
kodást. Ápolják bensőjükben is a innlt hagyományainak 
kultuszát és az ősöktől örökölt erényeket, r. haza lelkes 
szóróiétól. Köszönöm 6zives üdvözletüket.

Délután 3 órakor a kormányzó és felesége a 
gimnáziumba mentek a Faluszövetség kiállítá
sának megnyiiására. Este 6 órakor elhagyták 
a várost és Gödöllőre utaztak, ahová este 8 
óra k or m ogérke,ztek.

— Hát kérlek. Igazad van, hogy sok dolgot nehéz mosta
nában megérteni. Például a Künn P. András képviselő ur 
közbeszólását, azt se értem. Amikor Esztergályos kép
viselő ur a zalaegerszegi dologban rokriminált. Kuna P. 
azt szólta közbe, hogy „maguk mit csináltak 1919-beu?“ 
Itt nyilvánvalóan a bolsevizmusra célzott a közbeszóló 
és azzal akarta a panaszkodó képviselő érveit nullára 
•redukálni, hogy hiszen a bolsevisták ugyanezt csinálták, 
l'is most eszembe jut, hogy akárki akármikor -fölpanaszol 
egy nem egészen helyes dolgot, mindig van a szélsőjobb
felöl akár közbeszóló, akár újságba lró, aki azt silviti 
vissza, mint lesújtó és kivédhetetlen riposztot, hogy a 
bolsevisták ugyanezt csinálták. Most aztán nem értgin, 
hogy mi van azzal a bolsevizmussal? Hossz dolog volt, 
bűnös, alávaló, elvetendő? Akkor miért keresik a szélső 
urak a maguk igazolását abban, hogy ők ugyanazt csi
náljál:. amit a bolsevisták? Viszont, ha ez csakugyan 
igazolás, ha csakugyan követendő példa, elérendő ideál, 
a cselekedetek legmagasabb erkölcsi mértéke a bolseviz- 
nitis, annyira, hogy éppen a legszilajabb kurzuserkölcs 
nem akar jobb lenni nála, akkor miért haragúimnak 
ugyanazok olyan nagyon a bolsevizmusra? Nem értem.

— Országos molnárgyülés a Vigadóban. A 
magyarországi molnárok vasárnap délelőtt. 9 
órakor országos gyűlést tartottak a Vigadó 
nagyi érmében Varga Kálmán el nökletével, ame
lyen megjelent Heinrich Ferenc v. kereskedelmi 
miniszter, nemzetgyűlési képviselő is. Az el; 
nők üdvözlő szavai után Kovács Gyula előadó 
határozati javaslatot olvasott föl, amelybeíi in
dítványozza, hogy az országos molnárgyülés 
tolira ital forduljon a miniszterelnökhöz, a köz
élelmezési, pénzügyi, kereskedelmi, földnnve- 
lésügyi és népjóléti miniszterekhez, valamint 
a nemzetgyűléshez, amelyben, az őrlési adótör
vény sürgős revízióját kérje, valamint, hogy 
az ellátatlanok kenyérhez juttatása érdekében 
a többi kereső osztályok is az osztó igazság 
alapján vétessenek igénybe. A határozati ja
vaslat elfogadása után a gyűlés megválasztotta 
a bizottságot és kimondották, hogy a bizottság 
által lefolytatott tárgyalások eredményének 
megvitatására junius 24-én újabb ülésre gyűl
nek össze.

Olvasóink figyelmét fölhívjuk a Hungária lakásköz- 
vetitő mai hirdetésére.

— Orvosi kozmetikai és fogorvosi Intézet, Rúkóc.zi-ut 14, 
11. 2. Tel.: J. 129,-85. Vezető főorvos: Dr. Propper ö:lön. 
Szépséghibák eltávolítása. Bőrgyógyásza ti kozmetika. 
: !iyke/.( !<'■ ■';. Specifikus eljárások. Eogsorszabtílyozás. 
ű'crmcszethü miifogak. Hidak, koronák, tömések. Minden
nemű fogorvosi munkák.

MEltérve mások elveitől, HOGY INGYEN, azonban mély 
tisztelettel ajánlunk önöknek föltűnő olcsón!

Kitűnő rumburgi elne
vezésű pamutvásznat mé
teren ként 1293 K

1350 drb bőrerős fehérí
tett, vurrásnélküii komplett 
u.i lepedők drbja 5930 K

115 cm. széles selyemfé
nyű ba liszt intrjo 2565 I<

Modern színtartó zeíirek
Női ruhakolmék méterje 

1790 K
Hímzett szerb vászon mé

terje 1270 K
Rendkívül szép kosztüm

és csikós aljkclmék mtrjeffi 
3470 I< Rj

Gvönvörii színű, tartós, S
140 cin. széles férfiöltöny-S 
szövőtök, ritka alkalmi vé- ® 
tej. méterje 59110 K 9

Bőrerős mosó fin- és fér-B 
flöltönyro alkalmas vászon g 
1390 K-tól följebb

Kékfestőmaradékok, bőr- S 
erős unglnok, kanavászok, B 
törülközők, abroszok, po- K 
Jiártörlök, kész női és férfi- 9 
ingek mindem clfonadhate átírt 5j 

OLCSÓ MAR«.raÉKVAsA» $
Budapest, Király-utca 32 (Petőfi-utca sarok) 

íiárEtmaM csak uciwairbaM i;
j Kérjük tekintse meg raktárunkat, vizsgálja meg árainkat ra

Réz- és vasbutorok
gyárából a legjobbak- és olcsók. Szakmabeli javítások vál
laltainak: Ilolló-utca 3, Dohány-utca fi. Tol.: J. fii—97 mi

F ÍI M é_B*t ehö útja
Szatal papíaníifnályhor feg/yen.

507 VII, Kertész-utca 35. szám. —Átdolgozást vállal.

© 847

0
vétel és eladás. BaKnyeitn is legelőnyösebben
l.uk£r.siro£l l Budapest, Dembinszky-utca 3*1 
(llernád-n. sarok), Telefon: József 44-40. szám

| MAGYAR FOÜ-DSSRTOKOSOK ÉS FOLDBÉRLŐK I
K&RESICF.DF.LMI RÉSZVÉNYTÁRSA3ÁGA

| BUDtftPIEST, TERÉE-KÖRÖT 28. SE.
Mezőgazdasági géposztály, ;

í gabona-, erőtakarinúny* és miitrágyaosztály. I
| 428 Telefon: 05 -49, 65-50, 17-39, 153-03. jj

NEÜ'ZETI ROYAL-ORFEUM í'N'g
Minden nap csto ’Jfi órakor

PaSSametfes
szvn...iciós gladiátor jó lékul. Karmnnow világhírű kutyaszin- 
báza és beszélő kutyája és a Júniusi operett és varietemüsor

— Amundseu északsarki repüloutja. Ham
burgból táviratozzak: Amundsen vállalkozásá
nak német segitőexpediciója ma a Merkúr 
nevű norvég gőzösön elhagyta a hamburgi ki
kötőt. A gőzös fedélzetén két. tapasztalt pilóta 
van, a. sarki viszonyok figyelembevételével kü
lön e célra épült repülőgéppel. Az expedíciónak 
az a célja, hogy segítséget vigyen Amundsen- 
nek abban az esetben, ha az amerikai sark
vidékről a póluson át való utazásáról nem ér
kezne meg a meghatározott időben a Spitzber- 
gákra. Amundsen előreláthatólag junius 20-án 
kezdi meg északsarki repülőútját.

A negyedik vörös liadterf sikkasztó!. Minik Károly 
miskolci vaskereskedő n kommunizmus alatt n 11. had 
test gazdasági hivatalának főnöke volt. Ttt ismerkedett 
meg Csergő Mór inagánhivntninokkiil, aki ugyanezen 
ha dl ősinél mint számvevő teljesített szolgalatot. Amikor 
a hadtest a .román előnyomulás miatt fölbomlott, M.ink 
megegyezett Csergővel, hogy n hadtest hivatalos pénz
készletét, 128.600 koronát, egy vasládába zárva vissza
hagyták .Kisteleken egy gazdálkodónál. A kommunizmus 
bukása titán Műnk elutazott Kistelekre és a pénzcsládát 
magához vette. Budapestre érkeztekor azonban Csergő 
Mórnak kijelent ette, hogy a pénzt elkobozták tőle. Köz
ben a budaposti rendőrségnek is tudomására jutott az 
ügy, amire mind a kettőjüket letartóztatták. A budaposti 
büntető törvényszék Mankót és Csergőt sikkasztásért 
egyenként 2 évi fegyházra Ítélte, amelyet a tábla Műnk 
Károlynál 7 évi börtönre. Csergő Mórnál pedig ’á hó
napi börtönre változtatott.

— A franciák szabadon bocsátottak Hüllőin 
kommunista képviselőt. Parisból táv irat ózzák: 
Az .,Echo de Paris" szerint. Höllein kommunista 
német birodalmi képviselőt szombaton este 
szabadlábra helyezték. Hölleint a német ha
té r ra szá 11 i tót • á 1<.

— Na látod, most már lesz hely a villamoson. Minden
nek ki kell várni az idejét, elvégre városunk atyái se csi
nálhatnak mindent egyszerre. Amint rákerüli a sor. izibeu 
meg is oldották a kérdést: a gyerek álljon föl és adjon 
helyet, a fölnőttaok. Te föluőtt vagy, hát most mindig le
dobhatsz egy gyereket és magad ülhetsz n helyére. Ugy-e 
bár, ez nem jutott volna eszedbe soha? Te biztosan azt 
hitted, hogy majd több kocsit. fognak járatni vagy más, 
banális megoldásokra ]x>es ék óljuk el az egyedül üdvözítő 
kurzus fönt art ásóra rendelt adófilléroket? Pedig, lám. egy 
kis hozzáértés,cl nemcsak a költségeket lehetett meg
kímélni. úgy. hogy a legközelebbi tarifaemelés teljes egé
szében a mai üdvösség úllandőSitására mehet s nemcsak a 
közúti forgalmat hozták helyre ezzel a csapással. <lc nagy
szerű pedagógiai vívmányt is sikerült ezzel eléírni. aminek 
híitá.-.'i megint csuk s mai üdvösség konzerválasában nyi
latkozik ma.id meg. Amidőn a tinóin modor és a keresz
tényi megértés mestereit, a villn.moé.k'al.iuzo^kat ilyen poiu- 
pás ötlettel bevontak az tij generáció nevelésébe, kétség
telenül nagyot léptek ama cél felé, amely mindannyinak 
lelki szemei előtt lebeg. A woli'enaui Budapest, a válasz
tóktól függ s azok n választók, akiket már ma elkezdenek 
nevelni a viHainoakfilauzok, bizonyára át lesznek hatva a 
mai rí.ndszer szerelmétől. Az a generáció, amelyet a villa- 
moskalauzok nevelnek, bizonyára megfelelő kultúrát biz 
majd a most, virágzó eszmék átért -éré. sőt azt hiszem, 
erre az ideológiára csakis villamoskaluuzi nevelés teheti, 
az'ifju népet fogékonnyá. És amellett, a közlekedést, is 
megjavították! Uát nem nagyszerű ez, kérlek?

— Lumniczer József szobra. Dr. Lumniczer József szob
rát vasárnap délelőtt leplezték le a budai Vöröskereszt
kórház parkjában. Lumniczer sebész főorvosa volt u 
Vöröskcrozzt-kórháznak. Néhány hónappal ezelőtt barátai 
és tisztelői gyűjtést indítottak, hogy a neves sobész- 
professzor emlékét méltóképon megörökíthessék. A pénz 
rövidesen összegyűlt és Kizfaludy-Stróbl Zslgmond a 
kulturális célra való tekintetből ingyenesen elkészítette 
a főorvos bronz mellszobrát, amelyet a kórház sebészeti 
osztálya előtt, áll Holtak föl.

— A Yes p o i c e 11 ú n p o u u o r homogén 
szemcséi, amelynél tökéletesebb 
szépitőszer nincsen a világon.

Brilliánst, ékszert, aranyat, ezüstöt, hnmisfogat no 
adjon el senki, amíg meg nőin hallgatja Fischer és Eisner 
ékszerészek legmagasabb árait, Rákóczi-ut 27.

Ölesé éraérél kézismert

áruház

az ésszes tav'aszű és
keit az előrehaladt miatt
a napi árnál is olcsóbban áraesitla

A Kert-mozi nagy amer iKai premierje
Aki figyelemmel kíséri a Kert-mozi prograiü- 

jait és megfigyeli czrevt‘1 a Kert-mozil a 
özönlő közönséget, könnyű szerrel Ítéletet al
kothat magának arról, hogy miért tett szeri 
oly példátlan népszerűségre és milyen fonta: 
hivatást tölt, be a budapesti nyárban. A nya
ralás oly égbekiáltóun megdrágult, hogy ti leg
jobb közönség is kénytelen Pesten nyara!.!!. X 
Kert-mozi óriási befogadó képességével ózom 
dús levegőben ezer meg ezer embernek nyuj! 
remek szórakozást, oly gazdag es kivaló pro
gramokkal, hogy egész Budapesten arról i. - 
szélnek. Akinek módjában volt, a mai nagy zu- 
básu premier főpróbáját végignézni, színi ■ 
bámulatba eseti, hogy a mesébe illő dollárösz- 
szegekbe kerülő tilmárak mellett, hogyan ke 
pes egy íilmvállalat arra, hogy ilyen grandié- 

i zus műsort nyújtson a közönségnek. A „Kin 
karrierje.4’ bájos, kedves, meglepő fordulatok 
bán gazdag, érdek feszi tő nagy film mii, az 
„Acél izom -- arany szív4’ izgalmas bravurol- 
kai lelt mesterműve az amerikai filmművészei 
nek. Klőbbihen a gyönyörű Olivo. Thoinas, az 
utóbbiban a páratlan Wiiliam S. Hart rei lé 
kelnek leginkább. „A diák1* olyan amerikai vta - 

li játék, "•.nely a legkomolyabb szivet is meleggé 
teszi, vidámságot áraszt és harsogó neveié:

I kelt. Az „Ango), Híradó” uj száma gazdag és 
5 változatos.

TomboSő siKere van a Corvin-színház 
és a Tó-mozi műsorának

Zsúfolt házak előtt pörög le a Corvin-S. n ■ 
ház és a l’ó-mozi szenzációs miisora. Az ..i- 
féli harangszó” című izgalmakban és yoimin- 
tikus jelenetekben bővelkedő amerikai szí ■ 
miiben nagy sikert arat Charles l‘ay. Harsogó 
kacagás kiséri a húrom ragyogó két föl \ omiso- 
burleszket: „Peggy, a kis rosszcsonl'‘-ot, a 
„Kezdjük élőiről” szemkápráztató trükkjeit e-- 
az „Árvízi hajós” pompás humorán.

A „Vörösbegy" diadelutja
Vörösbegy”, a szellemes és jókedvű kalan 

Moly Tamás regényének hőse elevenedik 
;t Kamara vásznán és G fölvonáson keres-z 

a Jegderiisebb helyzetek közepette kacag 
és szórakoztatja a nézőt. A „Vörösbegy4- 

azoknak a magyar filmeknek, amely 
i sikerrel járta be a külföld nagy váró 

magyar művészi 
Csorfos Gyula, 
egyaránt első

amerikai 
meg-

99 
dór, 
meg 
i ül 
tatja 
egyike 
óriás 
sait, dicsőséget szerezve a 
munkának. A címszerepben 
továbbá Lolli lla és Latabár 
rangnak. „Eszíerke”, egy pompás 
vígjáték és az Árumlntavásár ünnepélyes 
nyitása egészíti ki a műsort.

Joss M. és Löwenstein Rt (Oroszlán védjetiyü)
(mi/? n készlet tart)

(a Gróf Károlyi palotav. I 
szembeni
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AhausseakQszöbOn...
— M«l Besz a tőzsdén? —

—, június 10.
(A Reggel munkatársától.) E hét tőzsdéi som 

■hozták meg azt az általános fölfelé fejlődési 
folyamatot, amelyet úgy a nagyközönség, mint 
a tőzsdei publikum nagy része már hetek óta 
vár. Azok a bajok, amelyet a hónapokig folyó 
reformkísérletek idéztek elő, a hetekig’ húzó
dott és gazdaságilag nem indokolt nagy baisse, 
annyi embert kényszeritett bele a legsúlyosabb 
helyzetbe, liog’y a tőzsde mé(j Titiiidicj iiew ve- 
gezheti normális életműködését; az értékeknek 
a. gazdasági szituációhoz alkalmazkodó átérté
kelését. Jóllehet, mindenki tudja, hogy ennek 
a. folyamatnak elébb-utóbb föltétlenül'be kell 
következnie és jóllehet, mindenki várja e moz
galom megindítását, a beavatottak tudják, 
hogy a piacon olyan pusztítást vitt végbe a 
hetek óta tartott tocbnikazás, hogy a teljesen 
kifejlődött hausseniozgalomra még mindig 
várni kell. A helyzet ma az, hogy egyre vilá
gosabban látható, miszerint a belső gazdasági 
erők mégis ~ szétfeszítik azt a vasabronesot. 
amelyet a tőzsde köré kovácsoltak egyes érde
kelt kotteriák. így történik azután az, aminek 
e héten tanúi voltunk — és ez a tőzsdei hét 
egész története —, hogy

egyes kategóriákban szinte lázas hevesség
gel rohantak föl az értékek, míg másokban 

szomorú lanyhaság uralkodott.
J bankértékek piacát, hatalmas hausseáradal 

hullámai borították el, mialatt a vezető érté
kek terén csak méla csobogással folyt az üz
let. Vájjon mi a magyarázata ennok a jelen
ségnek? Véleményünk szerint az, hogy az em
berek nem vásároltuk értékeket tőkéik rezervá- 
iására. hanem egyszerűen átcserélést művele
teket folytattak. A bizományosoknál és banká
roknál egyre nagyobb arányban futnak be 
ilyen átesendő,«i megbízások ás a junkíiinos 
üzletek.

Az érdekeltek a kosztkamatokkal terhelt 
súlyos pozícióktól úgy akarnak szabadulni, 
hogy kimennek a régi, veszteglő papírjaikból 
és az éppen divatos, ezúttal bankpapírokba 
mennek át. Ez a sajátságos művelet lassanként 
csakugyan föloldja a nehéz pozíciókat, de bi
zonyosan el fog tartani még egy darabig, 
arnig a piac ezen a ventilen keresztül kien
gedi magából a belek óla fölszaporodott, be
tegséget okozott gőzöket. Ma ez a folyamat 
befejeződött, elkövetkezik a teljes gyógyulás

• hacsak, igen, hacsak megint, nem találnak 
ki az intéző körök valami olyan panaceát, 
amellyel ismét legázolják a piacol. /X. vezető 
értékek vesztcglésc különben teljesen világo
san indokolt jelenség.

Akinek kifizetett papírjai vannak, az a 
mai alacsony kurzusokon nem akarja el

adni papírjait.
Aki kosztokkal terhes vezetőpapirnak volt 

boldogtalan tulajdonosa, az vagy elvérzett már 
vagy még vár, hát ha kivárhatja azokat a 
ma mniut bájakat, amelyeknek el következését 
reméli.

Röviden összefoglalva véleményünket, azt kell 
mondanunk, hogy

tőzsdénkén a javulás minden tünetével ta- 
láiákoztuak,

de a betegség még nem sz a: mc ,T !-S •* ' n, <:«i. 
mintha a beteg szervezet megtalálta volna, az 
útját a gyógyulásnak. Mi azt hisszük, hogy 
a bankpapíron, piacán megindult hausse egye
lőre át fog terjedni valamelyik más csoportra, 
illetve folytatódni fog az újonnan bevezetett és 
bevezetendő papirkaiegóriák terén. Ilyen mó
rion sokan ki "ogják bűzni lábukat a koszt
okozta kalodáké’ h lassanként át fog terjed
het ni a mozgalom a összes értékekre. At kell 
terjednie, mert a nehéz papírokban szerfölött 
alacsony árfolyamokat látunk, szombaton pe
dig már éreztük is a. nagy keresletet bennük, 
de » 3 árut sehol sem tudtuk fölfedezni. így pél
dául a Kőszenet íOO.Oofí-hez közel kerestek, de 
árut senki sem tudott fölhajtani. Akinek áruja 
van, az ma már nem válik meg tőle félmillión 
alul.

A hausse a Küszöbön van, de olyan válsá
gok után, mint aminőkön a piacot keresz
tül hajszolták, nem tudni, mikor lépi át azt 

a küszöböt,

X Közgazdasági hírek. A magán forgalom ki
robbanó szilárdsága már sokszor megtévesz
tette a publikumot. Most sem szabad tulbe- 
,sidni a >■ 'Uihali és vasárnapi pénzkínálatot, 
azonban a spekuláció vásárié) készségét teljes 
Joggal egy erjedő, föltartózhatlan hosszmozga
lom előjelének tekinthetjük. E hét favorit paipir- 
jainak, amelyekben jelentősebb mozgalom vár- 

a következőket. ítéljük: Magyar Általános 
bőszén. Nasíel, Georgia, Szikra, Gumi, Fegyver, 
Brassói. Hazai fa, (lotdb< rger, Hág, Osztrák Hí
lel. Borsod-miskolci. Kender és len, Gultmann, 
Kereskedelmi Bank, Spódium, Angol-Magyar

nesniB

Bank és Leszámítoló Bank. — A Hazai fát, 
amely félesztendő óta álmos mozdulatlanságban 
hevert a fapiacon, e héten bécsi és prágai szám
lára tovább vásárolják. Ez a fapapiros négy 
tőzsdenap alatt 100%-kal növelte árfolyamát. 
— i , <.?npJí ?em lehet kifogása az ellen, ha ko
moly külföldi gazdasági tényezők magyar papí
rokat vásárolnák. Ellenkezőleg. Az a módja a 
vasurJaf iák azonban, amelyet egy Feingold 
nevű bécsi bankár rendezett a pesti bankpapí
rok piacán, a Hazai Bank részvényeiben, igen 
visszatetsző módja a — „betörésnek4". A Reggel 
értesülésé szerint a Hazai Bank 350.000 részvé
nyének (j5°k-a a Hazai Takarék tárcájában van, 
így ma.ioritási harcról természetesen szó sem 
lehet. Feingold mester, aki néhány év előtt a 
lengyel márka sí holdsával tel,te ismertté nevét, 
pitlyam kezdetének szuggesztiója alatt, „háza
lás céljára vásároltatott össze 50—60.000 Hazai 
Bankot... — A Borsod-Miskolci gőzmalomnak 
igen tekintélyes mérlegeredménye lesz és ennek 
a hat '.sa már a részvény <• heti árfolyamában 
is mutatkozni fog. — A Kereskedelmi Bank, a 
;iqvo heten vezeti be a dorogi gumniigyár rész
vényeit, a tőzsdére. E valóban kitűnő helértékíi 

ii’í’nl- mar rím is rendkívüli az, érdél;

bizományba és vásárolok mütár-
« gynknt.poreftllánoknt,szőnyegeket,

képeket, r<’-gi bototokat, ékszereket stb. Költségmentesen 
leffmngnsabh árt ér el értük. — Gyors ellntézóH. Nagy 
vev >közönség.

lodés és a bankot valósággal ostromolják paket 
tekért és darabokért. — Áz Első Budapesti Gőz
malom részvényenként 250 K. osztalékot fizet. 
Az alaptőkéi 840 .millióra emelik föl olymódon, 
hogy 280.000 uj részvényt bocsátanak ki, drbként 
200 K. neyértékben. amelyeket 1:2 arányban kí
nainak- föl a részvényeseknek, később megálla
pítandó előnyös árfolyamon. Az összes 420.060 
reszvénvt, aztán 2000 K. uóvértékre emelik föl.

A Bank Győrben az u-
gyárban táb’aüveggyárgt. rendez he; az á tál ti
ki ió munkálatokat a jövő hónapban kezdik 
meg. - A Schlick-Nicholson (Olasz-Magyar 
Bank érdekeltsége) részvényenként 80 K. oszta
lékot fizet. A Varost Bank részvényeit a 
jövő héten bevezetik a bécsi tőzsdére. A hőveze
tést a Nagel és WoHmann cég intézi. — A 
htcmzcl!Hite1>n'ezet alaptőkéjét 700 millióra 
f’n,ell. föl. — A Kereskedelmi Bank átvette a 
/' urnir egyik érdekeltjének részvén vállomé- 
iiyát. 11 ei-sz Fiilöp, aki Zürichben ,tárgyal, a 
Euinii* ügyében fontos megbeszéléseket folytat. 
A Furnirnak egyébkén) a gépei többet érnek, 
mint amennyit a részvényei; mai árfolyamuk
ban reprezentálnak. — A Máéban is jelentős 
t ranszakció készül.

> Kurzus, hurzus ,jn,| dr szép! Közgazdasági körökben 
beszélik. hogy a Nemzeti H ilclinfdzet és n Mauyar- 
Ani'-riktn ltunk között megállapodás jött volna létre, 
amely szerint bizonyos irányú üzleteket és transza kei ókat 
együtt oson bonyolítanának le. E megállapodással kap
csolatban a két bank között blzoryos érdek közössé u léte
sülne. A Henyél értesülése szorint ilyen hírek és hír
adások nem födik a valóságot: eddig egyetlen egy üzle
tet, bonyolított le a két bank és formális megállapodás 
eddig nem történt közöttük. .!/indencsotrc örvendetes a 
liipcrkercsxtyén és amerikai szidó tőlce ilyen szerelmes 
összefonódása. Ha jól emlékszünk, n Nemzeti Hitclintézot 
intrnnzigcns jelszavakkal alakult- és Íme, el jutott a 
Afngyar-Amcrlkai Bankig, amely viszont nem kizáróan 
a fajvédőiéin istápolaját tiizto ki vezércillagaul . ..

X A valutuoapirofc előretörése. A korona in
gadozása a spekuláció figyelmét az úgynevezett 
valuíapapirosokra tereli, olyan értékekre, 
amelyek külföldi valutában fizetnek osztalé
kot. Ezek (elsősorban azok felé fordul az ér
deklődé. . amelyek svájci frankra szólnak) a 
Nasici, Ofa. Bauxit, azután a. Siummer (cseh), 
Gultmann Brassói Cellulózé. Délmagyar cukor 
(dinár). H llamva sut, Osztrák Hitel, stb.

x Magas osztalékot fizet az AHamvarut. ^z A Ham vasút 
legközek bbi közgyűlésén az igazgatóság javasolni fogja, 
hogy a vállalat minden részvény után 192<l-ra 28.000, 
lt-21-rc. 12.(100, 1922-rc 40.010 korona osztalékot liz’ssvn. Ter
mészetesen oíztrák koronát.

X Vasárnapi bankközi forgalom Budapesten 
és Becsben. Budapesten különösen a bankpapí
rokat és nehézipari részvényeket keresték. A 
következő, álltil'tnk nem ellenőrizhető kurzu
sokról beszéltek: Kőszén 390, Magyar Cukor 
490, (í orgia 170, Magnezit 315, Hungária Mű
trágya 90, Urikányi 210, Nasici 260, Fegyver 
2()h,Pozsonyi Kábel 370, (ía.iz-Danubius 2,400.000, 
Magyar Általános Takarék: 18.500—19.500. 
A Szegedi Kender és Pamut. fúziójá
nak hírére különösen a Pamutot keresték. A 
Fésű- és Fonó-részvényeket, amelyeknek válla 
lata a Fegy’vorgyárból alakult, na.g\ uémei és 
cseh éj’dekeltségek erőst n keresték 7000 K-ás 
áron.

Becsben: A részvénypiac- irányzata nagyon 
szilárd. Főleg az Osztrák Hitel és Verkehrs- 
bank vonták magukra a közönség figyelmét. 
Az Osztrák Hitel 235.000-ig emelkedniI es még 
ennél az árnál is csak kevés eladó akadt. A 
részvényt főleg a bécsi l?othschild-cég keresi 
nagy tömegekben, úgy látszik szükségük van 
pozíciójuk megerősítésére. Erősen emelkedett a 
Verkebrsbank is, amely 119.000-es árfolyamot 
ért cl és a Bankverein, amelyért, a vevők szí
vesen fizettek volna 188.000 koronái, is, de áru 
nem jelentkezőit a piacon. Hosszabb idő után 
élénk üzlet volt villamossági értékekben é,s azt 
hisszük, hogy az emelkedő konjunktúrának 
ezek a legközelebbi papírjai.

I I

c

X Guerllln harcok uz. Országos Bank körül. Fent lóg- 
pechesebb bankja az. Oz-zágos Bank, amely eddig több 
tulajdonost nyütt ej, mint akár egy külső Rúkóczi-uti 
mulatóhely, szombatra rendkívüli közgyűlést hívott 
össze, amelyen a fölszámolásról költött volna határozni 
n részvónyoBOknek. 300.000 részvényből JfiO.tHIO darabol, 
Miklós József tett le, do az igazgatóság a Jólétet ri.s.-.io- 
ulasilotta és kimondván a határozafkf'iítelnnséyól, el
vonult a harctérről. Jlir szerint a fölszámolást mégis 
a Pénzintézeti Központ fogja végreha.itnnl ób így való
színű, hogy a fölszámolásból súlyosabb természetű le
számolások lesznek. ..

X Sebesta, Iparbank, Hitelbank. X közgazda
sági • világot még mindig élénken foglalkoztatja 
az Ip^rbunk beolvadása a Hitelbankba. Főleg 
az igazgatók elbcJ.vezkcdé -e ad sok találgatásra 
alkalmat. E találgatások középpontjában Se
besta Kolos vezérigazgaté) áll, aki, mint, isme
retes, ez év január jóban ment, át—a Hitelbank
ból az Iparbankba, w/y látszik, azzal a küldetés
sel, hogy a régi intézetet megszerezze a Hitel
banknak. Természetesen, a részvények eladásá
ban nem volt aktív része, a 1 rauszakeiónak ezt 
a részéi, Műnk Péter intézte. Sebestának fölaján
lották a Kőolaj finomító rt. vezérigazatói állá 
sát. Ezt. azonban nem volt, hajlandó elfogadni 
és aligha elégszik meg más beosztással, mint 
hogy ott folytassa, ahol félév előtt abbahagyta: 
a Hitelbankban, mint — ügyvezető igazgató.

I •;
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h Iroda;

■ Kádár-utca 8,5. emelet 4
. (Nyugatinál). Telefon 83-27

Irodai órák egész napon át, este '/27-ig

íBRNKŰZLETNEK*
és Bán

V. Hold u. 15. Telefon 57-54 és 152-01

megfelelő utcai és egy 15 szobás olsőoineleti irodahe
lyiségül keresünk tőzsde- vagy kereskedőnegyedben.

Értekezés délelőtt 9 órától 10 óráig

Pamutszövetgyári
E1, hő wátríéra gyártmányaink
Beszámítását nwegkezd!ji&i!k 2 S K

Gyártunk: warcnsdorfl nadrágzotig,.strux- és atlaszokai. 
Városi iroda: IV, l’inristn-ntca fi. sznm. Mintaraktár: 
Bchwartz és Hirsohborg cégnél, V, Zrínyi-utca 15. szám

Pjpcst, Madridi-ut. 80

K 0 S Z t P é 81Z t
idejében fölndott megbízásokat

ILV&XcdvS körépurfoly/.mon effektuál a
Magyar Köztisztviselők és Állami Alkalmazottak Takarék- 
pénztára Hl., Ilákócl*ut 7tí, 1. cin. Telefon: J. fiO-10, .J. 135-32

1SZER ÉS TÍÍRSflI BANKHÁZA
BUDAPEST IX, LÓN YAY UTCA 2. SZ.. KULTURHAZ 

Tőzsdei megbízások, ^rf^kpanlrok 
vétele és eladása a legelőnyösebb föltételek mellett. 

Telefon: .ló'séf 32—92

i hulities Gyula) VII, Erzaóbct- 
körul 15, TolelOU József 28-W|



8 1923 junius 11.aPeggel
X Uj Középbank alakul. Pénzügyi körökben 

uj Középbank alakulásáról beszélnek. Ilir sze
rint Wolfner Gyula és társa, az ismert újpesti 
bőrgyár cégtulajdonosai fizetik be az uj bank 
teljes részvénytőkéjét. A bank kizáróan ipar
vállalatok finanszírozásával kiván foglalkozni.

X Élénk b nein Jegyzett papírok piaca. Néhány ezer ko
ronáért már csak n nem jegyzett értékek piacán lehet 
részvényeket vásárolni és bizonyára ez a legfőbb oka 
annak, hogy az úgynevezett egzóták piaca c héten rend
kívül megélénkült. Nagy ftzlotet bonyolítottak le 
Kope/sá'y-rószvényekben, amelyeket Prága le vásárolt. 
Az ünnepi magánforgalomban pénz: 2700-ig állott e 
papírokra. A Warnsdorflt, amely a jövő héten már ánit 
szállít a piacra, 1500—1600 K-val keresték. E részvényben 
kontremin alakult, amely azonban szombaton már 
,r)0_CO K-ás kölcsöndarabokkal födözte magát. Nagyon 
keresték a Lloyd Bankot, alaptőkeemelése hirére. Érdek
lődés mutatkozik a Budapesti Bank részvényei után, 
amiket Berlinből Is nagyobb pakettekben vettek föl a 
piacon és a Corvin-filmgydr iránt, amelynek telepe már 
teljes erővel dolgozik. A Zinner-szaldmi 6200—6400 K-lg 
emelkodott, két hét alatt 50%-kai. Éppen, mert a nagy
közönség érdeklődése e piac felé fordult, azé a közönségé, 
amelynek érdekeire leginkább kötelesség vigyázni, a 
tőzsdetanácsnak kétszer is meg kéne gondolnia, hogy a 
Böhm-hordőgydr ós hasonló rejtelmes vállalatok' itt je
gyeztessenek.

X A Fábián-részvények e héten 8000 K-ról 10.000 K-ig 
rmel'kedtek. A piacon úszó darabok nagy-részét már föl
vette a eaindükátuMS és a kedvelt papír árfolyamának újabb 
emelkedésével számolnak.

X Magyar-német Bank Rt. közgyűlésén a múlt évi 
18,409.737 K nettó nyereségből 40 K osztalék fizetését és 
egyúttal az alantőkének 100 millióról 200 millióra való 
fölemelését határozta el. öt darab 200 K n. é. részvény 
cgv darab 1000 K n. ó. részvényre összevonatott, az uj 
részvények 1:1 arányban 3250 K adatnak ki. Az elővételi 
jog e hó 15-től juliuB 25-ig gyakorolható.

X Belvárosi Takarékpénztár Rt. az alaptőkét százról 
200 millió K-ra emelte. Az uj részvényekből 100.000 db jut 
a részvényeseknek 2-1 arányban 1500 K-ért; e jog junius 
12—21-ig gyakorolható.

X Mezőgazdasági Ipar Rt. közgyűlése elhatározta, hogy 
az 1922. évre osztalék jogosult részvényekre 50% — 500 K 
osztalékot tizet, amely a Hitelbanknál kerül kifizetésre. 
Kovács Gézát, a Hitelbank ügyvezetőigazgatóját az igaz
gatóságba újra beválasztották.

X Concordla gőzmalom rt. uj kibocsátású részvényeire 
az elővételi jog junius 12-ike és 25-ike közt gyakorolható a 
régi részvények letéteményozóso mellett Budapesten a 
Hazai Bank Itt.-nál, vagy Deutsch lg. és fia cégnél, V, 
Nádor-utca 3. Minden régi részvény agy uj 800 K n. é. 
részvény átvételére jogosít 3200 K lefizetése ellenében. 
A 200 K n. é. részvények 800 K-ra fölülbélyegeztefnek.

X Franki A. Herm. és Fiai Rt. Budapest közgyűlése osz
talékul 73% — 150 K kifizetését ós az alaptőkének 36,000.000 
K-ról 72,000.000 K-ra való fölemelését határozta. A részvé
nyek 1:1 arányban dbként 2000 K árban ajúnltntnak föl.

X 'Ingatlan Építő és Faipari Rt. (INGEFA) az elmúlt 
üzletévre 19,248.842 korona tiszta nyereséget tüntet föl, 
amelyből 25%-os osztalékot fizet.

Színházi flipek
• A Vígszínházban a német vendégművészek hétfőn este' 

p/jS órakor búcsúznak, mégpedig Molnár Fcreno „Far- 
*ang“-.iában (iarachhig), E.m-olynek női főszerepét Leopol- 
dino Konstantin jótsza. akinek partnerja Philipp Zeska 
lesz. Kedden, csütörtökön 6s vasárnap a „Négy frakk“-ot 
adják', szerdán 6a szombaton a „John Gábriel Borkman” 
(Szerepel a műsoron, pénteken podiig „Az Ur szőlle.jó”-t 
jóiszák. Jövő hétfőn hosszabb pihentetés után a „Három 
nővér** kerül előadásra. Keddtől kezdve a Vígszínház 
előadásai 8 órakor kezdődnek.

• „Az orleansi szfiz" bemutatója. Szombaton, 16-án, mu
tatja be a Magyar Színház Frietírich Schiller romiék
or,üvét. „Az orleansi szüz“-ct dr. Sebestyén Károly fordi- 
fásában óh Márkira László rend ezért'ben. Darvas Lili, 
Báthory Gizn, Pécsi Blanka, Tarnay, Stella, Pártos ját- 
izúlc a tragédia főszerepeit. Az előadást vasárnap este 
anegiEméitLiik. A bemutatóig a „Kovácsnó** hétfőn, szerdán 
és csütörtökön, a „Válópcrcs hölgy** kedden és pénteken 
kerül ezánre.

• A Városi Színházban héttőn a „Parasztbecsület*' ke
rül sainre. Utána Ábrányi Emil és Sas Ede a „Vak ka
tona** cinrii daljátékét adják Budánovits Márióval és 
Palló Imrével a főszereinkben. Végül a „Szép tmluthca" 
vasi műsoron Apvila Adler AdeUnávtal, Nagy Izabellával. 
Gábor Józseffel és dr. Dalnokyval. Szombaton a „Tükör** 
és ,,Zaza“ van műsoron egy estón.

• A „Névtelenek” és a „Sári hlró**- a Belvárosi Színház
ban. Lenonnnnd nagyhatású drámája, a „N<jvtoloniűk“, 
kedden. íiénteken, szombaton és vasárnap kerül ismét
lésre. Hétfőn, w.evdán és wiiiörtökön Rákosi Sz-idi ven- 
dégfölléptével a „Sári biró**-t adják.

• Minden este „A három grácia*' kerül színre a Fővá
rosi Opcrettszinhnzban Izobár Ferenc roviiopernt.f.jénok 
előadása eseménye a saímházi életnek. Az előadások lan
tosán 8 órakor kezdődnek.

• A „Diadalmas asszony” utolsó öt olöadása szerepel 
a Váróéi Színház heti műsorán. Kedden, szerdán, csütör
tökön, pénteken és a következő vasárnap adják a diadal
mas operettet Kosáry Emmyvel, Király Ernővel, Tisza 
Karolával, Sziklai Józseffel, Hortival és Sik Rezsővel.

• Az Mei szezon opercttBlúgoro: „A sárga kabát**, amely 
látványosságnak is legelsőTungu, minden este színre ke
rül a Király-Szinliázban, mindannyiszor Honthy Hanná
val, Karácsonyi Iliivel, Rátkaival, Lataibárral ós Uray- 
yal a főszerepekben.

• Az Andrássy-utl Színház a „Pajkos grwattak**, „Cir
kusz**, „Hány óra, ZsnzslP*, „Baj van!**, „A moly'1 a ki
tűnő tréfáik. Kökény Ilona ós Németh Juliska Hzólója ós 
Jlékeffy konferánsza.

• A Sziget-Színpad szellxűnes, ötletes, nívós műsorát 
Nagy Endre konferálja. Somogyi Nimt, Sziklai József, 
Kondor Ibolya óe Bónóczi Dezső játszók Nagy Endre— 
Nádor Mihály klasszikus operettjének fö-szorejxdl, A 
Sziget-Színpad Jegyei délelőtt a Helikonban (33—35), dél
után *) órától u Margitszigeten a színház pénztáránál 
(195—06) ós az öwrzos jegyirodákban válthatók.

Ma kezdik a táblán gróf Károlyi Mihály 
vagyonelkobzást perének tárgyalását 

— Búza, Nagy VBwcze és Ács Jenő nySlatlkozaí© —
(A Reggel tudósítójától.) Ma délelőtt 10 óra

kor kezdődik az ítélőtáblán gróf Károlyi Mi
hály vagyonának elkobzása iránt indított pör 
föllebbviteli tárgyalása. A magyar judikaturá- 
ban ez w egyetlen ilyen természetű pör, mert 
amióta megalkották az 1915. évi VIII. tör
vénycikket, amely a hazaáruló felelősségre- 
vonásáról szól, agy jelentéktelen vidéki kis ese
ten kívül, Károlyi Mihályé az egyetlen ilyen 
fajta pör a magyar jogéletben. A kincstár két 
évvel ezelőtt indította meg Károlyi Mihály el
len a vagyonelkobzás iránti eljárást és a kere
setet kiterjesztették Károlyira, mint kiskorú 
Adóim Mihály nevű fiának törvényes gyám- - 
jára is. A kincstár keresete arra irányul, hogy 
állapítsa meg a bíróság Károlyi vagyonfelelős- 
séget és ennek folyományakép kobozza cl Ká
rolyi minden vagyonát. Nemcsak a hitbizo
mányi vagyon elkobzását követeli a kincstár, 
hanem Károlyi szabod vagyonát is. Károlyi 
vagyona, amelyet a kincstár elkobozni kiván,

Parád-fürdő, nagy üveg
belvárosi híres Káról yi-

57.000 hold földbirtokból áll. ezenkívül Ká
rolyi vagyona 
gyárával és a _

palota a négy utcára szóló kertjével.
Köztudomású, hogy az elsőbiróság, a buda

pesti törvényszék vegyes bírói tanácsa, amely 
Öt bíróból állott, helyt adott a kincstár kerese
tének és a Kóirolyi-vagyont a kincstár javóira 
elkobozta. Dr. Oszwald István kúriai biró, a 
budapesti polgári törvényszék elnöke volt a 
vegyes biroi tanács elnöke és helyet foglalt a 
bírói szenátusban a büntetőtörvényszék két bí
rája is. E nagy pörnek a referense utóbb kivált 
a bírói tanácsból, fölkerült az ítélőtáblára, a 
büntetőtörvényszéktől delegált bírók közül az 
egyik szintén távozott a tanácsból és az ítélet
hozatalnál már nem vett részt. Az októberi for
radalmi napok után, 1918. év őszén, az Ország- 
ház-téren nap-nap után a tömegek nagy ün
neplő felvonulása, nyüzsgött, ilyen alkalommal 
történt, hogy az Országház-téren tartott nagy
gyűlésről Károlyi elmenekült, ki akarta szakí
tani magát az űnnepeltetésből és észrevétle
nül a. budapesti törvényszék Alkotmány-utcai 
palotájába osont be. Ez alkalommal több, mint 
egy órán át dr. Oszwald István törvényszéki 
elnökkel társalgóit és csak akkor hagyta cl az 
igazságügyi palotát, amikor az ünneplő tömeg 
szétoszlott. Áz, elsőbiróság marasztaló Ítélete 
után Károlyi védői riagyterjedelmü fellebbe
zést adtak be a bírósághoz. így került az ügy 
a budapesti ítélőtábla, elé, ahol móir nem üt 
tagból álló bírói tanács, hanem csak hármas 
bírói szenátus ítélkezik az ügyben. Az elnöki 
tisztet dr. Juhász Andor, a budapesti ítélő
tábla elnöke magának tartotta meg és mint sza- 
vazóbiró, illetve előadó dr. Auer Károly kúriai 
biró fog működni. Károlyi védői hetekkel ez
előtt kérvénnyel fordultak az Ítélőtáblához, 
amelyben a mára kitűzött tárgyalás elhalasz
tását kérték. Azzal indokolták kérelmüket, 
hogy a külföldön tartózkodó Károlyi Mihállyal 
nem állott métájukban érintkezni, már pedig a 
per anyaga több tekintetben ezt múlhatatlanul 
szükségessé tette volna. A tábla a halasztás 
iránti kérelmet, elutasította, úgy hogy ma min
denképen megkezdődik e monstrnózus politi
kai pör föllebbezési tárgyalása. A kincstár kép
viseletében dr. Horvát Dénes miniszteri taná
csos jelenik meg és az a Ineres védelmét dr. 
Búza Barna, a Károlyi-kormány volt földmi- 
velésűgyi minisztere, dr. Nagy Vince volt bel
ügyminisztere és dr. Ács Jenő (szabadkai) ügy
védek látják cl. A Heggel munkatársa kérdést 
intézett Károlyi védőihez, nyilatkozzanak a per 
anyagáról olyan kérdésekre vonatkozóan, ame
lyek a pörnek első bírósági eljárás alatt nem 
szerepeltek.

Dr. Bura Barna
ezt a nyilatkozatot tette:

— Érdekes visszanézni a Károlyi ellen emelt vádak 
alakulására. Eleinte súlyos és meggyulázó dolgokat em
legetett mindenki. Lopásokról, sikkasztásokról, fizetett 
kémkedésről beszállok. Hivatalos jellegű közlemény je
lent meg, hogy Károlyi ellen nyomozás folyik, mert ki
vitt macával az ország pénzéből 9 milliót, mert, kiutal
tatott magának Berinkeyvel 300.000 koronát, mert a bir
toka fölosztásával kijátszotta bérlőjét, a Kereskedelmi 
Bankot, stb. Azután jött n Nngy Vádló: herceg Wlndisch- 
graetz. Nagy színpadi jelenetet csinálva mondta el a 
nemzetgyűlésen rémsóges vádjait. Pénzt kaplak Károlyiék 
nz ántánttól, Svájcból hozták bo a pénzt, Holló Lajos 
lakásán osztoztak rajta. Memorandumot küldött Svájcba 
Károly), amelyben azt irtn, hogy flil hall darabolni 
Magj/arorszdgot. Föl js olvasta a memorandum szövegét 
ós Ígérte, hogy pár hét múlva bcmntatjn az crelctlt. 
Azt mondotta, Cldnicntnau kijelentette, hogy Kdrolyi az 
orosz kommunistáktól is pénzt kapóit, evóri nem állt vole 
szóba. Azt mondotta: tintást a svájci francia kiivet kö
zölte vele, hogy Károlyi fizetett kémje volt, az tintdnlnak. 
S Ígérte, hogy mindezekre vonatkozó adala’t pár hót 
muli a átadja a miuisztcrclntiknek, Bethlen miniszter
elnök kijelentette, hogy mihelyt megkapja Windiseh- 
graetz adatait, a legszigorúbban fog eljárni a bűnösök 
ellen. Magam íh megborzongtam, amikor olvastam eze
ket. Istenem, hisz olyan előkelő főur, mint B’tndisch- 
nraetz herceg, csak nem hazudik, nem b'.szél világba, 
ha ő nyíltan, ünnepélye’on elmond ilyeneket, akkor 
mégis kell, hogy valami alapja legyen. Idestova két 
esztendeje már ennek ós Windis.-)-:ir<;riz h. re g ma s<i 
adta dl a megígért adeialt n m‘nhztcrelnükne'c ós a 
miniszterelnök ma so indította meg a megígért legszigo

rúbb oljúrást. Ellenben ömlőitek a cáfolatok zápor módi 
jára. llcnaudel. Boncourt, Moutet franciu képviselők egy-, 
másután kiáltották Wlndlsoligraetznok: hazudik! elérnem 
coau sürgönyözött: egyetlen szót se mondott abból, amit, 
mint nz ő nyilatkozatát, olvasott föl Windischgraetz, 
Dutasta követ kijelentette, hory sohase beszélt Windiscli- 
graetzcel Károlyiról. Soha még embert olyan súlyosan és 
olyan sokszorosan mag nem hazudtoltak, mint Wlndisch-. 
graetz herceget és .soha még ember olyan rendületlen 
hallgatással és olyan egykedvű nyugalommal nein fői 
gadta a inogbazudtolásokat, mint Windischgraetz herceg. 
Azért persze uem történt semmi baja, még a Nemzeti 
Kaszinóból se zárták ki. A pör anyagában immár nyoma 
sincs annak, hogy Károlyi vagyoni hasznot szerzett 
volna magának vagy hogy akármikor is anyagi elő
nyökre törekedett volna. Ezt már a kincstár képviselöjo 
sem állította többé. Sőt kiderült, hogy Károlyi még 
a saját miniszterelnöki fizetéséből se vett föl soha egy 
fillért se. Valami lélektani indító okát azért mégis keli 
lett adni annak, hogy miért, ml célból, mi érdekből kö- 
vetto hát el Károlyi a súlyos hazaárulást. Bizonyára ez 
volt n legnehezebb föladata nz Ítélkező bíróságnak: meg
találni és megállapítani Károlyi hazaárulásának lélek
tani motívumát. A nehéz, föladatot a bosszúvágy motívu
mának az elfogadásával oldotta meg a bíróság. Azt 
mondja, azért követett el Károlyi hazaárulást, hogy 
hatalomra jutva, végrehajtsa az ellenfeleinek ígért lesed, 
molást. Máig azonban nUics egyetlen egy adat sem, 
amely támogatná. Gróf Apponyi Albert életét is 
Károlyi mentette meg a kommunizmus alatt, a saját 
élete kockáztatásával a lakásán rejtegette három napig 
Apponyit, amikor a kommunisták halálra keresték. Kérni 
fogjuk Apponyi kihallgatását ós bízunk benne, hogy 
Apponyi nemes lolkülotéhez híven, igazságot fog tenni a 
vallomásában ...

Dr.
a következőket mondotta munkatársunknak:

— Mi az első birósáff előtt arra az állás
pontra helyezkedtünk, hogy Károlyinak nem 
áll érdekében ezt a port elvonni a bíróság 
elől. Mók a trianoni béke 76. §-át sem kíván
tuk alkalmaztatni a bíróság részéről, amely 
pedig1 politikai magatartásért folyamatba tett 
pörök megszüntetését követeli. Amikor azon
ban azt láttuk, hogy a törvényszék előző hatá
rozatainak is ellentmondóan, minden bizonyí
tás nélkül hozta meg marasztaló Ítéletét, 
holott az elmúlt év közepén arra utasította a 
fölperes kincstárt, hogy az összes vádpontokra 
nézve részletes bizonyítási indítványt terjesz- 
szen elő, — ezek után a most kezdődő fölleb
bezési tárgyaláson már más álláspontot kép
viselünk a trianoni béke idézett szakasza tár
gyában. Mi alkalmat adtunk a magyar bíró
ságnak, hogy Károlyi politikai múltjának leg
kisebb részletét is monstretárgyaláson tisz
tázza, a vád ós a védelem összes tanúinak 
meghallgatásával és okiratainak nyilvános 
ismertetésével. Amikor azonban ez a kísérle
tünk az Ítélettel meghiúsult a. kir. tábla előtt 
már teljes súllyal ráhelyezkediink a magyar 
íörvények közé bccikkelyezett trianoni béke, 
alapjára, amelyben a magyar kormányzat 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a háború, 
.megindilóisa óta elkövetett politikai cselekmé
nyekért senki ellen sem fog üldöző port foly-< 
tat ni.

Ács JesreS (szabadkai^
ig.v nyilatkozott A Reggel számára:

— Ennek a pörnek, amely a törvény szerint polgári, 
vagyonjogi pör, nem az adja meg a Jelentőségét, hogy 
a pör tárgyának mai értéke a 20 niilliúrdot is meg
haladja. Jíekünk nem vagyonmentés a célunk, hanem 
annak kimutatása, hogy nz óvek óta felelőtlenül elhang
zott vádak a bíróság itólőszéko előtt megdőlnek. Minden 
bizonyítási indítványhoz hozzájárulunk, sőt magunk kéri 
tűk az ellenfél bizonyítási kérelmének teljesítését. 
A mai föllebbviteli tárgyaláson minden igyekeze
tünk arra irányul, hogy az ítélőtábla a bizonyildst az 
egész vonalon rendelje el.

1*.

I

900K pírja 
rámán varrott, egész finom minőségű és ki
vitelű bélelt francia fazonú tennisscipSnek 
FQhér gyermekcipő leBj0 giSEy 
25—26, 27—30, 31—34. szómig. T . » ■ „3000, »6uo, »4i>o korona, • enenDorszanuai 
Tárni- 2,5 2i). 30-34, 33-38, 39- 42, 43-40. számig, 
nőség 4400, S5OO, OCiOO, 7UOO, UQOO korona". 
Mni vá<«7nririnnl/ francia fnzonbnn, fehér U3UÍ VilbZUnLipOK azürko <,a foketo színekben 
Duplatnlpu szondáink a létező legjobb minőségben, 

-váczonclpők francia és amerikai fazonban, 
üuinifalpu váezon utcai cipők gyönyörű kivitelben. 
Rámán varrott tenniszcipők, házicipők, ha- 
risnyanomfick mérsékelt árban. SchSfer cég, 
Budapest 1, Döbrentei-tér 4-6. Telefon 5-71.
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Ami az Intim Pistából kimaradt

Hegedűs Gyulát 
denundáltáK Pozsonyban

Mondja, kedves Intim Pista,
mit szól hozzá, hogy újból kiütött a nagy szín 
ház hossz? Annyi n inden, történik újból a 
szít ázak. körül, amióta egy kissé hűvösebbre 
fen iill az idő, hogy alig győzöm számontartani 
a - k szenzációt.

\'a mondjon egy pár igazi intimitást... De 
ne lyant, amilyent én szoktam,

hegyen nyugodt édesem, nem fogom un
tat) magát, Elég, ka maga azt a szegény publi
kál. ot untatja hetenként egyszer a hathónapos 
i,ir< m '. Hét: 'm'ndenekelött itt. var a „Három 
i;ru öi rendítiriili sikere, amely egyszeriben 
fii '; emmisitette a színházi konjunktúráról 
szól > legendát. Kisült, hogy nincs színházi kon- 
jun 'tara, csak jó darab vagy rossz darab van. 
Dp( 'ellnek még ilyen egyhangú sajtó- és publi
kum sikere Pesten nem volt, mint a „Három, 
arc lá"-nak, amellyel a Fővárosi Opcrcttsztn- 
pót elnyerte az operettderby kék szalagját. A 
három grácia: Pillér Irén. Harmalh Hilda és 
Met .áros Po'.eUe ezen a? estén arricállak rég- 
’érvi nyesen a publikum mindenható kegyeibe, 
me^ Hintvén egyúttal azt a megrögzött színházi 
tör Anyt, hogy operettnek „nagy" primadonna 
néU ’l sikere nem leírd. Nagy ix a boldogság 
tt 1 irosi Szinhá lt jél ín, 1 Ilit r fi én u iabb 
.bár. mérés szerződési kapott valóban rend- 
kir 'í föllé Idei, mellett, Harmalh Hildának és 
'Jé áros Polellnek még a. premier estéjén dup

láit a ei t k a fölt ití dijait, Szál ili ■■ Ernő
it pedig ' ■ kinevezést t rí -.

' / restid', éi/ ’ nappal tarló s zakadal
lan mankója, A dlxzlelel: és főleg a. Faragó 
(. diai tervezeti álomszerben mép ko :iü 
ve rengeteg millióba kérd'Iek. </,-• máris mil
lat! dk az eredménye a szívvel hozott áldoza
toknak, mert a „Három grácia" jegyei napok
kal előbb elővételben kelnek el.

— Óriási!
— -1 színházat Faragéi fenő cgyfr esti lap

ban meg is kérdezte, hogy: „Szabad-e egg ope 
rettnek 20—25 millióba kerülnie?' Söl a Fészek 
klubban nagy társaság előtt külön előadási is 
tartott a •spórolásról. maid a jelenít tbolhy 
László felé fordult és n eg/ dezt y fit 
dőlsz 1 iclkám, nincs igazam?' Imire Beöthy 
László c következők*7 felelte: „Igazad ián és 
én meg is kezdem a spórolást már a Király- 
Színház soron l'övcHccző újdonságánál: a: 
„FAsler Fi ,my"-nai. Az „Flsl^r Fanvo' librettó
ját Faragó Jenő irta...)

— Óriási.
— A revünek a sikerét nagyon megirigyelte 

egy nyári színházi konzorcium, ai ely a Skt la 
Szmiiázal óhajtja kibérelni az I niótól egy Pa
risból importálandó, vagy látványos revü cél
jaira. amelynél' főszerepét, egy francia operett
szint.,znő játszana el. egy másik női szerepében 
pedig Herére Bal>y lépne föl személyesen...

— Óriási.
— Megjegyzem, a többi nyári helyiségek is 

bele fék ütitek. a - i’h í nyárba. I Xziget-Xzin pádon, 
például olyan < löcdti bán, olyan miixorl láttam, 
aniinöl télen a legtöbb pesti kabaréban sem. 
ide is van 'minden este, mer! a publikum min 
dig honorálja a: áldozat ké zségel. Ezzel szent- 
ecn például a Lomb-Szinpad című zengeráj. 
amely láváig Nagy Endre vezénylete elolt na- 
lécr'/ox kullurhcly volt, az idén bárénckesckkel 
ex l i icnhatodrendü ál- és félszinésznőkkel debü
tált. meg bs bukott azóta, mindössze kétszer 
jul szolt, úgy mini először és utóljára — a 
premier-estéjén. Hét száz koronái kér! az 
Auguszt az előadás terű leién például egy fagy
laltért, ami tekintve, hogy a műsor is szomorú 
roll, nem nagyon vidította föl a közönséget.

— Óriási.
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— 1 legjobban viszont az Andrásxy úti 
kabaré megy, amelynek mostani mii sorál Kö
kény Hona ragyogó tehetsége és jókedve do 
Tibnalja. Azt halljuk, hogy járőre ő is kabaréi 
nyit, mini ahogy kabaréi nyitnak jövőre Sala 
mán és Radó is. Békcffl és Borosának már van 
kabaréja, kik fognak akkor a többi meglévő 
kabart bán föl lépnif

— Óriási.
\a, menjünk tovább, A Nemzeti Xzinitá:- 

»ál kél újság van. Az egyik, hogy Uray Tiva
dart, mintán opereltszincszi karriérjét zivafa- 
>'>s kudarccal fejezte be a Király-S-zinház 
„Sárga kabát"-jóban, újból visszaszerzőcllellék 
n Nemzclihez, mégpedig rcndliivül előnyös föl- 
lélelek mellett, amit ól a Nemzeti Színház többi 
lúgjai nincsenek nagyon elragadtatva, A

másik: hogy Hevesi Sándor operettlibrettót irt. 
Hogy ki írja a zenéjéi és hol fog színre kerülni, 
az még bizonytalan.

— óriási.
— A gyermeknap munkájából a színháziak i.s 

kivették a részüket, a „Sári bíró" előadása előtt, 
a. Belvárosi Színházban Rákosi Szldi személye
sen gyűjtött a nézőtéren, több min! 200.000 ko
ronát, az unokája, Beöthy Baba pedig a Váci
utcában valóságos rikordot ért el a gyűjtésben, 
amennyiben majdnem egy félmillió koronát 
gyüj'öH össze egymaga. Dórra* Lili, Pociig 
Erzsi, aki már egészen meggyógyult s aki, csak 
a napokban szerződött le - ez nem vicc — 
2 millió osztrák korona esti föllépt! díjjal a 
bécsi Slra.uxs színházhoz, szintén gyűjtöttek, 
vai'iinlnl sokan másak is a. kisebb Marok közül, 
akiknek reveit — ó. mennyien vannak ki 
tudná mind ídrirgye; ni...

— Óriás/.
Darvas Lic egyébkén' nagyon lefogyott, 

hetek óta nem alszik, rnyn eszik, valóságos 
aszhétás rajongással dolgozik szerepén, az „Or- 
leónsi szűz" ön, amelynek a napokban lesz a 
Magyar X inhe' bar a premierje. A Magyar 

Színháznál, ''g^ö.':é)i! mostanság gyakori ven
dége Beötl >/ :s'i<i. akiről köztudomású, hogy
prcm ' rei: /> < r<>'i'7r», / cllg szokott színházaiban 
megtörd ülni. . Kovácsné" minden elő
adásán megjelenik, a Vaguar Színházban ex jó 
n>>. féié)i /! ho-'-.d gyi> .yöv' il-lik az előadásban. 
Vem ii lám meg a mul> l éten, de most, hogy jó- 
etífc'i:' hibáját. ’/Fr<‘c>, hogy Titkos [fonti, 
toll az egyetlen, ak mm volt jó a „Kovácsné' ‘ 
bar. H‘bájai pedig . .'d. tette jóvá, hogy a. Bel- 
váro-i Xzinh‘1 •: -imbati premierjén a „Névtele
nek" ■ima Lcuorand rémdrámában tudósának 
olyan két égtelen bizonyítékait szolgáltatta, 
hogy k' ■ zs—gael. megbocsátjuk n^ki a „Kovács- 
),/'•' bán r'!lé bűnös szereplései. A „Névtelenek"- 
»' . * U.évi egyetlen < répyc a i cndczése.i és 
a h löadáson kívül, hogy egy eddig nevs
/■ .n izinésznek nevet adott. Szegő Endrének 
hi jók czi a színészt, akine!' jellegzetes alakl- 
iti:-: i.,ir a 'árróbán is [öl'-üncsl kellett...

óriási.
■ .'J( dgyaszay Vilmáról mondhat oh. még rc- 

!am> érí/nkcsel. Medgyassxzayval több szíhIk^:- 
igazerdét lárgyall. de megegyezni eddig meg 
egyik x'-m ludotl, mert Mcdgyaxzaynak meg
lehel ősén súlyos anyagi föltételen kívül egyik, 
legsulyosajbb föltétele minden alkalommal a2 
vall, hogy fékének, i'amos Árpádnak valami
lyen vezf 'o állást, esetleg igazgatói c'n'‘’’ is 
adjanak a?, illető színháznál.

- óriási.
Szomorú hírem van városunk kedvencéről. 

Je.ritza Máriáról, no. ne ijedjen meg: mind
össze cnni/i lörlénl, hogy kííicumil.otla a lábát 
Bé< -b". és rövid időre be kellett vonulnia egy 
szánó zivmbd ...

Miért nem maradt még egy kicsit Pesten?
A jövő kél igéidéről k.ell még beszámol

nom. ke! fiatal leányról, az egyik egy kis angol 
leány, aki mór is magyar színésznő, a neve 
Thain Dzlly. akii már a „Három grácia" pre
mierjén is észrerel!"1; a színházi szakértők, a 
másik I ói y Mária, aki az Országos Szinéx2- 
egycaülct legutóbbi vizsgadőadásán lünl föl az 
összes futim Pistáknak...

Jjázásság? Pletyka?
Házasság: Kallós János, a közgazdasági 

élei é:; a tő:sdc niélláii népszerű Janija, meg- 
há.axodott; el rétté Cripkó Stefánia urhölgyet 
és már Salzburgban várják A Reggel mai szá
mát. Pletyka: a szigeten rengeteg változatban 
virágzik, sőt dúl a szerelem. Járjon utána, hogy 
hü >7 lehel szó, meri én nevekéi akkor sem 
írok i«’e. ha megölnek... Még egy pletyka: 
egyik budapesti kaszinóban egy R. nevű gyá 
ro< • gyültoöclyi n Iizenhalmillió koronát 
vexJ'íl... ''L'-xz. nincs lorább, alázatos szol
gája, lekvárosa pofája.,.

Varsányi ds
a j»o?sonyl

(A Reggel tudósítójától.) Cnnpp'i *lpfr 
Pozsonynak a budapesti 'rigsziuház vendég- 
szereplése. A Felvidék minden városából való
sággal zarándokoltak Pozsony ba <» magyar et> 
lót ir.de!! igenei a. hogy részeseivé .ebess-mek 
annak a régen nélkülözőit ritka mm-''.’’/' ■
amelyet Európa, egyik legkiválóbb szinbiizt 
együttese nyujíot.t uekik. A vigs inház.i'ika'. 
tüntető melegséggel ünncp'Hék mind, -h z ./*■ a 
pozsonyi színház zsúfolt házai. Anna! kínosabb 
.loltiinést kelteti, hogy ;r< egyik Pozsoi' bai) 
megjele.nó tót. nyelvit újság agresszív medon 
mcg’lániadván Hegedűs (lyidál. azt ir\ > r> 
ílobbek között, hogy ébredő vezér é hogy a. 
Club kávéházi botrányok inszeenálásában is 
része van. Hegedűs Gyirlá.1 becitaltok a r* 
őrségié és itt a következő ..vóíiakat'’ o’v.’stá 
fejére:

1. A Imdupe^ti <’)uh kávóhAz.i a-vill nssne elékA«7.i>-< 1 
ben \ élt ri'-szt-:

3. n VigHuinliaz r^yik nyilvános előadásán a színpadról 
L'valá.zó szavakat intézett »> liberális közönaeirtiez;

S. az íjbredö ' 1atr.rorőt l-:,zy'’?'íi1et:- híjd.’iiH’st b-’eo'-- 
városi csoportjának vr.?,ére.

FÍPRerüÍK Gyula nyomban tiltakozott n vá<lal ellen é-' 
azt mondotta, Imtry alirl'tinrm <ig»zntér(-.s-'.!il.- Ifri <!><• 
(ildirnu neinz^l<i>/ ib sí aki cfinkngyitii <
vezetőimhore az fibredöknek. A rendőrnő#: most taii'ikti1 
vonultatott fő), akik k'.ii'lcnfr-tíi'k. t>.»g.v itt t< \< gi-s)-«.! 
szó sem lehet, ők igenis Hci-ríCix Gytilrfbaii ismertek i„i 
ii. hlrrx dhrerlővrzérl. A müvósz ujrn tiltakozott, majcl 
kihallgatása után ©bocsátották.

Hegedűs Gyula ellen az. első támadás a ..Szlovenszka 
Politika." cimii tót nyelvű napi lapban Jeleni meg. i' '. 
lap Itangozl att.-i a. í'hib ki. .'házi gyilk<>t.sag őrül; v.il.iál 
es irta meg. hogy Hegedűs hirlmdt ébredő, aki a \ ig- 
színház színpadáról inzultálla a liberális közönséget.

Fölkerestük Hegedűs Gyulát öltözőjében, aki 
a kővetkezőkul mondotta nekünk:

- Ez a támadás az emigráns urak munkájú- 
volt, ultik .jónak látták ezt az alkíth'.al iw 'fel
használni arra, hogy nem i* aniivira uoiteni, 
mint inkább a magyarság ü '‘énei, ártsanak. 
MiíHleniéle szennyes rágalmai szórtak rcám, 
éppen csak hogy' azt nem írták rólam, hogy 
gyilkos vagyok, gyilkolom a. zsidókat Buda
pesten. Pozsony főkapitánya, egy Herr név ü, 
rendkívül intelligens úriember, meg a hírlapi 
támadás délelőttjén magához kéretett, c-vk-i 
zálta magát előttem és minden tekintetben föl
ajánlotta védelmét. Szomorú dolgok ezek, a 
haza fiatlanságnak olyan keserves bizonyítékai, 
hogy csak röstelkednem lehetett, miatta, meri 
hiszen egyébre azokat a szerencsétlen flótáso 
kai. akik tehetetlen dühükben rámvicsoritották 
fogaikat, nem is érdemesítem ...

Megkérdeztük Varsányi Irént es Gom.bas.zögi 
Fridát. is, hogy' milyen volt a pozsonyi sé.ionr, 
mind a kelten egy értei mii lég ezt mondották: 

Felejthetetlen, gyönyörű esték voltak...
De részletekbe nem óhajtottak bocsátkozni.
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nj revü-operettje

énekek, láncok, tréfák, nagjr 
színpadi látványosságok 

sorozata

minden este í» órakor a

Fővárosi
Operett-Színházban

Szép
Evek mentek, évek jöttek 
Mindenik vetélkedett 
De jobbat a Ivsoformnál 
Egyik sem teremthetett.
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' gyedül csuk „AKV'-eróm, púder, emall- 
boroeatóv!/. luisználatótól lesz. HA J 
SZÁLAK véirIcjreRell.i volitiisM x illatniyal. 
Szeplő . szemölcs , szepsegu|i«>l»i> < s arc- 
mabsage Jutányos bérlétben GAOG koz
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Osztrák-magyar birkózó viadal
fis c"n?7ákok agy versenyt sem tudtak ny 
bán eMöntetien volt aa eredmény. — Dr<

Postás-pálya,
(A Begyei tudósítójától.) A harmadik osz

trák-magyar birkózó viadal a magyarok fölé
nyes győzelmével végződött, mert

az osztrákok egy győzelmet sem tudtak 
elé”'’’, mindössze három eldöntetlen ered

ményt sikerült kicsikartiiok.
A verseny az eredeti propozicióktól eltérően, 

az osztrákok javára indult meg, mert ők csak 
1 kg. súlytöbbletet akceptáltak és igy például 
Skerlocznek délelőtt 11 órától 1%' kg.-ot kellett 
magáról lefogyasztania, ami miatt elesett a 
győzelmétől. A pontozás is változott és csak 
igy lehet, hogy bár az osztrákok az egész vo
nalon alul maradtak, mégis az arányszám csak 
24 :16 a mi javunkra.

A legnagyobb tetszést természetesen dr. 
Varga Béla aratta, aki 1 perc alatt dobta 
Kadmont. Szimpatikus győzelmet aratott 
Szelky is, aki a nálánál sokkal súlyosabb Mi
iedért, aki pedig a BAK versenye óta sokat 
fejlődött, biztosan legyőzte. Keresztes a szokott 
energikus modorában kényszeritette megadásra 
ellenfelét.

. Részletes eredmény:
I. fikerlecz—Herschmann eldöntetlen. Egyenlő erők küz- 

'delme, amelyben az osztrák volt némi fölényben. Arány
szóin 3 : 3.

II. Fehér—Pénzig eldöntetlen. Pénzig az osztrákok leg
jobb embere, akinek különösen a. csipődobásai veszedel
mesek. Ennek ellenére azonban nem kezdett semmiféle 
akciót, bár Fehér egyenesen fölkínálta magát. Arány
szám fi : fi.

11 [. Keresztes győz Seszta fölött 4 és félperc alatt, akit 
ellenáll hatatlanul összepakolt. Arányszám 11 : 7.

Ae M nemzetközi versenye
A magyar Ktocsera (Pozsony) nagyszert! ugrása 

yjj rekord a 4X200 méteres stafétában

(A Begyei tudósítójától.) Bár atlétáink szine- 
java távol volt a fővárostól, az MTK atlétikai 
■versenye még is jól sikerült és az a tekintélyes 
számú közönség', amely fölkereste a kies Mar
git-szí .-.etet, szebbnól-szebb küzdelmekben gyö
nyörködhetett. A verseny ..nemzetközi** jelle
gét a 'pozsonyi Kucsera Miklós biztosította, 
aki jelenleg Kecskeméten időzik. Ez a pompás 
„magyar** atléta a magasugrásban 182 cm.-rel 
biztosan győzött. Stílusa kitűnő, csak a ro
hama hibás. Jó kezekben csakhamar 190-es 
ugró lenne belőle. Uj rikord is született a jól 
rendezett versenyen a 4)0.200 méteres stafétá
ban, amelyben a KAOE csapata 1 p. 33.2 mp.-et 
futott. Meg kell emlékeznünk még a középisko
lás Farkasról, (BKAC), aki a legjobb ifjúsági 
all-round atléta. Ezen a versenyen is három 
dijat nyert. Részletes eredmények:

I. 100 méteres síkfutás: 1. Borosa (MAC) 11.2 mp., 2. 
Ottovay (SzAK) 11.3 mp., 3. Gorő II. (KAOE) 11.3 mp. 
Tenyérszélességgel nyerve. //. Sulydobás (handicap): 
1. Farkas (BKAC) 13 in. 54 cm. (280 ni. előny), 2. Engcl- 
tbaler (Csillaghegyi MÜVE) 13 m. 52 em. (30 cm. el.), 
3. Eördögh (BKAC) 13 in. 2fi cm. (30 cm. el.). Bedő 
Hcratch 13 m. 25 cm.-t dobolt. 111. 1000 méteres síkfutás. 
(Duna-di.|, standard-idő: 2 p. IH mp.j: 1. Fonyó (MTK) 
2 p. 3G mp., 2. Medvéd 2 p. 43 mp. IV. 400 méteres sík
futás: 1. Vogel (KAOE) 52.3 mp.. 2. Gál (MAC) 53 inp., 
3. Fcdák 53.2 mp. V. Magasugrás: 1. Kucsera (Pozsony) 
182 cin., 2. Petrasovszky (MAC) 178 cm., 3. Scrf (FTC) 
173 cm. VI. 500 méteres síkfutás (handicap}: 1. Mnrkotán 
(MTK) 1 p. 08.2 mp. (20 in. el.). VII. 3000 méteres sík
futás (5-ös csapatverseny): 1. MTK csapata 21 pont, 2. 
FTC G3 pont, 3. MTE 08 pont. Egyénileg: 1. Grosz (MTK) 
9 p. 17 mp., 2. Csitbay (MTK) 9 p. 18.5 mp., 3. Kransx 
(ESC) 9 p. 19 inp. Vili. 200 méteres gátfutás: 1. Munkát 
(MTK) 20,8 mp., 2, Farkas (BKAC) 30 mp. IX. Távol

trnla — Három számban gjyészíünk, három- 
Varga Béla 1 perc alatt dobta Xadmont.
— 5000 néző.

IV. Miskey—Siegmund eldöntetlen, Iltazl távmérkőzés, 
amelynek csak az utolsó perco volt izgalmas, amikor az 
osztrák birkózó állítólag tussolt. Arányszám: 14:10.

V. Dr. Varga győz Kadinon ellen 1 perc alatt. Az 
osztrák rögtön n földre került. A győztest a közönség 
viharosan ünnepelte. Arányszám: 19 : 11.

VI. Szelky győz Milcdor ellen 20 perc alatt, aki csak 
az első 5 percben volt veszedelmes.

Malinöben Endrédy, a Svédországban élő 
kitűnő magyar birkózó egy nemzetközi viada
lon erős konkurenciában győzött.

A in. kér. TVE ifjúság? borversenyén közel 
százan startoltak, akik között nem egy értékes 
erő akadt. Jankó) (Lapterjesztő) a budaiak ki
tűnő versenyzőjét, ifj. Jfaxoí a második me
netben „knock-out“-olta. Nagy tetszést arattak 
a „jövő emberei*1, a 8 esztendős Bo/cor-gyere- 
kok, akik szemkápráztató technikával dolgoz
tak és viharos tapsot arattak.

Részletes eredmények:
I. lAgsuly: 1. Bogdán (ITT. kor. TVE), 2. Juldinor 

(Spárta).
II. Honiam súly: 1. Bcrgor (MTK), 2. Szálló (TTC).
ILI. Pehelysúly: 1. P.nlócz (Spárta), 2. Bein (Spárta) 

föladta.
IV. Könnyüsuly: 1. Kovács (Spárta), 2. Ricbter (BAK) 

föladta.
V. Weltersuly: 1. .Tankó (Lapt.) ,,knock-out*‘-tal. 2. ifj. 

Max (ITT. kor. TVE).
VI. KisközépsuTy: J. Szeszlér (TTI. kér. TVE). Tlolzcr 

(Lapt.) nem jelent meg.
VII. Nagyközépsuly: 1. Orosz (Lapt.), 2. Lorsich (TTC). 
Az ifj. Harmat (TTC)-Halogh (TTC) és az Elpt (ITT.

kér. TVE)— Tribitrziéj (III. kor. TVE) bemutató mérkő
zések eldöntetlenül végződtök.

ugrás (handicap): 1. Boncze (MAC) 715 cm. (05 cm. el.),
2. Buchraann (Csillaghegyi MOVE) 715 cm (100 cin. el.),
3. Nizsalovszky (FTC) 089 cin. (85 cm. el.). X. Diszkosz
vetés (junior): 1. Rózsahegyi (MAC) 3) in. 43 cm., 2. 
Szűcs (MAC) 31 ni. 30 cm., 3. Farkas (BKAC) 31 in. 20 cin.
XI. 200 méteres síkfutás (junior): 1. Gál (MAC) 24.4 mp.,
2. Nádas (FTC) 24.7 mp., 3. Katniezky (MAFC) 20.8 mp,
XII. 200 méteres síkfutás (Ondrus-einlékverseny): 1. 
Gerő II. (KAOE) 23.0 mp. Két induló. Vida 130 méternél 
föladta. XIII. 400á-400+800-r 1500 méteres 11. oszt. staféta: 
1. MTK 8 p. 22.3 mp., 2. ESC 8 p. 28.2 mp. XIV. 4 <200 
méteres staféta: 1. KAOE (Vogel, Vida, (lerő II., Vattny) 
1 p. 33.2 mp. (Országos rikordt) 2. MAC 1 [x 33.4 mp,
3. Csillaghegyi MOVE 1 p. 40.0 mp.

Magyar atléták uj osztrák rikordot állítottak 
föl Becsben a WAC versenyén a 3X1000 mé
teres stafétában 8 perc 1 másodperces idővel. 
Egyéb eredmények: Diszkoszvetésben 1. Ko- 
bulszky (MAC) 38 in. 80 cm., az 5000 méteres 
sikfutásban Kultsóir (M AFC) 15 p. 47 mp. alatt 
győzött a svéd Bergström (16 p. 3 mp.) ellen. 
Hadházy a rúdugrásban 330 cm.-rel leverte az 
osztrák bajnokot, Hasensteint (320 cnu).

Uj országos rikordot állított föl Tiartos 
(VII. kér. SC) az Edison KK vasárnapi ver
senyén a 20 km.-es mótorvezetéses számban 
21 p. 43.2 mp.-cel revánsot vetve Tóth Gyulán 
(Edison), akit 420 m.-rel vert, 3. Bániczky (Ki
tartás). Az 1000 méteres lóversenyben a nagy
szerű formában levő Uharctzky (VII. kér. SC) 
győzött Grimm (Edison) fölött. 3. Velvárt 
(MTK). Fél géphosszal nyerve. A 20 krn.-cs pá
ros versenyben 1. Velvárt--Dénes, 2. Pirity— 
Schwarcz, 3. Mázuk—Zamecsnik, 4. Becs— 
Bouska.

Ezen a versenyen mutatta be Kaszala az első 
magyar gyártmányú vízhűtéses, telepnélküli 
mótort, amely percenként 4800-at fordul.

A Budapest—Siófoki távversenyen Steiner 
(Csillag KK) győzött a favorit Rusovszky 
(Világosság KK) fölött.

Lósporto
Alapi versenyek. A vasárnapi nap főszáma a Rdró 

Wencklieim fíéla-cmlékverseny volt, amelyet a jócsélyü 
Argos nyert meg a re ás favorit Itten Venu ellen. Rész
letes eredmény:

/. futam: 1. Szélrózsa (216) Bicisle, 2. Onkel Ludwig 
(C:10r) Hofbauer, 3. Fölkelő (fi) Szabó L. TI. Fin. Almen- 
rausch (3). Fcjh, 2!6h. Tol.: 2011:000. 11. futam: 1. Schabes 
(2) Nagy G., 2. Mariéi te (8) Lapos, 3. Víziló (2) Biernáczky. 
Fin. Omnia Vincit (8). Pajkos II. (fi), Tavirózsu (10), Me
rengő 11. (33). 2’/íih. Tót,.: 200:100, 220, 320, 220. 111.
futam: 1. Argos (Ili) Nagy G, 2. Oda neki (2) Hofbauer, 
3. Bien Venu (l'ár) J’retzncr. l%h, l'/Ji. Tót.: 200:520. 
IV. futam: 1. Toronyör (2) Szabó Gy., 2. Sz.olos (2) Bi- 
elütő, 3. Amelist (3) Hofbauer. Kin. Morgó (3), Lonkn (33). 
Nyh, Bili. Tót.: 200:780, 320, 280. V. falam: 1. Párkány 
(4:10r) Szabó L. II., 2. Rikító (25) SzoKeres, 8. Pörgettyű 
(25) Blazsek. Fin. Erköícsbiró (8). Bcau Fox (16), KffEZennti 
(10), PiipucshŐH (8), Tini (50). 5h, JXih. Tót.: 200:200, 200, 
440, 900. VI. futam: 1. Melia (3) Gutái, 2. Sláger (2) 
Nagy G., 3. Prím (10) Haar. Fm. Lorraino (8), Túréin 
(0). Ballorina II. (3), Préda (G), Kénosfi (8), Sziipcratition 
(33). Bizt. lb, l%h.

Ascanto nyerto a wieni Modo-Preist kél hosszal, nagyon 
könnyen. Col. Ilomanelll és Marburg ellon. Fm.: Troja- 
íqt, Dardanos. •

Az utolsó forduló
Végre elérkeztünk a bajnoki szezon utolsó 

vasárnapjához, amely a már teljesen tisztázott 
L osztályban semmi meglepőt nem hozhatott, 
bo nem volt szenzáció a II. osztályban sem, 
mert úgy az IJTSE, mint a ^3*-a.sok biztosan 

t nyerték a mérkőzésüket és igy föltart ózhatat- 
' lanul belovagoltak az I. osztályba.

MTIi-Zugló 4:0 (0:0). A pikánsnak Ígérkező mérkőzés 
semmi érdekoset nőm nyújtott. A bajnokcsapat oz első 
10 perc után állandó fölénybo került és Molruir révén éri 
el a vezető gólt. Majd r. H. félidőben újból ő, továbbá 
Onata és Orth még 3 góllal fokozzák az eredményt. A 
zuglóiaktól egyedül Scfcsik volt veszedelmes.

UTE—MAC 1:0 (0:0). Az TJTE négy tartalékkal állt föl 
és ezért, de meg l<’eliér kitűnő védésén múlott, hogy az 
I. félidő gól nélkül végződött. A mérkőzés egyetlen gólja 
a 11. félidő 3. percében esőit Szidon lövéséből. Bár 
Priboj és Scha'ler még többször Ionok gólra, fehér 
sziklaszilárdan áll a h< i. n és minden további eredményt 
ineghiusip A MAC ifjú csatárai túlságosan respektálták 
a nehéz újpesti védelmet.

ypc—XAC 3:0 (2:0). Változatos játékban az erősebb 
győzött a lelkesedésen. A gólokat Hgry (17. p.), Tóth 
(28. p.), majd a II. félidőben Halász rúgta.

Törekvés—MA PC 3:0 (0:0). Unalmas Játékban az első 
! gólt Pruha födözet. rúgta. A mérkőzés második része már 

változatosabb volt, do a gyöngo vasutas védelemmel 
szemben még gyöngébb csatársor állott. Ebben a félidő, 
ben (Veisz (5. p.) és Kautzky (42. p.) rúgták a gólokat.

Vasas—III. kér. TVE 5 : 2 (3 : 0). Bár nagy gólaranyu 
győzelemmel nyerték a Vasasok ezt a mérkőzést, a budaiak 
az első félidő’ első 10 percében, azután az utolsó per
cekben (SS a második félidő legnagyobb részében sokszor 
veszélyeztették az ellenfél kapuját. A Vasasok góljai) az 
első félidőben Takáls (2) és Koffler, a. második félidőben 
Hímmel és Jetiinek rúgták. A JIÍ. kerületiek első gólját 
5 :0-ás eredmény után líléber rúgta 11-esből, majd Hor
váth kettőre szaporította a gólok számát.

jzyff_ HTC 1:0 (0:0). Mindkét félidőben rendszeri élen,
sói durva a játék, amelynek az első félidőben Singer 
(\ AC) adta meg az árát, akii Hajdú (BTU) lerúgott és 
harcképtelenné lett. A második félidőben pedig Weiszet 
(VAU) kellett a bírónak kiállítania tulerélyes játéka 
miatt. A mérkőzés egyetlen gólja a II. félidő 30. per
cében esett — védelmi hibából. A VÁC közvetlen védelme 
jól látta el föladatát.

//. oszlálu: .,33“ FC BAK 5:0 (0:0). (K’SE—Ekszerés 
szel; 3 :1 (2 : 0). Húsos—VII. kor. SC 3 : 1 (1 : 1). EMTK-. 
Postás 1:0 (1:0). ______

A MUE pályaavató versenyén az NSC úszói 
nem jelentek meg, do azért igy is értékes 
győzelmeket értek el úszóink. Főbb eredmé
nyek: I. 100 méteres gyorsuszás: 1. Turnovszky 
(MAC) 1 p. 07.2 mp. II. 1000 méteres jubileumi 
emlékverseny: I. Eperjessy (Movo BSE) 15 p.
14.3 mp. líl. Magyarorszóig 400 méteres mcll- 
uszóbajnoksága: í. Junj? Frigyes (BKAC) 6p
50.3 mp.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
Kiadja a Reggel Lapkiadó Rt.

„Vllágosság“-könyvnyomda rt. Budapest, Vili. Conti-u. 4. 
Műszaki igazgató: Denisch D.
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Tenisz és egyéb sportcikkek
Különleges kivitelű _ _ •• Í3? ak
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Tenisz-, fut balt- tinpisíadpöfi
Ir.gjutányosabban 1‘lOlcl Os Jfaas-nál. VI. Andrássy-út 13

BRELLÍÁNSÖÖf aéíieketHi * r’k InéI 
_________________________________ _ (drágábban vesx i elv bírrmita Klrálj- c-g Te!. Zőxscf 105-35 KinreDK lltca B (Toréi-templ. szemben).

Eredet! párisi nőlriihn modellé lmot a Icg- 
jutányosabb árban kiárusítom.96

RENDKÍVÜLI OCCASIÓ!
96 . __________________________

*. F a (j o n m u n k á l is vállal 0 k.
MAUTNER-SZALON
TV. Václ-utcn 17. szám. — Telefon: 159-52.
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FRAKK-* és simokiiitjnllönvökoL félikobólükal
óriási úrban veszek.
Kiroly-kBrut <8, I. Tel. József 119 -M




