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Bethlen miniszterelnök 
már elküldte Géniből a válaszát 

Benlczky vallomására
Peidl Gyula megindokolja a baloldali ellenzék parlamenti 
akcióit és az államtanács választásáról szóló törvényjavas

lat beterjesztését

A kormány lezártnak tekinti a Beniczky-Qgy 
parlamenti részének aktáit

(A Re ff ff el tudósítójától.) Beniczky Ödön 
vallomásának ügye ma újból foglalkoztatja 
a nemzetgyűlést, mert a baloldali ellenzék cl 
van határozva arra, hogy

napirendi fölszólalások formájában mind
addig felszínen tartja a Somogyi—Bacsó
gyilkossággal összefüggő kérdéseket, amíg 
a kormány garanciát nem nyújt a gyilkos

ság megtorlására.
Kormánypárti körökben alig titkolt ideges
séggel vesznek tudomást a baloldali ellenzék 
elhatározásáról, sőt, Vass József helyettes* mi
niszterelnök szerint, „ezek a törekvések, tu
lajdonkénen és lényegükben az állam és a tár
sadalom békéjének, rendjének megbontására, 
megingatására, a közhangulat megmérgezésére 
és a társadalom lelki egyensúlyának földulá- 
sóra irányulnak". Ezzel a helyettes miniszter
elnöki nyilatkozattal kapcsolatban fölkerestük

Peidl Gyulát,
a szociáldemokrata párt, vezérét, aki a követ
kezőképen világitolta meg a baloldali ellenzék 
parlamenti akciójának hátterét és motívumait: 

— Téves az a fölfogás, mintha itt valaki 
vagy valakik mesterségesen kívánnák izgatni 
a közéletet, hacsak nem a kormány cselekszi 
ezt balkezes politikájával.

Az, ami eddig történt és még történni fog, 
az események belső logikájából természet

szerűen és elmaradhatatlanul következik.
Teljes objektivitással meg lehet állapítani, 
hogy a Somogyi-gyilkosság tetteseit a rendőr
ség annak idején földerítette. Ezt teljes illeté
kességgel jelentette ki a nemzetgyűlésen 
Beniczky Ödön volt belügyminiszter ur. A bes
tiális cselekedet megtorlása tehát akkor akadt 
ol. amikor a rondőri nyomozás eredménye 
— amint Beniczky megállapította — az úgy
nevezett

„más hatóságok"
kozebe ikerült. Nem tudom megérteni, hogyan 
képzelték el az előző kormányok és hogyan 
gondolja lehetségesnek a mai kormányzat, 
hogy a munkásság széles rétegei, többet mon
dok: az ország egész morális alapon álló köz
véleménye belenyugodhasson abba, hogy az így 
kinyomozott gyilkosság gaz tettesei véglegesen 
mentesüljenek a megérdemelt büntetéstől, öt 
evőn at nőin szűntünk meg soha megtorlást 
követelni és ha erre vonatkozó állandó köve
telésünk a pusztában elhangzó szó maradt, 
ezert mi legkevésbé vagyunk okolhatók. Ha- 
mis vagányra terelése a dolgoknak az, ha ezt 
a sajnálatos ügyet akár a legitimizmussal, 
atcar újabb forradalom előkészítésének rémé- 
Vn kívánják az úgynevezett illetékes körök 
^tnomályositani. Nincs itt szó sem legitimiz
musról, soni forradalom előkészítéséről, hanem 
csupán arról a. természetes és Magyarország 
.lolnrnevét célzó törekvésről,

amelynek sikere nélkül lehetetlen a nor
mális állapotok visszatérése.

Teljesen elhibázott és törvényszerűséggel el
lenkező hatást kiváltó cselekedet a kormány 
részéről, hogy ennek a törekvésnek mesterséges 
és erőszakos eszközökkel áll útjába, mert min
den józanul gondolkodó embernek azt kell 
látnia, hogy

a kormányzat teszi az ügyet politikummá.
Ennek igazításául elég fölvetni egynéhány 
kérdést. Miért nem hallgatták ki Bcniczkyt az 
ügyre vonatkozóan már 1921-ben, amikor a 
nemzetgyűlésben emlékezetes kijelentését meg
tette, illetőleg miért késeit Beniczky fölmen- 
tésc a hivatalos titoktartás alól négy esztendőn 
keresztül? Miért nem nyilatkozik az ügyben 
Huszár Károly, a Somogyi-gyilkosság idején 
volt miniszterelnök, aki annak idején nyilvá
nos fölszólalásban megfogadta, hogy a tettese
ket kinyomozzák és a bűntényt megtorolják? 
Neki föltétlenül tudnja. kell arról, hogy a tette
sek kinyomozása annak idején megtörtént és 
tudnia kell azt is, hogy a megtorlás miért ma
radt cl. Miért nem cáfolják meg a Beniczky 
vallomásában foglalt súlyos vádakat az abban 
megnevezett szavahihető tanuk, Andrássy 
Gyula gróf és Pallavicini György őrgróf, akik 
pedig a Beniczky-ügyben az utóbbi napokban 
már nyilatkoztak?

Miért nem hallatja egyáltalában szavát a 
súlyos vádak ügyében Károlyi József gróf 
és különösen Bethlen István gróf miniszter-

- elnök,
akikre Beniczky vallomásában ugyancsak hi
vatkozás történik? Miért kellett Bcniczkyt 
tanúvallomása miatt letartóztatni, amikor a hi
vatali titoktartás a;lól szabályszerű fölmentést 
kapott ás igy .törvényes kötelességévé vált 
mindannak elmondása, amit az ügyről tud? 
Miért kellett a sajtószabadság súlyos megsér
tésével és a kana.yékidobás elméletének alap
jára helyezkedve megszüntetni az „Az Újság" 
cimü napilapot? És végül miéri, kellett egy 
egész héten át megakadályozni, hogy az ellen
zék az ügyben szabadon elmondhassa vélemé
nyét? Mindezekre a kérdésekre a kormányzat 
nem ad megnyugtató választ és ezzel mér
gesíti el a helyzetet. Én csak ismételhetem, 
hogy nem vagyok hive semmi féle föl fordulás
nak, de viszont képviselőtársaimmal együtt 
semmi körülmények között nem mondhatunk 
le arról a kötelességünkről és egyben jogunk
ról, hogy a. Somogyi—Bacsó-gyilkosság kinyo
mozott tetteseinek megbüntetését minden ren
delkezésünkre álló alkotmányos eszközzel szor
galmazzuk. Megingathatatlan a meggyőződé
sem, hogy ezt az ország jó hírneve, a tisztesség, 
a jó erkölcs és az igazságszolgáltatásba vetett 
hit egyformán parancsolja.

Ennek a célnak kívánunk szolgálni azzal is, 
hogy az 1920. évi I. törvénycikk módosítá
sát • célzó törvényjavaslatunkat, a legrövi

debb időn belül beterjesszük
a ncmzetgyülós elé.

Jegyzetek az ügyhöz
Akármilyen a szanálás, most már végig 

kell csinálni és akár mit hoz Bethlen Géni
ből, ha csak ötven krajcár hitelt hoz a kis
iparnak, azt sem szabad ma kockáztatnunk. 
Ha operáció közben meglökjük az orvos ke
zét, mert demonstrálni akarjuk, hogy rossz 
orvos, akkor tálán politikát művelünk, de 
értelmes dolgot semmiesetre.

A Beniczky akciója egyéni akció? Érdekes, 
hogy mentői kevesebb valamely, időben az 
egyéniség, annál számosabb az egyéni akció.

Megölni valakit: bűn. Legyőzni valakit: 
hősiesség. Beleköpni valakinek a levesébe: 
politika.

Ha egy szegény kínai megharagszik egy 
hatalmas kínaira, odamegy annak ajtaja elé 
és ott fölakasztja magát, hogy aztán a ha
talmas kínait gyötörje a lelkiismeret. Ez bu
taság, de mégsem olyan veszedelmes, mintha 
egy nagy bérház egyik lakója, megharagud
ván a házmesterre, fölgyujtja a házat, amely
ben nemcsak ő lakik.

Bűnös a betiltott „Az Újság"? Annál bü- 
nösebb, mentői komolyabban akarják az 
illetékesek megtalálni a gyilkosokat. Egy, 
nyomozati vallomás publikálása esetleg az 
egész nyomozatot holtpontra juttathatja és 
ha most az előre figyelmeztetett gyilkosok 
csakugyan megszöknek, akkor azt mondhat
ják, hogy az „Az Újság" nélkül biztosan 
kézre kerültek volna.

Azért a betiltás még sem teljesen oldja 
meg a kérdést. Éppen úgy, ahogy bármilyen 
pogromnak csak akkor lenne foganatja, ha 
az összes másvallásuakat vagy, máskép 
gondolkozókat kiirtanák, éppen úgy a betil
tás is csak akkor lenne kielégítő, ha az egész 
világsajtót sikerülne betiltani. Éneikül azon
ban szükséges, amint azt a miniszter is 
megállapította, hogy az „Az Újság" meg
jelenése mellett a gyilkosok is föl legyenek 
függesztve.

Sok erélyes miniszteri nyilatkozatot hal
lottunk a gyilkosságok ügyében, néha olyan 
lesujtókat, hogy akár büntetésül is elégnek 
találhatjuk. Olyan mogbólyegzésben része
sültek a gyilkosok, hogy ha úriemberek len
nének, már régen provokálták volna a mi
niszterokot, ha pedig ezt nem tették, társa
dalmilag lehetetlenné váltak már egy szálig.

Most aztán, hogy Beniczky a dutyiban ül 
és hiszi a pisai, hogy rajta kívül valakinek 
köze lenne az akcióhoz: mégis csak hozzá 
kellene fogni a gyilkosok összeszedéséhez. 
Ma már ez nem csak a vérrel szennyezett 
.jogrendnek, a nemzet becsületének', az ország 
nyugalmának, de — a kormányzatnak is az 
érdeke. A gyilkosok kézrekeritcse ugyanis 
többé nem rendőri, de politikai siker,
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A Reggel munkatársa
a kormányhoz közelálló helyen

is érdeklődött, vájjon a helyettes miniszter
elnök milyen álláspontra helyezkedik a bal
oldali ellenzék offenzivájával szemben. Ki
jelentették, hogy a kormány nem politikum
nak, hanem kizáróan bűnügynek tekinti a 
Somogyi—Bacsó-gyilkosságot, amelynek föl
derítése a független bíróság kezébe pan letéve. 
Tekintettel tehát arra, hogy

a kormány lezártnak tekinti az ügy pár- 
lamenti részének aktáit és álláspontján 
semmiféle nyomásra nem hajlandó változ

tatni,
U helyettes miniszterelnök semmi újat ebben

aki vasárnap érkezett haza Lequeitiőböl, még Spanyol
országban értesült a Beniczky-ügyről

Győr, junius 7.
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) 

Károlyi József gróf, Székesfehérvár képvise
lője vasárnap érkezett vissza Lequeitióból, ahol 
hosszabb időt töltött a királyi családnál. A gróf 
junius 4-én, csütörtökön indult el Lequeitióból, 
ahonnan Parison és Bécsen át utazott Magyar
országra. A Reggel munkatársa a győri állo
máson beszélt Károlyi József gróffal, aki a kö
vetkezőket mondotta:

— Azt kérdezi, hogy értesültem-e már külföl
dön a Beniczky-ügyről'? Igen, még Spanyol
országban, noha junius 4-én utaztam el 
Lequeitióból. Ismerem az ügyet, de miután po
litikai barátaimmal még nem is találkozhat
tam, egyelőre ebben az ügyben nem tehetek 
semm iféle nyila I koza t o t.

— A királyi családról — folytatta Károlyi
gróf — közölhetem, hogy Zita királyné már tel
jesen fölgyógyult betegségéből, de még gyönge 
és sápadt, ( ...

Ottó királyfi május 25-én vizsgázott a gim
názium IV-ik osztályának tantárgyaiból

—  ■ n ................ — —

Benes fölveti a dunai konföderáció tervét
Csehország minden áron meg akarja akadályozni Ausztriának Német

országhoz való csatlakozását
Genf, .junius 7.

(A Reggel tudósitójának távirata.) Hétfőn 
tartja a népszövetségi tanács első ülését, ame
lyen a tárgyalási sorrendet fogják megállapí
tani, ami attól függ, hogy az albizottságok 
mikorra készülnek el jelentéseikkel. A pénz
ügyi bizottság, amely a magyar kérdés tár; 
gyalását azért, szakította félbe, mert tagjai 
nem tudtak megállapodni abban, hogy

a kölcsönt beruházási célokra föloldják-c 
vagy sem.

ismét foglalkozott a magyar kormány javas
lataival. Végleges döntés azonban ezideig nem 
történt és sem a magyar albizottságnak, sem 
a pénzügyi albizottságnak a magyar szanálás
ról szóló jelentései még nincsenek készen. Tér 
Meulen. holland delegátus, a magyar kérdés 
alapos ismerője volt és helyére a francia

Duboisnak a pénzügyi bizottság elnökévé 
történt megválasztása nem kedvező mo

mentum.
A népszövetségi tanácsülésnek kétségtelenül 

legfontosabb és Magyarországot is közelről 
érdeklő eseménye lesz Benes uj terve a dunai *

Az idény előrehaladottsága miatt 
a raktáromon lévő összes eredeti 
párizsi model,jóimét mélyen le
szállított árban adom el.

Eladásra kerülraeks 
délutáni és estélyi toilettek, se
lyem- és szövetköpenyek, séta- és 
sportkosztümök, bőrkabátok, nyári 
ruhák, blousok stb.

RÁCZ DÁRREL
IV, Kígyó utca 2. 

az ügyben nem mondhat. Ami Bethlen minisz
terelnöknek az ellenzék által sokat emlegetett 
„hallgatását** illeti, erre vonatkozóan a kor
mányhoz közelálló helyen közölték A Reggel 
munkatársával, hogy

a miniszterelnök immár teljesen informálva 
van a Beniczky-ügy minden részletéről, a 
nyílt szilien történtekről éppen úgy, mint 
a kulisszák mögöttiekről. A miniszterelnök
nek erre vonatkozó válasza már útban van, 

de ha a genfi tárgyalások úgy alakulnak, hogy 
a hét végére már hazaérkezik Budapestre, 
akkor válaszát nem teszik közzé, mert ebben az 
esetben a miniszterelnök személyesen fogja a 
Beniczky-ügybcn el fogalt álláspontját a nem
zetgyűlésben kifejteni.

Zichy János gróf elnöklete alatt. A vizsgáztatók 
Blazovics Jákó pápai bencés igazgató és Dé- 
genfeld Henrik gróf voltak. A királyfi különö
sen- kitűnt magyarból és történelemből, a latin
ban is jó előmenetelt tett és meglepően járatos 
a földrajzban. A földrajzsvizsga után azt kér
dezte tőlem,

mondja, Károlyi gróf, hogyan lehet Besz
tercebányára utazni?

Csak nehezen felelhettem a kérdésre, nem 
akartam terhelni lelkét azzal a fölvilágositás- 
sal, hogy Besztercebányát is elszakították tő
lünk és csak azt mondtam, hogy bizony oda 
most nemigen lehet utazni. A királyi gyerme
kek különben mind egészségesek. A királyi 
család általában most jobb körülmények kö
zött van.

Elmondotta még Károlyi József gróf, hogy 
Becsben- találkozott Cziráky József gróffal, aki 
az ő fölváltására utazik Lequeitióba és szep
tember 1-ig fog ottmaradni. Károlyi gróf a 
nyár folyamán beszámolót fog tartani Székes
fehérváron és ott részletesen ismertetni fogja 
a királyi család helyzetét is.

konföderációról, amely Franciaországnak régi 
dédelgetett álma a német hegemóniával szem
ben. Főleg

gazdasági együttműködésről lenne szó a 
Benes-féle javaslatban a kisántánt, Ma

gyarország és Ausztria között
Ez a megoldás Ausztriának Németországhoz 
való csatlakozását megakadályozná, mivel Cseh
ország semmi körülmények között nem mehet 
bele ebbé a csatlakozásba, amely teljes körül
kerítését jelentené a német birodalom által. 
Hogy ezt elkerülje, ezért hajlandó Benes arra, 
hogy szorosabb kapcsolatot létesítsen Csehor
szág. Magyarország és Ausztria között.
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nyolcszázmillió korona 
sikkasztott pénzt kártyázott el 

egy pénzbeszedő
Aki f&ljegyezte a sikkasztott

százmilliókat

(A Reggel tudósítóját ól.) A Budapesti Tej
kereskedelmi Részvénytársaság néhány héttel 
ezelőtt följeleníéftt tett u rendőrségen György 
Dezső 2G éves pénzbe.szedője ellen 100,000.000 
korona elsikkasztása miatt. A sikkasztásra 
úgy jöttek rá, hogy György Dezső egy szép 
napon eltűnt es a könyvek megvizsgálása al
kalmával állapították meg ezt a hiányt.

A rendőrség mindenfelé kereste azóta György 
Dezsőt, aki egy ideig bujkált, míg végre 
vasárnap önként jelentkezett a főkapitánysá
gon. Kihallgatásakor beismerte, hogy

három év óta rendszeresen folytatta sik
kasztásait,

anélkül, hogy arra rájöttek volna. A sikkasz
tásokról pontos följegyzéseket készített és 
ezeknek összege mintegy 800,000.000 korona. 
A nyomozás megállapitotta, hogy

György Dezső végigjárta a budapesti 
klubokat és a könnyen szerzett pénzt 

kártyán, sőt ruletten is elvesztette.
Veszteségeit úgy akarta pótolni, hogy újból 
sikkasztott összegekkel próbált szerencsét, de 
minden kísérlete balul ütött ki. György Dezsőt 
hétfőn kisérik át az ügyészség fogházába.

Nagy sikert arattak 
a Siegfried vasárnap esti előadásán 

a külföldi és magyar énekesek
(A Reggel munkatársától.) Wagner szavait 

alkalmazzuk a tegnapi előadásra: „Többet ér a 
Siegfried ilyen kihozatala, mindenfajta elmé
letnél.*' Schalk egyénisége teljesen ki bontako
zik a Wagner zenedrámáiban: tömör egységbe 
foglalja a drámai cselekményt, helyes érzék
kel ösmeri föl és zseniális kézzel rajzolja meg 
a motívumok eszmeszövését. A zenei aceentu- 
sok folyamatosságát pedig azáltal biztosítja, 
hogy a sötétfényü „Ring-akkordok“ érctömb- 
jeií titokzatos mélységelrbőil fölemelve, nap
sugaras mélosz sugárözönében oldja föl. Annyi 
szürke Wagner-interpretáció után a Siegfried- 
idill a hallgatóra a megújhodást'jelenti. Schu
bert a címszerepet utolérhetetlen poézisse! ala
kította; hangja ugyan vesztett fényéből, négy 
év óta, azonban az őserő ily közvetlen megnyi
latkozása, az életritmus ragyogé osillúmai, ízlé
sesen stilizált temperamentuma ma is teljes 
illúziót keltő, tökéletes drámai alakítás. Breűcr 
Miméje híres bayreutfhi alakítás, megdöbben
tően realisztikus, biztosan elrészletezett, min
dig érdekes. Manowarda Wotanja főleg 
énekben keltett tetszést. Wildbrunn Brünn- 
hildcje ugyan nem rendelkezik már oly üdén 
szárnyaló orgánum fölött, mint legutóbb, 
azonban magas koncepciója feledteti a helyen
kénti disztonálást. Hazai közreműködőink 
közül elsősorban Basilidesz Mária nemes, meg
hatóan magányos Erdáját emeljük ki. amelyet 
a művésznő gyönyörű néniét kiejtéssel énekelt. 
Itt említjük meg, hogy a kitűnő énekesnőt. 
Schnedler-Patersen konenhágai főzeneigazgató 
egyik filharmonikus hangversenyére szólistá
nak szerződtette. Pogány dr. ugyancsak néme
tül énekelte Albert ehet és Goda Gizella is sok 
rátermettséggel illeszkedett az együttesbe. 
Külön dicséret illeti a. zenekart, bizony, nagy 
felelőtlenség volna a kitűnő vonósegyüttesen 
szanálási műveletet végrehajtani. Elvárjuk, 
hogy az illeté'kes tényezők a tegnapi magas- 
szinvonalu előadás után ettől tartózkodni is 
fognak. (V. M.)

Eéy Kosárfonó Kiirtotta 
családjának Kilenc tag ját s 
azután fölaKasztotta magát 

Coburg, junius 7.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Hgffen- 

berg faluban egy Brückner nevű kosárfonó
mester családi viszálykodás miatt az elmúlt 
éjjel borzalmas vérengzést rendezett:

megölte második feleségét, hetvenéves any
ját, sógorát, sógornőjét és annak öt gyer

mekét.
A gyilkosságokat úgy követte el, hogy’ áldoza
tainak a koponyáját alvás közben széthasította. 
A gyilkos ezután fölakasztotta magát. A házat 
a tűzoltóság szállta meg, hogy a kiváncsiak 
tömegét távoltartsa.

Halálra ítélték 
az egyiptomi angol főparancs

nok gyilkosait
Kairó, junius 7.

Az egyiptomi angol sirdar meggyilko
lása miatt vád alá helyezetteket mind halálra 
ítélték, kivéve annak az automobilnak a soffőr- 
jét. amelyen a gyilkos elmenekült. A soffőrt 
2 évi börtönrq Ítélték. Az Ítélet kihirdetése 
után néhány fogoly zajongani kezdett, úgy 
hogy erőszakkal kellett őket a teremből eltávo- 
Utáni.

legolcsóbb árakban
Koszteíitz,
V, Porolt j/a-utca 72. Tel. 1S8S9

előkelő világ sxóraKozóhelye as

ADMIRAL 
nyári helyisége megnyílt 

(VII. kér., Stefánia út 25. sz., a Víztoronynál)

Asítalrendelés. Tolefon : József 118—M
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Gróf és földbtptokos boxpárbaja 
egy mulatóhelyen

Rendkívül súlyos párbajjal
(A Heggel tudósítói ától.) Az elmúlt héten 

kínos botrány játszódott le a Nagy mező-utcai 
Péle-Méle cimü mulatóban. Éjfél után egy 
automobil állott meg a mulató előtt, amelyből 
négytagú társaság szállott ki, három hölgy és 
egy ur. A társaság tagjai gróf Zichy Teddy, 
íi felesége, gróf Pálffy-Daun Józscfné és gróf 
Salm Hermanné, aki a Pallavicini-féle autó' 
szerencsétlenség egyik áldozata volt s csak 
nemrég hagyta el a szanatóriumot, beültek 
egy páholyba s szórakozni kezdtek. Zichy gróf 
csakhamar táncolni kezdett, Pálffy grófnéval 
s ezt az alkalmat egy, a szomszéd asztalnál 
ülő fiatalember arra használta föl, hogy meg
simogassa Zichy grófné vállát. A grófné egy 
pillanatig azt hitte, hogy a fiatalember talán 
csak véletlenül ért hozzá, de amikor néhány 
perc múlva a simogatás megismétlődött, 
ezúttal sokkal agresszívebben, intett a férjé
nek, aki azonnal abbahagyta a táncot s tán
cosnőjével együtt visszatért az asztalhoz. 
A gróf, mikor a történteket meghallotta, azon
nal átment a fiatalemberhez s kérdőre vonta 
viselkedéséért. A fiatalember azonban nem 
adott kielégiftő magyarázatot, mire Zichy 
Teddy gróf, aki hosszú időt töltött Ameriká
ban s kitűnő boxoló — a felesége amerikai — 

knock aut-olta a fiatalembert.
A mulatóban természetesen óriási botrány ke-

Egy közveszélyes örült 
megszökött a Schwarzer-sz'anatőriumből 

és meztelenül szaladgált Buda utcáin
(A Reggel tudósítójától.) A Kékgolyó-utcá

ban levő Sc/iwarzer-szanatóriumban már hosz- 
szu idő óta. ápolják Reichler Ernő 30 éves köz
ős önveszélyes elmebeteget. Vasárnap délután 
nagyon sok kiránduló sétált a Kékgolyó-utcá
ban, amikor a közönség soraiban hirtelen nagy 
riadalom támadt.

Az utcán hangos kiáltozással végigszaladt 
egy meztelen férfi

és lihegve futott a kis Svábhegy felé. A me
nekülő elmebeteg Reichler Ernő volt,

aki kiszakította magát ápolóinak kezéből

Anglia és Amerika
hasznot akar huzni - a riff-kabilok győzelmeiből

Marokkó válságba viszi a francia kormányt, a francia pénzt 
és fordulatot hozhat az európai poétikában

Páris, junius 7.
Paínlevé miniszterelnök és Caillaifx pénz

ügyminiszter ma hosszasan tanácskoztak. 
(Havas.)

Páris, junius 5.
(A Reggel rendes tudósítójától.) A marokkói 

visszavonulás hiro leírhatatlan zűrzavart tá
masztott a francia politikában. A katonai erő
feszítések, amelyeket a riffek előnyomulása 
szükségessé tesz, uj költségekkel fognak járni 
s általában azt hiszik, hogy a szocialisták 
ezúttal nem lesznek rávehetők arra, hogy a 
költségeket megszavazzák, sőt inkább fölhasz
nálják ez alkalmat arra, hogy

a Painlevé-kormányt megbuktassák.
A nemzetközi politikában a marokkói hadjárat 
rendkívül mértékben meggyöngitette a fran
cia diplomácia helyzetét, éppen a legválságo
sabb pillanatban, amikor Párisnak, döntenie 
kell a német garanciajavaslat és az amerikai 
adósságok kérdésében. Az angol és amerikai 
diplomácia részéről uj sakkhuzásokat várnak, 
mert kézenfekvő, hogy London és Washington 
a franciéi politika ingadozó belső egyensúlyát 
arra fogja fölhasználni, hogy

uj engedményekre kényszerítse a franciá
kat a kontinentális politika és a szövetség

közi adósságok kérdéseiben.
Kínos feszültséggel figyelik Parisban a spanyol 
direktórium halogató magatartását s egyene
sen lesújtó hatással volt, a francia közvéle- 
jljPy.r0 n fesclsták vezető lapjának, a Popolo 
a Itáliának gúnyos cikke, amely leplezetlen 
kárörömmel kommentálta a kabilok előretöré- 
v x ellen. A viharos kamaraülések, amelye
ket a jövő héten várhatunk.

intézik el a lovagias ügyet
rekedett, senki sem tudta, hogy mi történik’, — 
eközben a fiatalember is fölkelt a földről s föl
kapott egy pezsgőspoharat, hogy a grófhoz 
vágja. Zichy gróf azonban, mikor a még min
dig ismeretlen fiatalember szándékát észre
vette, újból nekitámadt s

addig boxolta, amig a sietve előhívott 
rendőr őr szem s a mulató alkalmazottai 

a boxmatchet be nem szüntették.
A rendőrszem a verekedés két résztvevőjét 
természetesen igazoltatta, igy derült ki, hogy 
a nem is egészen józan fiatalember neve Kund 
Béla, dúsgazdag somogymegyei földbirtokos, 
aki gyakran szokott Budapesten tartózkodni 
s szívesen látott, ismert vendége a pesti szóra
kozóhelyeknek. Gróf Zichy másnap báró Láng 
Mihály és gróf Salm Hermann utján provo- 
káltatta a földbirtokost, aki azonnal meg is 
nevezte segédeit. A megbízottak össze is 
ültek, azonban

a párbaj föltételeiben ezideig megálla
podni nem tudtak, miután a provokált fél 
megbízottai szokatlanul súlyos föltétele

ket követeltek.
Miután közben Kund somogymegyei birto

kára utazott, a lovagias ügy még mindig 
elintézetlen.

és éppen akkor ért. ki a kapun, amikor egy 
látogató lépett be a szanatóriumba.

Az ápolók kényszer zubbonnyal a karjukon, 
utánavetették magukat, de nem tudták utol
ér ni.

A kis Svábhegyen az elmebajos eltűnt a 
szemük elől.

Az ápolók és rendőrök keresni kezdték, de 
nem találták sehol. Már visszatérőben voltak, 
amikor az egyik fa alatt elhaladva, hangos 
nevetést, hallottak. A fa ágai között, gubbasz
tott, Reichler Ernő, ahonnan hamarosan le
szedték és visszaszállították a Schwarzer- 
sza na tóriumba.

válságos helyzetbe sodorhatják a Painlevé- 
kormányt s uj és izgalmas fordulat elé állít

hatják az európai politikát.
Herriot, aki hetek óta Lyonban tartózkodott, 
ma Párisba. érkezett s egész nap a baloldali 
blokk vezetőivel, a miniszterelnökkel és León 
Hiúmmal tanácskozott. Pénzügyi körökben 
meglehetős pesszimizmussal Ítélik meg a hely
zetet, mert a marokkói bonyodalom egyik nap
ról a másikra fölboríthatja a kincstár egyen
súlyát és

a francia frank uj és rohamos áresését 
idézheti elő.

rw-i’j" v-.»-ni. ujwhtmwl jí u. lu—i i ii i uunrry

wj. Vajda Dezső cégnél
Koronaherceg-utca 8

ezor kor.
Mintázott foulard selyem............... 125
Crép de chino minden színben . . . 155
Japán selyem minden színben ... 82
Csíkos és mintás nyersselyem. . . . 110
Mosó marocainek................................ 45
Eponge kelmék.....................................'55
Furdőköpeny-kelmék legújabb min

tákban, 140 cm ................................220
Divatos kabát- és ruhaselymek és szövetek 

nagy választékban

Horthy Miklós fővezér 
siófoki parancsa

„Instrukció a propagandajárőröknek!"
(A Reggel tudósítójától.) A Beniczky—„Az 

Ujság"-ngy kapcsán történelmi dokumentumot 
közöl a „Szózat" vasárnapi száma, Horthy Mik
lós fővezér sajátkezüleg Írott kitanitását a 
„propagandajárörök" számára. A parancs igy 
hangzik:

A járőröknek vezérelvül szolgáljon, hogy: a 
magyar nemzeti hadsereget eddig legendás 
nimbusz vette körül, minden jóérzésii magyar 
szeme reménykedve tekintett feléje, tőle várta 
a szabadulást, benne látta a magyar faj min
den tipikus jótulajdonának megtestesülését.

Ennek a hírnévnek elhomályosodni nem 
szabad, mert akkor rohamosan apad a rokon- 
szenv is. Minden önitélkezés abszolút mellő
zendő, különben a hadsereg létét reszkírozzuk. 
Ha valahol gonosztevők letartóztatását kéri 
a nép, azt végezze a csendőrség vagy nyújtsa
nak be megokolt kérvényt a hads. főparancs
nokságához Siófokra.

A járőrök főföladata: 1. Eloszlatni azon híre
ket, hogy a nemz. hads. tagjai gyilkolnak és 
rabolnak. 2. Tudatni, hogy ezen híreket azok 
terjesztik, kik a nemz. hads. megerősödésétől 
félnek. 3. Letartóztattunk ilyen garázdálkodó 
tollas csapatokat, melyeknek egy tagja sem 
tartozott a nemzeti hadsereghez, i. Főleg meg
győzni a népet, hogy c hadseregtől függ az 
ország sorsa. Magyarok maradunk-e vagy 
zsidók rabszolgái. Azért jöjjön lelkesedéssel 
mindenki, aki tisztának érzi magát. 5. Tartsa 
mindenki a legnagyobb megtiszteltetésnek. ha 
a nemz. hads. tagja lesz, mert olyan embert, 
kinek folt van a becsületén, nem Hírünk. 6. A 
hadsereget nem. vágóhídra visszük, hanem ez 
a becsületes j ‘ 
7. Minél több jelentkezik, 
küldjük a 
fájdalmas 
családját 
időre szól.

fajmagyar nemz, irányőre lesz, 
annál hamarább 

bevonultakat haza. 8. Tudjuk, hogy 
5 áví háború után kis gazdagságát, 
ismét otthagyni, de ez csak rövid

Véres utcai harc volt 
vasárnap Berlinben

Egy kommunista meghalt, sokan 
súlyosan megsebesültek

Berlin, junius 7.
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) 

Berlin egyik külvárosában vasárnap véres ut
cai harc volt. A thegethofi frontharcosok 
egyesülete ünnepélyt rendezett s ugyanakkor 
tartotta diszfölvonulását az ottani lövészegye
sület is.

A kommunisták a fölvonuló lövészeket 
kövekkel és üvegekkel dobálták meg

.<? a menetet kísérő kerékpárosokat, ledobták 
kerékpárjukról. Nagyszabású verekedés tá
madt. előkerültek a kések és gumibotok. A 
rendőrség is beavatkozott a verekedésbe és 
amikor már

többszázan vettek részt az utcai harcban, 
a rendőrök sortüzet adtak.

A verekedőket csak nagynehezen sikerült föl- 
tüzött szuronyokkal szétkergetni. A kommu
nistáknak egy halottjuk van. A rendőrség, a 
lövészegyesület tagjai és a kommunisták kö
zött is nagyon sok a. súlyos sebesült.

■ ■■i omerihBi Mhullám
A hűség százszámra szedi áldozatait

London, junius 7.
(A Reggel tudósitójának távirata.) Newyork- 

ból jelentik, hogy Amerikában a hőség egyre 
több áldozatot követel. Az elmúlt héten

háromszázan haltak meg a hőség miatt. So
kan megőrültek és öngyilkosságot követ

tek el.
Newyorkban, Philadelphiában és Bostonban a 
lakosság nagy része a parkokban és a háztető
kön tölti az éjszakát, a gazdagok pedig ten
gerre menekülnek. Az élei mlszerüzl eteket reg
gelenként. csak két órán át tartják nyitva, a 
többi üzlet napok óta zárva van. Különösen 
sok csecsemő hal meg, mert nem lehet friss tej
hez jutni.

Angliában is napok óta óriási hőség urai 
kodik,

az utolsó három napon Londonban öten haltak 
meg az elviselhetetlen hőségtől.
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Rakovszky belügyminiszter 
tudni sem akar a régi vármegye 
reformjának további halogatásáról

(.4 fíeooel tudósítóidtól.) Az egységes pártban a múlt 
hét folyamán rendkívül megerősödött az a mozgalom, 
amely a közigazgatási reformnak bizonytalan időre szóló 
elhalasztását cölozza.

Szily Tamás,
a mozgalom egyik vezetője kijelentette A Reggel munka- 
társának, hogy tudomása szerint a kormánypárt többségű 
tette magáévá azt az álláspontot, amely szerint szükség 
van ugyan az immár tízesztendős törvényhatósági bizott
ságok újjáalakítására, de a törvényhatósági választó
joggal kapcsolatba hozott közigazgatási reformot semmi 
esetre sem tartják időszerűnek.

— A régi vármegyéhez — mondotta munka
társunknak Szily Tamás — csak nyűgöd tabb 
időben lesz szabad hozzányúlni. Ne felejtsük 
el, hogy a. kommiin idején és azóta is a vár
megye képviseli úgyszólván egyedül a jog
folytonosságot és már csak erre való tekin
tettel is szükségesnek tartjuk, hogy

a régi vármegye tabu maradjon mind
addig, amig a kétkamarás országgyűlés 
megalakulása után nyugodtabb idők nem 
teszik lehetővé e fontos kérdéB objektív 

megvitatását.
Véleményünk szerint tehát csak uj törvény
hatósági választójogra, de nem egyszersmind 
közigazgatási reformra van szükség és remél
jük, hogy ezt a kívánságunkat a kormány 
honorálni is fogja. A régi vármegyében a tör
vényhatósági bizottság tagjainak 50%-a „nyers" 
virilista, 50%-a pedig választás utján kerül be 
a közgyűlésbe. A nemzetgyűlés előtt fekvő 
törvényjavaslat szerint az uj törvény ható sági 
bizottságok 30%-ban állnának választott virilis 
tagokból, 30%-ban kötötten, 30%-ban szabadon 
választottakból és 10%-ban az örökös, valamint 
a hivatalból és tisztségüknél fogva bizottsági 
tagokból. Ez a reform látnivalóén

K éves Vörös In eimenl ej ételei kezdeni
„Nem megyek világgá,

(A Heggel itudósitójától.) A Belváros egyik 
elegáns, örökké forgalmas utcájában, a Kecs
keméti-utca 8. számú nagy házában szomorú 
esemény tartja izgalomban már napok óta. a 
lakókat. Az ottlakó uriasszonyok egymásnak 
adják a kilincset, amely a vicéné nyomorúsá
gos kis lakását nyitja:

— Megkerült már a kis Mária?
— Még nem.
Seregestül jönnek át a közeli Czukor-utcai 

iskolából a. negyedik osztály növendékei is. 
Minden nap huszan-harmincan és együtt sír
nak a boldogtalan anyával, mert hiszen Mária 
az ő kedves társnőjük volt. Az érdeklődőknek 
Vörös Istvánná vicéné elmondja a történteket. 
Négy nappal ezelőtt, csütörtökön délben Mária, 
mint rendesen, elment az iskola napközi ottho
nába, hogy kézimunkázzon. Azt mondta, éhes, 
tehát kávét tett eléje, azután eltávozott vala
hová. Amikor estefelé hazatért, nem látta Má
riát, a szobában. A kenyéren egy levél feküdt. 
Megismerte Mária Írását. Ezt irta szép, egye
nes sorokban:

Kedves, jó Anyuskdm! Ne haragudjon, de éu meg 
untam ezt az óletet. Nem birom tovább és ezért most 
már

uj életet kezdek magamnak.
Ne ijedjeu meg, nem megyek világgá, sem a más
világra. Pesten maradok, de címemet nem fogja meg
tudni. Bocsásson meg, nem tehettem másként. Szerető 
jó anyámnak kezét csókolom, kedves apamat is csó
kolom. Mária.

Vörös Mária, aki 12 éves fejjel elment, uj 
életet kezdeni, föltűnően szép és okos kisleány, 
akit, élénkségéért az egész ház szeretett. Jó ta
nuló volt. Gyermek létére már fölnőtteknek 
való regényeiét t olvasott, amelyeket a lakóktól

------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Neumann Berta 
(V, Dorottya-utca 3) 

értesiti a t. hölgyközönséget, hogy 

modelljei kiárusítását 
megkezdte

alapjában változtatná meg a régi vár
megye struktúráját

és éppen ezért a reform elhalasztására Irá
nyuló mozgalmunkat mindenképen indokolt
nak érezzük.

A Reggel munkatársának alkalma volt megállapítani, 
hogy

a közigazgatási reform elhalasztására irányuló mozgal
mat sem a kormány, sem pedig a kormánypárt haladó 

szellemű része nem nézi jó szommol.
Szabó Sándor egységespúrtl képviselő kijelentette munka
társunknak, hogy ez a mozgalom ad graccas kalandos, 
vagyis sohanapjára akarja elhalasztani a közigazgatási 
reformot és éppen ezért nem is irta alá azt az ivót, amo- 
lyot a mozgalom liivei köröznek. A Reggel munkatársa 
beszélt ebben az ügyben

Rakovszky Iván
bolügyminiszterrel is, aki a következőket mondotta:

— A magam részéről
ragaszkodom a nemzetgyűlés elé terjesztett 
törvényjavaslatomnak eredeti formájában 

való parlamenti tárgyalásához.
Mindaddig azonban nem óhajtok foglalkozni 
ezzel a kérdéssel, amig a kormánypárt plenáris 
értekezleten nem foglal állást a törvényható
sági bizottságok átalakitásának ügyével. Annyi 
bizonyos, hogy az immár 10 esztendős törvény
hatósági bizottságokat minél előbb újjá kell 
alakítani, de

ettől elválaszthatatlannak érteni a bizott
ságok összetételének megreformálását is.

Az erről szóló törvény ja vaslat, mihelyt a Ház 
munkarendje megengedi, előreláthatóan már 
csak ősszel, a Ház napirendjére fog kerülni.

A belügyminiszter e nyilatkozata alapján bizonyosra 
vehető, hogy a közigazgatási reform elhalasztására irá
nyuló mozgalom nem fog sikerre vezetni.

sem a másvilágra..."
kapott kölcsön. Azután meg a moziért, lelkese
dett. Sokat beszélt azokról a filmekről, ame
lyekben színésznőkről volt szó.

— Én is színésznő leszek! — szokta mondo
gatni.

Eltűnése előtti este is elment a Ráday-utoai 
moziba, ahonnan csak késő éjjel jött. meg. 
Emiatt anyja megfenyítette. Azzal védekezett, 
hogy két előadáson bentmaradt.. A rendőrség, 
ahol Vörösné bejelentette az esetet, még nem 
akadt nyomra. Valószínű, hogy a fejlett 
leányka rossz kezekbe került.

Holtpontra jutottaK 
Korányi báró külföldi 

földhiteltárgyalásai
A kormány örülhet, ha a 22 milliós köl
csön jelzálogleveleit el tudja ősszel helyezni 

az angol piacon

(A Reggel tudósítójától.) Politikai ós gazda
sági körökben nagy aggodalmat keltett az a 
hir, hogy

a mezőgazdasági hitelkérdés megoldása tel-
' jesen csődöt mondott.

Ma már a kormányhoz közelálló helyen is be
látják, mennyire kár volt arra való hivatko
zással, hogy nem szabad Korányi' Frigyes 
báró külföldi tárgyalásait keresztezni, me</- 
akadalyozni a magánérdekeit ség eket a kor
mánytól független kölcsönakcióikban. Korányi 
viszont mindent egy pontra, a Rothschild- 
hazra bazirozott és ennek Vonakodásán föl
borultak és holtpontra jutottak a tárgyalások. 
Az angol pénzpiac rendkívül nehéz helyzetben 
van, Amerika pedig csak Anglián keresztül 
bocsátkozik európai pénzügyi műveletekbe. 
Ilyen körülmények között ma már úgyszólván 
egyedül csak Kort honban, az angol jegybank, 
elnökében bizakodhatunk, aki — A Reggel 
munkatársának értesülése szerint — biztosi- 
tot.ta Korányi bárót arról, hogy nagy jóakarat
tal kezeli a magyar ügyet és bízik abban, 
hogy

őszre, amikor az angol fontkiviteli tilalom 
megszűnik, sikerülni fog a magyar igénye

ket kielégíteni.
Teljes mértékben való kielégítésről azonban, 
természetesen, távolról sem lehet szó, mert 
hiszen a magyar mezőgazdaságnak mintegy 
200 millió aranykorona hitelre volna szük
sége, ezzel szemben pedig

örülhet a kormány, ha el tudja majd 
Angliában helyezni a most kiutalandó 
22 millió aranykoronás kölcsön jelzálog
leveleit ós ezt az összeget körülbelül 

50 millióra kiegészítheti.
Angliában ugyanis olyan nagy a munka
nélküliség, hogy csak áruhitellel kapcsolatban 
lehetne megfelelő kölcsönhöz jutni, márpedig 
áruhitelre a magyar mezőgazdaságnak nincs 
szüksége. A mezőgazdasági hitolkérdcs meg
oldása ilyen körülmények között nem várható 
a genfi tárgyalásoktól sem, legföljebb arra 
lehet számítani, hogy sikerülni fog kiépíteni 
azokat a pénzügyi összekötetéseket, amelyekre 
a tervezettnél mindeneseire szerényebb őszi, 
tranzakciónál is föltétlenül szükség van.

HARS LIPOT
BUDAPEST

VII, Rákóczi-ut 24
VII, Erzsébet-körut 28

V, Lipót-körut 24
IX, Ferenc-körut 36

DEBRECEN GTŐR

Valódi linóleum
Fut.ószonyeg bordűrrel, 45 cm széles . 15 K
Futószónyeg bordűrrel, 58 cm széles . 55 K
Futószőnyeg bordűrrel, 68 cm széles . 70 K
Futószőnyeg bordűrrel, 91 cm széles . 91 K
Egyszínű, barna, m’-ként . 108 K-tól följebb 
Mintázott, maként ............. 105 K-tól följebb

Padlőkárpit
Linóleum mellett a legjobb padlóbur

kolat, különféle gyönyörű mintákban
67 cm széles 60 K
87 cm széles 80 K

100 cm széles . . > . * » . • . * . , . , » . 85 K

Viasxosvászon
Barchcnt háttal, 50 cm széles 
Barchcnt háttal, 58 cm széles
Barchcnt háttal, 78 cm széles 
Barchcnt háttal, 100 cm széles 
Barclient háttal, 115 cm széles

40 K
45 K
65 K
80 K
90 K

Szőnyegek
Futósznnyeg, príma

65 cm széles...................................  40 K
85 cyi széles...........................  50 K

AgyeléS, szmirna-utánzat
60X120 cm ........................................ 75 I<
70X140 cm ........................................... 110 K

Eh£dltf szőnyeg, szmirna-utánzat 
200X300 cm........................................  690 K

Agye!é5, velour, 5GXil6ciu.................. 160 I\
K6ku»si6nyeg, I-aminőség,külön

féle szélességekben 60 lói
Falvéd&k, 80 X180 cm ..........................130 K

Garnitúrák, átvetők ős asztal
terítők nagy választékban

Függönyök
Etamln, művészi kivitelben, teljes ab

lak, 2 szárny, 1 drapéria.....................210 K
Cellunit gallérok és kézelők elsőrendű 

minőségben

Női és férfi

gumikabátok
nagy választékban, rendkívül olcsó árban!

395 K
550
725

K 
K

Drapp és zöld színben.........................
Doubic-kabát, n két szövetrész között gumizva .................................
Szovetszcin kabát.................. ..
Árak ezer koronákban értendők
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Látogatás egy klhi
— Kóbor Tanv

(A Reggel tudósítójától.) Kedden éjszak; 
niég lázas munka folyt a betiltott napilap, a 
„Az Újság", szerkesztőségében. Háromnegye 
kettőkor a küldöncök ez utolsó táviratok? 
hozták.

— Fiuk, „schluss" van — szólt az éjszak, 
szerkesztő a dolgozó munkatársakhoz. Zárji 
a lapot, osak sorokat adjatok le a legszükf 
gesebb anyagból.

Néhány perccel később két automobilt ál 
toltak le a szerkesztőség épülete előtt. J 
civil ur szaladt föl a lépcsőkön és a fele 
kiadót keresték a kezükben egy lepecsételt 
véltél...

Tehát pontban 2 óra 5 perckor a főváros j 
ügyi osztályának sajtó referense, majd néh; 
perccel később 10 rendőr és egy detektivosz 
jelent meg az „Az Újság** szerkesztőségéi 
Utánuk egy csomó riporter, akik órák ót 
rendőrség, a főváros és az „Az Újság** épü 
előtt lesték az eseményeket. Néhány pe 
tartó kincs feszültség. A munka megállt az 
Ujság“-nál...

— Égy 7cts- levélkét hoztunk — mondta 
fásán a fővárosi tisztviselő. A megdob be 
pillanatnyi hangulatát akarta nyilván c 
Inteni.

A levélkében parancs volt, amely az évi 
dek óta élő nagy lapvállalat beszüntetés 
rendelkezett... Á rend őr tanáé sós egy ren 
legényszakasztól körülvéve kijelentette, h 
.sem kéziratot, sem le vonatot a másnap n 
jelenni akaró „Az Ujság“-ból senki sem v 
el és 10 percig, amig a rendeletét végre 1 
hajtják (a szedések szétszórása és az ön 
nyék kiemelése), senki nem telefonálhat a. ,s 
kesztőségből. A rendelkezés nyilván azért 
tént, hogy az ebben az időben lapzárta < 
álló lapok ne értesülhessenek az esemény 
A szemfüles riporterek azonban automob 
vágták magukat és a legközelebbi telefoné 
másoknál adták le a hirt, úgy hogy más 
reggel minden preventív intézkedés ellenér 
lapok közölték a napi szenzációt.

Látogatást tettünk a .kihűlt, szerkesztő; 
hen“ a lapbetiltás hatodik napján. Lapboti 
— olyan egyszerűen hangzik ez a szó —. p< 
mögötte közel ezer exisztcncia, sorsa nyug 
A pillanatnyilag, de remélhetőleg nem sok 
állásnélkül maradt fixes alkalmazottak k< 
van:

16 szerkesztőségi tag
90 kiadóhivatali tisztvis ' .

206 kihordó
50 éjjeli és nappali expedíciót alkalmazott
20 szolga és küldönc
6 öntő
3 gépmester
1 villanyszerelő

12 segédmunkás
3 korrektor
2 mettör
5 kéziszedő 
ti gépszedő

összesen 449, többnyire családos cml 
családtagokkal együtt közel ezer lélek, 
ennél is több, ha hozzá vesszük ehhez a 
hoz a külföldi és alkalmi tudósítókat, a 
munkatársakat, a novella- és cikkírókat.

A nagy apparátusban „a kihűlt, redakc 
azt hinné az ember, hogy megszűnt j 
élet. Pedig csak valami tctszhalálszeri 
dermedés mutatkozik. Negyvenhat v 
kezéből kiverték a tollat és beállítottál 
tációsok félelmetes dübörgését. Az óin 
és a bizalom azonban nem szűnt meg < 
redukcióban. A munkatársai: továbbra 
zik munkájukat, kiki a maga föladaté 
litikus bemegy a Házba, a fővárosi c 
megy a fővároshoz, a törvényszéki r 
törvényszékre, a közgazdasági munl 
tőzsdére. A betiltott lap a munkatár. 
ben él az újságírói kötelességtudó 
És mint a leglázasabb lapcsinálás 
negyvenhat „beszüntetett" újságíró 
5 órakor bemegy minden nap a red;

És a közönség? Egy nagy publi 
sokkal jobban beidegződött a közöns< 
kényszerű szüneteltetése miatt elves 
olvasóival való kapcsolatát. Az alk 
sitók továbbra is beküldik tudósi’ 
posta, épp úgy mint a lapbetiltás e1 
fölvilágositást kérő leveleket, rejt 
téseket stb. A sürgönykihordók • 
a külföldi táviratokat...

A belügyminiszter ismeretes 
vonatkozóan megkérdeztük Kó. 
Az Újság felelős szerkesztőjét, 
zőket mondotta:

— Nem vállalkozom arra, hoj 
érdekből megvonják tőlem u szó 
bán, kerülő utón politikailag mé
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— Mennyi lírába is kerül a Margitsziget? 
(Levél a szerkesztőhöz.) Reklámoikket olvas
tam vasárnap egy budapesti hírlapban, amely 
■jzerint a Margitsziget, szemben A Reggel és 
t 2Vc»i*eíi Újság nagy föltünést és még több 
•okonórzest keltő közleményeivel — „a vele 
fgyenlő rangú külföldi fürdőhelyekhez viszo- 
ly'itva nemcsak, hogy nem drága, hanem szok
tál olcsóbbnak is mondható*4. Ilyen -ra/íWerő 
llitást már régen kockáztattak a nyilvánosság 
• őtt! Sokkal bölcsebb volna, ha az árdrágító, 

tisztes középosztályt Szent Margitszigetéről 
•stájgeroló részvénytársaság hallgatna és vem 
'ovokálná a kritikát. A szigeten, az elhanya- 
>It, vizvezetéknélküli nagyszál lódéban két- 
yas szoba 210—300.000 korona. Ez a legszeré- 
ebb napi ellátással együtt — szerintük sze
li yenként 100.000 korona, — 210.000 koronába 
'ül. Ami olaszul 86 Urának, csehül 111 cseh 
'onának, amerikaiul 3.39 dollárnak, dánul 

dán koronának, franciául 72 .francia frank-
; felel meg. Nincs az a fejedelmi penzió amit 
kért a valutákért a Lidón vagy az olasz 
dérén, Karlsbadban, Marienbadban, a Tál
án, a keleti vagy a francia tenger partján, 
a Balaton vidékén ne kínálnának! És aztán, 
y az árakat a közmunkatanács és a ndpjó- 

miníszlcrium megelégedéssel tudomásul 
e? Ugyan kérem! Más nyilatkozatokat ól
unk a Nemzeti Ujság-ban. Végül: a sziget 
gytelep jellegét mennyire szolgálja Unger- 
erék most megnyíló mozija és ízléstelen, a 
jyar nyelvet és szellemet megcsufcló kaba- 

ennek a megítélését újra a közmunka- 
icsra, a népjóléti minisztériumra és a fövá- 
közönsögére bízzuk. (Teljes cím és aláírás, 
isztori tanácsos.)
rnnepaég az olasz követségen. 111. Viktor Emdnncl 
al égésének 25. évfordulóját ünnepelte vasárnap dé|- 
a budapesti olasz kolónia. Az olasz követség Eszter- 
nícni palotájában folyt lo az iin ;epség, amelyen 
,í <íí .Vonm gróf olasz királyi követ, meghatalmazott 
•zter, Moscali olasz konzul, Colouello Campana, a 
tségKözi bizottság elnöke, Picnalclli herceg, az olusz- 
•nr kereskedelmi kamara elnöke, valamint a buda- 

olasz egyosiilcloknok: a Pánté 'Alifjhieri Társaság- 
az Olasz Patronálnának Cs a Hudapesll Ft.scionnk 

61 íh megjelentek. Ihtrini dl Monza gróf a nap jelen
ül méltatta nagy lelkesedéssel fogadott beszédében, 
felolvasta az üdvözlő táviratot, amelyet a Bt’dapos- 

■>lő olaszok nevében küld a királynak. Az ünnepség 
•tévéi a követ a palota Ítéltjében villrtsreggelire látta 
égül a megjelenteket.

Letartóztatott textilnagykereskedők. A 
) Kálmán Rt. bűnvádi följelentést adott be 
or Tódor ás Vámos Zoltán textiinagykeres- 
ík ellen. Azt panaszolta, hogy a kereske- 
többszázmillló korona értékű árut vasú

ik a részvénytársaságnál, a leszállított bi
tnyi árut eladták és a vételárral nem szá
nk el. 113 millióval maradtak adó- 

és sikkasztás óimén indítványozták 
ixtilkereskedök letartóztatását. A két 
kedöt előállították a főkapitányságra, 
beismerték, hogy 550 millió korona tárlo

ván és ezzel szemben az áruraktáruk 
•r 00 milliót. Vallomásuk után mindkettő
előzetes letartóztatásba helyezték és át- 

ék őket az ügyészség fogházába. A biin- 
rvényszéken dr. Kovács Miklós viSkgáló- 
iinllgatt.a ki őket és fönntartotta mind a 
'el szemben a rendőrség által foganaté- 
cl őzet cs letart óz tatást.

uidcvti a halállal. Szombaton délután az Emkc- 
z előtt különös tragédia játszódott le. Pillér Jd- 

óves kömüvessogéd ünneplőim öltözvo várakozott 
m, do akit várt, nem jött cl. A csalódott szerei
re elővett egg maróin gos üveget és annak tar. 
megltta. Beszállították a Rókus-kórházba, de ki- 

i nem lehetett, mórt vasárnap délutánra meghall. 
hogy eszméletét visszanyerto volna.

ózsef főherceg pünkösdi utazása. „Egyes 
ookban olyértelmü hir jelent meg, 
. .József kir. herceg múlt hétfőn, illctvo 

Batthyány Lajos gróf kastélyában tar- 
•tt volna. Illetékes helyen kijelentették, 
? a hír nem felel meg a valóságnak."

yán Orfeum
ni PerK melleti) Hermlna-ut 65. szóm

Ma és minden estenlusl nagy műsor
ttóbuszközlekedés záróráig

ürdősapka.......... *10*000
rdőcipő «<(«(« 28*000 

KERTÉSZ II.
Andrássy-ut 36. sz.
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— örökkévaló Iván. Lett egy örökkévaló 

Ivánunk. Rakovszky Iván, az ezidő szerinti 
ifjú és tüzes belügyminiszter. Az istenek a 
'fülébe súghatták Rakovszky Ivánnak, hogy 
örökké benne fog abban a balfelöli szélső piros 
plüss karszékben ülni a törvényhozás templo
mában... Különben hogy mert vén eszébe 
jutni olyan kijelentést tenni, például, hogy az 
„Az Újság" betiltása örök időkre szól. Örök 
időkre, mindörökre betiltotta egy nagy buda
pesti napilap megjelenését. Az embernek, ha 
neun Rakovszky Iván, el kell szédülnie. 
Ö, örökkévalóság, amely százezer éveket al
szol és zavaros álmodból tarka földrészeket 
és káprázó csillagvárakat teremtesz, amely 
özönvízben mosdol meg és szigeteket falatozol 
és szomjadat leöntöd tengerekkel, akiknek 
helyén Szaharák várakoznak tanácstalanul, 
örökkévalóság, amely évezredet ásítasz és 
megtalálhatatlan apró esztendők özönét tüsz- 
szented; örökkévalóság, amely sétádon hogy- 
óriásokat ingsz el az utadból és földet és 
óceánt táncoltatsz különc báljaidon, amelyre 
néppusztitó Vezuvokat gyújtogatsz tűzijáté
kul... örökkévalóság, amely a múlandósággal 
való en deux-játszmádban párthus, kelta, gót 
nemzeteket veszítesz és utánuk dobálod, mint 
az aranyakat, a gazdag Jeruzsálemet, a hatal
mas Babilont és a kójenc Ninivét, ó, irtózatos 
és lehetetlen örökkévalóság, van-e tudomásod 
a magyar királyi belügyminiszter ur kijelen
téséről? Azt mondotta, hogy az „Az Újság" 
betiltása örökre szól. Vállalod-é ezt, Örökké
valóság? Nem fogod-é blamáim Rakovszky 
Ivánt és Önmagadat? A mi életünk, akik nem 
vagyunk magyar királyi belügyminiszterek, a 
Biblia szava szerint a röpülő álomhoz hason
latos. Mi elmúlunk, mint a jajkiáltás. Az egész 
világ, a Mindensóg maga bizonytalan és el
múlhat egyszer. Mily megdöbbentő vízió: 
Rakovszky Iván egyedül marad meg az el
párolgott teremtés ködei közt, egy piros 
széken ül és nem engedi az „Az Ujság“-ot 
megjelenni. Mi úgy hisszük, az „Az Újság 
mégis csak meg fog jelenni megint. Közel 
ötszáz családot az utcára tenni, ennek a luxu
sát nem bírja cl az ország, sem a 'politikát Mi 
bizzunk Rakovszky Iván tehetségében, találé
konyságában: ő maga fogja fölfedezni, hogy 
van' mód és alkalom a halálos Ítélet megvál
toztatására és el fogja hinni a józanságnak, a 
belátásnak, hogy az „Az Újság" megjelenésé
nek a kérdése nem a virtusnak és a hatalom
nak a kérdése, hanem a magas törvényeké s az 
ország erkölcsének és komolyságának a kér
dése.

— Szász Pál, az Omke titkára vasárnap hir
telen meghalt. A magyar kereskedelmet sú
lyos gyász érte: Szász Pál, az Omke egyik tit
kára, aki a közgazdasági irodalom jeles mun
kása volt, vasárnap délben másfél napi beteg
ség után hirtelen meghalt. Szász Pál az egész 
háborút a fronton küzdötte végig, a legborzal
masabb csatákból sértetlenül került, ki és most 
egy alattomos, gyorsan ölő betegség ragadta 
el. Pénteken még friss erőben szerkesztette az 
Omke lapját, estére megbetegedett és bár a 
hozzá hivott orvosok és egyetemi tanárok min
dent megkíséreltek megmentésére, a súlyos 
agyhártyagyulladást és a katasztrófát nem 
tudták föltartóztatni. Az Omke Szász Pált a 
maga halottjának tekinti ée kedden fogja el- 
femeltetni.

— Elkobozták a „Népszava" vasárnapi szá
mát. Vasárnap hajnalban Trompler Ernő dr. 
sajtósoros ügyész azt az indítványt terjesztette 
Antalit Manó dr. vizsgálóbíró elé, hogy gondos
kodjék a „Népszava" vasárnapi számának el
kobzásáról. A vizsgálóbíró helyt adott ennek 
az indítványnak és a főkapitányságot nyom
ban megkereste a lefoglalás foganatos) tasa 
végett. A „Népszava" kiadóját a következő 
végzésben értesítették a lap elkobzásáról:

„A budapesti büntető kir. törvényszék 
B. 7593/925. Végzés nyomtatvány utján elkö
vetett kormány zó sért és vétsége (miatt a .Nép
szava' felelős szerkesztője ellen indított bűn
ügyben. A „Népszava" napilap 1925 junius 7. 
napján megjelent 126. számának lefoglalását 
a királyi ügyészség indítványára a büntető 
perrendtartás 567. szakasza alapján elrende
lem és a lefoglalás foganatosítása végett, a 
főkapitányságot a Bp. 180. szakasza alapján 
megkeresem. A lefoglalás kiterjed a nyom
tatványnak mind a forgalomba hozott, mind 
a posta vagy egyéb szállító intézetnek át
adott, mind a szerkesztőségben, a kiadónál, 
nyomdásznál vagy más egyénnél készletben 
levő példányaira^ valamint a nyomtatvány 
előállítására szolgált mintára, metszetre és 
más sokszorosító készülékre is. A minta le
foglalását a kiszedett szöveg betűinek szét
szedése is pótolhatja. Indokolás: A fönt meg
jelölt nyomtatvány „A filrdömcster aa'n 
cimü közleményének tartalma az 1920. J. tcikk 
14. szakaszához képest az 1913. XXXIV. 
tcikk 2. szakaszába ütköző és e szakasz,2. be
kezdése szerint minősülő kormányzásértés 
vétségének tényéteméit tünteti föl, ennél
fogva a királyi ügyészség részéről a bűnvádi 
följelentés megtétele után indítványozott le
foglalását a Bp. 567. szakasza, értelmében el 
kellett rendelnem. Budapest, 1925 junius 7. 
Dr. Antalfl, vizsgálóbíró.

— Házasság. Erdőt-Zola Ló trió és Loky Manet házassá- 
|ot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett^

A baloldali ellenzék 
zárt ülést tervez mára a Beniczky-ügyben

(A Reggel tudósitójától.) Politikai körökben 
arra számítanak, hogy a nemzetgyűlés mai 
ülésén nagyon kevés idő fog jutni a választó
jogi törvényjavaslat tárgyalására, mert

a nyolcórás tanácskozási idő nagyrészét 
zárt ülés fogja előreláthatóan lefoglalni.

Pakots József ugyanis, A Reggel munkatársá
nak tett ki jelentése szerint, napirendelőtti föl
szólalóéban szándékozik az „Az Újság" betil
tásának ügyét a Ház elé vinni és egyben 
felelősségre akarja vonni a belügyminisztert 
azért a nyilatkozatáért, hogy a betiltó határo
zatot „visszavonhatatlannakr jelentette ki. A 
Demokratikus Biok el van készülve arra, hogy

a házelnökség nem ad engedélyt napirend
előtti fölszólalásra és éppen ezért zárt ülés 

elrendelését fogják indítványozni

— Leirer Lőrinc 65 sajtópört indított. Leirer 
Amália meggyilkolása ügyében a rendőrségi 
nyomozás tudvalevőleg helytelen irányban 
indult meg. Gyanúba fogták az áldozat édes
apját, Leirer Lőrinc háztulajdonost, akit több
ször beidéztek a főkapitányságra, sokszor ki
hallgatták, házkutatást foganatosítottak nála> 
majd elrendelték a leánya sérelmére elkövetett 
bűntettében a letartóztatását. Az öreg Leirer 
váltig hangoztatta ártatlanságát, meglepő nyu
godtsággal tűrte a fogságát még akkor is, 
amidőn vizsgálóbíró is a letartóztatása mel
lett döntött. Leirer Lőrinc kiszabadulása után 
összeszedte azokat az ujságpéldányokat, ame
lyek az ügyéről hosszabb-rövidobb tudósításo
kat Írtak és kiválogatta azokat a cikkeket, 
amelyek nyíltan vagy burkoltan támadást 
intéztek ellene. Most aztán megbízta az ügy
védjét. hogy az inkriminált cikkek szerzői 
ellen, hitelrontás, rágalmazás, becsületsértés és 
halott ember emlékének meggyalázása címén 
tegyen följelentést. Az egyes lapok szerint cso
portosítva, eddig nyolc újság ellen 65 közle
ményt csoportosítottak és itömegszámra be
nyújtották az elévülési határidő utolsó napjai
ban a. bűnvádi följelentéseket.

— Csődöt nyitottak a Perfekta Részvénytársaság ellen. 
Emlékezetes még az a nagyarányú sikkasztás, amelyet a 
központi vásárcsarnok pőnztiruoka. Kaiser László köve
tett el. aki ez év elején 1.600,000.000 koronát sikkasztott a 
vásárcsarnok pénztárából. Kaiser ezt a nagy összeget a 
Perfekta Textil és Divatkcreskedelml Rt. Igazgatójának, 
Bárdos Endrének adta át azzal, hogy ezt a pénzt a veze
tése alatt álló részvénytársaságnál fektesse be. Amikor 
a Kaiser-félo sikkasztásra rájöttek, a rendőrség nemcsak 
a hűtlen pénztárnokot, hanem a Perfekta igazgatóját. 
Bárdos Endrét is letartóztatta, aki ellen orgazdaság, sik
kasztás és okirathamlsitás büntette elmén indult meg az 
eljárás. Ez a bűnügy még most is folyik és a tiszti 
ügyészség Budapest székesfőváros közönsége nevében, va
lamint a Gazdasági és Forgalmi Bank is bűnügyi. biztosi 
tási végrehajtást foganatosítottak, két milliárd kárösszeg 
erejéig a Perfekta Rt. ellen. E végrehajtás alkalmával 
bozárták a Perfekta három nagy üzletét, a Bethlen-utea 
10. szám alatt, a Baross-utea 54. szám alatt és a Kossuth 
Lajos-utca 20. szám alatt levő üzlethelyiségeit, mert az 
áruraktárt úgynevezett szoros zár alá vették. Azóta egy 
tiszti alügyész, mint zárgondnok kezeli a Perfokta bolt
jait. A főváros biztosítási végrehajtását azonban a fel
sőbb fórum megsemmisítette, amire a tiszti ügyészség 
Budapest székes főváros közönsége nevében csődöt kért a 
Perfekta ellen. De csődnyitási panaszt adott be ellőne 
Bdl'nt Gyula, a Perfekta másik igazgatója is. A törvény
szék előtt lefolyt tárgyalásra « fogházból vezették elő 
Bárdos Endre. Igazgatót, nkl azzal védekezett, hogy mind 
a két esödpanasz alaptalan. Azt elismerte, hogy Kaiser 
adott neki több mint l’ó milllárdot kölcsön, de a dolog 
természete szerint elhallgatta azt, hogy az a pénz sikkasz
tásból származik. Bálint Gyula igazgatótiüsát a fogház
ban levő Bárdos h csődtárgyaláson úgy állította be, hogy 
ez menekülni akur a siilyoiiö hajúról, azt hiszi, ha ő mint 
igazgató csődöt, kór, megmenekül a fizetési kötelezettsé
gek alól. A királyi törvényszék a Perfekta. igazgatójának 
védekezéséi, elutasította és szombaton a részvénytársaság 
ellen megnyitotta a csődöt.

Pénzének ellensége
ha nem vásárol junius 15-ig

fióküzleteiben
Caivin»iér (Kecskeméti-utca sarok) Vllf Rák6czl»ut 32

I. Mosódelént és kartont.....................  .. 12.000 kor.-ért
Mosópongyola creppet................. *...... *...... 12.000 „ „
Békebeli „SCHROLM* siffont és vásznat 16.000 n „

annak' hangsúlyozásával, hogy az „Az Újság" 
betiltásával, illetve a Somogyi—Bacsó-gyilkos
ság ügyével kapcsolatos kérdéseket teljes nyil
vánosság előtt kell megvitatni és a zárt ülés 
elrendelését ennek ellenére azért javasolják, 
mivel a szőnyegen forgó kérdéskomplexumot 
másféleképen nincs módjukban a Ház elé 
vinni. Előrelátható, hogy

a zárt ülés épp oly kevéssé fog viharos 
jelenetek nélkül véget érni, mint a későbbi 

napirendi vita,

amelynek során a baloldali ellenzék' javasolni 
fogja, tűzze a Ház napirendre Nagy Vince 
azon indítványának megokolását, hogy Be
niczky vallomásának fölülvizsgálására parla
menti bizottságot küldjenek ki.

— Beniczky Ödön védői nyilatkoznak a 
Beniczky ellen emelt vádakról. A Reggel 
munkatársa érdeklődött Beniczky Ödön védői
nél, dr. Zboray Miklós és dr. Vajda Ödön ügy
védeknél, hogy mi a védelem álláspontja a 
Beniczky ellen megindult bűnügyben. A védők 
fölfogása természetszerűleg az, hogy Beniczky 
előzetes letartóztatását nem tartják törvény
szerűnek. A sajtótörvény 50. §-a szerint — 
mondják a védők — sajtó utján elkövetett vét
ségek miatt előzetes letartóztatásnak vagy vizs
gálati fogságnak csak a külföldiek ellen van 
helye. A kormányzósértés vádjára vonatkozó
lag pedig kijelentik, hogy Beniczkyvei szem
ben ez a deliktnm egyáltalán nem'’ állapítható 
meg. Védencük a bíróság idézésére mint tanú 
jelent meg és kötelességszerüleg vallomást tett. 
Azt, hogy ebben a vallomásban valótlan adato
kat hordott össze, törvény szerint csak abban 
az ügyben lehet és szabad elbirálni, amelyik
ben a vallomás elhangzott. Bármit tartalmaz 
ez a vallomás, más hatóság c vallomás miatt 
Beniczkyt felelősségre nem vonhatja addig, 
amig a Somogyi—Bacsó-gyilkossági bünügy 
jogerős Ítéleti elbírálásban nem részesül. A 
vizsgálóbró a tiltott közlés vétségére vonat
kozó vád tekintetében a katonai bűnvádi 
pörrendtartásra hivatkozott, a védők szerint 
helytelenül, mert tudvalevő dolog, hogy Be
niczky nem katonai, hanem polgári egyén és 
vele szemben a katonai büntetőtörvénykönyvet 
alkalmazni nem lehet. Megengedik a védők, 
hogy a tiltott közlés vétségét Beniczky csak
ugyan elkövette, de e vétség miatt nem szabad, 
letartóztatni senkit, mert hiszen a törvény e 
cselekményre maximum három, hónapig ter
jedhető fogházbüntetést szab ki. Ebből nyil
vánvaló, hogy a büntetés előrelátható nagy
sága címén a szökés veszélyéről beszélni nem 
lehet. Ami már most a hivatali titok elárulá
sának vétségére vonatkozó vádat illeti, azt 
vitatják a védőügyvédek, hogy ez a cselek
mény sem áll meg, mert hiszen Beniczky Ödönt 
a hivatali titoktartás alól a kormányzó föl
mentette.

VALÓDI JOS8 OROSZLÁN VÉDJEGYŰ 
FEHÉR ÉS SZÍNES

FÉRFI INGEK
MÍG A KÉSZLET TART

GYÁRI ÁRBAN EL ADATNAK 
GRÜNWALD ÁRUHÁZBAN 

BUDAPEST V, MPOT-KÖRUT IS 
(SZEMERE-UTCA SAROK)

i i
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A Stlnnes-konszem válságát 
több vállalat föladásával akarják megoldani

Berlin, junius 6.
(A Reggel renttes tudósítójától.) Az a gazda

sági krizifi, amely világszerte alamossa a leg
nagyobb vállalatokat, a Stinnes-konszernt is 
alapjában renditette meg. Hogy a krízis be fog 
következni, ezt mindenki tudta, varta, csak a 
válság bekövetkezésének idejét tem tudták biz
tosan megállapítani. Hogy a Stinnes-konszern 
máig el tudta odázni a válság kitörését, ezt 
azzal magyarázzák, hogy a cég az infláció leg
súlyosabb napjaiban nem adott föl egyetlen 
vállalatot sem, hanem folyton újakat és újakat 
csatolt a régiekhez. A rossz márkát igy kon
zerválták Stinnesék. A bajt az okozta, hogy ide
jében nem hagytak föl ezzel a rendszerrel s 
nem igyekezték megszabadulni egyes vállala
toktól, hogy pénzre váltva a kisebb jelentő
ségű objektumokat, mozgó tőkéhez segítették 
volna magukat,

A tőke hiánya és a frankspekulációban 
szenvedett veszteségek rendítették meg n 

világhírű házat,
amelynek vagyonát Stinnes Hugó halálakor 
négyszázmillió aranymárkára becsülték. Hoz
zájárult a válság kirobbanásához a Stinnes- 
családban kitört viszálykodás, amely végre is 
szükségessé tette, hogy Stinnes özvegye, aki 
most egyedüli birtokosa a mühlheimi Stinnes 
Hugó cégnek, haza hívja az ifjabb Stinnes 
Hugót Hamburgból, ahol ez a tengerentúli ha
józási vállalatot Vezette. A mühlheimi válla
latot most egy ifjú Hugó irányítja.' Bátyja, 
Stinnes Ödön dr. teljesen kivált a cégből, mert 
nem méltányolták azt a követelését, hogy bizo
nyos müveket, amelyek a régi Stinncs-vagyon- 
hoz tartoztak, neki engedjenek át. Azokat a 
müveket, amelyek ezelőtt az ő kezelésére vol
tak bízva, különválasztották a törzscégtől. Ezek 
közé tartoznak a „Nordstern“ biztosit óintézet 
vállalatai, az Egyesült Aga-müvek, a Német- 

— Thomas Mann önmagáról. Münchenből 
táviratozzak A Reggel-n&k: Szombat este ün
nepelték a régi városháza históriai jelentőségű 
csarnokában Thomas Mann születésének ötve
nedik évfordulóját. A diszlakomán fölszólalt 
maga az iró is és a következőket mondotta 
önmagáról:

— Ez az ünnepség se hozza meg számomra 
azt, hogy elégedett legyek magammal és mü
veimmel. Amennyire töredékesnek érzem mü
veimet, épp annyira érzem annak a boldog
ságát, hogy egy nagy kulturnemzethez tarto
zom és ennek a kulturnemzetnek a nyelvén 
megnyilatkozhatom. További alkotásaimban is 
a művészetet és nem a misztériumot akarom 
szolgálni.

. — A Kovács te Társa mnlomóp Ítészét! te gépgyár rt.
egyezségi ügyo. Szombaton tartották meg a Kovács és 
Társa malomépifósi ós gépgyár rt. kónyszcrcgycz.ségi 
ügyében a budapesti kir. törvényszéknél az érdemleges 
tárgyalást. A bírósági könyvszakértő és a vngyonföliiigyclő 
jelentései beigazolván, liogy a vállalat mérlege tulajdon
képen aktív, csupán a vagyonrészek linmobilitása okozta 
a fizetési nehézségeket, a hitelezők egyhangúlag elfogadtuk 
a cég egyezségi ajánlatait, amely szerint töke, kamat és 
költségtnrtozását 100%-ban fogja a 15.700:925. M. E. számú 
rendeletben irt határidőben kiegyenlíteni.

— Egy kerékpáros elgázolt egy 70 éves 
öreg urat. Vasárnap délután a Hunyadi-utca 
10. számú ház előtt egy kerékpáros elütötte 
Grünwald Illés 70 éves magánzót. Az öreg 
urat súlyos láb- és kartöréssel a Telepy-utcai 
kórházba szállították. A kerékpáros az el
gázolt idős férfinek nem nyújtott segítséget, 
hanem gyorsan elmenekült. A rendőrség 
keresi.

— Fölrobbant bcnzlnlámpa. A Práter utca 19. számú 
házban Farkas József kovácssegéd vasat forrasztott, ame
lyet bonzinlámpával fújtatott. A bcnzlnlámpa hirtelen 
fölrobbant és szilánkjai megsebesítették Farkas Józsefet, 
akit a mentők súlyos sérülésekkel a Rókus-kórházba 
szállítottak,

— Komoly zavargások Szamosz szigetén. 
Athénből jelentik: Szamosz szigetén eddig is
meretlen okból zavargás tört ki. Torpedóhajó
kon csapatosztagokat küldtek ki, hogy a ren
det helyreállítsák.

— Könyv n kereskedői mérleg helyreállításáról. Dr. 
Szondo Péter Pál budapesti ijgyvéd rövid és magvas 
összefoglalást szerkesztett a kereskedői mérlog helyre
állításáról. A füzetben pontos és világos magyarázótok 
között megtalálja minden kereskedő, hogy milyen módon 
tehet mindonbon eleget a kereskedői mérlegről szóló ren
delet követelményeinek. A rendkívül érthotőcn összeállí
tott füzet nem csupán a rendelet teljes szövegét, hanem 
a rendelet minden egyes szakaszának részletes és toljcH 
magyarázatát tartalmazza, úgy hogy c könyvecske segé
lyével minden kereskedő szakértő segítsége nélkül Is el
készítheti mérlegét.

AMATŐR FÉNYKÉPEZŐK
legelőnyösebben vásárolhatnak

MAGYAR FGTÖSiPAR, Király-utca 69.
Képes árjegyzék bérmentvo.

Vasúti Reklclmtár saság és nióff több inas vál
lalat, amelyekre Stinnes Ödönnek immár 
semmi befolyása ninos.

A munkaterület teljes különválasztása a 
törzscég és Stinnes Ödön között azért lett szük
séges. mert a két testvérnek más és más a föl
fogása az üzletvezetésről és a 3bvo tervekről. 
A mühlhefmi Stinnes-'ház

veszélyeztetve látva fejlődését, ha Stinnes 
Ödön fölfogása érvényesül

s ezért határozta el, hogy megszabadítja magát 
eddigi vezetőjétől. Ez a változás megnyugtatta 
a bankokat, amelyek azt a meggyőződést sze
rezték, hogy a Stinnes Hugó cég a regi meder
ben folytatja üzleteit. A bankok éppen ezért 
föntartják további összeköttetéseiket a muhl- 
heimi Stinnes Hugó törzscéggel. A cég felelős 
vezetője a vezetés átvételeikor

bizonyságot szerzett arról, hogy a törzscég 
fizetőképessége a jövőre nézve biztosítva 
van és erre vonatkozóan gondoskodtak is 

olyirányu intézkedésekről.
A fizetőképesség biztosítására irányuló törek
véseikkel magyarázható, hogy az ifjú Stinnes 
Hugó azzal a gondolattal foglalkozik, hogy

föladja azokat a vállalatokat, amelyek 
nem tartoznak a törzscéghez.

Az ifjú Stinncst ebben a törekvésében is tá
mogatni akarják a bankok. A vállalatoknak 
ez a szoros egybefoglalása kedvezően befolyá
solja majd az organikus összefüggés helyre
állását, amelyet a német gazdasági élet kedve
zőtlen helyzete múlhatatlanul követel. Ezek a 
változások Stinnes Ödön ellenállása miatt nem 
voltak már korábban megvalósíthatók, de 
most, hogy Stinnes Ödön kivált a cégből, sza
bad lett az ut a gyógyulás felé.

» . .......... ■

— Elharapott és lenyelt szavak a bíróság 
asztalán. A „Magyar Távirati Iroda" nyomdá
jában készül a ..Nemzeti Élet" című politikai 
hetilap, amelynek a felelős szerkesztője Buda
vári László. Szorgalmasan dolgozik ebben az 
újságban Lénával István nemzxitgüylési kép
viselő is. A lap 192<3 szeptember 2-án is meg
jelent számában Lendvai István „Ceglédi in
duló** elmen verset irt, amely miatt bűnügyi 
eljárás indult meg ellene. A vers igy kezdődik:

„üsd a szemtelen ......... kai.
Kik hazánkat tönkre tették.
Mert ez a bitang ......... had.
Ez a legnagyobb ellenség."

’A királyi ügyészség a lefolytatott nyomozás 
során megállapította, hogy ott, ahol Lendvai 
elharapta. a soruk végét, ahol lenyelte a szava
kat, mindig azt akarta Írni, hogy zsidó. A vers
nek a tartalma egyetemes hatásában és célzata 
szerint, alkalmas a gyűlölet fölkeltésére és a 
vádhatóság ezért Lendvai Istvánt a zsidó hit- 
felekezet ellen sajtó utján elkövetett izgatás 
büntette címén fogta vádba. A budapesti bün- 
tetőtörvényszék Törc/cv-tanácsa c hó 10-én, 
szerdán tartja meg Lendvai pőrében a nyilvá
nos főtárgyalást.

— Vasárnapi öngyilkosságok. Hón János 22 éves bádo
gossegéd az összekötő vasúti hídról a Dunába ugrott. 
A közelben levő hajósok csónakba ugrottak és kimentet
ték a fiatalembert, akit a mentők a Rókus-kórházba 
szállítottak. Bán János szerelmi bánatában kísérelte meg 
az öngyilkosságot. — Ilódossy Irén 29 éves háztartásbeli 
nő a Gólya-utca 27. számú házban lugkőoldatot ivott. 
A mentők beszállították a Rókus-kórházba, ahol el
mondotta, hogy tettét szerelmi bánatában követő el.«

— A villamos alá szaladt egy kisfiú. Az Üilői-uton a 
45-ös villamos elütötte Nyíri Ferenc 7 éves kisfiút, akit 
súlyos sérülésükkel beszállítottak az I. számú sebészeti 
klinikára, ahol csakhamar meghalt. A villamoskocsi 
vezetőjét előállították a főkapitányságra, do azután el
bocsátották, mert a tanúvallomásokból megállapították, 
hogy csöngetett, de. a kisfiú ijedtében nekiszaladt a 
kocsinak.

— Dr. Ormoy Pál 
Korytnicáu megkezdte.

korytnkal fürdő orvosa rendelését

István-uti Sanalorium, Etedapest
VII. kér., István-ut és Hungária-körtit sarok
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— Egy pohár tiszta vizet kérünk. Mennyi 
gyönyörű terv! Az ember fantáziája elfárad, ha 
lépésről-lépésre követi azokat az álmokat, ame
lyeket Budapest újjáépítéséről, talpraállitásá- 
ról, régi szépségének visszavarázslásáról szö
vögetnek a városháiza tanácstermében. Lesz 
idegen forgalmunk, pormentesitik az utakat, 
bcfási'tjúk a tereket, botanikus kertet létesíte
nek, kiépítik a dunai kikötőt, tökéletesítik a 
közlekedést, lekötik a rákosi portengert Mennyi 
erő, mennyi akarás! Az ember szive megtelnék 
a boldogságtól, ha valami nem vigyorogna ki
ábrándultán a szeme közó. Négy hét óta nem 
tudnak egy pohár tiszta vízhez juttatni bennün
ket s ők akarják Budapestet a boldogok orszá
gává kiépíteni. Egy pohár tiszte vizet kérünk 
s ők gigantikus terveket vágnak a fejünkhöz. 
Egy uj Budapestet akarnak elővarázsolni s 
nőm tudnak egy kis piszkot kihalászni a víz
vezetéki csövekből. Vizet, tiszta vizet altarunk 
és ezt se kaphatjuk meg tőlük. Azt felelik, hogy 
ez a szennyes, undort keltő víz nem árt az 
egészségnek. igyuk hát bátran és nyugodtan. 
Bocsánat, de az Ízlés is valami, nemcsak az 
ogészség s ami belerúg az ízlésünkbe, nem tehet 
jót az egészségünknek se.

— Léderer Gusztáváé bűnügyét Juliim első felében tár
gyalja a blrósóg. Megírta A Heggel, hogy a gyilkossággal 
vádolt Léderer Gusztáváé az ügyészség vádiratával szem
ben kifogásokat, adott be ós igy bünpörében az iratokat 
a bejelentett kifogások olbirálásn végett a büntetőtörvény
szék vádtanácsához főtték át. Értesülésünk szerint ebbei: 
a bűnügyben soronkivill tűzték ki a tárgyalást. Lódercrné 
kifogásai fölött a vádtanács zárt tárgyaláson e hó 15-én 
dönt ós mivel a törvény a vádhatározattal szemben nem 
enged semmiféle jogorvoslatot, az összes iratokat haladék
talanul útteszik a büntetőtörvényszék elnökségéhez, ahol 
kijelölik azt az itélőtanácsot, amely Lédcrernő fölött 
Ítélkezni fog. lilőroláthatólag július első felében tartják, 
meg a nyilvános főtárgyaiéit és minden vaUósziuiisóg 
szerint kihallgatják a haldlraitélt Léderer Gusztáv fő
hadnagyot is, akinek a kegyolmezúsi ügye akkorra még 
olintézóst aligha nyerhet. A főtárgyalóénak nz lesz a leg
nagyobb szenzációja, amikor majd a haldlraitélt főhad
nagyot szembesíteni fogják a feleségével.

— Hétfőn befejezik a választójogi javaslat 
általános vitáját. A nemzetgyűlés hétfőn dél
előtt folytatja a választójogi törvényjavaslat 
tárgyalását és bár zárt ülésre is vau kilátói;, 
kormánypárti körökben bizonyosra veszik, 
hogy az általános vita hétfőn, de legkésőbb 
kedden föltétlenül befejeződik. A vita során 
elhangzott felszólalásokra előbb Puky Endre 
előadó, majd Rakovszky Iván belügyminisz
ter fog részletesen reflektálni. Arra, vonatko
zóan, hogy a részletes vitában van-e kilátás 
a törvény javaslat lényegesebb módosításaira, 
Puky előadó a következőket mondotta A Reg
gel munkatársán ak:

— Véleményem szerint olyan módosításra — és ide 
tartozik az öt ipari vdlastfólterülcl titkos szavazati jo
gára vonatkozó kívánság is —, amoly az uj választójog 
alnpelveivel ollenkezik, aligha kerülhet a sor. Az alap- 
princípiumokkal összeegyeztethető ós életrevalónak látszó 
javaslatok honorálása olől azonban nem fogunk elzár
kózni. Hu a részletes vita az általános tárgyaláshoz ha
sonló széles mederben fog folyni, akkor legalább két- 
három hétre lesz szükség ahhoz, hogy a választójogi 
törvényjavaslat tető alá kerüljön. Ezek után valósi mii 
az, hogy a nyári szünet olőft mór csak az indemnitási 
javaslatot tárgyalja lo a Ház és a felsőházi javaslat 
vitája őszre marad. Döntés azonban erro vonatkozóan 
csak a miniszterelnök hazaérkezése után történik.

— Végzetes amerikai párbaj Dunapentelén. 
Du napon te léről jelentik A Reggel-nők, hogy 
Goldberger Sándor 20 éves magántisztviselő 
öngy i 1 kossági szán dókból szu bli mátpaszti 1 lát 
vett be. Noha az előhívott orvosok azonnal 
gyomormosást alkalmaztok, a méregből már 
oly nagy mennyiség szívódott föl. hogy az ön
gyilkos állapota reménytelen. Tettének okát 
neui akarja elárulni. Mivel amerikai párbaj 
gyanúja forog fönn, a csendőrség a nyomozást 
megl ndi tóttá.

— Fölborult egy teherautó. Vasárnap délután 6iilyos 
autószerencsétlenség történt a Fohórvári-ulon. Farkas 
János tej kereskedő és Falér Jenő nevű alkalmazottja 
Kaposvárról teherautón jöttek Budapestre. A Fehérvári- 
ut Itt), számú ház előtt az. autó hátsó kereke dofektet 
kapott, a kocsi fölkerült, összetört és maga alá temeti* 
utasait, akiket a mentők részesítettek első sogits'glicn,

— Orosz kezek készítették elő a sanghai za
vargásokat. Londonból jelentik A Reggel
nek.-. Sanghajban megszűnt az általános sztrájk 
ós, úgy latszik, hogy a nyugalom hamarosan 
helyreáll. A hatalmak jegyzéke megnyug
tatóan hatolt a közvéleményre éw az sem té
vesztette el hatását, hogy újabb 4000 tengerészt 
szállítottak partra. A vizsgálatok megállapí
tották, hogy a zavargásokat gondosan előkészí
tették. Kiderült az is, hogy a zavargásokban 
erősen érvényesült az orosz befolyás. Ezzel 
magyarázható hogy az orosz konzul állandó 
megfigyelés álalt áll. Az idegenek védőimére 
tott intézkedéseket újabbakkal egészítették ki.

MICHELIN PNEU
(GYÁRI RAKTÁR) AUTÖFÖLSZERELÉREK

TELEFON 21—37
NAOY JÖZSEr
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— El a Körűiről! A Royal-Orfeum színpadán 
elseje óta az Apolló-Szinház vendégszerepel. 
Ki törődik vole, amikor országos, közérdekű 
események kritikájára sincsen helyi Ha a kör
úti szép színház jai’insl műsora csak közepes, 
Ízetlen, nivótlan volna, néhány jó művésszel, 
rossz müsorralí Betévedtünk, végignéztük és 
émelyegve távoztunk. Ennyi trágárságot, ilyen 
undorító beszédet, ehhez fogható megfeledke- 
zcst még soha senki sem merészelt a Körúton. 
Talán a külvárosban, a Tisza Kálmán-tér mel
lékutcáiban vagy a Liget sötétebb réezeln le
hetséges ilyen produkció, do a Körúton... ilyen 
mélyre mégsem züllött ez a szerencsétlen vá
ros. Valami elrontott, förtelmes, visszataszító 
nyelven beszélnek itt, amely se nem a békebeli 
tolvajnyelv, sem a pesti zsargon, hanem, 
amely kizárólag az Apolló-Szinház stílusa; egy 
stílus, amely rendőrért kiált, egy stílus, amely 
kihívja a hatósági beavatkozást az ízlés, a 
magyar nyelv és a magyar szeméremérzet ne
vében. igazán sajnáljuk azt, a néhány tehetsé
ges színészt és színésznőt, akik ebbe a társa
ságba „sodródtak". A vállalkozó, az igazgató, 
a rendező, a kupié- és darab-„iró“ vállalkozzék, 
igazgasson, rendezzen és kuplézzon a sikáto
rokban, de a Körúton nincs helyük, onnan mi
nél előbb kikeli telepi leni őket s azután sürgő
sen fertőtleníteni a Royal-Orfeumot is. Mert ez 
a stílus ragadós, mint a náthaláz. Az is meg
kapja, aki az epidémiának hajlékot ad.

—. Súlyos börtön büntetést kaptak n spanyol diktátor 
elleni összeesküvés részesei. Parisból Jolontlk: A Primo 
de Rivera elleni összoosltiivés fő értelmi szerzőinek pőré
ben meghozták nz itélotet. összeesküvőt 20 éri bör
tönre, kettőt pocii a kisebb büntetésekre Ítéltek.

— Ripka Ferenc sajtópanasza. Egy képes 
folyóirat hosszabb dicsérő közleményt irt dr. 
Ripka Ferencről abból az alkalomból, hogy a 
főváros élére kormánybiztosként kinevezték. E 
dicsérő cikkre válaszul Németh Imre a „Szó- 
zaí“-ban „Ripka a kontinentális piacon" címen 
meglehetős erős kitételekkel megtűzdelt cikket 
irt, A cikk ilyeneket mond: „Nagy Ripkánk 
monumentális feje nem is gáz, de vízmű, vagy 
hájközponti vezérigazgatóságot sejt let.“ A kor
mánybiztos sajtópert, indított nyomtatvány ut
ján elkövetett becsületsértés vétsége óimén és 
a királyi ügyészség kö.zérdekből .vállalta a vád 
képviseletét. A sajtópört c héten tárgyalja le 
a budapesti törvényszék.

— A ’.ékéKCsnbal Tevnn-könyvkladó cé/r szerződőit kötött 
Krúdy Gyulával önszogyiijtött miivel kiadására. A mai 
silány könyvkiadási viszonyok között érdekes hirt hallot
tunk a napokban. A békéscsabai híres Tcvan-cég, amely 
bibliofll-könyvkiudásaívnl tette magát ncvozotessó a ma
gyar. jrpdnlombaa: szerződést kötött Krúdy tíyuldval 
összcfniiijlötl müveinek uj és részben mdsodik kiaddsdra. 
A nevezetes vidéki nyomda- és kiadóvállallat szerződése a 
mai napokban, amikor a budnposli könyvkiadók mereven 
elzárkóznak az irók könyveinek kiadása elől: érthető föl- 
tiinést keltett. A magyar irodalmi viszonyok megváltozását 
jelenti a hírneves Tcvan-cég nem Qsckély vállalkozása.

— A szegedi egyetemi ifjúság hűségnyilatko
zata. Szegedről táviratozzak: Ma délelőtt Vall 
órakor a szegedi egyetemi ifjúság mintegy 
2000 főből álló csoportja u városháza elé vo
nult, almi dr. Aigner Károly főispán élőit, a 
kormányzó iránti törhetetlen hűségűket fejez
ték ki. A főispán az ifjúságot lelkes szavakkal 
üdvözölte és megígérte, hogy hódoló ti.vteletü- 
ket a kormányzóhoz tov.úbmlani fogja.

— Tizenhat kommunista vádlott megszökött 
Bukarestből. A. Reggelnek távira'ózzák Buka
restből: A katonai bíróság szombatra tűzte a 
kommunisták pőrének tárgyalását. Amikor a 
vádlottakat u bíróság elé vezették, kiderült, 
hogy 16 kommunista hiányzik. Megállapítot
ták, hogy 16 vádlott megszökött. N szökést az 
(SPgitctto elő, hogy a katonai bíróság szabad
lábra helyezte a vádlottakat, akik közvetlenül 
a tárgyalás előtt, fényes nappal hagyták el a 
várost. A rendőrség azt hiszi, hogy a szökevé
nyek máig nem hagyták el az országot és min
den intézkedést megtett a kézrekeritésiikre. 
Hogy u többi vádlott szökését megakadályoz
zák, valamennyit letartóztatták.

AZ ANGOL-PARK

aReccel________________ ________________ 9

MegmartÁk az oroszlánok 
Fortuniót és Schneider kapitányt 

5)Blutnummert“ kívánnak a cirkuszigazgatók — Párisba utazott 
a sebesült Fórt un ló és Budapesten hagyta orosziónjait

, (A Reggel tudósítójától.) Két világhírű orosz- 
lánszeliditő produkálta magát Budapesten az 
utóbbi időkben és most rövidesen

mind a kettő szerencsétlenül járt.
Az egyik Schneider kapitány, aki negyven sze
líd oroszlánjával ejtette bámulatba a budapesti 
közönséget; maga nevelte oroszlánjait, amelyek 
nagyrésze már az ő vasketreceiben született,* 
úgy járkált közöttük, mintha a világ legártat
lanabb macskái lennének. A másik Budapesten 
szereplő oroszlánszeliditő a francia Fortunió, 
aki most kezdte nálunk produkcióit Ez a fran
cia Schneider kapitány ellentéte, ő nem „szeli- 
ditette" oroszlánjait, ellenkezőéin: — „dühí
tette". Bement a ketrecbe, mezítelen testtel, 
csak egy kis párducbőrt csavart maga köré és 
korbáccsal, hegyes vasbottal verte, döfte, düliL 
tette a szegény fenevadakat, amelyekből vér
fagyasztó vakmerőséggel provokálta ki a ret
tentő rohamokat, hogy az utolsó szempillantás
ban elhárítsa a rávicsorgó halálveszedelmet.

Ezt a vakmerőséget a publikum hátborzonga
tóbbnak tartja, mint, Schneider kapitány ját
szadozását a negyven oroszlánnal, de C'cleszte 
mester, a budapesti úllatkert oroszlánápolója, 
aki szakértő ebben a kérdésben és aki a két 
domptőr állandó csodáló ja volt, fejét rázta és 
azt, mondotta:

az oroszlánokban éppen úgy nem lehet 
bízni mint a nőkben,

amelyikről azt hiszem, hogy a. legszelídebb, 
éppen az ejthet halálos sebet a szivemen. 
Egyébként, Celcszte mester, akárcsak a költők, 
aforizmát is tud erre a mesterségre:

— Az oroszlánszeliditőnek — mondotta — 
mindig nyugodlvak kell lennie, de sohasem le
het nyugodt.

Celcszte már le is vonta,a konzekvenciákat. 
Amíg régebben délutánonként bement az állat
kerti oroszlánok közé, leült, egy fatönkre és 
magához édesgette a vadállatokat, amelyeket 
gyöngéi! kezeskei fésülgetett. — most ,már 
sohase megy l>e a ketrecbe, amióta három évvel 
ezelőtt Olmfölvételeket készítettek a pesti orosz
lánokkal és eközben egy emberalaku bábut 
doblak be közéjük, amelyben belül vér volt, és 
amelyet a film szövege szerint, szét, kellett 
tépnök. Az instrukciónak híven eleget'tettek a 
vadak, széttépték a bábut,

mii vérét gyönyörrel nyaldosták — de Ce- 
leszte azét,-, nem fésüli sörényüket.

Sohnoider kapitány nem hitt a vérszag me-
.........mi* iniii>MiiÉiirni>ifiMim

-—A demokrata párt törvénytervezete a lakás- 
kérdés megoldására. Még nem indult, meg a 
munka az. uj városházán, de az egyes pártokat, 
elsősorban a Demokratikus Biokot. már élén
ken foglalkoztatja az uj munkarend. Frcund 
Dezső és Zsombor Géza bizottsági tagok kész 
törvény tervezel tel lépnek a demokrata párt 
községi frakciójának legközelebbi alakuló ülése 
elé. A törvénytervezet a főváros legégetőbb 
problémájának, a lakáskérdésuek megoldásá
val foglalkozik és azokat, a módozatokat jelöli 
meg, amelyek az építkezés megindítását lehe
tővé teszik. A törvénytervezet elsősorban azok
nak a rendeletiknek a hatályon kívül helye
zését javasolja, amelyek a gazdasági helyzet 
megváltozása folytán elavultak és az építke
zést hátráltatják. Követelik a főváros üres tel
keinek a parcellázását a kisexisztenciák kö
zölt, a fölösleges kaszárnyáknak és egyéb köz
épületeknek bérházakká való átalakítását, az 
építkezni akarók állami támogatását. A demo
krata párt- ezt a 'törvénytervezetei, esetleges 
módcsitáAokkal és változtatásokkal, az nj tör
vényhatósági bizottság elé fogja terjeszteni. 

törvénytervezet elfogadása esetén természe
tesen nemcsak a lakáskérdésnek, hanem a 
munkanélküliség egyre égetőirb problémájának 
megoldásához is közelebb jülnénk egv lépés
sel.

séjében és azután is bejárt oroszlánjaihoz, mi
után egyik, a hírhedt Európa a római cirkusz
ban a „Quo vadis" fi lm föl vételei közben átha
rapta torkát egy öreg statisztának. Hangoz
tatta, hogy ez csak azért történhetett, mert, az 
öreg színész megijedt és futni kezdett az orosz
lán elöl. Most aztán Schneider kapitányt is el
érte a dopiplőrök végzete. A napokban érke
zett haza Celeszte mester a berlini llagenbeck- 
t-ől, ott érte az a hir, hogy

Schneider kapitányra, aki most Hollandiá
ban van, rárontott egy négyéves hiinorosz- 

Ián és három bordáját kitépte.
Schneidert sikerült élve kimenteni az orosz
lán karmai közül, de súlyos sebével élet-halál 
között lebeg. Alig újságolta el ezt a hirt Ce
leszte mester a budapesti artisták kötött, egy 
másik tragikus hir is érkezett a pesti cirkusz
hoz: Illeneb-ei, aki szintén járt itt oroszlánjai
val, egy romániai cirkuszban medvéi szétlép
ték. Talán ezek a hírek hatottak Fortunióra, 
aki a legutóbbi napokig szerepelt

a Beketow-eirkuszban és talán trém ázott; 
előadás közben az egyik földühitett orosz
lán elől nem tudott kitérni s a vadállat vé- 

gighasitotta meztelen jobbkarját.
Vérző karral tovább folytatta a produkciót, de 
másnap már nem vett részt az előadáson. For- 
tunio feleségével és leányával elutazott Pa
risba, oroszlánjait pedig egyelőre itthagyta 
Budapesten, ahol az ál.latkert egy elkerített 
udvarában helyezte cl ketrecüket

— Régebben — mondotta elutazása előtt — 
én is „szelídítettem" oroszlánjaimat, szelidi- 
lési produkciókat végeztem velük, de ez már 
nem nagyon vonzotta a közönséget és egyszerre 
csak már nem is kaptam szerződést, a cirkusz
igazgatók azt mondták, hogy „Blutnummer" 
kell,

olyat csináljak, ami vérfagyasztó.
Élni kell, nagy rezsivel dolgozom, igy elszán
tam magamat, hogy ezentúl nem szelid'tem, 
hanem dühítem oroszlánjaimat. Ez vonz is, 
egymásután kapom az ajánlatokat. Elmondta 
níeg az elszánt francia, hogy nagyon jól tudja, 
az emberek ma. sokkal inkább szadisták, mint 
régebben voltak. A publikum legártatlanabb ja 
is Utókban arra vágyik a vérfagyasztó mutat
vány alatt, hogy talán éppen akkor tépik szét 
a szcliditőt az oroszlánok, amikor ő is lát
hatja... Ez majdnem úgy hangzik’, mintha 
nem is az oroszlán lenne a legfélelmetesebb 
lény a cirkuszban,

iMmnirnriraii------  ----------—

árkedvezmény!
Az előrehaladt idény miatt 

raktáron lévő 

női és féríi- 
szöveteink árát

leszállítottuk

Autöhuszk&ztekedés z á r 6 r& 3 g!

NAGYOBBITOTT GRAKD C AFE-RESTAURANT
i-a.«n» ■*» naponta obIo 1411 

órától záróráig 

csak a közönség táncol 
Pnndnn Horváth Feri muzsikál PALACKTKJI

V;

»ás paplanok iélton!
Hibás és kiselejtezett paplanok 200.000 K-tóJ 
Gyönyörű virágos hibás paplan 309.000 K-tol 

följebb árusittatnak, mig a készlet tart.
SÁHBDB „IDEÁM" PAPLAN6YÁR
IV. Kainmenn^yor wéroiy-utrn i, KQzu. városháza

és az összes tejtermékek friss 
ál 1 ap o t b an egész napon át 

kaphatók a
BUDAPESTI KÖZPONTI ÉS
ÁLTALÁNOS TEJCSAftNOKOK

fiókjaiban.

Mosóáruk és selyem
különlegességek nagy 

választékban
*

Htntótt “ Halász 
szövet-, selyem- és mosóárukülön- 

legességek üzlete
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Látogatás Kyörgy király 60. születés
napján a londoni diplomaták klubjában 
London káprázatos katonai pompával ünnepelte a királyt és ven

dégét, Foche
Londont junius 3.

(A Reggel kiküldött munkatársától.) Ra
gyogó verőfényben fürdik London György 
király 60. születése napján. A katonai díszszem
lén aranyba, bíborba öltözött, ezüstpáncélos lo- 
vastestőrség, festői egyenruháju skót, ír és wa
lesi gárdaozredck és a lovaszenckar középkori 
pompája... Ragyogó ércfallá merevednek . a 
sorok: az ir gárda marsalluni formásában, gyö
nyörű lovon léptek el a csapatok előtt a király, 
jobbján a connaugthi herceg, balján Foch 
tábornagy, a franciák „grand maréchar-ju. 
Minden szemet megfog az ősz tábornagy éles 
profilja és a tömeg melegen fogadja az angol 
király vendegét. Utánuk léptet a káprázatos 
kiséret: a király két fia, a magas udvari méltó
ságok, a királyi vezérkar. Jó tíz percig tart 
amíg végigjárják a kivonult csapatok front
ját, azután fölállanak, elől megint a király, a 
connaugthi herceg és Foch tábornagy, az ezre- 
dek pedig lehajtott zászlókkal, diszlépésben, 
zeneszóval vonulnak el a Britt Birodalom ura 
előtt.

Vége a katonai parádénak, megdördülnek a 
Hyde Park ágyúi,

London ünnepli királyát,
a király pedig leszállva a lóról, karon fogja 
Foch tábornagyot és a két fényes ruhájú ka
tona mint két jóbarát vonul cl a lelkesedő tö
meg sorfala közölt. Délben ünnepi déjeuner az 
udvarnál Foch tábornagy tiszteletére,

ás angol király a „grand maréchal“4 ün
nepli.

És este diszebéd a Buckingham Palacban, ahol 
ott van mindenki, akinek köze vau az angol 
közélethez, tudományhoz, művészethez és ott 
vannak ap összes külföldi diplomaták — barát 
és volt ellenség egyformán, ügy 11 óra felé 
megélénkül a londoni diplomácia legelőkelőbb 
találkozóhelye: a St. James Clubb, a királyi 
diszebédről idejönnek a külföldi diplomaták 
fékét ózni.

XVI. Lajos korabeli kétemeletes palota az 
előkelő Picadillyn a St. James-parkkal szem
ben. A bejáratnál fényes portásfülke, a boy 
átnyújtja az érkező tagnak a klubba címezett 
leveleit és már bent is vagy a hallban. Hatal
miig bőrfotelban ülnek a tagok vagy kis 
kört képezve, beszélgetnek. A hall mellett az 
olvasóterem, százféle angol és külföldi lap

Az illavai éhségsztrájk egy résztvevője kétszáz 
vizsgálati fogoly háromhetes éhségsztrájkjáről

Bukarest, junius 6.
(A Reggel tudósitójától.) A bukaresti tör

vényszék a napokban tárgyalta azt nagy kom
munista bünpört, amelynek több száz vádlottja 
volt s amely pör kapcsán az ártatlanok százai, 
különösen magyarok, voltak letartóztatásban. 
A tárgyalás kínos szenzációja volt, hogy

a vádlottak nagy részét hordágyon hozták 
a tárgyalásra a rabkórházból, ahová az 
illavai (.jilavai) éhségsztrájk miatt körüliek.

Az illavai hírhedt fegyházban ugyanis, ahová 
letartóztatásuk után vitték őket, hosszú id \- 
senkisem törődött velük és csa/c éhségsztrájk 
rendezésével tudták kiforszirozni, hogy ügyü
ket vizsgálat alá vegyék és kitűzzék a tárgya
lást. Amint a vizsgálóbíró foglalkozni kezdett 
velük, a foglyok nagy részének ártatlansága 
nyomban kiderült, ezeket azonnal el is bocsá
totta. A kiszabadultak közül Ullmann Sándor 
nagyváradi lakos, akinek ártatlansága szintén 
kiderült, a háromhetes éhségsztrájkról a követ
kezőket mondotta:

— Négyszázan voltunk, amikor letartóztatlak 
bennünket, de csak 200-an kerültünk Jihváru. 
Várszorü építmény ez, ide csak a politikai 
foglyokat zárják Kémek, kommu listák van
nak itt vizsgálati fogságban. Egy-egy börtön
helyiségben 10^-14 fogoly van. A bánásmód 
tűrhető volt, bár egy ideig csak málékenyeret 
ettünk. Később, a vizsgálóbíró engedélyével, 
eg.v nemzetközi segélyakció gondoskodott élel
mezésünkről, ekkor már evőeszközöket is kap
tunk és jobb táplálékot. Miután ügyünkkel 
senki sem törődött és kihallgatásunk’folyton 
halasztást szenvedett, éhség sztrájkot rendez
tünk. Ez abban állott, hogy

semmit sem ettünk.
íJ.n. í'^inte vizet sem ittam, de ez mérhetetlen 
fájdalmakat, okoz, amidőn a böjtölő újra hozzá
kezd a vízivé shoz. Az első éhségsztrájkra meg
jelent a vizsgálóbíró, kihallgatott néhány fog
lyot és nyomban szabadon is bocsátotta őket,

tábornagyot
garmadában az asztalokon. rA falakon sok
százmillió font értékű Reynolds, Lawrence, 
Gainsborough festmény. Az I. emeletre pom
pás márványléposő vezet, itt vannak a dining- 
roomok. Két kisebb, hófehér étterem a tagok
nak és egy világhíres freskókkal díszített ét
téréin a vendégeknek. Itt vannak a kartya- 
szobák, ahol

főleg bridget játszanak,
a billiárdtermek, a dohányzószobák. A II. eme
leten vendégszobák és a klub bentlakó tagjai
nak szobái. , '

Ma különben fejedelmi vendége van a klub
nak. A St. James elnöke, viscount Lascelles, 
az angol király veje, akiről pár héttel ezelőtt 
tévedés folytán az a hir terjedt el a kontinen
sen, hogy öngyilkosságot követelt el. az udvari 
vacsora után elnézett a klubjába. A hallban ül 
Irakban, 40—50 év körüli, magas, karcsú férfiú, 
az arca veres, mintha a tenger sós vize csípte 
volna ki, a haja és nagy franciás bajusza vere- 
seeszőke, 3—4 klubtag áll körülötte, a ricli- 
niondi 1 ókiáiUtasról beszélgetnek. A társaság 
egy tagját ismered, közéjük állsz, résztveszel 
a beszélgetésben és a következő percben bará
tod, akinek a vendége vagy, már be is mutat.

A király vejc csak annyit mond, Lascelles, 
kedvesen mosolyog és tovább folyik a beszél
getés, most már a Derbyről, Mr. Morrisnak,, a 
dúsgazdag shangaii kereskedőnek szerencséjé
ről, aki Manna lovával megnyerte a Derbyt és

több mint félmillió angol fontot nyert 
Ep'somban.

Közben egyre érkeznek a tagok, diplomaták, 
akik a király vacsorájáról jönnek, cifra, 
arany-oziistsujtásos követi díszruhában. Ren
geteg a frakk, sok a szmoking, a legtöbb esté- 
lyiruhás gavallér gomblyukában fehér rózsa 
vagy szegfű. Tizenkét óra felé kiürülnek a 
pompás termek, a tagok sietnek hazafelé. Lon
donban éjfélkor megszűnik az élet, kiürülnek 
az utcák és negyedórákon keresztül senkit 
sem látni, a rendőrőrjáratokon kívül.

Viscount Lascelles is indul már, fölemelke
dik a fotőjből, kezet fog a körülötte állókkal: 
a kapu előtt fényesen kivilágított angol 
Daimler-kocsi várja és a legirigyeltebb angol 
ember, a király veje, elrobog a Buckingham 
Palace felé. Korda Tibor

Nekünk azt mondta, hogy a mi ügyünket csak 
hónapok múlva lehet, megvizsgálni. Ekkor

megkezdtük a második éhségsztrájkot, 
amely három hétig tartott.

Vizet csak egy hét elteltével ittam. Az éhség
sztrájk első napjaiban csak éhséget érez az em
ber, azután érzéketlen, elgyöngül s lassanként 
lefogy, fin tizennégy kilót fogytam. Akik na
gyon rosszul lettek, azoknak

sörbefeeskendezésí adtak, ez életben tartja 
az embert.

Három hét múlva jött a vizsgálóbíró s kihall
gatott bennünket. Minthogy a vizsgálat semmi 
pozitív bizonyítékot se produkált ellenünk, a 
vizsgálóbíró kijelentette, hogy az ügyészség el
ejtette a, vádat s szabadlábra helyezett bennün
ket. Ekkor

lassan hozzászoktattak mindnyájunkat előbb 
a vízhez,

aztán a folyékony táplálékhoz s végül a rendes 
étkezéshez. Amikor újból enni tudtunk, akkor 
kibocsátottak bennünket. Ha az éhségszrájkot 
nem rendezzük, ki tudja, meddig kelHt volna 
még ártatlanul ülnünk Jilava börtönében.

tudatja, hogy városi villamossal, hclylérdekü- 
vel es fürdővel kombinált jegyek oda'és vissza 
ax Általános ISeszetrxcsj fösszes utcai 
ugs&gos pavillongaiban kaphatók! 
Hétköznap 17.000 korona, vasárnap 21.000 korona
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Általános sztrájk 
Portugáliában

Páris, junius 7.
(A Reggel tudósitójának távirata.) Lisszabon

ban a szocialista munkásság általános sztráj
kot határozott azért, mert

a kormány több szakszervezeti vezetőt 
deportáltatni készül.

A rendőrség a szocialisták lapját, a „Batalhát" 
elkobozta, A közcélokat szolgáló üzemekben u 
munkások még dolgoznak. A szedők és nyom
dai munkások elhatározták, hogy ők is reszt
vesznek a sztrájkban és

megakadályozzák a lapok megjelenését.

— Végrehajtók. Tavaly még a járásbíróság 
egyik kis szobájában üldögéltek, ma két ha
talmas teremben alig férnek. Kis, zöld aszta
laikat sűrűn egymás mellé tolták és a föl
peresek sorfalat állnak előttük, hogy egy fej
jel előbb érkezzenek be a pörlekedés döntő 
fordulójába: a végrehajtáshoz. Mert, aki előbb 
ér be, még lefoglalhat valamit az adós égnek 
álló hajszálai közül, de aki később jön, az 
már csak kényszeregyezséget lel. Megállók az 
egyik végrehajtó előtt, aki a „K“ betű egy- 
harmadából él (mert a „K“ kezdőbetű oly dús 
végrehajtást szenvedőkben, hogy három 
végrehajtó osztozkodik rajta) s nézem a nagy 
munkát. A végrehajtó sóhajtva megszó
lal: „Vennék még két lábat, hogy minden 
adóshoz eljuthassak.*' Egy ur megsajnálta 
szegényt és emberségből csak harmadnapra 
kért terminust. „Harmadnapra, igen, akkor 
még van egy negyedórám, este kilenckor.“ Épp 
vacsoránál fog ülni a család, a gyerekek maj
szolnak, amikor benyit a végrehajtó. „Nem — 
szólal meg az adós,—, este ne menjünk.*' Egy 
hét múlva láttam ezt a végrehajtót uz alperes 
kapujában. Pontosan, percre jött, azaz, dehogy
jött, — autón robogott. Kicsit köszönt, sietek, 
'szólt és már irta a jegyzőkönyvet, a becsüs 
diktált, oly gyorsan, tervszerűen folyt min 
den, mint egy túlerővel megnyert ütközet. „Öt
százezer koronát kapott,“ — szólt a végrehajtó 
a fogai közt, mielőtt visszaült az autóba, hogy 
zord kötelességét negyedóra múlva a város má
sik végében folytassa. A föl peres ügyvédje 
szabadkozott-, nincs nála félmillió korona. „No, 
nem baj, majd behozza** — legyintett a végre
hajtó és robogott tovább. Utána néztem; két 
évvel ezelőtt a tőzsdés épp ily kézlegyintve 
adta a borravalót. Beletellett egy félóra, amíg 
Silog hazaértem. Otthon kétségbeesvo fogad- 

: ebben a percben volt itt a végrehajtó, 
csak jött és ment, lefoglalt mindent, az utolsó 
szögig, adóba. Már itt volt? Már itt is? Egy
szerre rémület fogott cl, sötét, árnyakat láttam, 
akik a városon ke resztül-ka sül száguldanak és 
negyed óránként megállnak a kapuk alatt. És 
már jönnek az árverési hiénák.

— A Bácskában is föltalálták n gravitációs kereket. 
Amióta .4 Reggel legutóbbi számában jelentettük, hogy 
dr. Lenül Adnlf, a budapesti Allntkcrt volt igazgatója, 
föltalálta az ugynovezett gravitációs kereket, amely 
föld vonzóerejét fogja munkába — egymásután jelentköz 
nek a hasonló találmányok fölfedezői. Fiúméból egy uju 
galmazott hajóstiszt jelentette be. hogy ő is rájött a 
gravitációs kerék titkára, Bdcska-Petrovdcról Szekeres 
Ferenc, az ottani villanytelep iizomvezetőjo közli, hogy 
ó már 1920-bnn konstruált egy gépet, amely Londl talál
mányához hasonló, de eddig nem szabadalmaztatta é 
nem értékesítette, mert nem kapott hozzá, tőkés vállal 
kozót. Szekeres legközelebb felülvizsgáltatja találmányé’ 
egy szakértő bizottsággal és ha kedvező véleményt kap. 
a gépet szabadalmaztatni fogja.

Sajtőpör a szegedi egyetem hullarendolete 
miatt. Dr. Domokos László nyugalmazott mi
niszteri osztály tanácsos „Rögr‘ cimü hetilap 
1924 október 24-én megjelent számában hosz’ 
szabb cikket irt, amelyben a szegedi egyetem 
orvostudományi tanári karának azt a hirdet; 
menyét bírálta, amely szerint az egyetem zsidó 
hallgatói mindaddig nem látogathatják a bonc.- 
tani órákat, amíg a föl boncolásra kerülő hul
lák között zsidó vallásu embernek a hullája 
nem kerül a boncolóasztalra. Ennek kapcsán 
dr. Domokos László azt irta, hogy megdöbben 
az ember, amikor ilyen híreket hall. Mintha a 
legsötétebb középkorban élnénk, amikor a 
pápák zsoldos katonái százával hurcolták mág
lyára azokat a szerencsét Ion embereket, akik 
másként imádják istenüket. A katolicizmus 
karddal és korbáccsal a kezében tiporja a más- 
yallásuakut. Már nemcsak a véresre vérit zsidók 
jajdulnak föl emiatt, hanem a reformátusok és 
evangélikusok is. E közlemény miatt bűnügyi 
eljárás indult meg Domokos László ellen fele
kezeti izgatás címén, mert tényállításai és ki
fejezései túl monnok a tárgyilagos bírálaton és 
célzatuknak megfelelően a szenvedélyek föl
kel lésére és a gyűlölet szitására alkalmasak. E 
biinpör főtárgyalónál. e héten tartják meg a 
budanesti büníH” ‘•"••vényszéken, dr. Schadl 
Ernő itélőtanácsa előtt.
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KÖZGAZDASÁG
#z éleímlszepdpágaság 

uj Trianonnal fenyegeti az országot
“ (A Regnél tudósítójától.) A gazdasági élet 
kulisszái mögött egyre élesebb és sawősaöb 
harc dúl. Nagy vagyoni érdekekért folyik ez a 
harc az életbiztositások, a bankbetétek, a jel- 
zálogkölcsöüök, záloglevelek valorizációja kö
rül forog a kérdés ós a legújabb jelszó, amely 
mögé a mezőgazdasági érdekeket szólitgatják, 
az, hogy az állam ús a társadalom kárpótolja 
a gazdalársadalmat azokért a súlyos vesztesé
gekért, amiket a kötött gazdálkodás esztendei 
alatt szenvedett. Míg ez érdekekért hol nyiltan, 
hol titokban folyik a tülekedés, addig megfe
ledkezik ez a lassan szegényedő társadalom 
arról a szörnyű veszteségről, amit az ország 
lakosságának legnépesebb rétege szakadatla
nul szenved. Ilogy Magyarország a világnak 
falán legdrágább országa, ma már közhely
számba vehető igazság. A drágasági index 
nálunk 170% körül mozog, holott ugyanez az 
index Svájcban 168%', Németországban 137%, 
az Egyesült államokban 163%, csak Angliában 
mozog 173% körül. Viszont mindezekben az or
szágokban, ahol a demokrácia nem csupán 
kongó frázis, hanem komoly igazság,

a munkabérek mindenütt a drágaság mér* 
tőkéhez emelkedtek,

júig nálunk nemcsak, hogy a drágaság szín
vonalát nem érték cl, hanem

15--25%-a! maradnak el a hékeparilás alatt.
Évek óta tart ez az állapot s még ma sem lát
ják lg), milyen veszedelem származhat ik eb
ből — az általános drágaságnál ugyanis so/c- 
Zcaf pusztilóbb az élelmiszerek drágasága Ma
gyarországon. — Körülbelül

77%-kal magasabb ma az élelmiszerek ára 
nálunk, mint, volt 1!H4 júliusában,

a munkabérek viszont 15—25%-kal alacsonyab
bak s igy az a sokmilliós embertömeg, amely 
munkájából él, béréből csak félanuyi élelmi
szert vehet, mint 11 évvel ezelőtt. Csodálatos, 
hogy azokban az országokban, amelyek impor
tált élelmiszerekkel födözik szükségletüket,

X Katasztrofálisan zuhan a francia frank 
Parisból jelenti A Reggel tudósítója: Még 
sohasem, állott oly alacsony un a francia frank, 
mint a tegnapi magánforgalomban: dollárért 
21.24, font sterlingért 103.21) frankot fizettek. A 
hét elején a dollár még csak 19.5-ön, a. font 
100-on állott, emelkedésük tehát nagyon jelen
tékeny és az idegen valuták utáni kereslet 
egyre nagyobb méreteket ölt. Hivatalos boly
ról ezt úgy magyarázzák, hogy a közgazda
ságnak, főleg a gabonakereskedelemnek, most 
fokozott devizaigényei vannak, de alig akad 
ember, aki ezt komolyan hinné. A marokkói 
helyzet, a garanciapaktum bizonytalan sorsa, 
Caillaux pénzügyi reformjai a bizonytalanság 
éw izgalom atmoszféráját, teremtették meg a 
francia közgazdaságban és oz a tulujdouképeni 
oka a frank katasztrofális zuhanásának. Pénz
ügyi manőverről is beszélnek, amellyel éppen 
Caillaux helyzetét akarja a baloldal erősíteni 
és biztosítani javaslatainak sima és gyors el
fogadását. íme, szükség van a radikális operá
cióra, mert különben a frank elvérzik: ilyen 
hangok is hallatszanak az ijedt tőzsdén, amely 
napról-napra följebb hajtja a font és dollár 
árát.

X Az árupiac, hosszú 'hónapok óta taríó les- 
pedés után hirtelen megélénküli. A kereslek 
amely a textil-, a vas- és a vegyiáruk piacán 
föllépett, egyelőre még nem tekinthető egész
séges tünetnek. Az árupiac még mindig beteg 
és a konjunktúra viharos föl-alá.lmlláinzásu 
még messzi van a normális állapot lassú rit
musától. A jilónapokon keresztül t erőszakkal 
lefojtott ós locsök'kentett fogyasztás időnként 
iki-kirobhan, az árak a hirtelen keresletre s na
gyobb kiés’/lo.fck hiányában a magasba szöknek 
— mint például most a rézgálic - -, de rendsze
res kereslet, és az ennek megfelelő rendszerei

■ 'OlSíavvB
ha olcsóbbá akarják tenni üzemüket, használjanak

(&D0DRM az utak KirWa
tömörgumml-abroncsot

K.árár-u.14 SZILÁRD BÉLA Tel. W 28

Telefon: 105-78
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ezek az élelmiszerek olcsóbbak mint nálunk. A 
friss csirke kilója Zürichben 50.000 koronába 
korül s a smitsfieldi piacon, London élelmiszer 
centrumában »

az importált magyar baromfinak 41.900 
korona kilója,

tehát, olcsóbb, mint nálunk. A vaj, a gyü
mölcs, a főzelék, a nagytömegek miden napi 
tápláléka az importra szoruló Svájcban jóval 
olcsóbb, mint Magyar országon, holott a 
svájci ember nemcsak, hogy teljesen valori
zált jövedelmet élvez, hanem oz év első ne
gyedében a munkabérek 3—4%-kai emelkedtek 
és egy év alatt a cukor ára 50%-kal, a főzeléké 
15%-kal, a kenyéré 20ü/j-kal csökkeni, csak a 
hús és a zsiradékok ára emelkedett 10—12%- 
kal. öt-hat esztendeje tart ez a folyamat, 
anélkül, hogy komoly kísérlet •történt volna a 
veszedelem! el háritúsá ra.

Lassú satnyulás 
fenyegeti nemcsak a ma élő, hanem az utá
nunk következő nemzedéket is. A hiányos táp
lálkozás nem csupán testi leromlást idéz elő, 
hanem az idegek; skorbutja gyanánt pusztítja 
a nemzet minden energiáját és kezdeményező
képességét. Az élelmiszerek drágasága a leg
főbb oka a fogyaszt óképesség csökkenésének, 
amely ijesztően lassúvá teszi ez árucserét, 
amelyet csak időnként ráz meg rövid és lázas 
kereslet.

Uj és sokkal vészesebb Trianon oz, 
amely kiölheti a gyógyulás és fölemelkedés 
minden reményét, Egyetlen közigazgatási re
formot hozott az országunk az a viharos hét 
esztendő, amely mögöttünk van a népjóléti 
minisztériumot. De a nép jólétének e meg
döbbentő leromlásával e minisztérium, sajnos, 
édes-keveset törődik és nincs egyetlen tiszt
viselője sem aki elgondolkozna azon, miért is 
olcsóbb a magyar csirke Londonba.1 mint 
Pesten!... * 

termelés és import csak rendszeres fogyasz
táson épülhet föl, pedig attól még messze va
gyunk. Ezért el kell készülni arra, hogy e hir
telen föllépő, de még mindig lefokozott kereslet 
kielégítése után az árupiac újabb csöndes eler
nyedésének lehetünk tanúi. Kivéve természete
sen, ha a. Népszövetség-kölcsön jelentős részét 
sikerül beruházások céljára fölszabadítanunk 
és így a forgalomba kerülő tőkemennyiséget 
erőteljesen (megszaporitan unk.

X A Ganz és Társa-Danubitts gép-. vagon- és hajógyár rt. 
közgyűlése az 1924. évre az igazgatóság javaslatának meg
felelően 1W.OOO K osztalék lizctósét határozta el, amely 
f. hó 5-tól kezdve Budapesten a Magyar Aliialános Hitel
banknál. valamint n Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 
Banknál, továbbá Wlonbén a • Credit Anstalt fiir Jíandel 
und Gcwcrbe-nól fog kiűzetésre kerülni. A közgyűlés az 
eddigi igazgatóság összes tagjait újból megválasztotta, 
akik mciíó uj igazgatósági tagokul Klóin Ferenc, l’iorson 
Allnrd, Priestcr Gyula, dr. Scitovszky Tibor és báró Ull- 
inann György választattuk még meg.
m-aaa/iras nuiiai iMmaiRmiaivifiitUMan)

Férfiingek 
szenzációja

A Joss M. és Löwenstein Rt. feliér- 
nemügyár jól bevált gallér-propagan
dája után szenzációs ing-akciót indított 
meg. A cikkeit árusító divatáruüzletek
ben jelentékeny mennyiségű férfiinge
ket bocsát a propaganda rendelkezé
sére, melynek keretében férfiaknak, akik 
Ízlésre és külsőre súlyt helyeznek, mód
jukban áll a propaganda tartania alatt 

ÜnuieUcot 
gyári áron beszerezni és igy legelő
nyösebb vásárlás révén meggyőződni 
a' iffsgek
legkiválóbb minőségéről és kiviteléről

TBNüSRAM-VAIWMGSDVEK 
(AUDIDKOR)

TUftGSRAM-EEJHALLGATÓK
A JÓ RÁDIÓVÉTELT,

WIGSRAM-IZZÖLÁMPÁK
A GAZDASÁGOS VILÁGÍTÁST 

BIZTOSÍTJÁK

GYÁRTJA:

EGYESÜLT IZZÓLÁMPA 
ÉS VILLAMOSSÁG RT

ÚJPEST

tölgy, vitrinen kom
plett. 1-5 millióért 
kiilöu külön is átadó

o/nllH topoly, teljes 
vUlUU borondezés
3-5 millióért

hjriszoba klubgarniturával
* Codmanitaky

együtt
1.3-5 millió K-ért 
utero 14. stám
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Skandálok extra I-n minőség !
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utca 90 11O 130 1SO ezer K
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íW.V.' BahfóWer Sándor Rt.
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bntor- és láncgyár

BUDAPEST,
VII, ülltít-nt 48/28

Budai fiók:
II, Fii-utca 89/22

Árjegyzék ingyen és bér
mentve

Rozsdásoflás ellen Írót, alkalmi úron S

SZAKORVOSI »^gaaia»ftte
Rendelés egész nap. Ilákóczi-ut 82.1. om. 1, Rőknssnl szombon

PITROFF MIKLÓS
oki. gépészmérnök, autóspoclnlista

SOFF0RISKOLÁJA
Fölvételi Iroda: Erzsóbot-körut 28. szám, I. emelőt 18. 
Telefon: József 116-79. Következő olcsó csoporttanfolyam 
Junius hó 15-lg jelentkezők részéro egymillió koronás tan
díjjal. HCsrletfkben js flzothető, minden pótdljazáa 

nélkül. Saját luxusantó. Magánk!képzés is
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Izgalom az Unió művészei Között
A vagyonfölügyelő mégsem garantálja a gázsikat — A színészek megbízottai 

ma délben tárgyalnak Csathő
(A Reggel munkatársától.) Csathó Kálmán dr., 

az Unio-szinházak vagyonfelügyelője szomba
ton este hirdetményt tett ki az Unió színhá
zaiban, amelyben arról értesíti az Unio-szinhá- 
zak tagjait, hogy a további fizetésekért garan
ciát nem vállal, miután ezek biztosítása bizo
nyos most folyó tárgyalások eredményétől 
függ. Ez a bejelentés rendkívül ijedelmet vál
tott ki a színházak tagjai között, noha a hir
detmény optimisztikus hangja a leghatározot
tabban kilátásba helyezi junius 16-ára a szoká
sos á-contót, julius 1-érc pedig rendes fizetést 
s a javadalmazás alól csupán azokat veszi ki, 
akik tulkivételben vannak. Az Unio-szinházak 
tagjai ugyanis arra hivatkoznak, hogy mikor 
Csathó Kálmán május hó 24-én a konzorcium
tól a vállalat vezetését átvette, a leghatározot
tabban garantálta az összes gázsikat s szerző
déseket, csupán az elsőrendű tagoktól kérte, 
hogy illetményeik 30%-át kölcsönképen visz- 
szatarthassa mindaddig, amig a vállalat vég
leges szanálásával ezek a kölcsönképen vissza
tartott összegek is kifizethetők lesznek. Az 
Unió tagjai akkor nagy megnyugvással fogad
ták az Unió vagyonfölügyelőjének reájuk 
nézve mindenképen örvendetes bejelentését, mi
után ez számukra a teljes anyagi statusquo 
ante-t jelentette. Annál nagyobb meglepetés
sel fogadták Csathó Kálmán uj hirdetményét, 
amely szerintük minden indokolás nélkül, ön
kényesen változtatja meg azt a helyzetet, ame
lyet ők joggal tekinthettek a szanálás első ko
moly étappe-jának, mert hiszen

a vagyonfelügyelő személyébe és szavába 
vetett általános bizalom

eszükbe sem juttathatta, hogy a helyzet ily vá
ratlanul s .rájuk nézve ilyen szomorúan meg
változhat. A hirdetmény szerint ugyanis az 
illetmények folyósítása újból konzorcionális 
alapon történne, anélkül azonban, hogy kon
zorcium volna,

mindenki annyit kap, amennyi jut,
arról pedig, hogy a szünidei gázsival mi lesz, 
a hirdetmény nem is beszél. Ezek szerint tehát

Parisban sem fenékig tejfel már az élet...
,A francia nő kétszer eszik naponta — keveset, a magyar nő négyszer — sokat"

(A Reggel eredeti tudósítása.) Meg kell vé
denem. a pestieket: nem igaz, hogy Pesten az 
emberek neveletlenek és udvariatlanok. És 
főleg soha ne említsék a francia udvariassá
got, mert Párisban az utolsó években a neve
letlenség és udvariatlanság valósággal orgiá
kat ül. Nem az idegennek kijáró közönyről 
van szó, de arról, hogy a franciák egymás kö
zölt durvák és tapintatlanok. Még a férfiak
nál megjárja valahogy, de a nők kibirhatatla- 
nok. Féltékenyek egymásra, gorombák és dur
vák egymással szemben. Ahol lehet, szúrják és 
csipkedik egymást. Szísszegnek egymásra, mint 
a kígyók. Két hét alatt ki kell, végleg ábrán- 
dulni a francia nő karakteréből.

♦
Nem igaz, hogy csak Pesten van lógás a vil

lamoson. Párisban a villamos- és autóbusz
megállóknál sorszámot, tépnek az emberek.
Mégis összevesznek. Szemteíenkednek, nagy
képűek, gorombák, letépik egymást a kocsik-

Meinlkávé

SODORJON JANINA PAPÍRT

Kálmánnal az uj helyzetről
az Unió szanálása a színészek szempontjából 
egy lépéssel sem jutott előbbre a két hét előtti 
állapotoknál.

Csathó Kálmán dr. szerint ezzel szemben 
a hirdetés tartalma egyáltalán nem jelenti 

a két hét előtti bizonytalanságot,
mert hiszen annak, figyelmeztetése csak arra 
az esetre szól, ha a „most folyó tárgyalások" 
— amely alatt a vagyonfötügyclő az Unió- 
színházak bérbeadásáról folyó tárgyalásokat 
érti —, nem vezetnének eredményre. Ha a bér
leti tárgyalásokat akadálytalanul le tudják 
bonyolítani, természetesen fönnakadás nélkül 
továbbra is megkapja mindenki azt, ami neki 
jár, ha pedig — föltéve, de meg nem engedvé — 
ezek a tárgyalások nem járnának a kívánt 
eredménnyel, !

mindenki annyit fog kapni, amennyit a | 
konzorciumban különben is kapott volna. I

Junius 1-én mindenki megkapta azt, ami I 
neki jár, ma 8-án rendesen adnak á contot, 
16-án pedig fizetést, aggodalomra tehát senki
nek sincsen oka. Ami pedig a színházaknak a I 
konzorciumtól való átvétele alkalmából, a 
szerződések s gázsik garantálása tekintetében 
tett nyilatkozatot illeti, a vagyonfölűgyelő I 
hangsúlyozza, hogy a garanciát csak egyelőre I 
vállalta, — egyelőre: vagyis mindaddig, amíg I 
az Unió valamelyik objektumának értékesité- I 
sével, a színházak bérbeadásával, vagy egy 
nagyobb kölcsön segítségével a vállalat vég- I 
legesen szanálható nem lesz. A gázsiknak tel- I 
jcs összegben való mostani nemgarantálása I 
tehát, csak arra az esetre vonatkozik, ha az I 
említett három szanálási mód közül

egyik sem járna a kívánt és remélt ered* | 
ménnyel.

Az l’nio-szinházak tagjai a 
mán küldöttségileg keresik föl 
doktort, hogy az uj helyzetről, 
esetleges következményeiről 
folytassanak.

mai nap folya- 
Csathó Kálmán 
valamint annak 

tárgyalásokat

<•

ról. A hadirokkantakat sem bálványozzák már 
olyan nagyon, mint tavaly, bár azoknak jelvé
nyük van és minden villamoson és autóbuszon 
két hely van számukra rezerválva, A fölirato
kon föltűnően figyelmeztetik a közönséget, 
hogy oda csak hadirokkant ülhet. Pesten nincs 
pénze a hadirokkantnak autóbuszra.

*

Pesten sírnak az emberek, idegeskednek, ha 
valahol a kövezetét javítják. Párisban a leg
szebb és legfőbb útvonalak föl vannak hasítva. 
Bányák tátonganak, bele lehet látni Páris 
gyomrába. Mindenki nyugodt, mindenki örül, 
hogy jó lesz a kocsiút, a pneuk nem kopnak 
majd az uj aszfalton.

*

Párisban a lakások szűkök, alacsonyak. Es 
drágák. Drágábbak, mint Pesten. Egy közepes,
Auropi-ná/71/.^ooos pesti lakás ott fejedelmi 
appartement.

♦

ur a házban. MindenkinekPárisban a lakó ... „ _____
van kapukulcea. Ez a kulcs a lépcsőház vilá- 
ki tózárj át is nyitja. Ott. nem kell nyáron tiz 
percet, télen fel órát várni, amíg az ember a 
saját lakásába bejuthat.

*

Az udvarias és figyelmes magyar pinceiek 
után föltűnő az a nemtörődömség, ahogy a 
párisi pincérek meg a legkitűnőbb' helyeken is 
kiszolgálják a publikumot. Nem a magyar pin
cér édeskés alázatossága hiányzik ott, hanem 
az ambíció, hogy a vendég nagyon meg legyen 
eleged ve és nagyon jól érezze magá t. Törődnek 
is. ok ezzel, hiszen a publikumnak három- 
negyedresze mindenütt idegen. A párisi, pincér 
egyenrangúnak tartja, magát, a vendéggel. Ö 
nem „kiszolgál", hanem elad. A borravalót sok
kal agresszívebben követeli, mint nálunk. Iía 
egy pesti pincér megtenné, amit néhány első
rangú helyen láttam és hallottam, a kitűnő 

kitekerné amagyar vendéglős vagy kávés 
nyakát.

♦
A hiroa párisi varietékben 

rossz a program, legföljebb, ha 
van műsorban. A többi szám — 
knldi, A pesti orfeum műsorához az Olympia 

csapnivalóan 
egy jó szám 

rossz Baro-

vagy az Alhambra programja nem is hason
lítható.

♦
Párisban a jegy szedőknek muszáj borra

valót adni. Azért, mert az embert, a helyére 
vezetik. Addig el sem megy mellőled, amig 
pénz nem adsz neki. Jár neki és követeli is. 
Minden jegyszedő 3—4 sort bérel a színháztól, 
amiért ő fizet a direkciónak. Ez jó kenyérkere
set, mert ott majdnem mindig tele vaunak a 
színházak. Pesten nem lehetne ezt bevezetni. 
Vagy ha igen, úgy sok színháznak ma ez 
volna egyik nagyon fontos kereseti forrása.

*
Leirom egy hires párisi jazz-band életmód

ját. Délelőtt 11—1-ig uj darabot próbálnak. 
Minden nap valami érdokes újításon, uj hang
szert, uj muzsikát, vagy újszerű áthangszere- 
lésen törik a fejüket, hogy változatosak legye
nek. Frissok. Kottákba temetkeznek, gramo
font hallgatnak, gramofonba .játszanak. Ebéd- 
utántól éjfélig — reggelig muzsikálnak, ját
szanak percnyi pauzákkal. Naponta 50 uj zene 
bukik meg és havonta egynek van nagy 
sikere.

*

A pesti nö legalább olyan elegánsan öltözik, 
mint a párisi. Csak a ruha nem mutat rajta 
annyit. Nem tudja' viselni. El van hízva a. jő 
élettől. Nem vigyáz eleget magára. A francia 
nő kétszer eszik naponta keveset, a, magyar 
nö négyszer — sokat. Párisban, ha az ember 
nagyon udvarolni akar, megállapítja: .,Kicsit 
meghízott, Madame!" Pesten nem lehet mon
dani. Nem illik.

♦

Egy magyar színdarabban előfordult a. 
„Narcisse noir" nevű parfüm. Párisban a kutya 
sem veszi. Nem is kínálják, még az áruházak- 
ban sem. Savanyú, — kanális-, mustár- és egér
szaga van. Pesten a jó exotikus neve miatt 
minden második mondain nőnél favorit.

♦

A sovinista párisi a mulatósban meg
tagadta önmagát. Kozmopolita lett, sőt 
amerikai. Amerikai melódiát fütyül, amerikai 
ritmusra táncol. A francia Gassenhauer; az 
aranyos montmarfrei melódia elkopott. Öröm
mel kell megállapítanom, hogy itt Pesten, — 
ha nem is nagyon, de még ragaszkodnak a 
bús magyar dallamokhoz. A szigeten tegnap 
este az engros és detailista, elkeseredve éne
kelte: „Szeretnék május éjszakáján letépni 
minden orgonát". Minden ambíciója volt, hogy 
orgonát téphessen. Május éjszakán. És ma 
már junius 7-ike van. Elkésett. Talán majd 
jövőre. . Angelo

Újabb összeesküvő-szerve
zet ügyét tárgyalja a szófiai 

haditörvényszék
Szófia, junius ft.

(A Reggel tudósitójának távirata.) A szófiai 
haditörvényszék megkezdte a Miltcnoff és ki
lenc vádlót-társa elleni pör tárgyalását. A vád
lottak egy összeesküvő szervezet tagjai voltak 
s egyikök, Angelova asszony rendelkezésére bo
csátotta lakását. Jankovnak és Minkovnak, az 
összeesküvés fővezéreinek. A tárgyaláson a 
vádlottak közül csak a fővádlott, Muionoff, aki 
mint

a hadsereg műszaki csapatainak műhely
főnöke,

összeköttetést tartott fönn az agrárpárti össze
esküvőkkel s nekik fegyvereket és robbanó
szereket szolgáltatott, továbbá (Irudov és két 
másik társa jelent meg a bíróság előtt, , akik 
rejtekhelyeket készítettek az összeesküvés ér
telmi szerzőinek.

Valamennyi többi vádlott szökésben van.
Az ügyész kérésére a bíróság Miltcnoff kihall
gatása én az ellene irányuló vád ügyében meg
idézett tanuk kihallgatása tartamára elrendelte 
a zárt tárgyalást.

Kóstolja meg

B00N’s
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vajaskenyóren
Gyermekeknek

kitiinó étvágygerjesztő

FftinííftokllPk "ifihez vajaskenyérre I t51IIUl&l5niM5n ós sandvlchrn hintve a 
legkedveltebb és legtáplálóbb csemege

Főzésre (tortához) a leggazdaságosabb

Ezt kérje mindenütt!
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

Itat ki lehet róla, ha „Odette nem..."
— Hát pedig „Odette" igazán „nem tehet 

róla".
— De Bevall ur igen, a kutya fáját. Úgy néz 

ki a dolog, mintha a Belvárosi haldokló sze
zonját egy ilyen drasztikus injekcióval akar
ták volna mindenáron néhány héttel meg
hosszabbítani. A törekvést értjük Ó3 méltá
nyoljuk, az Unió bajban van, s itt már nem 
is az Unióról, hanem a színészeiről van szó 
elsősorban, akiket egész szivünkkel szeretünk 
és sorsukon mindenképen és szívesen segíte
nénk. Egész biztos tehát, hogy az „Odette nem 
lehel róla" cimü ostoba és ízléstelen színdarabot 
elő nem adattuk voltra ezen az elegáns, finom 
kis színpadon, amelynek publikuma boldog, 
ha. valamilyen ürügy alatt bemehet a néző
terére. A darab kél női főszerepét a két 
Törzséé játszott a: Törzsné Forray Róza és 
Törsné Mátray Erzsi, nekik köszönheti a, da
rab. hogy már a premieren halálra nem zúzta 
magát. Bevall ur papája színháziIgazgató Pá
risitan. ő megengedheti magának a luxust, 
hogy « fia darabját előadja. De a komor- 
ciumos Unió? Felejtsük el az egészet.

— Kérem, én benne vagyok. Na és a, Víg- 
színházi kabaré?

— Képzelheti, az első szó, amit a színpadon 
kiejt ének, a Varsányié, ü jön ki a függöny 
elé bejelenteni, hogy íme, ők, a lisztelctcs 
dráma és a. nemes vígjáték szolgái levetik 
koturnusaikat s a kabaré könnyű szandáljá
ban próbálják majd mulattatni a nagyérdemű 
közönséget. Jaj, ahogy ott megáll édesen és 
szerényen a függöny előtt, ahogy azt a pár
szavas conférance-ot eldalolja a drága, muzsi
káló hangjával, az ember szeretné a szivével 
megcsókolni ezt az egyetlen asszonyt a vilá
gon. Később Heltai Jenő darabjában török 
nadrágban, kicsiny papucsokban játszik egy 
ravasz kis keleti dámát, ébenhajával, karcsú 
kis alakjával, mint egy pillangó, úgy röpköd, 
csapong, csillog a színpadon, ö, a mi édcs-

Annyi ő, 
oroszoknak, földig 

Van aztán néhány 
Szép Ernő finom. 
Gál

egy remek „Halló

az

Franciskával,

édes büszkeségünk, Varsányi Irén, 
mint Gcrmanova 
hajtjuk a szivünket előtte, 
•nagyon kedves apróság, 
illatos kis vigjátéka, 
Rajnayval és Sarkadival, 
Amerika!" reminisccncia Halmay Tiborral az 
élen, Gótliéknak Hitlerrel és Habossal egy 
pompás kis vigjátékuk — Billcr első prózai 
szerepe! — Lukács Pali mint énekes-táncos 
bonviván, Hegedűs Gyula, mint chansonier, — 
egyszóval igazi igazi — kabaré. Kedves, ízlé
ses, mulatságos. Az Andrássy-uti Színház 
fénykorában láttunk ilyen jó és mulatságos 
kabarémiisort.

— Annak a színháznak is befellegzett. Hal
lom, Werlheimerék...

— Csak nem gondolja komolyan! Abba még 
másnak is lesz beleszólása, hogy pertliügynö- 
köknek és ementáli föpincéreknek adják át 
a város egyik legszebb és legnemesebb művészi 
tradíciókkal rendelkező kis-szinpadát. Úgy lát
szik, a. kultuszminiszter ur őexcellenciájának 
sejtelme sincs arról, hogy micsoda társaság 
nyújtotta ki kezeit az Andrássy-ut kis ékszer
doboza utón. A Reggel a legérőlyesebben til
takozik az ellen, hogy azt a színházat, amely
nek igazgatói Molnár Ferenc, Heltai Jenő, Nagy 
Endre, Mcdgyaszay Vilma, és Bárdos Art húr 
voltak, átadják Ungerleidcr Mórnak, a ligeti 
„Pali bácsihoz" címzett kávéház volt főpincéré- 
nck és Érieden síéin igazgató urnák, a volt ci- 
pöfüzöügy nőknek, akik a slrohmannokként 
sz( . eplö tejfclcsszáju Wertheimer-gyerekek 
helyett már intézik egy onüintézet sorsát — az 
Apulló-kabaréét. Ezek csempészték be a kül
város palánkjai mellől azt a. szemérmetlenül 
magyartalan, már nem is jassz, hanem ghettó- 
argot-ot, amelytől minden produkciójuk hem
zseg, amely szégyene a városnak, megszégye
nítése a publikumnak s megcsúfolása nemcsak 
a szent magyar nyelvnek, de a hatóságoknak 
is, akik ezt a szörnyű visszaélést a „színház" 
tiszta nevével eltűrik. Az Andrássy-uti Szín
házba az Ungerleider—Fricdenstcln—Wert- 
helmer közkereseti társaság be nem teheti a
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lábát, innét ezeknek coki! Elég szégyen, hogy 
a Royal-Orfcum beengedte a színpadára ezt a 
műveletlen, or dináré társaságot, amely a szí
nészeit arra kényszeríti, hogy a csatorna-iro
dalom harmat-i remekműveivel dcklaszifiikálja 
magát a nyilvánosság előtt. Kint a helyük a 
Csikágó beépítetlen telkein és nem a tiszta 
Andrássy-uton, — erről fog meggyőződhetni a 
kultusz miniszter ur, ha egyetlen egyszer is vé
gighallgatja az Apolló „kabaré" bármelyik 
műsor ál.

— Tökéletesen aláírom, kérem', kibírhatatlan, 
amit ízléstelenségben három órán keresztül 
produkálnak. Igaz, hogy interpelláció is készül?

— Természetesen. Hát csak nem képzeli, hogy 
írók és magyar képviselők tűrni fogják, hogy 
titokban átsibolják ezt a, gyönyörű kis intéze
tet, — amely az idén még a Nemzeti Színház 
kamaraszínháza volt! — az irodalmi leányke
reskedelem hivatásos kalózainak?! Elég baj 
van úgyis a színházakkal...

— Hallom megint az Uniónál.
— Igen, de majd, rendben jön ott újból min

den. A „Régi jó Budapest" remekül megy és 
Csalhó Kálmán most azon fáradozik, hogy jól 
bérbe adja — férjhez adja a színházakat. Kérők 
pedig vannak, hál’ Istennek, szép számmal.

Na, kHz?
— Hál a Blaha az á'á/mé lesz: a Belvárosira 

lengyel Menyhért, Pásztor Árpád, Bárdos 
Artúr és Búikat Márton pályáznak. A 
Magyarra Beöthy László, Márton Miska, Bá- 
nóezy Dezső és Törzs Jenő. A Királyra pedig 
a legkomolyabb (•spiráns Lázár Ödön, aki 
állítólag Mórion Sándor dr. és Szirmay Albert 
társaságában szerelné kivenni a színházat.

— Ez jó volna, — nem?
— A legjobb volna. Ami! bizonyít az is, hogy 

Lázáréri, aki 20 évig egyebet sefh. tett, mint 
nyúzta a színészekéi öt krajcárért, ha a szín
ház érdekéről volt szó, aki egész életében foly
ton veszekedett mindenkivel, spórolt, lármá
zott, kiabált, letagadta, hogy szive volt, —- 
most valósággal imádkoznak az összes színé
szek, hogy, jaj, csak megkapja a színházat. 
Az egyetlen ember, akiben száz pcrccntig bíz
nak, komoly, derék, tisztességes és igazi férfi, 
aki el nem vesztette a fejé? a mostani válság
ban sem, akihez úgy mennek a színészek, mint 
az apjukhoz. A Béggel is szívesen látná őt a 
Király-Színház igazgatói stall urnáiban, mert a 
színház és tagjai sorsát biztosítottnak látná 
az ö kezeiben.

— Na, Dönci, megjött a signum laudis!..,
— Ne viccelődjön folyton, Bendegúz. Nem 

vagyunk a fVippnernél. Komoly időket élünk. 
Aminek egyetlen cáfolata az, hogy Omogyi Usi 
házavató ünnepséget tart Hona-utcai, hogy is 
mondjam, kis palotájában a jövő héten, ahová, a 
napokban költözködik be a kegyes Szentkirályi
utcából.

— Hogy fog onnét lejönni, a hegy tetejéről?
— Hál liften — vagy gyalog. Úgyis fogyni 
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akar — a szerencsétlen. Na, de későn van, édes 
Bendegúz, éjfél elmúlt, térjünk a tárgyra...

— ...a pletykára.
— Úgy van. Ezúttal azonban kél házassági 

hirt közlök pletyka gyanánt. Az elsőnél nem 
mondom meg, hogy ki a vőlegény, a másiknál, 
hogy ki a menyasszony. Somogyi Erzsi, a Nem
zeti Színház és Hettyei Aranka kedves, tehet
séges „Bogyó"-ja, menyasszony, a vőlegényt ta
lálja ki. És Lukács Pali vőlegény. Itt meg a 
{menyasszonyt találja ki...

* ötven évre hosszabbítják nieR- a szerzői 
jogot. PórísbóZ jelenti A Reggel tudósitója: A 
művészek és Írók nemzetközi kongresszusa, ha
tározatot fogadott cl, amelyben azl kívánja, 
hogy a szerzői jogot és a reprodukció jogát 
minden országban a szerző halála után eltelt 
ötvenedik évig hosszabbítsák meg.

* Pénteken lesz az uj Butiul Színkör megnyitó díszelő
adása a Nemzeti Színház együttesének vendégjátékával. 
A megnyitó díszelőadást Herczeg Ferenc „Szinházavatás* 
cimü alkalmi Játéka vezeti be Sebestyén Géza felléptével. 
Utána a Nemzeti Színház művészgárdája Rózsahegyi Kál 
mán, Kiss Ferenc, Somogyi Erzsi, Kiss Irén, Környey 
Paula, Horváth Jenő, Bartos Gyula és Pcthes Sándorral 
a főszerepekben a „LiliomŰt" adja elő. Szombaton és va
sárnap este folytatja a Nemzeti Színház nagy érdeklődés
sel vart vendégjátékát. Szombaton, második este Herczeg 
Ferenc népszerű vigjátéka. a „Gyurkovics lányok". vasár
nap este pedig Csathó Kálmán nagysikerű vigjátéka. a 
„Házasságok az égben köttetnek'* kerül színre. Vasárnap 
délután Márkus Emília föllépfével „Alice, ülj a kandalló
hoz" kerül szilire. A Budai Színkör szezonnnyitó előadá
saira keddtől kezdve árusítják a jegyeket a színház 
pénztáránál.

* „A postásflu őr a húga" a legragyogóbb énekes bohó
zatok egyikét újítja föl szombaton este a Városi Színház 
Az érdekes zepríz alkalmat ad Ferenczi Károlynál?, a 
színház népszerű vendégművészének, hogy leghíresebb 
szerepét ismét eljátszhass^. A kacagtató darab többi 
vezetőszerepét is a színház legkitűnőbbjei játsszák.

* Ma, hétfőn este Zeller klasszikus operettje, a „Mada
rász" kerül szinro a Várost Színházban.

* A „Dolly" e heti előadásai. Hugó Ilirsch népszerű 
operettje, a „Dolly" e héten két estén szerepel a Városi 
Színház műsorán: kedden és csütörtökön este.

* A Vígszínház Jövő hete a nyári kabaré jegyében fog 
lefolyni, amelyet tnn, hétfőn játszanak harmadszor. A 
hét folyamán négyszer adják u páratlanul gazdag műsort. 
Két. este, a keddi és a szombati, jut a „Csirkeíogó"-nak, 
Szenes Béla kacagtató bohózatának.

* A vidék legjobb színészei és színésznői lépnek föl 
junius ló-én a Fővárosi Operettszinházban, amelv estély
nek kulturális jelentőségét csak fokozza az a hallatlanul 
díszes keret, amelyben a vidéki színészet legjobbjai be
mutatkoznak a fővárosi közönség előtt. A legmagasabb 
vendégek is bejelentették résztvételükct a vidéki színé
szek nagy monstre estélyére, amelyet a „Színházi Illet- 
rendez. Bevezetőbeszédet Gótli Sándor mond. Konferál 
Kőváry Gyula, míg a zenekart Kuruc/ János és Losonc.zy 
Dezső zeneszerzők dirigálják. Rendező Bárdy Ödön. .Je
gyek mérsékelt, áron a Fővárosi Oporettszinbáz valamennyi 
jegyirodájában és n „Színházi Élet" jegyirodájában, 
vfl. Erzsébet-körut 29.
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Egy pincér és egy futurista költő 
az automobil-sorsjáték nyertesei

Két kisorsolt motorbicikli gazdája még nem jelentkezett

Coolidge elnök 
a világbeliében jelölte meg Ame
rika Külpolitikájának végcélját

(A Reggel tudósítójától.) A pincérekre ugyan
csak rámosolyog a szerencse az utóbbi hetek
ben. Egy pincér leánya lett a pünkösdi ki
rálynő, pincér nyerte a sorsolási handicap nye
reménylovát. most pedig egy pincér nyerte meg 
az automobilkiállitáson kisorsolt automobilt is. 
A boldog, újdonsült autótulajdonos

Michel Guidó, 25 éves pincér, a Bristol- 
kávéházban

dolgozik és a következőket meséli: , ,
— Szerdán szabadnapos voltam és csak délben 

jöttem be az üzletbe. Itt társaim azzal fogadtak, 
hogy én nyertem meg az autót. Reggel a bank
ból telefonáltak, hogy a Bristolban eladott 
szériának egyik sorsjegye nyerte a főnyere
ményt, a négyüléses magomobilt. Az összes 
pincérek megnézték sorsjegyüket — valameny- 
nyien 5—5 darabot vettünk — de egyiknél 6em 
volt a nyerőszám, tehát csak én lehetek a 
nyertes. Azt hittem, hogy ugratnak és há
romszor tértem vissza a villamosmegállótól, 
ómig végre kimentem az Iparcsarnokba, ahol 
csakugyan át is adták az autót. Az automobil 
most garázsban van, nem is használom, hogy 
uj maradjon és 120 millióért eladó. A pénzért

lakást veszek, semmiféle kiruccanást nem 
rendezek

Női f ehérnemüosztály s
(Csak Calvin-téri áruházunkban)

Mosőosztály s
Grenadin minden színben . ... 
Mosódelén, divatos mintákban 
Zefirek, minden színben..........
Mintás delén és zefirek......... ..
Azsur függönyetainin..............
Divatmintás cérnagrenadin .. 
Selyemfényű ruhavászon ^iSbou 
Buretvászon öltönyre 90 cm. sz. 
Francia cérnamarocain, legújabb minták. 
Selyemfényű liberty batiszt..

11.800
12.800
13.500
13.500
16.000
21.500 
24.000 
27.750
21.500
28.500

Gyapjuszö vetosztály:
Kabátkoverkó, 175.000
Kitűnő használati öltönykelmék 85.000 
Divatmintás öltönykelmék ... 120.000 
Koioti divatöltönykelme/ujdónság’ 178.000 
Raglánkelmék, tartós minőség 157.000 
Oivatkockás alj- és ruhakelme, duPi08zéies 33.000 
Eolinszövésii kosztümkelme, tiszta gyapjú 175.000 
Kombinált öltönykellékcsomag 175.000 

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

Kcmffekclőosztálys 
(Csak Calvln-t€rl áruházunkban) 

Női koverkókabát, 480.000 
Angol Homespun női kabát 33;“'., 580.000 
Eponge-ruhák, legújabb fazon 222.000 
Divatcsikos aljak ........................ 89.000
Mosóvoálruhák legszebb kivitelben . 85.000
Trikózsemper, ^i&n.............. 125.000
Fehér grenadinbluz 89.000
Férfi gumi esőköpeny.............. 298.000

Kasa női ruhákban nagy választék

Selyemosztály b
Csikós műselyem, ?oJ»e» <... 

Nyersselyem ruhákra, no om 8zéi08 
Crepe de Chine, divatszinokbon.... 
Trikóselyem, “Zé®c°By!?lbö1140 om* 
Selyem-marocain, ö ö

59.000
85.000 

115.000
95.000 

133.000

és dolgozom tovább, mint eddig. Komoly ember 
vagyok, két gyermek apja. Kétéves fiam van, 
a kislányom pedig most született. Mialatt be
szélgetünk, egy szinliázi hetilap fényképészé 
fotografálja Michel Guidót. A szerény, szőke 
pincérből primadonna lett... ,

Az Automobilklub sorsolásán egyébkent há
rom hatalmas angol mótorkerékpárt is kisor
soltak. A nyerőszámok a következők: C. 42.834, 
B. 27.936, C. 35.071. Az Automobilklub vezető
sége gondoskodott arról, hogy a nyertesek ne 
legyenek kénytelenek luxusadót fizetni. Ezért 
a nyerő sorsjegyek tulajdonosai szerepelnek az 
automobilt és motorkerékpárokat szállító , cé
gekkel szemben mint közvetlen vevők és a 
fényüzési adót a kiállítást rendező egyesület 
fizeti. Eddig csak egy mótorbicikli nyertese je
lentkezett,

Tamás Aladár író, a „365“ cimü futurista 
folyóirat szerkesztője.

Tamás Aladár 26 éves létére hat nyelven be
szél és ir, szoros nexust tart fönn a hasonló 
irányú külföldi irodalmi irányzatokkal és 
lapja még a különböző tengerentúli hasonló 
szellemű lapokkal is csereviszonyban van. O 
nem adja el a mótorbiciklit, hanem oldalhajót 
szereltet rá és egy barátjával együtt nyakába 
veszi az országot, hogy nehezen terjedő lapjá
nak a vidéken is propagandát csináljon.

(Csők Calvln-térl áruházunkban)

■Fürdősapka . . 
Fürdőcipő . . . 
Fürdőtrikó, . 
Fürdőruha, lsjabb.

Vászonosztállys
Fenyves mosott sifón Ck^onut‘ - 
Bőrerős angin..............................
Kitűnő alsónadrágköpper .... 
Batisztsifón, 83 cm széles..................

Batisztsifón, 130 cm széles .......

Pamut lepedővászon, 150 cm széles 

Pamut paplanlepedővászon Sím 
Kitűnő törülközők.....................
Pohártörlő.....................................
Kávéskészlet, ............
Prima fehér és színes pikétakaró

16.500
21.000
25.000
23.000
38.850
45.000
50.000
19.450
14.800

146.150
299.000

Newyork, junius 7.
(A Reggel külön tudósítójától.) Coolidge el

nök tegnap egy ünnepélyen nagyszabású be
szédet tartott, amelyben megjelölte az ame
rikai külpolitika irányát. Az Egyesült Államok 
— mondotta —

a béke és megfontoltság, de nem a háború 
politikáját követik.

Flottánkat meg kell tartani abban a nagy
ságban, amely megfelel az ország területének. 
Mint felelős államfőnek, arra is kötelességem 
gondolni, hogy ne csak a nemzeti védelmet 
építsem ki, de a többi néppel jó összeköttetése
ket szerezzek. Nincs senkinek joga azt mon
dani, hogy ez vagy az az állam ellenünk fegy
verkezik, mert árt az országnak, aki a gyűlö
let és gyanú csiráit hinti el.

Az Egyesült Államok népe számit a világ
békére, arra, hogy döntőbíróságok, nemzet
közi megegyezések rendezzenek minden 

viszályt.
Ez vezet, amikor a lefegyverzést kívánjuk, vagy 
legalább hogy kölcsönösen határt szabjunk a 
katonai készülődésnek.

Női batisztzsebkendő, azsurral 5.600
Női nappali ing, hímé"™ .......... 33.000
Női nadrág, azsurral, hímezve 33.000
Női hálóing, azsurral.............. 72.100
Batiszt szoknyakombiné, ÍSlrrai 80.000
Sifón nadrágkombiné, hímzésből - 66.600
Fűzővédő, azsur és hímzéssel. 42.500
Pamutvászon párnahuzat .... 70.000
Pamutvászon paplanhuzat.... 170.000
Színes paplan , kitűnő minőségű . . . 215.000
Valanszien-csipke........................ 500
Fürtfőhabátaftbaii és IroairKelmókbea óriási választók

Férfflffehérnemüosztály a
(Csak Calvíit-térl áruházunkban)

Fehér azsurozott sifonzsebkendó'............
Színes nappali ing,
Flanel! sport férfiing, két gallérral 

Rayémellü ing, fehér..............
Kitűnő hosszú hálóing............
Hosszú alsónadrág, köpperből 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség . 

Pyjaina öltönyök, nagy választékban

10.000
69.000
85.000
92.500

103.600
64.750
29.500

214.600

Kötött- és szövöttáruosztály s
(Csak Calvln-lér) áruházunkban)

Női harisnyák, minden színben 9.000 
Fátyolvékonyságu nó'í harisnyák, . 4 33.000 
Férfizokni, tartós minőség . .. 7.000
Oivatmintás és hímzett férfizokni, . 33.000 
Gyermektrikó............................... 15.000
Gyermek apacstrikó “!“b®". 25.000
Férfitrikó minden színben S,5ég 30.000
Gyermekzokni, mintás, több színben. 10.000 
Klilönlegts mintájú nói mellények . 148.000
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-AkOXI Kézfcrtótlenitósre nélkülözhetetlen a

fltMlőn lesz a düMíő értekezlet a magyar filmgyártás ügyében
Az eddigi tárgyalások a megegyezés reményét nyúlják

A napisajtó eddigi jelentéseiből ismeretes a 
közönség előtt az a kulisszák mögött már két 
hét. óta folyó ankótczés,, amelynek eélja egy 
magyar filmtörvény meghozatala és a magyar 
filmgyártás életre támasztása. E filmtörvény
javaslat célja az alapjában véve, hogy a kül
földi filmbehozatal arányában a mozik műso
rába bizonyos mennyiségű magyar filmet ik
tassanak és igy az a szép reményekre jogosító 
magyar filmgyártás, amely 1917-ben a legszebb 
auspiciumok között indult meg, újra életre 
keljen.

A fllnitörvónyjavaslat eredeti alapgondolata az volt, 
hogy minden kölcsönző, amely idegen filmeket hoz bo az 
országba, minden behozott tiz filmje után, logven köte
les egy magyar filmet gyártani, amihez az állam bizo
nyos szubvencióval is hozzájárulna. Ezt az eredeti ter
vet nz ankétek folyamán elvetették és az a gondolat ju
tott l'ölszinre, hogy egy szövetkezetét kell a magyar film
gyártás céljaira alapítani. E szövetkezet tőkéjének egy- 
liarmadát. a külföldi filmek forgnlombahozatalával foglal
kozó vállalatok adnák, még pedig úgy, hogy
minden méternyi külföldi filmre bizonyos járulék esne, 

amely a szövetkezet pénztárába volna befizetendő, a má
sik harmadrészt az állam biztosítaná, u harmadik har
madrészt pedig a Magyar Általános Hitelbank.

Ez a szövetkezeti eezin^ sem bizonyult teljesen megfe

lelőnek, mert a filmszakma érdekeltsége attól félt, hogy 
ily módon valami állami filmgyártás létesülne,

már pedig állami vezetés alatt filmet gyártani, bürök* 
ratlkus módon nem lehet.

A legutóbbi, szombati értekezleten, amelyen 
a kultuszminisztérium és a belügyminiszté
rium képviselői, valamint az irók, szinészek 
és a filmszakma képviselői voltak jelen, már 
találtak az érdekeltek olyan alapot, amelyen 
a filmszakmai érdekeltségek hozzájárulásával 
meg lehet oldani a kérdést.

Ma, hétfőn délután lesz a döntő értekezlet 
a kormány és a szakmai érdekeltek képvi

selői között.
A mai értekezleten végleges megegyezésre kell 
jutniok az érdekelteknek, mert a kormány el
tökélt szándéka, hogy akkor az érdekeltek 
ellenére is megvalósítja saját tervei alapján 
a filmtörvényt.

Annyi, bizonyos már, hogy a jövö szezonban a mozikö- 
zonség ismét gyönyörködhetik a magyar irók müveinek 
magyar színészekkel való földolgozásában, mert az clső- 
hotes, premierszinháznk kötelezték magukat arra, hogy

műsoruk bizonyos százalékát magyar filmekből állít- 
ják össze.

GYÁRI ÁRBAN
Aha haragszik, annak nincsen Igaza.
A pünlíösdi margitszigeti ünnepély filmje 

a közönség előtt
Régi közmondás az, hogy aki haragszik, an

nak nincsen igaza. Ez a tétel a múlt héten is
mét bebizonyosodott, amikor a Margitszigeten 
rendezett pünkösdi királynőválasztást eleve 
megbélyegezték, megtámadták és leócsárolták. 
Leány vásárunk keresztelték el ezt az ünnep
séget azok, akiknek -- úgy látszik — semmi 
egyéb céljuk' nem volt, mint egy nekik nem 
tetsző — esetleg másnak sem tetsző — üzleti 
vállalkozás véletlenül kedves és finom ötletét 
elgáncsolni.

A pünkösdi királynőválasztás iránt egész Budapest ér
deklődött, a lányos mamák pünkösd vasárnapján kiöltöz
tették leánykáikat, mert nem lehessen tudni, hátha a 
zsűri is épp olyan szépnek találja őket, mint a szülők 
szeme.

Annak a 15 éves kisleánynak, aki Piinkösd királynője 
lett, minden bizonnyal egy életre szóló boldogság volt 
ez. de .....

azoknak a leánykáknak, akik a nagy vorscnjbeu le
maradtak, szintén jut a boldogságból.

Gaál Béla, a Stanfllnigyár főrendezője, filmet készített az 
ünnepségről, a fllincu pedig nemcsak u l’iinkösd király
nője látható, de láthatók a jelöltek is valamennyien, akik 
a jövő héten, péntektől kezdve, a ('orvin színházban és a 
.Kamara-moziban részesülhetnek abban a boldogságban, 
hogy ez. egyszer nemcsak ők mosolyognak a vászon felé, 
hanoin le is fognak mosolyogni a vászonról a nézőtérre.

Riehard Tafimadge, a gumiember.
A közönség — nemcsak a moziközönség, de a. színházi 

közönség Í3 — csak annak az embernek ad, valami dí
szítő és dicsérő jelzőt, akit megkedvel és megszeret. Szé
les e világon például Bustcr Keatonnak, az volt a neve, 
a skót, azért, mert oly mozdulatlan arccal játszotta végig 
minden szerepét, mint egy skót. A magyar közönség most 
legújabban megismerkedett Riehard Talmadge névévé!, 
személyével és játékával és a rövid ismerkedés után, már 
elkeresztelte őt gumiombornek. Valóban gnmiember. Csupa 
tiiz, mozgékonyság, csupa izom és fiatalság, csupa erő és 
vidámság ez az ember.

A legmerészebb trükköket és produkciókat példátlan 
könnyedséggel végzi cl, mosollyal az arcán, minden 

erőlködés nélkül, mint a legjobb varieté artista.
„Hegyen, völgyön lakodalom** cimii uj burleszkflliüje, 

amelyet a héten mutat be nz Uránia és a Mozgókép-Ott
hon, szintén alkalmat nd neki vakmerő és páratlanul ötle
tes mutatványokra, amelyek följogosítják őt a gumiéin- 
bor elnevezésre. Riehard Talmadge népszerűsége Budapes
ten már nemsokára eléri nővéreinek, Norma és Constanee 
Talmadgennk a népszerűségét.

Riehard Talmadge vigjáléka mellett a ké.t preniiér szin- 
ház Magda Soltjának, a bécsi Burg-Theater kiváló mű
vésznőjének pompás filmjét, „Az .örök, csend tornya**, cimii 
(irillpnrzer-rcgényt mutatja be.

VARGA
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Minőségben a legjobb! Árban a legolcsóbb!

Jó házból való ?
fölvétetik. Jelentkezés a reggeli órákban fi 
Károly-körut 9, Fenyves öearsö Rt áru- I 

házában.

Jóhal Mór a mozi hivatásáról 
„Távol világok látogatása leUtftnkben — 

ez a mozi!”
.Jókai Mór 1895-ben Nizzában nyaralt és on- 

Aan irta egyik budapesti ismerősének az ámu
lattal telt sorokat: Boldog vagyok ma, mert 
délután egy ócska ponyvás sátorban, szegény, 
kiéhezett pipacsok és kóklerek produkciói kö
zött egy pillantást vetettem a jövőbe. Mozgó
fényképeket láttam. Svédország haván shizott 
egy fiatalember. Páris boulnvardján robogtak 
az (dogáns kocsik és az északi tenger hullámai 
megtörtek a. sziklás partokon. Nem tudom, 
hová fog ez fejlődni, amit ma láttam, de úgy 
éreztem, mintha távol világok tettek volna lá
togatást a lelkemben.

A modern filmrendezők érzik azt, aminek Jókai kifeje- 
z<-t adott. Nem elég, ba a dráma, amelyet megírnak és 
megrendeznek, érdekes, nem elég, ha a színészek nagy
szerűen játszanak, n mozi igazi hivatása, hogy > ilúgot 
láttas.-on velünk. Az „Aranyásók a Riviérán’*, „Zoro és 
•Ilim'* legújabb kacagtató burleszkjo, ebbő) a szempont
ból all versenyen fölül.

Dániától Olaszországig véglgvlsz bennünket a legra- 
gyogóbl) tájakon és szépséggel gazdagon behinti az 

érdekes mesét.
A Kamara ós n Corvin közönsége e héten impressziókkal 
megrakodva hagyta el minden előadáson a mozi nézőterét.

Aki Kicsulo^a a legszigorúbb törvényt
A kettős emöer

A legszigorúbb törvény, amely kivétel nélkül minden
kiró vonatkozik, a fizikának ama törvénye, hogy egy em
ber egyidőben és egyszerre két helyen nem lehet. Ennél 
szigorúbb törvény nincs is a világon, mert ez alá tartoz
nak a leghatalmasabbak és a legszegényebbek egyaránt.

És mégis van, aki klcsufolja, kijátszó ezt n törvényt 
is. Von és ez néni más, mint a filmszínész.

Csak a filmszínész tudja azt produkálni, hogy egyszerre 
két helyen mutatkozik — ■ ha a szerepe rákényszeríti. Owen 
Mooref, a nagyszerű amerikai filmszínészt pedig a ..Kőt
árén mandarin" kettős főszerepe, amelyet a Kertmozgó
ban játszik e héten, bizony rákényszeríti erre. És Owen 
Moorc engedve a szerep parancsának, u technika segítsé
gével mégis valósítja ezt oly ötletesen, oly kitünően, hogy 
a közönség az izgalmas mese. keretében nem győzi cso
dálni n színész és a rendező ügyességét, a kettős szerep 
egybeolvasztásában.

A kitűnő és izgalmas drámának méltó pen
dít nt ja Viola Danának, a páratlanul kedves és 
finoman bohókás amerikai színésznőnek uj 
vig.iátcka, a „Nagyságom tir ' . f -
nek pikáns ötletei és fordulatai sok tapsra 
ragadják a nézőket.

Híradók és burleszkek egészítik ki a Kert
mozgó e heti elsőrangú műsorát, amelynél jobb 
csak a jövő heti lesz, amikor

Norma Talmadge és Bebe Daniels
a két kedvenc fog uj szerepében a közönség 
elé lépni.

Most érkezett New-Yorkból
a női divat szenzációs újdonsága, az

AMERIKAI 
FOGYASZTÓ FŰZŰ

(Rubber rcducing corsets),
mely naoysaerU alakot csinál, fogyását 
es naponta megakadályoxzn a felesleges 

isirrétog lerakodását.

Minden amerikai nö ezt viseli!
Valódi csak az egyedárusitónAli

AMERIKAI
Dl VATK ÜLŐN LEGESSÉGE K

. II, Zsigniond-utca 11, III. cm.
Ugyanott eredeti amerikai nyári- és kerti-

ruhák, Hoover-hötények

Üllöi-ut 15. szám alatti uj bérpalotában I
legnagyobb kényelemmel berendezett

Gelb-féle bútorokkal berendezve 
átadó és azonnal elfoglalható

K

-Otthon í: Uránia
nagysikerű uj műsora:

í Az örök csend tornya i
; MAGDA SÓN JA főszereplésével

í Hegyen-völgyön lakodalom :
? RICHARD TA LMADGE vígjátéké Z« ■

Híradó: Pathé revü
5 "■ Mozgókép-Otthon Uránla-Sxlnhéx ■;
■ előadásai: 4, fi, 8, in előadásai: Ii, 1 if,

■■■■•■BUM

Szeret nyalakodni?
akkor csak HYDROS5 nyalókát nyaljon 

Kapható mindenütt!
HYDROSS vezérképviselet: Országház-tér 9

Telefon 160 —.'>6
ribj 11—wimwwMwiii i’iw vuavitv*

MrfWtos Emi/to Park
Rákóczi-nt és Mitzcnin-körut sarok 

Telefon: .1. 152-87, ,1. 74-90

„Asszony asszony e!!en“
Szenzációs an erikái társadalmi film

Előadások.’ x/«9 ‘.«H órakor

Bővebb fölvilágositás 10-12 között 
ugyanott, a háztulajdonosnál

BRILLIANSOKAT
| '■ drágábban vess.SzAkolw FmiB Király ee-m tci.i j. 105-35

Ed"»5u utca (Tcréz-tcmpl. szcnili.)

GYERMEKEK BOLDOG OTTHONA
Krúdy Gyuláné Gyermekotthona, Budapest, II, Hű

vösvölgy.' I’áfrán.v-iit 7. (Telefon: Zugllgct Gl.)
Már kótesztendős kortól fölvesz gyermekeket neve
lésre. tanításra, egészségre. Orvosi látogatás naponta. 
Polgári árak. Gyermekek részére n legjobb konyha é- 
a tanulás tcstgynkórlnltni is egybe van kötve. A vá
rostól 15 percnyire, közlekedés az. öt percenként in
duló 81-es villamossal, leszállás a Nagyhidnál. A leg
előkelőbb orvostanárok által is javasolt gyermek

otthon.
Gyermekek Boldog Otthona (Telefon. Kugli get 61).

Egyedül fiisíölM ki poMSií n szenzációs „Nov«sz“-gyerty®!íal
tieru nlszkit, egyszerű kezelés, számtalan cliamerőlovél. — Postai szétkiildéa: 
ZELMANOVITS DROüÉRIA. Budaueü VII, Wesselényl-ulca 36. szám
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Százhuszperces küzdelem után sem tudtak 
boldogulni a ferencvárosiak a diósgyőriekkel 

Kedden megismétlik ax FTC—DVTK-mérk&xést — Ax MTK galoppban verte a pécsié* 
két — Szombathely legyOxte Sxegedet, Debrecen pedig Soroksárt

(A Reggel munkatársától.) Huszonöt esz
tendő után végre megérte a vidék, hogy az or
szág szivében tegyen tanúságot ügyességéről 
és összemérje erejét a főváros legjobbjaival is

az országos bajnoki címért.
A vasárnapi elődöntők során a diósgyőriek, 
Észak bajnokai mindvégig méltó ellenfelei 
voltak a nagyhírű ferencvárosiaknak és csak 
a szerencsén múlott, hogy nem tudtak fölöttük 
diadalmaskodni.

— Na, majd kedden... fogadkoznak erősen a 
kemény vidéki fiuk, akik mindenáron győzni 
£1 k d k

Az MTK a Pécsi IBTC fölött tetszés szerint 
győzött, akárcsak a szombathelyiek Szeged 
ellen, mig a Debreceni VSC csak: kemény küz
delem árán tudta megadásra kényszeríteni a 
Soroksári AC-ot.

FTC—Diósgyőri VTK 2:2 (1:2). Üllői-ut. Bíró: Schissler 
József. Amikor a diósgyőriek a pályára léptek, vadonauj 
dresszben és egy hófehér labdával, a DVTK fúvós zene
kara fogadta őket. Csakhamar a porondra léptek a zöld
fehérek is, akiket a hívők serege harsogó éljenzéssel és 
tapssal fogadott. Pont %6-kor elkezdődött a küzdelem. 
A diósgyőrieken csak az első percekben lehetett észre
venni némi idegességet. Csakhamar bclemelegedtek a já
tékba és kemény küzdőmodorukkal teljesen egyenrangúak 
lettek a hírneves „fradi"-nak, sőt

már a 8. percben a diósgyőri Fölkér II. intsél/ ke
zéből rúgta a labdát a hálóba: 1:0.

Bár a zöld-fehérek támadnak többet, a diósgyőri halfok 
és a jobb-bek mindig idejében lépnek közbe. A 37. perc
ben Potya komért rúg, de a kiegyenlítő gól csak nem
akar megszületni. Egy perc, múlva azután a ferenc; 
városiaknak gyanús gólt ítél meg a 30 méterre álló 
Schissler bíró: Lyka váratlan lövése ugyanis fölső kapu
lécről éppen a gólvonalra pattant, tehát, nem volt teljes 
terjedelmében a hálóban. 1:1. A diósgyőriek azonban 
nem veszítik el a kedvüket és a 42. percben kornerből

Fölkér II. újból megszerzi csapata számára a veze
tést: 1:2.

Félidő végéig az eredmény nem változik.
A mérkőzés második fele heves diósgyőri támadással 

kezdődik és már a 2. percben majdnem gólt lőnek a 
kemény vidéki fiuk. A 11. percben Kohut kornert rúg, 
majd két 25 méteres bombája épp a kapus kezébe, vágó- 
dik. A 14. percben Diósgyőr jut kornerhez. Állandó FTC- 
fölény után végre a 18. percben Kelemen újból ki
egyenlít: 2:2. A 21.-percben 'korner az FTC ellen,- amely 
után egyszerre öt ember is a földre terül, do a gól 
elmarad. Egy perc múlva a zöld-fehérek rúgnak kornert, 
de a vezetést nem tudják magukhoz ragadni és emiatt 
csatársorukat teljesen fölforgatják. Potya megy center
nek. helyébe Kelemen lép, Kohut és Lyka is helyet- 
cserélnek. Pár perc múlva Potya lesz a balszélső és n 
33. percben ideális kornert rúg, de gól ebből sem lesz.

Hetedik helyre zuhant a VÁC
<A Reggel tudósítójától.) Vasárnap zajlott le az utoleó 

két elsőosztályu bajnoki mérkőzés.
A VÁC meglepe.tésszerü vereséget, szenvedett a budai 
vívóktól és ezért a negyedik helyről a hetedikre 

zuhant.
A Törekvés Újpesten az UTE lendületes legénységével 

nem tudott boldogulni és 3:l-re kikapott.
Jíeí', TVE—VÁC 3:0 (1:0). (Lóverseny-téri pálya. 

Bíró: Hajós F.) Nagy meglepetésre a VÁC nem bizo
nyult egyenlő ellenfélnek az ambiciózus budaiak unl 
szemben. A küzdelem általában durva volt és ezért n 
biró Kenyerest (III. kér.) és Havast (VÁC) ki is állí
totta. A 25. porcben Horváth erős lövése kapufáról 
pattan vissza, de a szél és Iőiscber a hálóba segítik a 
labdát. 1:0. Ez az eredmény a félidő végéig nem vál
tozik. A második 45 perc elején Szabó faultja miatt 
tizenegyest ítél a biró. amit azonban Lébi a kapu melló 
lő. A 37. • percben Skvarek szabadrúgását Horváth a 
gólba továbbítja: 2:0. Nemsokára Grósz TI. Skvareket 
lövés közben faultolja. A megítélt tizenegyost Skvarek 
belövi: 3:0. őszi eredmény: 0:0.

UTE—Törekvés 3:1 (1:1). (Újpesti Stadion. Biró: Vértes 
Tmre.) Az első félidőben általában a vasutasok voltak 
frontban, ennek ellenére a 38. percben Török lövi a 
vezető gólt, amit három perc múlva Szántó kiegyenlít. 
Félidő: 1:1. A mérkőzés másik fele teljesen az újpestiek 
lepényének jegyében folyik le és ennek eredményeként a 
20. percben Grosszmann korneréből Lnitncr a jobb sa
rokba gólt lő: 2:1. Mnjd a 38. percben Jcszmás éles lö
vését. Lantos kiejti a kezéből, de a lerohanó Jeszmás 
végleg a hálóba helyezi a labdát: 3:1.

ősszel 1:1 arányú döntetlent vívott a két ellenfél.
Vége az elsőosztályu bajnoki küzdelmeknek. (Az ciső 

osztályú bajnokság állása): 1. MTK 38 ppnttal. 2. FTC 
30 p. 3. Vasas 27 p. 4. III. kér. TVE 23 p. 5. UTE 22 p. 
fi. NSC 22 p. 7. VÁC 22 p. 8. KAC 19 p. 9. BEAC 18 p.
10. Törekvés Ifi p. 11. Zugló 15 p. 12. BTC 12 p.

Vasárnap dőlt el 
a német bajnokság sorsa

A német birodalom bajnoki döntőjébe az IFC Nümberg 
(is FSV Frankfurt kerültek. A lefolyt küzdelemről 
A Reggel tudósítója az alábbi táviratiján számol be:

, Frankfurt, junius 7.
(Érkezett este 11 ór.a 30 perckor.) 

A jubiláló IFC Nümberg az újonnan fölavatott frank
furti Stadionban valóságos élet-halálharcot vívott a. fia
tal FSV Frankfurttal és csak némi szerencsével tudott 
l'.O arányban győzni.

Az IFC Nümberg mai sikerével értékes rekordot dili, 
tott föl: negyedszer sikerült elhódítania a német baj- 
nokl cimel^ . p 

A 35. percben szép összjáték után Nikolsburger lövését 
Kozusnyik kornerre tolja ki.

A ferencvárosiak erőteljesen finishelnck.
A 40. percben Potya újabb kornert rúg, de a rendes 
játékidő végéig az eldöntetlon eredmény nem változik. 
A szabályok értőimében még 2X15 percet játszottak a 
csapatok, de a végeredmény 2:2 marad.

Szombathelyi AK—Szeged! AK 4:0 (2:0). Üllői-ut. 5000 
néző. Biró Iváncsics M. Nyugat és Dél bajnokcsapata, 
a két régi ellenfél, vasárnap egyenlőtlen harcban talál
kozott egymással, mert

a szombathelyiek mindvégig olyan fölényben voltak, 
amit a l:0-ás gólarány nem fejez ki hűen.

A vezető gólt a 30. percben Pallós lőtte, majd négy 
perc múlva Takáts Krutzler beadását kapásból újabb 
góllá értékesítette. Félidő: 2:0. , , ,

A második félidő állandó cgykapuru való játékkal 
felt el. A 24. percben Holzbauer egyedül lefutva, há
romra szaporította a gólok számát, öt perccel a befeje
zés előtt a biró az egyik szegedi hátvédet ismételt durva 
játék miatt kiállította. Az utolsó gólt Krutzler hatalmas 
erővel rúgta az ellenfél hálójába.

A győztes csapat legjobb emberei Vámos, a „vörös" 
Szabó, Prém, Német és Holzbauer voltak. A szegediek 
közül Simóka volt formában. Iváncsics hibátlanul vezetto 
a mérkőzés:.

A két SzAK vasárnap találkozott másodszor. Első Íz
ben, 1921-ben, a szegediek saját otthonukban l:0-ra 
győztek.

MTK—Pécsi IBTC 5:0 (3:0). (Ilungária-ut. Biró: dr. Ju
hász Gy.) A bajnokcsapat az első perctől fogva uralta a 
helyzetet. Valósággal a kapujukhoz szegezte a pécsieket, 
akik csak erőtlen lefutásokkal kísérletezlek. A vezető 
gólt Opata szöktctéséből Rakitovszky lőtte a 15. percben, 
majd 10 perc múlva Molnár Ifi méteres szabadrúgása jut. 
n hálóba: 2:0. A 32. percben Molnár háromra szaporítja 
a gólok számát. Félidő: 3:0. A második félidő 5. percében 
Opata révén esik a 4-ik gól, mig Rakitovszky a 12. perc
ben rúgja az ötödiket: 5:0. Ezután az MTK nem ambi
cionálja a góllövést és iskolajátékkal szórakoztatja a 
közönséget.

Debreceni VSC—Soroksári AC 2:1 (1:0). (Ilungária-ut. 
Biró: Biró S.) Azonnal a debreceniek lépnek föl táma
dóan és bár a soroksáriak szisztémát ikusan védekeznek. 
Kántornak mégis sikerül a vezető gólt megszereznie 
(11. p.). A SAC ellentámadásai után lassanként DVSC- 
fölény alakul ki, de az eredmény nem változik. •Félidő: 
1:0. A mérkőzés második felében a soroksáriak támad
nak többet-, ennek ellenére Polaneczky újabb gólt lő: 2:0. 
Jlochrcin csak a 21. percben tudta az eredményt szépi 
feni: 2:1.

Kedden ismétlik meg az FTC—DVTK-mér- 
kőzest. Az MLSz intézőbizottsága vasárnap 
este az FTC Üllöi-uti klubházában elhatározta, 
hogy az eldöntetlenül végződött FTC-DVTK- 
mérkőzést. kedden játsszák le újból — az UllŐi- 
uti pályán. Ugyancsak az Üllői-uti pályán ke
rülnek eldöntésre a középdöntők is Űrnapján 
a következő program szerint: MTK—Debreceni 
VSC, Szombathelyi AK—FTC—DVTK mérkő
zés győztese.

Bárány István újabb siKere
y.4 Reggel tudósítójától.) Szeles időben és alig 17 fokos 

vízben folyt le a MÜE lágymányosi versenye, amelynek 
legklasszikusabb számában,

a 100 méteres gyorsuszáshnn Bárány István győzött 
és ezzel elnyerte n honvédelmi miniszter vándor

díját is.
Időeredménye: 1 p. 5.2 mp. aránylag gyönge, ami méltó 
ellenfelek hiányának és a hideg víznek tulajdonítható.

Főbb eredmények:
I. 100 méteres gyorsuszás a honvédelmi miniszter ván

dordijáért: 1. Bárány István (Egri Move) 1 p. 5.2 mp.
2. Magyar (MTK). 3. Kolba, (III. kor. TVE).

II. 100 méteres mellúszás: 1. Barta István (ITT. kér. 
TVE) 1 p. 25.fi mp.

III. 100 méteres hátuszás: 1. Horváth 1 p. 27 mp.
IV. 100 méteres gyorsuszás hölgyek részére: 1. Dénár. 

Irén (NSC) 1 p. 35.2 mp.
V. 100 méteres mellúszás hölgyek részére: 1. Feszt 

Franciska (MŰÉ) 1 p. 4fi mp.
16:0-ra győzött az FTC’ vizipoló csapata 

vasárnap a VÁC ellen az 1. osztályú bajnoki 
mérkőzések során, mig a II. osztályban a 
MUE az MTE-t. 5:0 arányban verte, A mun- 
kásuszók a Lágymányos hideg vizét nem bír
ták és föladták a küzdelmet.

Gyöngén sikerűit a korojtkedőaílé ál:
gat tudósítójától.) A KAOE vasárnapi .............. ...
a Millenárison alig pár száz néző előtt fólyl le, de azok 
nagyrészo is idő előtt távozott, mert az egyes ver- 
sonyszámokbnn siralmas mezőnyök indultak -- gyönge 
eredményekkel, ami az alábbiakból is kitűnik: I. 200 m. 
síkfutás, II. oszt.: 1, Ruzlcská 2l mp. — n 200 m. 
gátfutás: 1. Braun (MTK) 27.8 mp. III. 1500 ’m. sikf.. 
II. oszt.: 1. Sárváry (MAC) 4 p. r.o.8 mp. — IV. Hár
masugrás. II. oszt.: 1. Bee,htold (BBTE) 12 in. 24 cm.
V. 110 m. gátfutás. II. oszt.-. 1. l’jfaluczky (FTC) 17.7 
mp. (Egyedül.) — VI. Sulydobás, hcp,: l ~
13 m. 19 cm. (250 cm. előny), • ■
1. Gcrő Mór (KAOE) 51.7 mp. (ser.). VIII. 
sikf. hcp.: 1. Rózsa 2 p. 08 mp. (Egyedül.). — 
i“ *-;■ - * • . ........... . " -
— X. Magasugrás, hcp.: 1. Kcllnér (BBTE) Í90 
cm. el.). — XI. Távolugrás, hcp.: 1.

versenye t.-f Reg. 
atlétikai viadala

I. Vágó (KAOE) 
VII. zoo m. sikf. hcp.: 

800 in.
.................- ..................,. IX. 100 

m. sikf. hcp.: 1. Stcinmctz (KAOE) ion mp. (250 cm. el.).
‘ : ’• Kellncr (BBTE) 190 cm. (25

„„„ . - XI. Távol ugrás, hcp.: 1. Plavinszky (BBTE)
072 cm. (70 cm. el.). — XII. Gorolyvetés. hcp.: 1. T. Szabó 
(MAC) 58 m. 45 cm. (8 in. el.). XIII. 4X100 m. sta- 
fótaintás: 1. KAOE 45 mp. 2. BBTE 45.9 mp. 3. FTC 
40.2 mp. — XIV. 5000 ni. sikf.. hcp.: 1. Nemes (MTK) 
16 fi-,.17-.”1’1- 2' Király (F.SC) ifi p. 18.8 mp. (el. nélk.). 
~ Svón Biníótnfutós, II. oszt.: 1. KAOE 2 p. 07 mp. 
k’W v- 1X2-"lp- 1 MTK 2 P- 12 ,nr- A n) csapn- 

’• r™ 2 P- l0 - ™P- MOVE 2 p. 11.5 mp. 3. BEAC 2 p. 1)4 mp.
p. 12 inn. A B) csapn- 
!. MOVE 2 p. 11.5 mp.

Pompás eredménnyel végződött 
a Budapest—Balassagyarmat— 

Budapest távverseny
(A Reggel tudósitójától.) Magyarország hosszutávu or

szágúti bajnokságának második futama n kerékpáros szö
vetség rendezésében vasárnap folyt le 158 kilométeres 
távolságon a Budapest—Balassagyarmat—Budapest or- 
száguton.

A start a váci országúton, a 11 kilométeres jelzőkönól 
volt, reggol 5 órakor. Több mint 50 versenyző indult útnak 
az elég jó állapotban levő országidon. A Vác mögött levő 
Katalinhegyig együtt volt a mezőny, itt azután a gyön
gébb „szufláju" menők őrösén lemaradtak.

Az élen állandóan együtt küzdött Jermabek n kitűnő 
Bouska-flvórekkel.

A cél előtt 5 kilométerrel azonban Bouska Károly do 
fektust szenvedett és kénytelen volt gépet cserélni.

Rögtön üldözőbe vette vetélytársát, akit a célban egy 
géphossznyira közelített meg.

Végeredményben: 1. Jerzsabel: Károly (MTK) 5 óra 57 
perc 25 mp-es idővel, ami

európai viszonylatban is kitűnő teljesítmény.

Második Bouska József (IKK) géphosszal. 3. Bouska 
Rezső (IKK), 4. Magyar (TTC), 5. Rusovszky (MTK), fi. 
Horváth (IKK).

Kellemes föltiinést keltettek a vorsonyen az MTK és a 
IKK vorsenyzői, akik mindannyian nagy készültségről 
tottek tanúságot. S. R.

Nem fejezték be Magyarország birkózó bajnoki viadalát.
A döntő mérkőzések hétfőn este 7 órakor kezdődnek a 
szigeti pályáján.

Meg akarták vesztegetni az MLSz elnökségét 
a „lefekvési botrány" főhősei, sőt Riró Dezsőt, 
a fegyelmi bizottság elnökét, a szociáldemo
krata párt utján próbálták „jobb belátásra" 
bírni. Az akadékoskodó Rcichard Ottó alelnököf 
pedig egy napra autón szerették volna eltün
tetni. Mindez azonban nem akadályozza meg 
azt, hogy a szövetség az Ékszerészeket és a 
KTE-t törölni fogja tagegyleti sorából.

Az olympiai győztes Uruguay játékosaiból 
összeállított National Club de Montevideo ked
den délután 6 órakor érkezik Becsbe. A nagy
szerű csapatot ünnepélyesen fogadják. A pálya
udvaron a híres Deutschmeister-zenekar is meg 
fog jelenni.

Lovaregyleti versenyek
Mérsékelt látogatottság melleit folytak le n vasárnapi 

lóversenyek. A bécsi nagy vorseny kapcsán támadt, lovas
hiány majdnem valamennyi versenyben creztctto hatását. 
A nap főversenyében, a Villám-díjban, mindössze 3 ló 
mérte össze erejét. Eleinte Utolsó vezetett, majd Boglár 
váltotta föl. A távnál Oktandi próbálkozott, de Boglár 
fcjhosszal elég biztosan megvédte elsőségét. A Kerepesi- 
díjban Csavargó Il.-nek nem volt ellenfele, ugyanígy a 
kétévesek versenyében Muftinak, amely az eddig pályára 
hozott, kétévesek közölt, kimagaslóan a legjobb.

A nap részletes eredménye:
I. futam: 1. Csavargó II. (3r) Schejbal, 2. Kérdőjel (21-s) 

Sojdik. 2li. Tol: 10:10. — II. futam: 1. Eszmény (20) Pfls- 
tér. 2. Felpénz (4) Hofbaucr. 3. Freudcnau (5) Rajcsik. 
Fm: Kóbi, Raquettc. Ilódas, Hetyke, Antinca, Wau-Wau, 
Rózsalány. 2h, 111. Tót: 10:143, 62, 20, 19. — III. futam: 1. 
Boglár (1’4) Gulyás B„ 2. Oktondl (p) Sajdik, 3. Utolsó 
(2’c..) Martinék. Nyh, 3h. Tót: 10:24. — IV. futam: 1. Pa
tyolat (8:10r) Schejbal, 2. Alhatros (3) Blazsek J. II., 3. 
Madame Móré (4) Sajdik. Fm: Sarkantyus, Damaskus. 
hh. 111. Tót: 10:20, 15. 20. - V. futam: 1. Mufti (2Wr)
Schejbal, 2. Papagena (2’zá) Sajdik és Marika II. (6) 
Pflster (holvorsenyben). Fm: Erdőkincse, Néniké. l’.6h. 
Tol: 10:13. - VI. futam: 1. Ballada II. (1'4) Schejbal,
2. Alpdriickcn (p) Gulyás B., 3. Párkány (4) Sajdik. Fm: 
A tempó.

Osztrák Derby
I. lilroccn (Szabó L. 1T.)

II. Montalta (Gu(ai) 
III. Mmc Pompadour (Janek)

Futottak meg: Zeus (Takács I.) negyedik, Gutenstcin 
(Takács J.), Koppány (Kovács L. II.), Don Pcdro (Rojik). 
Patrícius (Szabó Gy ). Sahib (Pintér), Renonitné (Weisz), 
Winimtou (Szíi.ígyi).

Igen könnyén 4 hosszal nyerve, 2 hosszal harmadik. 
Tót: 10:23. helyre 10:13, 13, 13.

irts —i— ■TTgrm

Bookmakerek fogadóirodái:
IV, Kossuth Lajos-utca 14,
VI, Andrássy-ut 45, 
VI, Václ-ut 1, 

Vili, llákóczi-ut 51

Start és Fix fogadásod
Legközelebbi versenynapok: junius hó 9, 11,

13, 14, 16, 18, 20, 21

Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
„Világosság‘'-könyvnyomdn rt. Budapest, VIII, Conti-u. ♦. 

Műszaki igazgató: Deutsch D.


