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(zl Reggel tudósítójától.) Vasárnap hajnal
ban a főkapitányság politilkiai osztálya meg- 
lepeté'-szeriien házkutatást tartóit az úgyneve
zett Vági-féle szocialista csoport vezetőtagjRí
nál s a házkutatás ere címé nydképen

■íz '!!?.n?Zkí szocialista mozgalom vezéréi, 
.ági Istvánt és a csoport harminc vezető- 
tagját koinmunjstaüzelniek gyanúja miatt 

őrizetbe vették.
A házkutatás és őrizeti) evétől előzményei a 

következők: Ismeretes, hogy ez év tavaszán a 
magyarországi szociáldemokrata párttal szem
ben hangos ellenzéki csoport bukkant föl, amely
nek vezére Vági István lett, akit több társával 
együtt még a múlt évben kiközösített a szociál
demokrata párt. Vági elégedetlen társaival

uj munkáspártot akart alapítani, radikáli
sabb program alapján.

Első gyűlésüket a szociáldemokrata párt szét
zavarta és ezért alakuló gyűlésüket csak ez ev 
április l-l~én tudták megtartani. Az alakuló 
gyűlés elnökévé Béres József ajánlatára Zwtckl 
Józsefet választották meg, aki az uj, ellenzéki 
szocialista párt programjáról ezeket mondotta:

— A magyar országi műnk ás mozgalmin téves 
utón halad, elposványosodott. Régóta halljuk az 
elégedetlenek hangját és most már úgy erez
zük, itt a pillanat, hogy o hangok erősebben 
nyilvánuljanak meg. Magya.'országon inas mun
kásmozgalomnak kell elkövetkeznie, amely 
valóban a munkások mozgalma és nem elpolgá- 
rosodottak akciója. A szociáldemokrata pártot 
nem illeti a szocialista név, mert nemzeti száné 
van. a demokrácia pedig csak cégtábla.

Gyanús pénzek
Ezzel a párt megalakult, vezére Vági látván 

lett s a ÍR í nad-utca 34. számú házban bőreitek 
helyiséget. Megkezdték a röpiratok készítését, 
gyűléseket tartottak, sőt arra is készültek, hogy 
részt vesznek a községi választásokban. A rend
őrség politikai osztályának kezdettől fogva az 
volt a gyanúja, hogy

ez az ellenzéki frakció tulajdonképen kom
munista szervezkedést folytat

s ezért a megalakulás óta a vezetőik minden 
lépését figyelemmel kísérték. A főkapitányság 
politikai osztálya különben is tudott . arról, 
hogy a kommunisták 111. inlcrnaeionáleja mar 
régebben kiadta az utasítást lövőinek, hogy 
látszólag a il. in tornáéi onído lobogója alatt, 
szervezned jenek s amíg lehet, a szociáldemo
krata párton belül gyűjtsék össze embereiket. 
Hamarosan konstatálta a rendőrség, hogy

Vágiék nagyon tekintélyes összegű, gyanús 
eredetű pénzt tudnak agitációs célokra for

dítani
8 igy a rendőrség megkezdte a bizonyítékok 
gyűjtését. Ezeik után történt, hogy junius 25-erc 
n part nagygyűlést hirdetett, de a kommunista
gyanús csoportnak u rendőrség nem engode- 
lyezte a gyűlés megtartását. A régi képviselő
ház előtt azonban mégis összegyűltek a párt
tagok s a politikai detektívek, akik közöttük 

(dvegyültek, megfigyelték, hogy az érkezőknek 
titkos utasítást adtaik ki a vezetőik.. így a 
Rákóczi-tcren gyűltek össze, ott Steinlein Sán
dor, a Vági .csoport egyik vezetőit'., gyújtó be
szédet mondott. A beszéd után a Conti-utcai 
„Nép:.za’. a“ épület elé vi-rnltak.

— Rohanjuk meg a „Népszavát -ti — kiál
tották.

Elvonultak a „Népszava** épülete előtt, abcu 
golták a szociáldemokrata pártot és a „Nép
szava’*-!, de a tömeget a rendőrség rövidesen 
szétoszlatta. Miután a Rákóczi-téren szónoklék 
egész nyíltan odavágták a tömegnek, hogy ele
gedet lenek a szociáldemokrata párt, parlamenti 
működésével és

most már céljaik elérése végett ki keli men
niük az utcára, a rendőrség elérkezettnek 
látta az időt arra, hogy a kommunistagya- 

nus párt ellen megindítsa az eljárást.
A rendőrség politikai osztálya mái’ régóta név- 
szerint és személy szerint ismerte a Vági-félo 
párt vezetőtagjait. A tüntető gyűlés után két 
nappal, vasárnap hajnalban, váratlanul beren
delték a főkapitányságra dr. Schweinitzer 
rendőrkapitányt, az egész politikai osztály de- 
(ektivesoporijait, a sérülési osztály referenseit 
és még vagy 50 detektívet.

HiiSzCíK'CüjSás vasííff’áíDgs 
fonj

Vasárnap hajnalban a főkapitányságról a 
csoportokba osztott rendőrtisztviselők kész la
káscímekkel indultak el a detektivekkel az el
rendelt házkutatások megtartására. Legelső
sorban Vági István, Szilágyi Gyula, llajdu 
Henrik, és Weisshaus Árpád pár! vezetőségi ta
gok lakásán jelentek meg a rendörtisztviselők. 
Enikőitőlték a vezéreket és házkutatást tartot
tak náluk. Ugyancsak házkutatás .volt a -Iler- 
nád-utca 34. szám alatti központi pártirodában 
és aztán egymásután n következő párttagok
nál: Szabó Mihály, Boros Imre. Béres József, 
Osvát Gábor, Pintér János, Brohovszki Ede, 
Benke. János, Steinlein Sándor, lladics Árpád, 
Szántó Sándor, Vájná. Géza, Botz Béla, Kreizl 
János, Náthán Imre, Gögös Vince és Scliön- 
mánn Lászlónál. Miután az ellenzéki szocialista 
munkáspártnak női agitátorai is vannak, a 
házkutató csoportok fölkeresték /lámán Katót, 
Rothauser Honát, Bruck Jolánt fa Polgár 
Gizellát',

házkrtotást tartottak a nő tagoknál is és a 
többiekkel együtt őket is előállították a 

főkapitányságra.
A házkutatás anyagát még vasárnap vizsgál
ták át a. rendőrségen. Majdnem mindé'.: lakás
ban talállak régi kommunista röpirútokat és 
a Magyarországi Szocialista Munkáspárt által 
kiadott agitácfós füzetet, többek között az 
„Előre", „Fáklya", „Szikra" £s más címen 
kiadott, de betiltott lapjuk kötegelt.

Hétfőig 30 őrizetbevétel történt, 
n sérülési osztályon Szrubián Dezső dr. rendőr’* 
tanácsos irányítása mellett, az egész sérülési 
osztály tisztviselői kara vasárnap és hétfőn

Nem szinészkedünk!
Nem, nagyérdemű közönség, és nem, tisz

telt Thália, bocsássanak meg: nem fogjuk 
mi is a csábitó fájdalom könnyeit arcunkra 
festeni, nem, nem ontunk országos sírást a 
magyar színészet válsága fölött! Nem fog
juk egész gyászos sziviinkot odadobni a 
rivalda elé, liol hatásos világítás alatt szí
nész, direkció, színpadi irodalom és sajtó 
versenyt jajveszékel. Megmondjuk: nem. lát
juk azt a nagy tüzet, amiért úgy félreverik a 
három harangot. Látjuk, igen, a kicsi csa
ládi tűzhelyek gondjának sápadt füstöcskéit, ’ 
amelyek reszkető kérdőjeleket eregetnek az 
égre: veletek érzünk és veletek leszünk, be
csületes kis magyar színészek, akiket le 
akarnak építeni, vagyis kiliajigálni, s akiknek 
a grammal n>rt kenyeréből akarnak letörni. 
Minden igaz emberért en garde állunk! Ha
nem ez a toll a kezünkben, mint a szeiszino- 
graf tűhegye, kultúránk egész területének 
tragédiájától vonaglik ... érezzük a. magyar 
tudomány, panasztalan lelko kínosan verését, 
amikor a nyomom.>g közepet!? ki se meri 
fehér kezét nyújtani; LiAji.k, hogy a gyó
gyászat degradálás előtt áll; klinikáinknak 

i az orvosai táplálására, újabb kísérleti eszkö
zökre nincs pénze, hogy mint a békében együtt 
haladhassanak a világgal; látjuk, vagyis 
nem látjuk a hirtelen nőtt magyar irodal
mat, amelyet a magyar intelligencia rom
lása tehetetlenné, lehetetlenné tett; drága 
tehetségeink eltűnnek meghalni, mint a 
madarak szoktak ... és itt hanyatlik cl a 
szemünk előtt a megérett, a világgá virágzott 
magyar képzőművészet; a pillangós ecsetek 
az éjszaka feketeségébe hullanak és a misz
tikus szobrok az ostoba hegyekben rekednek. 
Hol jutott egyszer ennek az államnak, ennek 
a nemes társadalomnak, ennek a most oly 
izgatott kulissza-ujságirásnak eszébe, hogy 
egész oldalakat rajongva segédkezzék filo
zófusaink, matematikusaink, historiku
saink munkáinak szülésénél? És hogy elő
fizesse minden járásorvos számára a külföldi 
klinikai szemléket? És hogy ingyenpapirt 
adasson a magyar regények kiadására? 
Hogy, szenet kolduljon össze, amikor télviz 
idején bezárják a könyvtárakat a diák orra 
előtt? Azt követelitek, hogy, a milliárdos 
sztárokért verj üli a falba a fejünket? A 
primadonnákért sajogjon a szivünk és a tán
cosokért, akik az autójukkal elütik a fogház
ból kitántorgó tözsdéseket? Barrikádokat 
emeljünk, mert a színházak nem tudnak 
esténként milliókat fizetni kedvenceinknek? 
Hogy a legnemzetibb ügynek fogjuk föl azt 
a pár üzletes szerzőt, a bús fekete bajuszig 
vagy, a vidám szőke szakállig, akik meg
álmodjék a lutriszámokat, amelyekkel New- 
yorkban nyerni lehet? A „Marica grófnő" 
legyen a büszkeségünk és a fájdalmunk? 
Ó nőm, drága konjunktúra, nem öltünk kar- 
szallagot ebben a frivol gyászban, amelynek 
nincs halottja, sem haldoklója nincsen. Mert 
az igazi magyar drámairodalom nincs benne 
a játékban és a szent magyar színművészet 
nem bukhat el a star-fizotések leszállításán, 
le, kissé közelebb a szenvedő ország élet
nívójához... a Nemzeti Színház legelső tag
jainak a tehetsége, lelke talán elpusztult a 
8—10 milliós szerény gázsik mellett? Nem; 
és nem is féltjük. Mi nemcsak a színpadra 
óhajtjuk specializálni hírünket - nevünket, 
mint a spanyolok a picadorjaikra s a gitú- 
náikra: tudományunkkal, irodalmunkkal,
tiszta zenénkkel, képet, szobrot ajándékozó 
zseninkkel akarunk fényleni, világitó homlo
kunkkal és fölötto szinaranyí koronájával a 
kiválóságnak!



aReccel 1925 június 30.

Vágiék kihallgatásával foglalkozott. A rendőri 
nyomozás legelső sorban arra terjedt ki, hogy 
kommunista érzelmek kapcsolták-e egybo az 
uj párt munkástagjait és kik voltak az uj párt 
szervezői? Igyekeztek azt is megállapitani, 
hogy az ellenzéki munkáspárt szervezkedésé
nek mi volt tulajdonképen a leplezett, egy
másközt megbeszélt célja és legvégül természe
tesen arra terjedt ki a nyomozás, hogy

milyen anyagi erőkből költekeztek és kap
tak-e külföldi pénzeket.

A hétfőn nagyjában befejezett nyomozás meg
állapította, hogy ez az uj párt élénk össze
köttetésben állati a külfölddel. Arra vonatkozó 
pozitív bizonyítékokat, hogy orosz pénzzel szer
vezkedtek, beszerezni nem tudtak. Azt meg-

Csáhy honvédelmi miniszter 
nyilatkozik a Somogyi-gyilkosság ügyé
ben elrendelt nyomozás mai állásáról

Mikop ttevülfieí sor a felelősség hérdéséneh tiszídzásdra 
n nemzetgyűlés mai illésén újból napirendre hévül a Somogyi- 

gyilkosság Ügye
(A Reggel tudósítójától.) A szociáldemokrata 

párt szónoka legutóbb bejelentette a nemzet
gyűlésen, hogy „megfigyelő állásban, lábhoz- 
tett fegyverrel" várják be a Somogyi—Bacsó
gyilkosság ügyében elrendelt, katonai nyomo
zás eredményét. A Ház mai, keddi ülésén en
nek ellenére is

napirendre kerül a Somogyi-gyilkosság 
ügye,

amennyiben Györki Imre szocialista képvi
selő a napirend megállapítása után személyes 
kérdésben válaszol gróf Csáky Károly honvé
delmi miniszter szombati fölszólalására és 
részletesen ki fog terjeszkedni Földes Rezső 
ügyész-alezredes szerepének bírálatára is, Erre 
vonatkozóan

Györki Imre
a következőket mondotta A Reggel munkatár
sának:

— Földes ügyészralezredea, Fényes László 
tanúvallomásának azt a részét, amely a gyil
kosságra való fölbujtásra vonatkozott, nem 
volt hajlandó jegyzőkönyvbe venni. Mái- pe
dig a tanú a bűnvádi pörrendtartás értelmé
ben esküvel fogadja, hogy mindent a legjobb 
tudomása szerint mond el és semmit el nem 
hallgat. Ez azt jelenti, hogy

nemcsak joga, hanem kötelessége mindent, 
amit tud, előadni a fölbujtásra vonatko

zóan is.
Az ügyész-alezredes tehát a vallomás anyagá
nak korlátozásával összeütközésbe került az 
eskü szövegével. Keddi felszólalásomban nem
csak az ügyész-alezredes működését fogom 
megkritizálni, hanem reflektálok a honvé
delmi miniszter ur beszédének többi részére is. 
Több más jel is arra vall ugyanis,

mintha a dolgok újból mellékvágányra 
terelődnének.

Ezekre az aggasztó momentumokra akarok 
keddi fölszólal ásómban rámutatni, hogy az
után ismét lábhoz tegyük a fegyvert és ellen
őrző szerepünket megtartva, várjuk be a nyo
mozás eredményét, amely meg fogja szabni 
,továbhí m agatai'tás u nk at.

A szociáldemokrata párt legújabb akciójá
ról alkalmunk volt beszélni

gróf Csáky Károly
honvédelmi miniszterrel, aki A Reggel munka
társának a következőket jelentette ki:

— A szocialisták akciója reánk nézve telje
sen irreleváns. A helyzet ugyanis az, hogy

a katonai ügyész hatásköre előzetes intéz
kedésemnek megfelelően csak a tettesek ki
nyomozására terjed kj és nem egyszer
smind a fölbujtás, illetően a felelősség kér

désének a megvilágítására is.
Beniczky vallomásának — jól tudjuk — két 
része van és az ügyész nagyon természetesen 
csak azzal a részévéi foglalkozhatik a vallo
másnak, amely a tettesekre, illetően a gyanú
sítottakra vonatkozik. Enuok megfelelően nem
csak joga, hanem kötelessége is gondoskodni

Dr. Bader Artúr MBlikelyei 
iEgganberg bei Gb*cib naponta *800,000 b< 
SMVIIng bel Ora» naponta . . 190.000 K

adók szoba, kiszolgálás, világítás,fokvós kitttnrt^Lu r ,Ja kitűnő ótkozés. Gyönyörű
KlVánMru n n LbZ,*-'lu 1‘ h,\,‘ban* napfürd/ík stb.
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penzattttalíu „obaelűJoRyzés) Bokor Rov.hö hJrrtctö: 

íródig, IS, Vaul-utcu 25. Telefon 119-01 

állapitották', hogy az uj párt magyar röpirato- 
kat küldött csomagszámra Parisba, az ottani 
magyar munkásság számára, akik állítólag a 
röpiratok költségét valutában visszafizették. 
Tehát Pórison és Pécsen keresztül kapott a 
Magyarországi Szocialista Munkáspárt anyagi 
támogatást. Az egyes vezető tagok ellen egyéb 
súlyos vallomások és bizonyítékok gyűltek 
egybe és ezért

a rendőrség politikai osztálya az őrizetbe 
vett 30 párttagot hétfőn átadta a bűnügyi 
osztálynak a nyomozás adataival együtt.

Miután a vezetőkre a rendőrség rábizonyítja, 
hogy az állam és társa dalmi rend föl forgatá
sára szövetkeztek, közülük a mai napon többe
ket előzetes letartóztatásba fognak helyezni.

arról, hogy a megidézett tanuk a tárgytól ne 
kalandozzanak el és a vallomásnak nem a ki
tűzött^ célra irányuló részei jegyzőkönyvbe ne 
kerüljenek. Addig ugyanis,

amíg tettesek, illetően gyanúsítottak nin
csenek, nem lehet foglalkozni a felelősség 

kérdésével sem.
Ha majd a gyanúsítottak a biróság elé kerül
nek, előreláthatóan

azzal fognak védekezni, hogy parancsra 
cselekedtek és akkor lesz itt az ideje, hogy 

a felelősség kérdése is tisztáztassék.
Munkatársunk ezután megkérdezte, hogy a ka
tonai nyomozás mennyi időt fog igérti/be- 
venni.

A honvédelmi miniszter igy válaszolt:
— Ezt lehetetlen megjósolni. Úgy intézked

tem ugyanis, hogy mindenki, aki csak nyilat
kozott és tudni vél valamit ebben az ügyben, 
megidéztessék és kihalgattassék.

Mindenkinek, aki a legtávolabbról is tud 
vagy tudni vél valamit a gyilkosságról, 
Kutyakötelessége, hogy jelentkezzék és val

lomást tegyen.
Aki csak egy kevéssel, egy jottányival is meg 
tudja könnyíteni a nyomozást, vallomástételé
vel becsületbeli és hazafias kötelességet telje
sít. Ilyen körülmények között az ügyészre an
nál nagyobb munka vár, mert hiszen

az e?.yesz ,v*llo2n,ás<>k ajabb és újabb tanuk 
kihallgatását tehetik szükségessé, mint pél
dául Fényes László vallomása is. sőt az ő 
adatainak ellenőrzése céljából arra is 
szükség volt, hogy az ügyész kiszálljon 

batoraljaujhelyen,

v ‘ H 8 2 a a (I j u k vagy becseréljük

ami szintén a nyomozás kereteinek kibővítésével jár.

Jugoszlávia és Románia 
tanai szövetségről tárgyal 

Magyarország ellen?
London, junius 29.

•x ? - diplomáciai tudósítója jól-
forrásból azt írja, hogy az ezidősze- 

\n 1 ^jerbia es Romanta közölt folyamatban 
tci o tárgyalások titkos katonai egyezmény 
létrehozására irányulnak.

Az egyezmény alternative Oroszország, 
Magyarorszag vagy Bulgária ellen irányul, 

teli™ ,eí,dtö..vonakodott kimondottan szov- 
jetellcnos politikát folytatni. A legutóbbi ró
mai megbeszélések óta azonban Pados és A/n- 
csícs állandó nyugati nyomás alatt állottak.

" j_ legjobban bizonyltja az
clrs jegyzek, amelyben Belgrád 

követelte a bécsi kormánytól, 
• . .V bécsi bolsevista iigy-

, szervi ze.r-k ellen, A jegyzéknek ha
nem tu.m hangja es diktatórikus kö- 

engedik, hogy 
t'lkos politikai cél- 

' VH!| SZÓ.
te. lenelemnek, mondja a 

'^many J925-b(.it Auszlrlá- 
i A l chnyseg elnyomását, köve- hmlAe.C^, n)i4.bfín az (^lrdk

szeri, kormánnyal szemben a 
elnyomására támasz- 

a világháború kitöré-

liizt a körülményt a 
a rendkívüli 
legutóbb azt ___ _
hogy azonnal járjon cl 
nőkük és > 
1osztást 
vetélései azt a követ .'z'efést

egy nagyobb bloLnal- 
jnlrói

Furcsa iróniái.! a 
lan, hogy a : < < A, / 
fóZ a forradalmi tc<

/lf, f/l/ iuuJben 
K ői monynak a > ' '
forradalmi Iccék, nység 
tolt kívánsága vezetett 
sere. („M. T. l.“)

Fölakasztott férfi holttestet 
találtak a Hidegkúti - utón a 

Feketehegy erdejében
(A Reggel tudósítójától.) Hétfő délután 

gályákat gyűjtött az I. kerülethez tartozó 
Feketehegy-erdőben Forró István asztalos 
Az erdő sűrűjében egy fán fórfltcstet látott 
lógni, amelyről csakhamar megállapította 
hogy már nincs benne élet. Azonnal a leg
közelebbi telefonállomáshoz sietett és értesí
tette a rendőrséget, ahonnan a késő délutáni 
órákban rendőrbizottság ment a helyszínére 
A rendőrorvos megállapította, hogy a fán lógó 
férfi

mind«ní?MJószinüséff szerint gyilkosságnak 
csepaldoialul, A holttest szeme zsebkendő- 
vei y.?.1*’Ttekpve, a nyakán zsebkendőből 
kes'teutt hWr^k es a hurkon egy zsineg, amely- 
Iyel volt felfüggesztve. A halott lá
bait zsineggel kötözték össze, jobb- és bal- 
keze spárgával volt a nadrágszíjhoz 

kötözve.
A bonctani intézetben kősó este egy csouia- 

golopapir kis darabját találták a halott zsebé
ben. A papírra ez volt írva: „Megtudható 
vagyok Szerecsen-utca 1, földszint 11. Nevem: 
Kovács János. A detektívek még az éjszakai 
órákban kimentek a Szerecsen-utca 1. szám alá. 
ahol ozv. Földi Györgynénél csakugyan lakott 
egy Kovács János nevű kifutóíiu, aki két nap
pal ezelőtt azzal távozott otthonról, hogy el- 

cseresznyét szedni. Földinc a halottnál 
levő holmikban fölismerte Kovács János tulaj
donait. Bár a cédula miatt, arra lehet következ
tetni, hogy Kovács öngyilkos lett, a rendőrség 
mégis folytatja a nyomozást, mert érthetetlen 
hogy akaszthatta föl magát, amikor a keze- 
laba össze volt, kötözve. A rendőrién- való- 
szintinek tartja, hogy már

holtan akasztották föl
és a gyilkos tette a zsebébe a cédulát.

Tabon pótválasztás lesz 
a kormánypárti és fajvédő 

jelölt között
Kálmán Jenő egységespártinak 156 sza
vazata hiányzott az abszolút többséghez 

Kaposvár, junius 29.
(A Reggel tudósítójáénak telcfonjelentése.) 

A vasárnap megtartott tabi választáson le
adott szavazatok összeszáraiálását hétfőn fe
jeztek be. Leadtak összesen 8085 érvényes sza
vazatot amelyek közül dr. Kálmán Jenő (egy
séges kormánypárt) 3887, Turchányi Egon 
(fajvédő) 2356, Jlenez Károly (ellenzéki kis
gazda) 18i2 szavazatot kapott. Ilyenformán 
lurchányi és Kálmán Jenő között, aki csak 
156 szóval maradi cl az abszolút többségtől, 
pótválaszlás lesz. A választási küzdelem inci
dens nélkül múlt el.

jatfa és írafitía nap- es ese- 
erirjfőií a legaíjysmíi'laiBíöl a 

8e(®í8Uges»Sjf» éviidig

Tiszta sclycmernyő, 1G ágú, 
a legdivatosabb...............

Félsclyemernyö, 16 ágú, leg
újabb nyelű.......................

r óiselycinornyö, 12 ágii, ele
gáns

Divat glória-ernyő, 12 ágú, 
CSŐÉI fogú ..........................

•tartós női ernyő, bőrfogó
val . ............................

hhi&ww
I’élselyoin ernyő selyem tok- flbflW

kai, elegáns.......................

Tartós ernyő, jóminőségü . 98.000
Méterár u osztói y u u k in i n t á l k ü 1 d, 
m e g nem fölélő áruért a pén z t

I
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A kormány kész módosítani a választójogi 
javaslat emigrációs szakaszát és lehetővé 
tenni Garaminak és a bolsevizmusban nem 

kompromittált társainak hazatérését
(A Reggel tudósítójától.) A nemzetgyűlés ma, 

kedden délelőtt folytatja a választójogi tör
vényjavaslat részletes vitáját és tekintettel 
arra, hogy a kormány fontosnak tartja a vá
lasztójogi vita mielőbbi befejezését, politikai 
körökben úgy tudják, hogy

még ma igen fontos és bizalmas közvetítő 
tanácskozások fognak a kormány és a bal- 

oldcii ellenzék között megindulni.
A kormány A Reggel munkatársának legillelé- 
kesébb helyről szerzett értesülése szerint

nem zárkózik cl az elől, hogy a választójogi 
vita meggyorsítása érdekében hozzájárul
jon a törvény ja vaslat úgynevezett emigrá
ciós szakaszának törléséhez vagy legalább 
is olyan irányú módosításához, amely lehe
tővé tenné Garami Ernő, Buchinger Manó, 
Lovászy Márton és még egynéhány olyan 
politikus hazatérését, akik a kominünhen 

semmiféle szerepet nem játszottak.

Egy reáliskolai tanuló
hétffe este amerikai párbsjhő' kifolyólag 

Wetvával ©hágta a nyakát
Elvágóit rcyaSc&aSo haldokolva hazavánszopgott a BaStására — A rend- 

őrség azonnal nj/űmoxást 5ns30á©ftt ellenfele után

(A Reggel tudósilójától.) A Garay-tér 8. szám 
alatt lövő lakására hétfőn este 9 órakor érke
zett haza a Városligetből Stern Géza 19 éves 
reáliskolai tanuló. Már a lépcsőházban észre
vették, hogy a fiatal diáik gyanús lassúsággal 
lépeget és gallérját fiöl tűrte, mintha fáznék. 
Azt hitték, talán meghűlt és rosszul érzi ma
gát. Alig ént föl azonban az első emeletre, a 
folyosón eszméletlenül összeesett. A lakók, 
akik hozzásiették, tmk akkor vették észre, hogy 
keze és nyalta vérzik. Azonnal hívták a mentő
ket és értesiitették a rendőrséget is, mert azt 
gondoltaik, hogy talán a ligetben szúrta le va
laki Stern Gézát. A mentők azon ban megái la
pították, hogy Steril G'cza öngyilkossági szán
dékból maga vágta át nyakát és csuklyáit bo
rotvával és

két oldalt átvágott nyakával még haza- 
vánszorgott lakására,

amihez csak azért lehetett még ereje, inért 
csuklóján az ütőeret nem tudta átvágni. Nya
kán mindkét oldalt az ereket vágta el. z\ 
mentők a szerencsétlen fiatalembert eszmélet
len állapotban szállították be a Rókus-kór
házba. Itt a zsebében egy

véres levelet 
találtak, amelyet ceruzával irt és véres kezé-

---------- .<p-»

Mr Smith főbiztos hozzájárulásától függ, 
hogy a KözüsztviselőK fizetésrendezéséről 

és a beruházásoKrél rendeletileg intezlíediK-e a Üíorsíwny 
Még a nyáron munKába lép az uj állami pénzverde 

a törvényjavaslat, letárgyalása és szentesí
tése előtt élotbeléphessenek a javaslatban 
foglalt rendkívül fontos pénzügyi és gaz

dasági intézkedések.
El sem tudom képzelni, hogy a nemzetgyűlés 
ehhez a megoldáshoz ne adná meg utólagosan 
jóváhagyásút, sőt meg vagyok győződve arról 
is, hogy ebben az irányban az ellenzék sem csi
nálna nehézségeket. Ilyen körülmények között 
rendkiviil kívánatosnak tartanám, ha 

a beruházási javaslatban foglalt intézkedések 
egyelőre rendelet formájában lépnének 
életbe, ehhez azonban szükség van Smith 
népszövetségi főbiztos hozzájárulásara is, 

a kormánynak tehát az ő magatartásától kell 
függővé tennie elhatározását. A beruházási ja
vaslatban foglalt intézkedések foganatosítása 
után

a valutareform
lesz az a kérdés, amelynek megoldása élénken 
fogja foglalkoztatni a. pénzügyi kormányza
tot. A pénzügyminiszter ur eddigi közlései 
alfaján szinte bizonyosra veszem, hogy

(A Reggel tudósítójától.) Mialatt a kormány 
és az ellenzék jobb ügyhöz méltó buzgalommal 
azon fáradozik, hogy egymásra hárítsa a fele
lősséget a beruházási javaslat töryénybciktata- 
sának elodázásáért, az egységes párt tagjainak 
egy része mozgalmat indított abban az irány
ban, hogy a kormány

rendelet formájában léptesse életbe a gaz
dasági szempontból nagyfoutosságu beru

házási javaslatot.
Erre a mozgalomra vonatkozóan

Tömésváry Imre
igy nyilatkozott A Reggel munkatársának: ,

— A beruházási törvényjavaslat letárgyaln
ának elhalasztása azt jelenti, hogy a köztiszt
viselők julius 1-On még nem kaphatják meg a 
javaslatban tervezett fizetésemelést s az amúgy 
is sok nehézséggel kiizködő gazdasági élet mé/7 
ttap.oZído, sőt talán hetekig nélkülözni fogja a 
különféle beruházásokra kiutalandó összegeket. 
ilyen körülmények között nagyon üdvös lenne, 

kormány találna olyan megoldást, amely 
lehetővé tenné, hogy

A Reggel munkatársa ezek után az iránt érdek
lődött, hogy a kormánynak ez az elhatározása 
milyen hatással volna a baloldali ellenzékre és 
különösen az elsősorban érdekelt szociáldemo
krata pártra. Beavatott helyen azt a fölvilágo- 
sitást kaptuk, hogy

az emigrációs szakasz törlése vagy meg
felelő módosítása mindenesetre nagyban 
enyhítené a parlamenti atmoszféra feszült
ségét, ugyannyira, hogy a választójogi tör
vényjavaslat rövid vita után még ezen a 

héten tető alá kerülhetne.
Amennyiben tehát a kormány csakugyan ga
ranciát nyújt az emigrációs szakasz módosítá
sára, amire minden remény megvan, akkor a 
választójogi vita annyira meggyorsul, hogy a 
nemzetgyűlés még ezen a, héten elkészülhet 
munkájával és megkezdheti harmad félhónapos 
nyári vakációját.

vei összefogdosott. A levelet édesapjának ci 
rneztc: Stern Sámuelnek, Iparfejlesztő . Rész
vénytársaság, Szolnok. A levélben ezt irja:

. Kedves Szüleim! Ne haragudjanak reám, 
amiért önkezcmmcl vetek véget életemnek,, 
de nincs más választás. Én

1923 Péter-Pál napján amerikai párbajt 
vívtam egy barátommal,

ezt a párbajt meg kellett vívni, nem mondha
tom meg, hogy miért és nem mondom meg, 
hogy kivel, mondjuk: a Sorssal. Én húztam 
a fekete golyót, ennek előbb-utóbb be kellett 
következnie. Isten áldja szerelő szüléimet és 
kedves rokonaimat, bocsássanak meg boldog
talan fiuknak

Gézának.

A rendőrség a levelet lefoglalta és rögtön 
megindítót iáik a. nyomozást hogy megálla
pítsák, ki volt az, akivel Stern Géza amerikai 
párbajt vívott. Megkísérelték Stern Géza ki
hallgatását is, azonban ez nem volt lehetséges, 
mert a. haldokló diák nem nyerte vissza esz
méletét. Az orvosok véleménye szerint a ti
tokzatos amerikai párbaj áldozatát aligha le
hel megmenteni.

az uj magyar pénzegység az angol shilling 
lesz, amelyet természetesen nem ezen, ha
nem forint vagy, tallér vagy más magyar 

néven fognak forgalomba hozni.
A valutareform ügyében Búd pénzügyminisz
ter egész sor ankétet fog tartani, úgy hogy a 
reform julius végére már konkrét formában 
alakulhat ki és az erről szóló törvényjavaslat, 
a nyári szünet után nyomban a nemzetgyűlés 
ele fog kerülni. Rendkiviil fontosnak tartom, hogy

a valutareform életbeléptetésével egyide
jűén valóságos értéket képviselő váltópénz 

is kerüljön forgalomba,
m9}\e?.a Pénz lesz az amely a közönség bizal
mat teljesen helyre fogja állítani és igy első
sorban fog olcsóbbodást előidézni. A váltópénz 
vereteséről tehát még a nyár folyamán gon
doskodni kell. Ennek nem is lesz technikai 
akadálya mert hiszen az 1924-25. évi költség- 
H^qnnnnn00, az ,1925~26- évi költségvetés pe
dig 300.009 aranykoronát irányzott elő a pénz
vei de fölállítására. A szükséges építkezéseket 
eddig is csak az hátráltatta, hogy a pénzverde 
helyéül kiszemelt tisztviselőtelcni kaszámvá- 
van magánlakások voltak és a lakókat csak a 
legutóbbi időben sikerült kitelepíteni. Az épít
kezés es az átalakító munka most már a leg
rövidebb időn belül megkezdődik és meg va
gyok győződve arról, hogy

amire a nemzetgyűlés ősszel letárgyalja a 
valutareformról szóló törvényjavaslatot, 
mar az uj magyar érc!allér vagy forint is 

megjelenik a forgalomban,
hogy hi; desse és biztosítsa az ország pénzügyi 
konszolidációját.

=Q-®la=

Félmillió dollár kárt
3Z cai<n£“atkSS

Newyork, junius 28.
Ma reggel 6 óra 43 perckor Los Angolosban 

neves földrengést éreztek. Néhány városrész
ben az épületek meginoglak.

Newyork, junius 29.
Az Egyesült Államok nyugati részén szomba

ton ősziéit földrengés, amint most megállapít
ható, Montanában, Idahobom, Washingtonban 
es Wyomingban jelentékeny anyagi kárt oko
zott, amelyet

félmillió dollárra becsülnek.
A leghevesebb volt a rengés Középmontaná- 
ban, ahol több városban a lakosság rémülve 
menekült, házaiból. A földlökések következté
ben az utak és vasutak részben használhatatla
nokká váltak. White-Sulphur-Sppngs és Three- 
Forks városokban számos üzlet beomlott. Az 
utóbbi városban

negyvenegy földlökést számláltak.
Középmontanában tegnap megismétlődtük a 
földlökések.

Ijtxr

160.000 
198.000 
380.000 
350.000
360.000 
325.000

duplatalpu. kőtszorvarrott, garnn- 
áy&tÜBilKSSCilWSa tált minőségben, olcsó árakon!

VER-KO Cipők
IV, riuzeuin-küruí $3 (íiuzcumraaj szemben)

Hitves nyM esíOen 

nélkülözhetetlen a Seíölíő^
Angliából behcnatC szöveteimből első osztályú 

munkásaim áltat készített 

raglánok és felöltök 
rendkiviil ölesén, készen kaphatók.

Elegáns ferfiru hakni mérték után készítek. 
KtíztlsztviseSÖknek kedvezményes árak !

férfflszallsó, Budapest, 
IV, Városház-utca 20. Telefon: 95-76

E reklámárainkS 
Fehér vászon, fasarokkal . . . 
Fehér vászon, francia sarokkal 
Fehér antilop, sportsarokkal . 
Szürke sevró, divat forma . . . 
Drapp sevró, divatforma . . . 
Lakk, fasarku, divatforma . . .

Finom 
fórlifehérnemiiek 

Pylama-killöiilegesstgelc 
méret után is skót és angol anyagokból 

VESTA FEHERNEMOGYÁR 
Vili, Muzeum-kifrut 2

Fehérnemű- és pyjama-készités 
hozott anyagból is!
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Pallavicini őrgróf kijelenti, 
hogy a a siófoki találkozás semmi összefüggésben 

sincs a Somogyi—Bacsó-gyilkossággal 
A kormány megbuktatása nélkül nem tudja elképzelni a jogfolyto 

nosság helyreállítását
(A Reggel tudósítójától.) A politikai körö

ket egész héten át élénken foglalkoztatta Ap
ponyi Albert gróf körmendi beszéde, amely 
megállapíthatóan jó benyomást tett a — kor
mánypártra is. Az egységes párt egyik legbe
folyásosabb tagja kijelentette erre vonatko
zóan A Reggel munkatársának, hogy

a puccslegitimizmus most megtörtént ki
küszöböl ése alapján a kormány is hajlandó 
a jogfolytonosság teljes helyreállításán?k 

előkészítésében közreműködni.
A legitimisták hivatott vezérei és a kormány 
között még a körmendi gyűlést megelőzően 
folytak bizalmas tanácskozások, amelyeknek 
az lett az eredménye, hogy

a legitimista gondolat eljutott fejlődésé
nek harmadik fázisába.

Kormánypárti körök megállapítása szerint 
ugyanis a legitimizmus célja kezdetben

az egész kormányzati rendszer megbukta
tása

4 

volt, amíg később már csak arra irányult a 
legitimisták törekvése, hogy

Bethlen megbuktatása nélkül, sőt az ő se
gítségével szabályozhassák az államfői kér

dést.
A körmendi népgyiilés ezekután uj fordulatot 
jelent a legitimisták gondolgozási módja oan 
ós eszközeinek megválogatásában és a cél ma 
már kétségtelenül az, hogy szükség eseten 
akár

a mai kormányzat segítségének igénybe
vételével készítsék elő Ottó királyfi haza

hozatalát.
Az uj fordulat mellett bizonyít az is, hogy 
c kormány és legitimisták között határozottan 
enyhültek az ellentétek. Apponyi gróf a kör- 
mendi ncpgyiilóst megelőző tanácskozásokon 
r.em csinált titkot abból a meggyőződéséből, 
neki teljesen mindegy, kik juttatják diadalra 
a legitimizmust, fontos csak az, hogy diaaalra 
juttassák. „Nem az a> fontos, hogy kik segéd
keznek a szülésnél, hanem az, hogy a gyermek 
egészségesen világra jöjjön." Ennek az elvnek 
érvényesülésével kapcsolatban alkalmunk volt 
beszélni •

Pallavicini György
őrgróffal, aki az úgynevezett „idealista" és a 
„harcos" legitimistákat elválasztó állítólagos 
ellentétekről igy nyilatkozott:

— Nevetségesnek tartom, hogy bizonyos ol
dalról engem tesznek meg a „liarcoo" legiti
mizmus vezérévé, holott a legitimizmusnak 
sem ilyen, sem más frakciója , nincs, amint 
hogy nincs semmiféle különbség — akár ér
zésben, akár gondolatban, akár az eszközök 
megválogatásában — Apponyi gróf, a magyar 
legitimizmus legkiemelkedőbb alakja és a 
többi legitimisták között.

Apponyi körmendi beszéde a magyar jog
folytonosság katekizmusának, bibliájának 
tekinthető, amelyet mindnyájan elfoga

dunk cs tiszteletben tartunk.
'Andrássy Gyula grófnak az a kijelentése pe
dig. hogy a királyt nem egyes pártoknak, ha
noin az egész nemzetnek kell visszahoznia, 
megnyugtathat mindenkit abban az irányban, 

ingyen ős tíBgttietfiifcnsQW! biztosítja 
k minden magyarországi előfizetőjének 
| iBfléságalí vil M 
s Wzkür ellen a ¥ £ L A O

fa

FIZESSEN ELŐ
a „Világ" politikai napilapra. A „Világ" a legtartalmasabb, lég- 

■•X nivósabb és legjobban értesült napilap. Értesülései megbízhatók, 
külföldi hírszolgálatait minden világvárosban saját munkatársai 

látják el. Cikkeit a legjobb magyar publicisták írják
Előfizetési árak: 1 Hóra horoua, negyedévre horunta
Uj előfizetőknek rögtön megindítjuk a lapot, az előfizetés csak 

julius 1-től számítódik

További 100 millióra ingyen és aijíítsístes®!! Mzí®sM|uh 
betömés ellen (vagy még ífl(! milliúra tüzHár ellen), ha w uj eltifizetöt szerez 

kiadóhivatala, Budapest VBr Astdrftssy-ut 47. sz.

hogy itt nem kisded pártpolitikai, hanem egye
temes nemzeti érdekek szolgálatáról van szó. 
Ezt teszi egyenesen kötelességünkké, hogy a 
legszélesebb körű propagandát indítsuk meg 
az egyedül üdvözítőnek fölismert politikai 
eszme diadalrajuttatása érdekében.

Arra a kérdésre, hogy mitől függ ez a dia
dal, röviden megfelelhetek: a jo külpoliti

kától.
Éppen ezért nem hiszem, hogy bárki is lehet
ségesnek gondolná, hogy a jogfolytonosságot 
a mai kormány megbuktatása nélkül lehessen 
helyreállítani. Ezzel a kijelentéssel megcáfol
tam a legitimisták és a kormány ..megegyezé
séről" szóló híreket is, amelyek csa.< azért, ter
jedtek el. mivel a kormánynak egyallalaban 
nincs a Házban polgári ellenzéke.

Ezután a Beniczky vallomásában megemlí
tett siófoki találkozásra tereltük a beszélge
tést. Politikai körökben ugyanis nagy föltü- 
nést keltett Pallavicini parlamenti fölszólala- 
eának az a része, amelyben kijelentette, hogy 
Bethlen István gróf miniszterelnököt .alapo
san cserbenhagyta az emlékezőtehetsége", ha, 
amint mondotta, nem emlékszik. pontosan 
vissza a. siófoki találkozásra. Pailavicinineik eb
ből a kijelentéséből sokan azt a következte
tést vonták le. hogy

azok a legitimista politikuséi.', akiket Be- 
niczky megemlített vallomásában, legköze
lebb nyilatkozni fognak ebben a sok port 

fölvert kérdésben.
Munkatársunk ezirányu érdeklődésére Palla
vicini őrgróf a következőket mondotta: .

— A Bcniczky-féle vallomás e részének ak
náit mi a. magunk részéről lezártnak tekintjük, 
másszóval semmiféle nyilatkozatra ebben az 
ügyben nem készülünk. Nem hiszem, hogy bár
milyen hivatalos fórum ír érdeklődnék valaha 
az iránt, amit a siófoki találkozásról tudunk, 
mert hiszen

ez a találkozás a Somogyi—-Bacsó-gyilkos
sággal nincs semmiféle összefüggésben.

#2 tehát, nem közérdekű kérdés és feszegetése 
az ország nyugalma érdekében sem kívánatos.

.................... uwe—------

Nyugdíjazás és B-lista 
a rendőrségen

(A Reggel tudósítójától.) Hétfőn közölték 
azoknak a névsorát, akiket a rendőrségen 
julius elsejével nyugdíjazlak. E szerint nyug
díjba' mennek Kuliffay Gyula rendőrfőtana- 
csos, dr. Fürjes Sándor rendőrfogalmazó, Szűcs 
Pál, Lauro Ferenc, Fekete Gyula, Kern Fc- 

szabb idő óta esedékes a budapesti rendőr
ségre is kirótt B-lisíázás. A mai napiparancs 
közli azoknak a névsorát is, akik az első cso
portban- kerülnek fí-listára. Ezt a. névsort Sár
közi/ Sándor detektivfőnökhelyettcs kezdi meg 
s még 56 detektív és dclcktivf ölügy elő válik 
meg állásától. A fogalmazói karból csupán 
dr. Hcinrich János rendőrfogalrnazót helyez
ték 13-listára, a dstektivtesl liléiből pedig ré
szint azokat, akik maguk kérték elbocsátásu
kat, részint azokat, akiknek az utóbbi időben 
fegyelmi ügyük támadt.
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Ma áll Lédererné, 
Schwartz Mid a bírál elé 
(A Reggel tudósítójától.) A Léderer-fóle gyil

kossági bünpörnek ma, kedden kezdődik a má
sodik fölvonása:

a halálra ítélt Léderer Gusztáv főhadnagy 
felesége és testvéröccse, Léderer Sándor 

kerülnek az ítélő bíróság ele.
Ismeretes, hogy az ügyészség Lédorer Gusz
táváét gyilkosság, csalás és lopás büntette 
címén vádolja. Léderer Sándor ellen Petng 
mindössze a bűnpártolás vóteegénok vádjai, 
emelte. A bűnpártolásra a törvény csak rovi- 
debb tartamú fogházbüntetést ír elő: ezért 
nemrégiben szabadlábra is helyeztek Ledeier 
Sándort. A szőke Miéit természetesen aMniko- 
utcai ügyészségi fogházból állítják elő a tör
vényszéki főtárgyalásra. Az utolsó hetekben 

föltűnő idegesség
vett erőt Léderernén. aki korábban meglehetős 
nyugodtsággal nézett bizonytalan jövője ele. 
Tíz nappal ezelőtt jelentkezett a vizsgálóbíró 
nál, majd dr. Denk Tivadar tanácselnöknél, 
akik előtt eddigi védekezésétől eltörő egész uj 
adatokéit mondott jegyzőkönyvbe. Azt állította, 
hogy Léderer Gusztáv főhadnagy ot is revol
verrel fenyegette meg, ha nem végez K< dóiké
val és bizonykodott, hogy az ura rá is lolt. meg 
kell találni a célt tévesztett golyo befuródasát 
a falba. Csakugyan talállak is egy lövési, nyo
mot a falban, de a fegyver-szakértők megállapí
tották, hogy ez a nyom sokkal régebbi keletű. 
mint ahogyan azt az asszony erősitgeite. 
Dr. l>nk Tivadar tanácselnök fogja vezetni 
a Léderer-féle bűnügyi I ótárgya kod. a m Ivet, 
a büntetőtörvényszék esküd!széki föl árnyalást 
termében tartanak meg. (Jgy tervezik, hogy a 
főiárgyalás egy hét alatt lezajlik. Minden
esetre a mai nan lesz a legérdekesebb, mert a, 
bíróság úgy intézkedett, hogj meg

a mai nap folyamán elintézi Lédererné 
részletes kihallgat hsát,

sőt Léderer Sándor esetét is letárgyalják és 
még ma, kedden, a déli órákban sor kerül 
a halálra ítélt Léderer Gusztáv k’hallgat ';- 

sára is.
Az asszony bünpörében Léderer Gusztáv mint 
tanú szerepel, amiként tanú volt az asszony a 
férje bűnügyében. A bíróság apró részletesség
gel kihámozza a biinpör anyagából azokat az 
ellenléteket, amelyek a házaspár vallomásai
ból kitűnnek. Az asszony most már még in
kább be akarja mártani az urát és a jogerő en 
halálra ítélt Léderer pedig makacsul kitart 
eddigi álláspontja mellété, hogy mindennek az 
asszony az oka. A szembesítés ilyen körülmé
nyek között izgalmas lefolyású lesz. A főtár
gyalódon a vádhatóság képviseletében dr. 
Makkay Jenő ügyészségi alelnök jár el. Lédo- 
rernét pedig dr. Lévai Tibor ügyvéd védi.

a..................... ... .................................... ....

„Ez a kor újra elégetné az 
alexandriai könyvtár köteteit!“

Pakots Józsaí teasnámolőjőj Gombán, 
Nyáregyházán, Vasadon és üit&n

Monor, junius 29.
.4 Heggel tudósítóidtól.) Lelkes ünneplések között foly

tatta Pakots József, a monori kerület képviselője, be
számoló körútját. A két ünnepnapon, vasárnap és Péter- 
I’ál napján Gomba, N yóreollhdta, Vasad és ÜIlii közsé
gük lakossága fogadta lovasbandériunimal. Goinba köz- 
sógban az a mulatságos epizód történt, hogy Rakovszky 
Iván belügyminiszter, éppen u beszámoló idején, látoga
tást tett Scitovszky 13 ól a nemzetgyűlési elnök gombai 
kúriáján és az elnök gyönyörű parkjából végighallgat
hatta az ellenzéki képviselő kemény kritikáját.

— A kormány legnagyobb bűne — mondotta 
Pakots —, hogy megölte a trianoni gyilkos 
szerződés után megmaradt egyetlen szép ál
munkat: a magyar kulturfölény álmát, amely
nek illúziójával visszahódítani reméltük el
rabolt magyar területeinket. A sajtószabadság 
letaglózásával a magyar kultúrát sebezte 
halálra a reakció. Ez a. kor újra elégetné az 
alexandriai könyvtár köteteit. A görög és 
római rabszolgatartók homo síné capite, fej
nélküli embernek nevezték r ab szóig átka t. 
A mai kormány is azt akarja, hogy no gondol
kozzunk, no Jegyen véleményünk, hogy csupa 
fejnélküli ember szaladgáljon ebben az ország
ban. Ha a hadiözvegyek fekete fejkendője és 
gyászfátyohi — úgymond — föllendülne a 
magyar égre, úgy beborítaná azt, hogy örökös 
éjszaka támadna abból. A sok százezernyi hadi
árva könnye pedig milliárd csillagként ra
gyogna a magyar ég baíkaesinján...

A beszámolókat mindenütt nagy létezés fogadta és n 
községek bizalmat szavaztak kdpvltolójÜknak.

M Á R T O N-íele M A G Á N TA N F O LYA M 
Budapest, VI. kerülő!, Andrússy-ut 95, ^Telefon s 125 -13 

Előkészít magánvizsgálatolíra 
érettségiro vidófciokot ia
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Sztrache főügyész a
„rendffrsügl kllAr6kH kinyomozását 

A főkapitány megkérdezi a rendőrtisztviselőktől( milyen 
ügyvédekkel érintkeznek

Vázsonya Viimos9 P©pp József, Zboray Miklós nyilatkoznak 
a toSinSB^yi magzate9hajtásról

(A Reggel tudósítójától.) A Holdingus— 
Sváb János—dr. Erdős Ferenc botrányos pőre, 
amely a járásbíróság előtt zajlott le, végre 
időszerűvé tette a jogászi közvélemény föUiá- 
borodását és mozgalmát, az úgynevezett

rendőrségi és egyéb kijáró ügyvédekkel 
szemben. A bolsevizmus bukását követő zűr
zavaros és bizonytalan idők szennyében, jajá
ban és vérében szüleiéit ez az ügyvédtipus, 
amelyet eddig csak a Thaisz-korszak ismert, 
nevezvén az akkori idők tolvajnyelvén „poter- 
machcrek“-nek, kiszabaditóknak ez ügyvédi 
szekta tagjait. A kurzus aztán újból kitenyész- 
fette őket, sőt specializálta a korrupt, min
denre kapható társaságot. Így leltek

rendőrségi, lakásügyi, kiutasításokat, vám
ügyeket, valutaügyeket, adókat elintéző 

il gy véd-k i jí r ók.
Az akkor rémült, minden hazugsághoz kap

kodó jogsegélyt kereső közönség leszokott las
san arról, hogy a tudást, az erélyt, a becsüle
tet keresse és habozás nélkül magáévá tette 
a szennyes áradat fölfogását, hogy jog nin
csen, csak hatalom van és korrupt kijárók 
vannak. Ha Marinovich főkapitány ur meg 
akarja tudni

a bűnügyi magzatelhajtók
névsorát, úgy vegyék elő az elmúlt évek bűn
ügyi iratait és meglepetve látja, mint ismét
lődnek bizonyos ügyekben, bizonyos nevek... 
A Reggel ankétéi tervez a „bcio!yás-vásár‘* 
ügyében és elsőnek

Vázronyi Vilmos
volt igazságiigyminiszter véleményét kérte ki. 
Vázsonyi nyilatkozata itt következik:

— Ezek azok a dolgok, amelyekről »ibi- 
denki suttog, mindenki tud, amelyeket min
denki érez, do hangosan beszélni róluk nehéz 
és még nehezebb bizonyítani. En már meg
nyugodtam abban. Imgy uj jogi zsenik szület
tek, nagyszerű védők, akikhez tódul <r közön
ség, különösen, ha nincs szabadlábon. De

ezek a védői zsenik csak addig zsenik, amíg 
egy szót sem kel! szólni,

amig valaki letartóztatásban van és minden
esetre érdekesen illusztrálják Petőfi mondá
sát. hogy minden Demosthencsnél szebben be
szél a tett.

En végtelenül sajnálom, hogy jogi pályára 
tévedtem, jogot tanultam, jogért vereked
tem, jogot védtem, mert ezen a réven csak 
éhen lehet hűlni, — ehelyett inkább kö
nyökmozdulatokat kell tanulni é, lábgya- 

korlab kát a sikeres kijárásokhoz.
A fiam most lett jogi doktor és én mint ko
szorús védő, szigorúan meghagyom neki, hogy 
ebben a háború vlá á világban csak magán
joggal foglalkozzon.

— És ezt Désy Zoltán, n vasutas sztrájk, Atiftenborí? tá
bornok és jnús országos lórii ügyel, védője mondja?
> etet lük közbe.

— így van — folytatta Fázsonyi — én a vé
delem jelenlegi állapotáról csak annyit mond
hatok, hogy: őszintén undorodom. Undorom 
jelentékeny része azonban azt a hitvány közön
séget illeti, moly

nem jogvédőt keres, hanem kijárót
százszor a fogához veri a papírpénzt, am!t 

tisztességes jogi, célra kell fizetnie. de lelkese
déssel és bőkezűen dobálja a számlálatlun mil
liókat, ha ezért holmi bús becstelenség elköve
tését reméli.

Arról nz akcióról, amely a „kijáró iiyy vidék" ellen 
megindult,

Megnyitotta

(Muzeum-körut 13)
Telefon: J. 88-63

Papp József
udvari tanácsos, az Vgyvódi Kamara elnöke, igy nyilat 
kozott:

— Néhány nap előtt jártunk Szlrache fő
ügyész urnái, hogy őt és az egész ügyészi kart 
szimpátiánkról biztosítsuk. Ekkor szóba került, 
hogy „kijáró ügyvédek" ellen milyen lépéseket 
tegyünk. Kijelentettem és ismét kijelentem, 
hogy

az Ügyvédi Kamara készen áll a legsúlyo
sabb megtorlásra,

de a fegyelmi bíróságnak pörrendszerü bizonyí
tékokra van szüksége, mert mende-mondák 
és szállongó hírek után nem indulhat. Arra 
kértük a főügyész urat, hogy legyen segítsé
günkre ezen pozitív bizonyítékok megszerzésé
nél, amit ő készségesen meg is ígért.

Eddig senki elien a Kamarához följelentés 
nem érkezett

■ i i—n ■ nini ■«———  

Beszélgetés báró Gorup Frigyessel, 
Rónai Hédi vőlegényével

Becs, junius 29.
1.1 Reggel tudósítójának tele-fon jelentése.) 

Rónai Hédi vőlegénye, báró Gorup Frigyes. nyú
lánk, borotvál tarcu, megnyerő külsejű fiatal
ember, ni ti vészi esen fölfelé fésült hajjal. Vá
lasztékos eleganciával öltözködik s ugyanígy 
beszél. Atyjával, báró Gorup Ferdinánddal, 
Becs egykori rendőrfőnökével együtt egy régi 
józsefvárosi házban, a Tulpengasae 8. szám alatt 
I ak'iík.

Báró Gcrup Frigyes
házassági terveiről, a Rónai-ügyben végzett 
áilitviagos nyomozásáról és budapesti uta

zásáról
a következő fölvilágositúso'kat adta A Reggel 
munkatársának:

— Eszem ágában sincs — mondotta — a Rónai
ügyben nyomozásokat folytatni. Nean tudom, 
honnan veszik a pesti lapok ezeket a híreket. 
A nyomozás nekeni nem mesterségem, nem is 
tudom, hogyan kellene hozzálkezdeui. Teljesen 
.meg vagyok nyugodva abban a tekintetben is, 
hogy a hatóságok erre hivatott szervei teljesen 
föl fogják deríteni ezt az ügyet s nincs reá 
semmi szükség, hogy laikus beleavatkozzék 
s c.-ak még jobban összezavarja. az amúgy is 
bonyolult esetet. A rendőrség és a bíróság, tel- 
jesi-íi nyugodt vagyok, mindent mag fognak 
lenni, hogy minden részlet napvilágra derüljön 
.s‘ mindenki elnyerje a büntetéséi, aki vételt a 
törvény ellen. Ilyenformán

nincs Is szándékomban Budapestre utazni.
. Lmint lén'ja, Becsben vagyok és itt is maradok. 
Nincs nekem a magyar fővárosban, amelyet 
egyébként nagyon szerelek, egyelőre semmiféle 
keresnivalóm. Nem tudom megérteni, hogy ki 
helyez cl a magyar lapokban rólam és meny
asszonyomról annyi valótlanságot s még ke
vésbé értem, hogy az. aki ezeket a híreiket közzé
tételit milyru célt ukr.r velük szolgálni? Amit 
már tcbbizimn mormon dia m, levélben is meg
irtani, azt állom,

az én érzelmeim Rónai Hédi kisasszonnyal 
szemben nem változtak.

J/( 0 vagyok róla győződve, hogy akármi tőr
lent is, abban o teljesen ártatlan s tudom azt, 
hogy ő velem szemben mindig igaz., korrekt és 
minden tettében, minden szarában őszinte volt. 
Semmi okom arra, hogy ettől a szerencsétlen, 
porbasujlotl leánytól megvonjam a- bizalmamat 
vagy szeretetemet, Ami történt, neki bizonyara 
kínosabb, min! linkem. m-ki jobban táj, mint 
nekem s annak ő éppen olyan ártatlan áldo
zata. mint én. Viszont azonban meg vagyok 
győződve arról is. hogy

az ő érdeke is azt követeli, Img.v várjuk be 
ennek a szórón eset len esetnek a végét.

Varjuk be, hogy mit. hoz a jövő. A mostani pil
lanat nem alkalmas arra, hogy életbevágó 
ügyekben bármiféle döntést is hozzunk. Ilyen 
körülményeik között tehát természetes az is, 
hogy a julius ötödikére kitűzött esküvőnk el
marad. Ellenben.el vagyok tökéivé arra, hogy 
a rólam, szétlő valói lan hírek terjesztőivel szem
ben a jövőben a legenergikusabban járjak el. 
Ennek az ügynek a további fejlődéso nagyon 
érdekel ugyan, de alapjában véve semmi közöm 

és az ügyészség sem nyújtott át olyan bizonyí
tékokat, melyek alapján a fegyelmi eljárást a 
Kamara megindíthatta volna.

Beszéltünk
Zboray Miklóssal,

a Uünüffyi Védők Egyesületének elnökével Is.
— Az utóbbi időben — mondotta Zboray — 

tényleg akadtak egyes ügyvédek, akik nem 
átallották azt a látszatot kelteni, hogy bizonyos 
ügyeket kedvezően tudnak elintézni és a ható
ságokat bizonyos intézkedések megtételére 
vagy meg nem tételére tudják rábírni. Ezzel 
nemcsak az ügyvédi karnak ártottak, hanem 
a hatóságok hozzáférhetetlenségébe vetett hit
nek is és tévedésbe ejtették a jogkereső közön
ség hiszékenyebb részét. Az az álláspontom, 
hogy

ezen visszaéléseket forrásaiban kell fölku
tatni, megtorolni és lehetetlenné tenni.

A Reggel értesülése szerint Sztrache Gusztáv, 
az ügyészség elnölke, máris átíratott intézett 
Marinovich Jenő főkapitányhoz, melyben arra 
kéri, hogy indítson nyomozást annak földeríté
sére, kik névszerint azok az ügyvédek, akiket 
„rendőrségi kijárók“ néven emlegetnek és kik
kel állanak összeköttetésben a főkapitányságon. 
A nyomozás ezirányban tegnap megindult, Ma
rinovich főkapitány kérdőívet bocsájtott ki 
minden rendőrtisztviselőhöz. melyben meg kell 
nevezniök azokat az ügyvédeket, akikkel hiva
talosan a legtöbbet érintkeznek és azokat is, 
akikkel magánérintkezésben állanak.

hozzá s semmi kedvem miatta a magam és csa
ládom nevét meghitt collal ni, hogy végül, esz
tendőik múltán, amikor az emberek az összefüg
géseikre majd már kevésbé emlékeznek, úgy 
ornlegessenek, mint azt, aki „benne volt* a 
Rónai-afférban.

Nem voltam benne a Rónai-afférban,
tehát hagyjanak békében az embereik és az új
ságok. Ha azt akarják ezekkel az újságcikkek
ké! elérni, hogy én vissza ne léphessek, fölös
leges munkát végeznék, mert

nem is akarok visszalépni.
Ilii, cl akarnak riasztani a menyasszonyomtól, 
szinten hiába dolgoznák, mert én addig, amig 
igaznak tudom, el nem hagyom.

fehőp síüpke
dpap barna

zcJd covsrcoat
bűneit stb. szinti

kitűnő kidolgozású vászonöltönyök
K líi),(ií)O 530.000

590.000 030.000
700.000

Gyermek- és flu-vtíszonnuha és kosztüm 
minden színben és minőségben

Esifkűyenyek nagy választékban
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Júniusi hermelin
Az operettszinésznő kiszállt autójából a 

nyári vendéglő előtt. Fehér kínai selyem
ruhájába belékapaszkodott a szél, de dühösen 
s cibdlta irgalmatlanul.

— Herceg, adja ide a cap-emet — nyafogta 
az öreg, szőke nő. — Fázom.

S az autó mélyéből előkerült egy vakító her
melin. Nem könnyű, gőgös disz, parádés nyári 
prém, hanem komoly, bélctt, meleg bundaször
nyeteg. S a kedves, csúnya nő borzongva ölelte 
magához a boldog prémeket, úgy tipegett a 
fák alatt a fehér asztalok felé, várva, hogy 
föltünést fog kelteni prémje miatt. De az asz
taloknál a fák alatt, Hélas! — minden hölgy 
nyakig prémekben ült, glédában a csincsilla 
s a puha opossum, mintha a tánchely az asz
talok között — jégpálya lett volna s az égből 
szelíden hullott volna a hó.

— Ilyen nyarat, ilyen júniust — szólt gór- 
donkahannján újból a primadonna s hideg 
szemekkel mérte végig a híres nőgyógyász 
feleségét, akinek égő vörös haját, gyönyörű 
zöld szemeit, hites urát s — breitschwanz bun
dáját nagyon irigyelte. A herceg hűvösen bó
lintott s igazított egyet szmokingja csokrán. 
Mögöttük most lejtett be egy fekete biber 
s egy barna nutria...

Valóban, ki érti ezt az időt? Reggel még for
rón, önfeledten süt a nap, délre könnyű szél 
kerekedik, alkonyaikor bóra lesz belőle, zug 
a vihar, szakad az eső, hogy csillag gyulásra 
forró sirocco váltsa föl; s ha a nap véletlenül 
vihar nélkül telik el, éjfél előtt bizonyosan 
megérkezik az északsarki szél, amely Amund- 
sent visszakergette a Spitzbergákra. A háború 
óta van ez az idő — mondta valaki —. a „sok 
ágyúzástól egy milliméternyire elfordult pá
lyáján a föld", attól ily szeszélyes az idő. S a 
nyári vendéglősök gondterhes arccal állanak 
konyháik ajtajában s arra gondolnak, ne kö
vessék-e a néhai jó öreg Wampetics példáját, 
aki bizony egy esős estén odadobta a sok pi
rosra sült ludmadarat, arany rántottcsirkét az 
udvarra a fölforditott asztalok közé, hogy ,J)a 
hast's. Hergott, iss Du’s, wann’s Du Lust hast 
bei diesem... wetter", A téli színházak uj pre- 
miérre készülnek, a strandfürdők alkalmazot
tai fegyvert vásárolnak s búcsúleveleket írnak, 
az élelmes konfliskocsis csukott ceuglival jele
nik meg a standon éjszaka. Bólé helyett for
ralt bort rendel a pénzes gavallér, s a szépasz- 
szony plédet kér a szeladovtól, aki egyetlen 
tour blue-ért könyörög, talán nem is a gyö
nyörért, de azért, hogy kissé fölmelegitse 
magát.

Hová, hová lett a júniusi éjszaka sok fehér 
ruhája, a rohanó kocsikban a nők, akik levet
ték kalapjaikat s forró arcukat nekifeszitették 
a levegőnek, hogy érje, csókolja őket. Hol van
nak azok, akik csak tavaly is, ilyenkor a par
kok s kertek padjain üldögéltek késő hajnalig 
s imádták a nyarat, a szagos, édes, langyos éj
szakát s hol vannak a szines-szalagos flórén- 
Un szalmakalapok, a margaréta- s pipacsru
hácskák, amelyek lampionokként világítottak 
a holdfényes éjszakában... Mi ez, ki érti, ezt, 
mit jelent a boldogtalan hideg uralma Péter- 
Pál után, melyik legény meri majd nyakonön- 
teni aratóünnepen szive búzájának aratóleá
nyát a hagyományos rocska hidegvízzel — s az 
operetthercegnő júniusi hermelinje nem való-e 
inkább a. naftalin közé ilyenkor?... Úgy lát
szik, az élet is végleg csődbe ment, azt sem 
fizeti már az embereknek, ami ilyenkor dukál 
nekik: nappal néhány gyöngéd napsugarat, 
éjjel a csillagok fényét, szelíd, meleg nyu
galmát .,.

Egyed Zoltán,

— Bethlen István gTóf egészséges. A minisz
terelnök, amiióta a Fasor-szanatóriumot el
hagyta és -visszatórt a miniszterelnöki palo
tába, teljesen jól érzi magát. Amidőn szomba
ton elbúcsúzott Ádám Lajos egyteini tanártól, 
abban állapodott meg a professzorral, hogy 
szükség cselén telefonál érte. Erre azonban 
nem került. sor. Adiám tanár vasárnap és hét
főn nem látogatta meg a miniszterelnököt, 
oki ma már szobájában hivatalos ügyekkel is 
foglalkozott.

aReggel
— Egy cseléd leány királlyá akarta magát ko

ronáztatni. Hétfőn délután a Szentháromság
téren egy nő lépett a szolgálatot teljesítő rend
őrhöz és követelte, hogy nyissa ki a Mátyás
templom ajtaját, mert ő királlyá akarja ínagat 
koronáztatni és azután ő akar itt uralkodni. A 
rendőrnek a kezébe nyomott egy cédulát, 
amelyről — azt mondta, hogv fontos államtit
kokat tartalmaz. A rendőr rögtön látta, hogy 
elmebajossal van dolga és előállította az asz- 
szonyt a főkapitányságra, ahol megállapítot
ták, hogy J. Róza 35 éves cscledleány. Mivel 
nem ön- és közveszélyes, átadtak hozzátarto
zóinak.

— A Mérnöki Kamara közgyűlése. A Budapesti Mérnöki 
Kamara vasárnap délelőtt tartotta közgyűlését a régi 
képviselőhöz nagytermében. Herrmann Miksa elnök meg
nyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a Mérnöki Kamara 
programja: a munka, mivel pedig dolgozni ós alkotni 
csak alkotmányos állami rend mellett lehetséges, a Mér
nöki Kamara elítélendőnek tart minden államellencs 
cselekedetet, valamint minden kísérletet, amely a kor
mányzó ellen irányul. Az állami költségvetéssel és a 
genfi kölcsönnel foglalkozott ezután, amelynek ered- 
ményeképen hosszú évek óta először, beruházásokra is 
telik. Nem szabad azonban ehhez — mondotta — vérmes 
reményeket fűzni a mérnököknek, mert ezek a beruhá
zások, sajnos, sokkal kisebbek lesznek, semhogy a munka 
nélkül levő mérnököknek foglalkozást nyújthatnának. 
Az elnöki megnyitó után a Kamara ügyrendjének tárgya
lása következett volna. IVclmess Márián kamarai tag 
azonban azt az indítványt terjesztette elő, hogy az ügy
rend kérdését, amoly esztendőkre szabályozza a Kamara 
életét, vegyék le a napirendről és fonotosságára való 
tekintettel majd egy rendkívüli közgyűlésen tárgyalják. 
A közgyűlés az indítványt elfogadta. Thoma Frigyes 
titkár olvasta föl ezután a Kamarának a kormányhoz 
fölterjesztendő évi jelentését. A jelentés föltárja a kor
mány előtt, hogy a mostanihoz hasonló szomorú hely
zetben emberemlékezet óta nem volt a mérnöki kar; a 
kormánytól kéri a fölterjesztés, hogy a közmunkák meg
indítása által teremtsen munkaalkalmakat, továbbá: meg
felelőbb gazdasági politikával igyekezzen a mezőgazdaság 
helyzetének javítására, hogy ily módon a magánipar és 
a magángazdaság is nyújthasson a mérnököknek munka
alkalmat. A mérnöki gyakorlat ellenőrzéséről és mérnö
köket is sújtó forgalmi adó zaklatásokról emlékezik még 
meg a jelentés. A költségvetések megállapítása és Jóvá
hagyása után a szavazatszedőbizottság tett Jelentést az 
alelnökválasztás eredményéről. Alelnöltnek nagy többség
gel Sághy Gyulát választották meg, aki hosszabb. beszéd 
ben köszönte meg a kitüntetést. Kugler István és Berger 
Benő mérnökök terjesztették még be indítványaikat.

— Angyalföldön Attila aranyveretii fürdő
kádja után kutatnak. Mintegy féléve inár, hogy 
Angyalföldön a véletlen folytán nagyértékü 
őskori aranykincsekre bukkantak s a' leletek 
némi viszontagság után a Nemzeti Muzeum 
birtokába jutottak. Azóta nem tud megnyu
godni az angyalföldiek fantáziája s a kora 
hajnali órákban, valamint napaállat idején, 
az egyszerű munkásemberek egész csoportja 
piszkálgatja, vájkálja a homokos földet újabb 
kincsekért. De akadnak egyes mániákus em
berek. akik távoli városrészekből is clzarándo
kolnak _ Angyalföldre s esendő primiti vségü 
„tervrajzok** alapján igyekeznek a talaj me
lyeben lappangó kincseket föltárni. Az angyal
földiek már szinte messziről megismerik a 
kincskeresők szektájához tartozókat, akiknek 
az élén egy B-listás öreg tanító áll. A vékonv- 
flongáju, meszclóhosszuságu öreg ur a napok
ban végre jó nyomra bukkant s alig félórás 
foldturás után diadalmas képpel kiemelt a 
főidből az idő fogától alaposan össze-vissza- 
ragott — fazekat. A közelebbi vizsgálatnál 
— sajnos — kiderült, hogy a fazék bádogból 
van s egyelőre nemigen alkalmas múzeumi 
megőrzésre. Az ilyen átmeneti kudarcok azon
ban nem riasztják vissza a szívós kincskereső
ket s remélhetően előbb-utóbb mégis ráakad
nak az igazi kincsre, Attila király nehéz 
aranyveretii fürdőkádjára is. Ámbátor egyes 
históriai föl jegyzések szerint Attila király 
csak a szabadban fürdőzött — ha nem* gázolt 
övig a lázadó ellenséges népek vérében. Az 
Angyal földön azonban úgy vannak meggyő
ződve, hogy Attila király fürdőkádja ott 
lappang valahol a melyben.

—• UJ kormányfőtanácsos. A kormányzó, a miniszter
elnök olőtorjesztésóre bcckói Biró Gyula budapesti épí
tesz és építőmesternek közhasznú, érdemes tevékenysége 
elismeréséül a magyar királyi kormány főtanácsosi címet 
adományozta.

— Kereskedelmi kapcsolat Magyarország és 
Brazília között. A közelmúltban többlzben fog
lalkozott a sajtó Brazíliával. Fillinger Vilmos 
saopaolói tb. in. kir. konzul/IValler Jenő új
ságíró és Rotholcz Frigyes oki. gépészmérnök, 
a braziljai magyar kolónia három köztisztelet
ben álló tagja, most Budapesten tartózkodnak 
és azon fáradoznak, hogy a gazdasági kapcso
latot Magyarország és Brazília között megszer
vezzék. Rotholcz frigyes mérnök ismeretter
jesztő föl olvasást fog tartaná Brazilba általános 
viszonyairól és az előadás keretében részletesen 
tárgyalja majd a közös érdekű kapcsolat lehe
tőségeit. Az előadás tiszta jövedelméit jótékoily- 
eélra fordulják.

— Házasság. Stern Kálmán hirdetés! vállalkozó leánya, 
Szemere Gizi ós Dr. Iicichmann Leó e hó 30-án >/.]•> 
órakor, a Csáky-utcal izraelita templomban házasságot 
kötnek. (Minden külön értesítés helyeit.)

— Németh Mária, a bécsi állami operaház ünnepelt 
magyar művésznője énekel pántokon esto a Városi Szín- 
házban. Az első estén a „Faust*’ Murgarótájábnn lép fiil, 
a második, vasárnapi előadáson az „Álarcosbál” Amáliá-’ 
jában. Az illusztris művésznő vendégjátéka iránt ter
mészetesen óriási az érdeklődés.

GYŐÍR ít
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— Minden színű, kitűnő kidolgozású vászonöltönyök, 
valamint gyermek- és fiuvászenruhák, úgyszintén esői 
köpenyek logjobbau ós legelőnyösebben Uuttmann J. és 
Társa cégnél, Rákóczi-ut lű.

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

V, Lipót-körut 24
IX; Ferenc-körut 36
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Garnitúrák, átveftők és asziaS- 
teratők nagy választékban
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— ElkdrtyAzta a bizományba kapott árut. Tauszlg Rezső 
koreskedő följelentést tett Mezei Ferenc 25 éves részlet
ügynök ellen, hogy bizományba különböző árut vett át 
tőle, de már napok óta nem mutatkozik, mert 30,000.000 
korona értékű áruval nem tud elszámolni. A följelentésre 
a detektívek vasárnap a Városligetben elfogták Mezeit, 
nki a főkapitányságon bovallotta, hogy a bizományba 
kapott árut értékesítette az az igy szorzott 30,000.000 ko
ronát elkártyázta. A rendőrség a sikkasztó rószlettlgynö- 
köt letartóztatta.

a7“ .Q|S7teyszka asszony hétfőn férjhez ment. 
Pécsből jelenti telefonon A Reggel tudósítója: 
A Y4T,?. .V1™.11 hétfőn reggel 10 órakor tartotta 
eskiivöjet Dlszewszka asszony kamaraénekesnő 
dr. ochvppcrkmdI kamara énekessel. Olszewszka 
asszony Jeritza Máriával való ismert botránya 
után vált meg a bécsi Óperaháztól

Tulhalmozott 
firuraktár miatt 
Kertész Antal!, István-ut 10 alatti üzletében néhány napig 

kiárusítást tart és az ott lövő JO.noti p,ir cjp5t 
minden elfogadható áron kiárusítja 

Hajat erdők ben no mulassza el őzen rendkívüli alkalmat 

Női )onn°s sevró félcipők..... *I8O«8OO tői
Női íopóssevró marjasc'pők. 280.000-tői 
Férficipők barna és fokele, fél. 200.000-tői 
Férfiéipök Xna"8 A0.^..,. 25Q.000 t i 

Gyermekcipők............... 50.000 tői

Függünyek
Eftamin, művészi kivitelben, teljes ab

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

elsőrendű minőségben 

Nős és férfi

550
650

K 
K

gumikabátok
nagy választékban, rendkívül olcsó árban!

K305Drapp és zöld színben.........................
Double-kabát, a két szövetrósz között 

gumizva.............................................
Szövctszerü kabát.................................
Árak ezer koronákban ériendfik



1925 junius 30. aReccei.
— Két ünnepnap zenckiscretc. Gróf Csáky 

Károly honvédelmi miniszter n< m professzio- 
aátus politikus, tehát nem is kételkedünk 
szavai őszin-teségében. itta liu a honvédelmi 
miniszter azt mondja, hogy hazufisúgszámba 
megy, ha mindenki elmond a hatóságoknak 
mindent, amit a Somogyi—Bacsó-gyilkosságról 
tud, akkor szentül hisszük, hogy haza fis ágáért 
senkit sem fognak megbüntetni. A honvédelmi 
miniflztörnek ez A Reggel-ben megjelenő 
nyilatkozata finneni hangulatot áraszt a hét 
két első napjára és ha az esős, zimánkós idő- 
járás el szomorította a kedélyeket, a miniszter 
szavai bizonyára enyhíteni fogják az ünnep
napok molarijkólíkus utórezgését, amelybe kü
lönös csengéssel ri belő u hir, hogy Vági 
Istvánt letartóztatta a rendőrség. Vági István
nál kommunista iratokat találtak, sőt gyanús 
pénzekre is akadtak. A pénz nem okvetlenül a 
bűnnek n jele ós Zsirkay János az élő bizo
nyítéka, hogy még az se okvetlenül bűnös, aki 
tűzpiros lapot szerkeszt. De ezzel a világért se 
mondtuk azt, hogy Zsirkay t lo kell tartóztatni. 
Csak jáadon ő szabadon, hisz úgy se tudja, 
mit kezdjen a szabadságával. Eb szó esvén 
Zsirkay Jánosról, a nemzetgyűlési képviselő
ről, velő kapcsolatban megemlékezünk arról a 
harmadik ünnepnapi eseményről, amelynek 
lényege, hogy a kormány törli a. választójogi 
javaslatból az emigráns-paragrafust. Ha Zsir
kay János szabadon járhat és képviselő 
lehet, Garami Ernőtől, Biickinger Manótól és 
Lovászi) Mártontól se tagadhatjuk meg ezeket 
a lehetőségeket. E paragrafus elejtése az 
emigráció likvidálásának bevezetője lehel és 
nagyon is alkalmas arra, hogy kiengesztclön 
hasson a baloldali kedélyekre, amelyekben 
még mindig forr az elégül ellenség, amiért 
amnesztiát csak a jobboldali kilengések hősei 
kaptak, de a baloldaliak legpuritánabb vezér
egyéniségei sem, akiknek pedig tiszta a keze 
és a szive, Az igazán bői politika egyformán 
osztotta volna az amnesztiát mind a két irány
ban, mert kétségtelen, hogy a fanatizmus 
tévedései épp oly jóhiszemück lehetnek az 
egyik oldalon, mint a másikon. De ha már nem 
tudtak bölcsek lenni idejében, ne ragaszkodja
nak még később is a hibákhoz és csökönyös
ségükkel nem akarják azt a hitet kelteni, hogy 
bölcsek voltak, amikor nem tudtak pártatlanok 
jönni.

A kettős linaep öngyilkosai. Sebián .lózsefné 23 éves 
kiszolgálónő Nagymező-utca 23. szám alatti lakásán iuni: 
nállal megmérgezto magát. A Rókns-kórházb szállították.

Schullz Sóndorné 59 éves háztartásbeli a.szony Lovag
utcai lakásán lugkőoldultal umguiérgezte iparút. Beszállí
tották a Rókus kórházba. /a r<7marni l'iilöp 30 éves ke 
reskedő moll belőtte magát. A Batizí'alvy-szauatóriumba 
szállították. — Nagy Erzsébet 18 éves mindenes Dobozy- 
utca 27. szám alatti szolgálati helyén nyitva hagyta a 
gázcsapot. Miro észrevették, meghalt. Holttestét a bone- 
tani Intézetbe szállították. —- Láng János 21 éves gyári
munkás hétfőn délután a Pacsirtaincző-utca 34. szánni ház 
előtt haabaszurta magát. A mentők az irgaltnasok kórhá
zába vitték.

— Kétszázezer ember vett részt az ausztriai 
katolikus nagygyűlés körmenctében. Becsből 
táviratozzék: A katolikus nagygyűlés alkal
mából délután ünnepi körmenet, majd a 
Hcldenplatzon vallásos ünnepség volt, amelyen 
mintegy 200.000 ember vett részt. Jelen volt 
Ramek szövetségi kancellár több miniszterrel. 
Miklas képviselőházi elnök számos képviselő
vel éa szövetségtanúcsossal, a pápai nuncius 
és más előkelőségek. Az ünnepi beszédet, amely 
a katolikus propagandáról szólt, Piffl bíboros 
mondotta, A délutáni ülésen Frled vezérigaz
gató a katolikus szervezetek legközelebbi föl
adatait ismej’tette politikai és kulturális szem
pontból. Schmilt Vilmos páter tanár ezután 
..Katolikusok és a sajtó** címmé] tartott elő
adást. Waltér skir eh en elnök ezután a gyűlést 
berekesztette.

— 15gy lócfliszár rablótámadása volt barátnője ellen. 
Fehér Ptílné 33 éves mosónő Pesterzsébeten, a Kcnilc- 
utcában, találkozott Halfncr Ferenc lócslszúrral, aki 
kérte, hogy térjen vissza hozzá és éljenek közös háztar
tásban. Az asszony nem hallgatott Halfnorre, tiki erre a 
védtelen asszonyt agybafőbo verte, hasbarugtii ós ami 
kor eszméletlenül ösazccBctt, kikutatta zsebeit és clszcdte 
120.000 korona készpénzét és értéktárgyait. Az, asszonyt a 
rendőrök találták meg, majd a montők élclveszcdclmcs 
sérülésekkel beszállították a Szent István-kórházba. Ki
hallgatásakor az asszony olmondta, hogy mi történt vele, 
amire I’alfnert előáTHtottftk a főkapitányságra és őri
zetbe vették.

tfroNcrI ÉrtesMts!
A vilúgklrfl „IUnaJdo Rossl“ milánói és „Gold 

scheldcr" knrlsbadl cőg készítményotnek ogyodáru- 
|j Hitását cislíorbetegeknelí

11. in. lisztek, Jovegőkonyerck, tészták és levestészták 
ntb. Mngyarorazág rászóró átvottök és állandóan 
raktáron tartjuk. Vidékre postai szállítás. Elürnsltás: 

©Sasner Miksa Rt
Budapest, VI. kerülőt, lörály-ntca 5fl. szám 

rlökök: Muzotini-körnt 3. szóm, Fürdő-r^isa "• szám
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Földes alezredes befejezte a kihallgatásokat 
és visszautazott Budapestre
Sátoraljaújhely, junius 29.

(A Reggel tudósilójától.) A város külső képén 
niiii látszik, hogy milyen fontos események, 
történnék falai között. Úgyszólván senki sem 
hídja az érdekelteken kiviil, hogy Földes Rezső 
alezredes-hadbíró Uj helyben tartózkodik, hogy 
kihallgatásokat foganatosítson a Somogyi- 
Bacsó-ügyben. Pedig Sátoraljaújhelyen kétsze
resen lázas érdeklődéssel ügyelik az eseménye
ket, hiszen az együk tiszí, akit a rablógyilkos
sággal kapcsolatban parlamenti közbeszólások
ban és napirendi vitákban megneveztek szocia
lista képviselők, Soltész István főhadnagy, a. 
kommunizmus utáni zűrzavaros időkben ismé
telten megfordult a városban. Soltész főhadna
gyot, aki egy legényei gazdálkodó fia. nagyon 
sokan ismerik itt. Élénk emlékezetben él még 

hatalmas szürke autója,
amelyben a Somogyi—Bacsó-gyilkosság után 
néhány nappal gyakran száguldott végig a vá
roson. Földes alczrcdes-hadbiró, a legnagyobb 
csöndben, kerülve minden fölösleges feltűnést,

a honvédlakíanyáhan foganatosította a ki
hallgatásokat.

A kihallgat ások Soltész István főhadnagy, 
Fényes László v. országgyűlési képviselő és dr. 
Bánóczy Kálmán miniszteri tanácsos, Sátor
aljaújhely volt, népszerű polgármesterének val- 

i lomósaával voltak i’-szefüggésben és több döntő 
fontosságú kérdést voltak hivatva tisztázni. 
Így elsősorban

az. A. Hl—39. autó Újhegyben és környékén 
való tartózkodásának idejét és körülményeit,■

annak a megáll lapító.sál. hogy kik és hányán 
érkeztek az autón a kritikus időben Budapest

Beniczky Ödön minden vallomást meg
tagad. Megírta A Reggel, hogy a vádhatóság 
Beniczky Ödön volt belügyminiszter ellen kor
mányzósértés vétsége, tiltott közlés ós hivatali 
titok megsértésének véb-égo címén vizsgálatot 
indítványozott. Dr. Mcdvés-Mcdikó István nizs- 
gálóbiró helyi adott az ügyész indítványának, 
elrendelte a vizsgálatot és a vizsgálati fogságot 
is. Szombaton kezdődött volna ez a vizsgálat, 
azonban Beniczky Ödön kijelentette a vizsgáló
bírónak. hogy mint az előző eljárás során, úgy 
a vizsgálat alatt sem hajlandó mostani helyze
tében vallomást tenni, él a bűnvádi pör rend
tartásadta jogával és minden vallomást ételt 
megtagadó. Á vizsgálóbíró erről jegyzőkönyvet 
veti, föl, amellyel tulajdoniképen most már az 
egész vizsgálat be is fejeződött. Az ügyészség 
vádiratának elkészülte előtt Beniczky Ödön 
védői újabb akciót indítanak a volt belügy
miniszter szabii dlábrahelyezése érdekében. A 
kir. Ítélőtábla, ugyanis, amikor jóváhagyta Bc- 
nicz.ky vizsgálati fogságban való tartását, arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy „a gyanúsí
tott az ellene megindult nyomozati eljárás so
rán nem produkált olyan adatokat, amelyek 
meg világi tanúk a vagyoni és családi helyzetét 
abban az irányban, hogy azzal a szökés veszé
lyét kizárttá tennék'*. Dr. Zboray Miklós és 
dr. Vajda. Ödön védők okiratokat szereznek be, 
amelyek alkrlmasalk lehetnek unnak igazolá
sára, hogy védencük még gondolatban sem fog
lalkozhat szökési tervükkel, mert mint eddig, 
úgy ezután is helyt akar állni a bíróság előtt 
a ft* bérc rótt cselekményekért. így újabb dön
tést provokálnak Beniczky sznbadlábrahelye- 
zóse kérdésében.

— Huszonötévi szolgálat után letartóztatták 
a Latinúk-gyár vezetőjét. Latinak Jenő szer
számgyáros, fővárosi bizottsági tag, nemregi
ben följelentést tett a rendőrségen ismeretlen 
tettesek ellen, akik gyárából és műhelyéből ál
landóan lopkodták a különböző szerszámokat 
és szerszámgyártó gépeket. A detektívek, hosz- 
szasan figyelték a gyár alkalmazottait és meg
állapították, hogy Tipri János 43 éves gyár
vezető, aki 25 eve alkalmazottja a gyamok, va
lamint Lipcsei Pál 39 éves gyárvezető, aki 10 
éve szolgaija a céget, hordták a gyárból hosszú 
idő óta u szerszámokat és gépeket s ezzel mint
egy 500,000.000 korona kárt okoztak. A két gyár
vezetőt a rendőrség lcartóztetta. A további 
nyomozás során kiderült, hogy az ellopott szer
számok jórészét a. Kápolna-utca 2/c számn 
házba vitték, ahol ily módon műhelyt akartak 
berendezni maguknak. A kár nagyrészc a kü
lönös módon „alapított'* műhelyből megtérült.

Világitó csodarózsák. A legcndásliirii 
Yes porcellún-puder vállalat vilagsznbadal* 
mának a Yes világító csodarózsának hatása 
alatt áll az egész világ. Neve Yes világító 
virág. Magyarországi központ: Yes, IX, 
Ernő-utca 26.

»,»»■■■, „..mwa—.mir ■■■ drágábbon vess.

Székely Emil 51 

ről — Ujhelybe. hogy a Magyar Király-szállo
dán kiviil még hol szálltak meg, mily kijelenté
seket tettek, kikkel állottak bizalmas összeköt
tetésben. Földes alezredes-hadbíró súlyt helye
zett a kihallgatások sorún arra, hogy az a csem
pészeti ügy, amely már a korábbi vizsgálat ada
taiban. szerepel, újabb tanúvallomásokkal ki- 
tisztáztassék. A kihallgatásokat oly csöndben 
és feltűnés nélkül foganatosították, hogy

a városban még a tanuk kilétét is kevr. c?. 
tudják.

Nagyon érdekes körülményre vonatkozóan ha 1.1- 
gattáík ki a Nemzeti Báni:, egyik újhelyi veze
tőjét, aki a rabi ógyilkosság időjén az Osztrák- 
Magyar Bank főtisztvisolője volt. A vizsgálat 
során ugyanis az a gyanú is fölmerült, hogy 
Somogyi Béla aranyóráját az autó utasai ennél 
a bank főtiszt viselőnél helyezték volna letétbe, 
akinek természetesen sejtelme sem volt arról, 
hogy az aranyóra hogyan jutott megbízóinál: 
birtokába. N kihallgatás során, hir szerint, a 
főtisztviselő úgy nyilatkozott, hogy az arany
órát nem Soltész István, de a bátyja helyezte 
nála bizalmi letétbe; nern a g vilikosság idején, 
hanem amikor egyszer hosszabb időre külföldre 
távozott. A nyomozás kiterjedt Soltész István 
katonai rang fokozatának hiteles megállapítá
sára is. Eszerint Soltész nem e néven, mint, had
nagy teljesített n háború utolsó hónapjaiban 
szolgálatot és bár ezredjiarancsnókságia nem 
terjesztette föl előléptetésre, mégis valószínű 
főhadnagyi kinevezése, mert kortársait 1918 no
vember 1-én főhadnagyokká léptették elő.

Földes alezredes-hadbíró tíz tanú kihallgatá
sát szombat délutánra befejezte és az éjszakai 
vonattal visszautazott Budapestre.

— Földrengés volt egy somogymegyei falu
ban is. Kaposvárról jelenti A Reggel tudósí
tója, hogy a nagykanizsai földrengéssel egy- 
időben, szombaton, junius 27-én. délelőtt 9 óra 
30 nerckor a somogymegyei Miháld községben 
is két erős földlökd: volt, érezhető. A szobákban 
a bútorok meginogtak, a tetőgerendázat recse
gett. Kár nem történt.

Dr. M. C. Stopes könyvei

Szerelmi élet 
aházasságta 
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Elkészült a vádirat a Kiár—Dánér-ügyben
Az ügyészség szerint dr. Kiér Zoltán nem Önvédelemből, hanem 

“erős felindulásban használta fegyverét
(A Bea gél tudósítójától.) Tavaly, december 

19-én játszódott le a fajvédők Irányi-utcai 
klubjában az a rcvolveres jelenet dr. Kiár Zol
tán főorvos és dr. Dánér Béla ügyvéd között, 
amely miatt a bűnvádi följelentések egész so
kasága keletkezett. A legsúlyosabb följelentés 
az volt, amelyet dr. Kiár Zoltán ellen nyúj
tottak be szándékos emberölés bűntettének kí
sérlete miatt. Ebben az ügyben a királyi 
ügyészség vállalta a közvád képviseletét és a 
lefolytatott vizsgálat anyagához képest már 
el is készítette dr. Kiár Zoltán ellen a vád
iratot. Az ügyészség az ébredők följelentésé
ben foglalt minősitéstől eltérően, enyhébben 
kvalifikálta Kiár Zoltán cselekményét, mert

erős felindulásban elkövetett szándékos 
emberölés bűntettének kísérlete

címén emelt vádat, úgy hogy Kiár Zoltán erős 
fölindulását az idézte elő, hogy őt Dánér 
revolverének használata előtt ismételten arcul- 
litötite. Az ügyészség vádirata leszögezi azt, 
hogy Kiár Zoltán a bűnügyi eljárás során 
lény beli beismerésben volt. Tagadta ugyan a 
bűnösségét és azzal védekezett, hogy a sértett 
támadása, folytán és a további bántalmazás 
elhárítása céljából jogos önvédelemből hasz
nálta pisztolyát. Az ügyészség álláspontja 
ezzel szemben az, hogy KI ár Zoltán inár az 
előszobában vette ki nadrágjának hátsó zsebé
ből a browning-pisztolyt és tette a télikabátjá
nak külső zsebébe. Indokolja ezt a megállapí
tást a löv^s iránya és Kiár Zoltán egyénisége 
is. Közismert tény — mondja a vádirat —, 
hogy Kiár Zoltánnak számos lovagias ügye

— Megtámadtak és hasbaszurtak egy derék 
rendőrt. Szombaton, a késő esti órákban Fe
kete András szabadnapos rendőrt, aki Kispes
ten levő lakása felé tartott, útközben néhány 
ember hirtelen közrefogta és ütlegelni, kezdte. 
A rendőr egy ideig védekezett, de aztán elte
rült az utca kövezetén, mert egyik támadója 
hasbaszurta. Feketét súlyos állapotban szállí
tották a rendőrkórházba, ahol csak hétfőn lehe
tett kihallgatni, de támadóiról nem tudott 
részletes személyleirást adni. Fekete András 
nagyon derék ember volt, akit az egész környé
kein szerettek és megbecsültek.

— Darvai János dr. nyilatkozata. Darvai János dr. 
ügyvéd, Prónay Pál védőjo a követkoző nyilatkozat köz
lésére kérte föl A Reggel szel kesztőségét: „A honvédelmi 
miniszter ur azt állította a Házban, hogy a nyugatmagyar
országi fosztogatások ügyében tett beadványomat első 
felháborodásban visszadobták ugyan, do azzal később ér
demben újra foglalkoztak. A miniszter urat megint rosszul 
informálták. A valóság a következő: A nyugalmagyar- 
orszdgi fosztogatások és a külön kassza megdézsmálása 
ügyében még 1922 októberében fölajánlottam a bizonyíté
kokat a csendőrfölügyelő ügyészének, ő azonban 1923 ju
nius 22-én megszüntette az eljárást anélkül, hogy engem 
bizonyítékaim előterjesztésére fölhívott volna. 1923 julius 
17-én beadott fölfolyamodásomut pedig úgy vonta el a 
legfelsőbb honvéd törvényszék döntése elöl, hogy a hatá
rozat dátumát 1923 augusztus 24-re javította ki és a leg
felsőbb honvédtörvényszéknek azt jelentette, hogy a ha
tározatot fölfolyamodásom beérkezéso után hozták és az 
ügy naplóját is ezen flktiv jelentésnek megfelelően köny
velte út. A legfelsőbb honvódtörvényBzók fölfolyamodáso- 
mat e hamis jelentés folytán mint „időelőttit" utasította 
vissza, tehát a bűnvádi eljárás be lett szüntetve, holott 
a tábornoki bizottság a bűnjeleket a tisztek lakásain 
megtalálta. A bűnvádi eljárás most Schmictz ezredes
hadbíró ellen fordult, akivel szemben Szlupka László ez
redes-hadbíró megszüntette az eljárást, do nem kézbesí
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kereskedőiüli és ipari 
Körünkben 

tevékenységét

vállalatoknak

Az Angol-Magyar Bank Részvény társaság 
igazgatósága, fölügyelőbizottsága és tisztviselői 
kara mély fájdalommal jelenti, hogy

/

m&labesnyűl

Ország Róbert 
m. kir. kormányfőtanácsos, az Intézet igazgató

sági tagja és UgyvlvOlgazgatója
folyó hó 25-én hosszas szenvedés után óleténok 
delén elhunyt.

Immár elköltözött igazgatónk 33 óven át szol
gálta intézetünket odaadó munkássággal, lan
kadatlan akaraterővel,
téren szerzett tapasztalataival, 
kozdte és fejezte be pályáját, 
soha nem csökkenő lelkesedéssel egyedül ban
kunknak s a gondjaira bízott .....................
szentelte. A magyar mezőgazdasági gépipar be
kapcsolódása a nemzetközi kereskedelembe 
nagyrészt elhunyt knrtársunk érdeme,

Intézetünk nagytohetségü igazgatóját, tiszt
viselői kamuk atyai barátját gyászolja az el
hunytban, kinek omlóké mindenkor kegyelettel 
és szeretettel fog élni közöltünk.

Budapest, 1925 junius 26.

volt már és még több párbajnál segédkezett. 
Nem tételezhető föl tehát, hogy lélekjelenlétét 
az adott helyzetben elvesztette volna. Klar 
Zoltán ugyanis egyik kihallgatása alkalmával, 
olyan vallomást tett, hogy a fogy vert öntudat
lanul használta. Az ügyészség szerint ^erre 
semmi adat nem meruL . ..
Zoltán egyénisége inlkább azt valószínűsíti, 
hogy

______ gyeszseg szenui 
adat nem merült föl, ellenben Klar

becsületbeli kötelességének tartotta, ho£y 
az őt ért meggyaláztatást — Daner Lela 
tettleges inzultusát — minden eszközzel, na 
kell, ellenfelének megölésével is megtorolja.

Az ügyészség kizártnak tartja a jogos védelem 
esetét s ezt azzal indokolja, hogy Dáner puszta 
kézzel támadt Kiár Zoltánra, a cselekmény 
színhelyén sokan voltak olyanok, akikről föl
tételezhető volt, hogy a felek között keletke
zett dulakodást megakadályozzák. Az ügyészi 
vádiratot most kézbesítik ki és ha dr. Klar 
Zoltán ez ellen nem él kifogásokkal,, a tátár- 
gyalást a nyári szünet eltelte után, ősz elején 
tartják meg. Ennek az ügynek a fő- és mellék
szereplői bűnvádi följelentést adtak, be kölcsö
nösen egymás ellen becsületsértés vétsége 
címén. Ezekben az ügyekben az ügyészség nem 
vállalta a vád képviseletét, de indítványozta, 
hogy mindezeket együttesen tárgyalják le 
Kiár Zoltán főügyével. Dánér külön följelen
tést adott be dr. Pályi Ede szerkesztő ellen 
szándékos emberölés bűntettének kísérlete cí
mén, ebben az ügyben azonban a vádhatóság 
megszüntette a további eljárást.

tette ki a megszüntető végzést, holott az a törvény értel
mében kötelessége lett volna. A kikézbesítés iránti kérvé
nyem volt az, amelyet „sértő" tartalmára való hivatko
zással visszadobott, ahelyett, hogy a kérvényt elintézte 
volna és a sértések miatt polgári bíróságok előtt keresett 
volna elégtételt. E visszadobással abba a kényszerhely
zetbe kerültem, hogy a Schmictz elleni megszüntető vég
zést indokolás nélkül kellett fölfolyamodnom, hiszen mai 
napig sem közölték ^cleiu a megszüntető határozatot. Ezt 
az indokolásnélküli fölfolyamodást azután könnyű volt 
elutasítani, hiszen elzártak attól, hogy a megszüntető 
végzést kritika alá vegyem. Nem igaz tehát, hogy vissza
dobott beadványommal utóbb mégis foglalkoztak. Ez a 
beadvány sohasem került vissza a katonai hatóságokhoz, 
hanem a visszadobás! záradékkal együtt még mindig az 
és birtokomban van más, Szlupka által visszadobott be
adványaimmal együtt. Fölszólítom a honvédelmi minisz
tert, hogy a fölhozottak megcáfolására produkálja bead
ványomat, ha tudja; én tz ellenem beharangozott pörök- 
Leu majd bizonyítani fogom, Logy amit itt elmondtam, 
teljeson födi a valóságot, azaz súlyos vagyon elleni bűn
cselekmények megtorlása ilyen jogi trükkök miatt maradt 
el, A kommentárokat majd mindenki le fogja vonni. Bu
dapest, 1925 junius 29. Dr. Darvai János".

— Elkobozzák a meggyilkolt Sztambolinszky 
vagyonát Szófiából jelentük: A följcbbviteli 
törvényszcík polgári tanácsa holnap veszi tár
gyalás alá az agrár  párti uralom megbuktatá
sával kapcsolatos ügyeket. A vád az elhunyt 
Sztambolinszky és Bojadjev volt képviselő 
törvénytelenül megszerzett javainak elkobzá
sát fogja kívánni az állam javára. Azt a va
gyont, amely Sztambolinszky birtokában volt, 
több mint 50 millió levára becsülik.

— Munkásdalárdák ünnepélye a Népszigeten. A Magyar
országi Munkásdalárdák Szövetsége vasárnap délután az 
újpesti Népszigeten dalosünnepélyt rendezett. Az ünnepé
lyen a budapesti munkásdalárdákon kívül a környékbeli, 
valamint Szeged, Kaposvár, Szombathely, Tatabánya 
munkásdalárdái is teljes számban jelentők meg. A több, 
mint 1500 főnyi monstro-daloskur az egész délutánt be
töltő programinál tette változatossá az ünnepély, ame
lyen rengeteg érdeklődő élvezte a művészi hangversenyt.

— Kotányi Nclly kitűnő hírnevű zone- 
iskolájában (V, Vilmos császár-ut 16) a be
iratások junius 22-től julius 4-ig bezárólag 
délelőtt 11—1-ig.

Sokszorosításokat
Ismét

a megszokott kitűnő kivitelben

Ká8d@r Keresk. Rt
(VOST)

Irásmunka és sokszorosító 
osztálya

New-York-palota. Telefon: Józsof 4—55

—• Még mindig csak a „kurzusiparonok“ kap. 
nak munkát a várostól. Több, mint három év 
óta próbálnak orvoslást keresni a budapesti 
vállalkozók és iparosok a^okru a sérelmekre, 
amelyek a fővárosi tanács építési ügyosztályá
nak 1922-ben a kerületi mérnöki hivatalokhoz 
küldött bizalmas utasításával érték őket. Az 
építési ügyosztály ugyanis ogy listán közölte a 
mérnöki hivatalokkal azoknak a vállalkozók
nak és iparosoknak a nevét, akik tagjai a 
Baross-Szövetségnek és a többi kurzusiparos- 
egyesületoknek. A listához azt az utasítást 
mellékelte az ügyosztály, hogy a városi építke
zéseknél és tatarozásoknál kizárólag a listán 
fölsorolt vállalkozók és iparosok kaphatnak, 
munkát. Ezt az utasítást a kerületi mérnöki 
hivatalok még ma is betartják. A városi épít
kezéseknél (is tatarozásoknál nem hirdetnek 
nyilvános árlejtést, hanoin csak azt a ket-három 
vállalkozót, illetvo iparost szólítják föl ajánlat
tételre, akik a listára föl vannak véve. Ily- 
módon természetesen jóval magasabb árakat 
kell fizetnie a fővárosnak ezekért a munkála
tokért, mintha nem rekesztené ki a vállalkozók 
és iparosok nagyrészét a pályázatokból, hanem 
utat engedne a szabad versenynek. A közmun
kákból kirekesztett vállalkozók és iparosok, 
akik azt remélték, hogy a most megindult 
iskolatatarozási munkálatokban talán inár ők 
is részt vehetnek, megütközéssel vették tudo
másul az illetékes mérnöki hivatalokban, hogy 
még mindig csak a kiválasztottak, a listán sze
replők között osztották föl a munkálatokat. Az 
igazságtalanul mellőzött vállalkozók és iparo
sok, akiknek nagyrésze teljesen munka nélkül 
áll, most erélyes akciót indítottak a ferde és a 
fővárosnak is sok fölösleges költségtöbbletet 
okozó) rendszer megszüntetésére. A Heggel ér
tesülése szerint a községi demokratapárt a köz
gyűlésen a legelső alkalommal interpelláció 
formájában fogja szóvótenni a sérelmeket.

— Féld Mátyás állapota/ Az olvasó, aki n elmet látja, 
talán nem is fogja tudni, kiről van szó. Furcsa és 
szokatlan: Mátyásnak nevezni — Féld Matyii, Most — 
reméljük: rövid Időre — mégis Mátyás lett belőle: Ív • 
teg. komolyan beteg, szanatóriumban fekszik, — ehhez 
a szerephez nem illik a könnyed és játszi Matyi név. 
Szombaton délután — a bemutató előtt néhány órával — 
még egy utolsó próbát tarfutott a revüjéből, amelynek 
igazgatója, szerzője, rendezője egy személyben. Egyszerre 
aztán, egészen hirtelen, ott a színpadon összeesett. 
Régi tüdőbúrtalmai újullak ki: tüdővérzést kapott. Az 
első roham elmúltával kocsin szállították a Rókusba, 
ahonnan családja később a Park-szanatóriumba vitette. 
A szombati orvosi vizsgálat súlyosnak Ítélte állapotát, 
hétfőn azonban már azt a fölvilágositást kaptuk, hogy 
a láz csökkent, a vérzés szűnik, Féld Mátyás állapota 
jelentékenyen javult. A hét végón talán már cl is 
hagyhatja a szanatóriumot és elérheti azt is, ami most 
betegen a leghőbb vágya: — megnézheti a revüjét.

— Peyer Károly újabb bejelentése a So
mogyi—Bacsó-ügyben. Peyer Károly képviselő 
ma, kedden, újabb kihallgatásra jolentikezik 
Földes Rezső hadbiró-alezredesnél, akinek ez 
ügyben inár egyszer jo/^yzőlkönyvbe mondta 
tudomásait. Az újabb kihallgatásán a már 
eddig előadottakon kívül újabb bejelentést fog 
tenni.

— öngyilkos diák. Sár hadi Pál 18 éves középiskolai 
tannló szombaton este lougrolt a Rákóczi-ut 14. számú 
ház II. emeletéről. A mentők súlyos sérülésekkel szállí
tották a Rókus-kórhúzba.

— ünnepség az Angol Parkban. Az idei szezon leg
nagyobb attrakciójának Ígérkezik a Hadimuzeiini javára 
rendezendő ünnepség, amely julius 2-án lesz az Angol 
Parkban.

márlabesnyűl

Angol-Magyar Bank Részvénytársaság 
tartozó alulírott vállalatok igaz- 

fölflgyelöbizottsága mély fájdalom
ig érdekkörébe
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1Ország Róbert
m. kir. kormányfőtanácBOR, 

az Angol-Magyar Bank Részvénytársaság 
ügyvivőigazgatója,

f. hó 25 én, hosszas szenvedés után elhunyt.
A megboldogult, mint alulírott vállalatok 

Igazgatóságának tagja, vezetésükben tevéke
nyen közreműködött, ügyeikkel mindenkor azo- 
retettcl és odaadással foglalkozott és azok 
fölvirágoztatása körül maradandó érdemüket 
szorzott.

Budapest. 1925 junius hó 26.
Emlékét hálás szeretettel őrizzük meg.

Angol-Magyar Szállítmányozási Rt., 
llalíwsagj ariuati Mezőgazdasági Ipartelepek Rt. 
Brtnkl-félo Vlzlturblnát Értékesítő Rt.
„Econotnla" Ipari és Kereskedelmi Rt., Nagy

várad.
Fehér Miklós Gépgyár Rt., Budapest. 
Fehér Miklós és Társa Rt., Szófia. 
„Fcrro" Vns- és Ér< koroskedolml Rt.
„Fociis" Tüzeléstechnikai és llőgazdaságl Rt. 
Franco-llongrolse 8. A. de Commerco ct d’In- 

dustrio, Paris.
.Garbó" Gcsellschaft für Landwlrtschaftlle.be 

Mnsehincn, Wien—Linz.
Golyóscsapágygyár Rt.
„Industria" Ipari és Kércsködeimt Rt., Temes

vár.
Dr. Llpták és Társa, Építési és Vasipari Rt. 
Magyar Kereskedelmi Rt.
Magyar Vegyipari Gépgyár Rt. 
Nagyinágóesl Mozőgnzdlutágl Ipar Rt. 
„Rekord" Ipari én Kereskedőim! Rt., Eszék. 
Temesvári Bank és Kereskedelmi Rt.

&a

Landwlrtschaftlle.be


1925 junius 30, ^Reggel 9
— Kanizsai álmok. A Tátika meg a Csobáucz 

mélységesen csendbe vannak, ábrándoznak. A 
Balatonból typhonok, trombonok soha nem 
lövellnek. A Vezúv oly messze van, arról 
talán némelyik kanizsai ember soha se halott 
életében. Hogy gondolhatna valaki Nagy
kanizsán valaha is a földrengésre? Édes iste
nem. Ássák a kútat az udvaron, zsindelyezik 
frissen a hervadt háztetőt, ólat tapasztanak 
hátúi a kerítés mellett, kaszálják a lucernát, 
aki a külső udvarban nő, háromszor, négyszer 
esztendőben. A galambokat édesgetik le al
kony a ital búzára, kendermagra, azután a szép 
török mag gatyás galambok felszállanak 
megint ós rövid sétálás, tollászkodás után be
von úlnak a dúc kajiitjeibe... a külső részeken 
még slrdogál a •fodrászsegódek harmonikája 
« okarinája; a vendéglőben a banda stimmelni 
kezd, s talán az iparoskörhen is megszólal 
már a zene, esetleg csak a grammofon. az ifjú
ság shirnmy-estélyére. A tisztek bejöttek a 
kávéházba a perronon való korzózásból; a 
tenniszről is eloszlott az édes, fehér, friss úri 
lelkendezés; a kaszinóban billiárdoznak, poli
tizálnak, oda állogatnak a három örök keres
kedő humorral és spr icce réz őssel folyó alsósá
hoz; a müasztalos becsukta a boltját, beemel
vén a kék és ezüst, kiöntött csipkékkel 
mennyeioskedő uj koporsót... holnap meghal 
akinek meg vagyon Írva hogy élete napjaira 
reá fordítsa utolsó sóhajtását. De hogy a föld 
megmozduljon alattunk, a lapos Kanizsán, 
a bázszámos, bebiztosított, égetett veres téglá
ból. egészséges fehér vályogból száz eszten
dőkre megrakott házak alatt... mi ez, hatal
mas égi seregek! Nem biztos az éjszakai nyugo
dalmunk, az életünk! Nem tudni, micsoda föl
dön tévelygőnk, mit akarnak ti nyugtalan 
mélységek alattunk. Számolj az ítélet cs világ
gal, amelyen sorsod és jövendőd énittetett, 
tekints az alant valókra, mélységes mélységeid 
közé, láncos ország, büszke úri ország, szegény, 
árva Ma gyár ország...

— A
tulkunk a 
szék Egyesülete vasárnap 
mintegy 2CC budapesti és 
jelent meg. Elnökké újra 
a vezetőség többi tagjai is
szerészalkalmazottak fizetésének rendezésére 
után a sor. Elhatározta a közgyűlés, hogy 
uyógyszerészalkalmazottaknak a Icorpótlókos fizetést. A 
fölállítandó korpótlékos ílzetönénztár fogja ezentúl meg
állapítani a gyógyszorészalkalmazottak fizetését, amely 
az eltöltött szolgólfiti évekkel ardnyosan fog emelkedni. 
Vasárnap délután a vidékről följött gyógyszcrtártulajdo- 
nosok Visegrádra rándultak ki, a hétfői nap folyamán 
pedig néhány budapesti és környékbeli vegyészeti gyárat 
tekintettek meg. Az alkalmazottaknak régi, jogos kíván
sága teljesedik a korpótlékos fizetés behozatalával, ettől 
függetlenül azonban továbbra is követelik a tulajdono
soktól a nyugdijcgyesiilctnck és az alkalmazotti beteg- 
scgélyzö pénztárnak földllitását. a kormánytól pedig a 
patikaion adományozásának terén fönnálló protekciós 
rendszer megszüntetését. (A jogadományozás eddigi igaz
talan, a korrupciót elősegítő, kijárókat és elkeseredés^ 
terjesztő szisztémájával valóban szakítani kell!) A gyógy
szertárak záróórájának ügye is elintézést nyer a közeli 
napokban. A tulajdonosok, akik az eddigi 7 óra helyett 
8 órára akarták kitolni a záróórát, az alkalmazottak ki
fejezett tiltakozása következtében belemennek az eddigi 
záróóra föntartásába.

— Az angorai magyar követ a török külügy
miniszternél. Angolából jelenti a török táv
irati iroda, hogy Tevfik Ilusdi bég-, török kül
ügyminiszter kihallgatáso fogadta Tahy László 
magyar követet *• *

— Minden csto „Nyári habaró". A Vígszínház jövő hetét 
a „Nyári kabaré*' tölti be, amelynek nagyszerű mű
soráról egész Budapest n legnagyobb elragadtatással 
beszól. Kezdete nyolc órakor. Leszállított nyári hely
árak.

gyógyszer) Artulafdonosok megadták alkalmazót- 
korpótlékos fizetést. A Budapesti Gyógyszoró- 

tartotta közgyűlését, amelyen 
vidéki gyógyszer tár tulajdonos 
dr. Gaál Endrét választották, 
helyükön maradtak. A gyógy

került ez- 
megadja a 
fizetést.

OlcsóSzőnyeg-
eladás

Gyönyörű, valódi perzsa összekötök.........  3,480.000
Gyönyörű, valódi perzsa obódlőszőnyeg . 14,600.000
Gyönyörű, valódi velotír obódlőszőnyeg . 1,800.000
Egyéb sznilrna és argainun cbódlöszönycRck, dlvAny- 

takarúk, futószunyegek Igen olcsón

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

Hogyan zajlott le 
a görög katonai forradalom

A Reggel kiküldött tudósítójának részletes távirati tudósítása 
az athéni fölfordulásról

Athén, junius 26.
(A Reggel kiküldött tzidósitőjától.) Az 

gyöngeség és erélytelonség, amelynek <* 
Mihalakopoulos-kormfaiy nem egyszer tanú
jelét adta ós amellyel u tisztikart szinte föl
biztatta a politikában való részvételre, meg
termelte a gyümölcsét a tegnapi vértelen 
forradalomban, amely inkább katonai puccs, 
mint valóságos revolució volt.

Pangalosnak szinte puskalövés nélkül sike
rült a kormányt megdönteni.

Csak az a néhány katona lövöldözött ijesztésül 
a levegőbe, akik a postát megszállották.

Már 24-én nyugtalan volt a város. A tisztek 
a hadügyminiszter lemondását követelték. A 
„ATaím“ athéni levelezőjének indiszkréciója 
folytán Pangalos tudomására jutott, hogy u 
kormány erélyes lépésre határozta magát; 
elfogatási parancsot adott ki ellene. Pangalos 
azonnal összeült híveivel és a már régen elő
készített

forradalommal válaszolt a miniszterelnök 
elfogató tervére.

Csütörtökön, 25-én, reggel, megszállották Pan
galos emberei a postát és azonnal táviratokat 
adtak le az ország minden részébe, amelyben 
már a forradalom győzelméről és a kormány 
lemondásáról számollak be. Ugyanekkor Pan
galos fölszólította sürgönyilcg a szaloniki had
testet — amelynek a kormányliü Otlöneus 
tábornok volt a parancsnoka —, hogy rende
letéit és parancsait teljesítsék, különben a 
parancsnokokat személyükben teszi felelőssé. 
A thébai állomás parancsnokának pedig kiadta 
a rendeletét, hogy Oltoneus generálist, aki a 
szaloniki gyorssal az állomáson keresztül fog 
utazni, tartoztassa föl további intézkedésig. 
Közben a kormány tagjai a hadügyminiszté
riumban ültek össze tanácskozásra. Megállapí
tották. hogy az athéni helyőrség közül csakis 
a technikai ezred tart Pangalossál, amely 
ezred a Rouf-kaszárnyában állomásozott. Ezen
kívül a Hadjikiriakos admirális vezetése alatt 
álló flottának egyetlen egysége, az „Averoff" 
cirkáló, az admirálissal együtt Pangalos híve. 
Eleinte koncentrációs kabinet alakításáról volt 
szó, amelyben úgy Pangalos, mint lladji- 
kiriakos részt venne. Pangalos ezalatt a ka
tonai egységeket sorban megnyerte, a narancs- 
nokságokat minden ellenállás nélkül hatal
mába kerít ette és

ultimátumot intézett a köztársaság elnöké
hez, melyben fölszólította, hogy a kormány 
lemondását erőszakolja ki, délután 4 
óráig teremtsen a hadsereg és a flotta kívá
nalmainak megfelelő helyzetet, különben 

kénytelen lesz erőszakhoz nyúlni.
Pangalos meglehetősn udvarias ultimátumával 
szemben az admirális, akinek közben sikerült 
a piriiusi öbölben horgonyzó másik két hadi
hajót, két torpedorombolót is a fölkelők mellé 
állítani, megüzente Konduriotis elnöknek — aki 
szintén admirális volt —, hogy amennyiben 
azonnal nem teremtenek megfelelő helyzetet, a 
„végső eszköz"-Vár.’. fog folyamodni.

A „végső eszköz" alatt Athén 
értette.

A kormány elejét akarta venni 
tásnak és ezért inkább minden 
adva, lemondott. A forradalom győzött és Pan
galos maga látott a kormányalakításhoz.

A helyzetnek jelenleg kétségtelenül ura 
Pangalos és Hadjikiriakos.

A hadsereg melléjük pártolt, a nép pedig teljes 
közömbösséggel nézi az eseményeket. Oltoneus 
generális közben megérkezett Athénbe, ahol 
azonban már csak az a hir várta —, hogy had
testparancsnoki állásából elmozdították és he
lyébe Tséroulis generálist nevezték ki, aki a 
szaloniki helyőrséget Oltoneus távollétében 
Pangalos mellé állította. Pangalos egyébként a 
többi hadtestparancsnok helyébe is újakat ne
vezőit ki. Kovdylis el’en elfogatóparancsot ad
tak ki még a forradalom estéjén, de a volt mi-

bombázását

a 
a

minden véron- 
ellenállást föl-

niszter eltűnt Athénből. Allitólag Plastiras ge
nerálist kereste föl, akivel

Pangalos megdöntéséről tárgyal.
De rajta kívül a parlamenti vezérek egy része, 
íky Mihalakopoulos és Kaphandaris is eltűntek, 
attól való félelmükben, hogy Pangalos elfogatja 
okét. Különben az egész országban rend és nyu- 
ffalom uralkodik. Hogy tartós lesz-e, az még 
kerdeses, egy azonban bizonyos, hogy

a !?A?ss.ág IiaR'y(>n elítéli Pangalosnak, kül
politikai szempontból, rossz időben rende

zett forradalmát.
Pangcdos hétfőre összehívja a nemzetgyűlést 
es azt reméli, hogy kabinetijének meglesz a 
többségé. 11a nem, akkor szétzavarja a parla
mentet, amely amúgy is csak takarója lenne a 
katonai diktatúrának. Dr. Kovács Jenő.

— Fábián Béla vasárnapi beszámolója Rákospalotáii.
”_;j képviselő vasárnap tartotta beszámolóját 

A rákos- 
dr. Völgyes 

Ernő

Fábián Bála
Rákospalotán kétezer főnyi hallgatóság előtt. 
palotai Noinzoti Demokrata Párt nevében 
ylndor elnök üdvözölte a képviselőt, majd Fiirst 
a Kereskedők Egyesülete nevében, Tó/A Dezső az iparosok, 
Síabó Béla a piaci árusok és ötvös László a Nyugdíja
sok Egyesülete képviseletében biztosították Fábiánt bi
zalmukról. Negyedi-Szabó Béla. Bibiti-Horváth János és 
Horváth Károly, a kurzust támadó, beszédei után 
Vdzsonyi Vllmosné gyöngélkedő férje üdvözletét tolmá
csolta. Ezután Fábián Béla tartotta meg beszámoló 
beszédét,

— A fővárosi választásokon aratott győzelem
~ nemcsak a fővárost szabadította 

meg Wolffektól, hanem egy jobb és szebb jövő 
reménysugarát jelenti az egész országra. Föl
említette, hogy a kisemberek százmillió arany
koronát űzetnek forgalmi adóban és bejelen
tette, hogy a legelszántabb harcot fogják vívni 
azért, hogy a forgalmi adót csak egyszeresen 
kelljen fizetni, mint Ausztriában. Rámutatott 
arra, hogy a hitelt most már nem is uj anyag 
beszerzésére fordítanák a letört kisemberek, 
hanem forgalmi adó tartozásaik törlesztésére 
kénytelenek fölhasználni. A fajvédők lázitúsai- 
ról beszélve, emlékeztette a hallgatóságot arra, 
hogy Rákospalotát a múlt nemzetgyűlésen még 
Budavári László képviselte, ma pedig már csak 
mint rossz álom él Budavári a palotaiak emlé
kezetében.

— öngyilkos lett, mert az első feleségét job
ban szerette, miut a másodikat. Vasárnap dél
előtt 10 órakor a Váci-ut 4. számú ház III. eme
letén levő albérleti lakásán Bermann Fiilöp 30 
eves kereskedő mellbelőtte magát. Az öngyil
kosságról azonnal értesítették a mentőket, akik 
a súlyosan sérült kereskedőt a Batitzfalvy- 
szantóriumba szállították. Bermann Fiilöp do- 
hánynemüekke! kereskedett és Budapesten, 
valamint Bécsben is volt üzlete. Utazásai miatt 
sűrűn cserélgette tartózkodási helyét és Váci- 
uti albérleti lakásába csak néhány héttel ez
előtt költözködött be. Az öngyilkos kereskedő 
szobájában levelet találtak, amelyből kiderült, 
hogy Bermann elvált első feleségétől tás másod
szor is megnősült, de azért még mindig az első 
feleségébe volt halálosan szerelmes, öngyilkos
ságát. valószínűen azért követte el, mert" csaló
dott második házasságában.

— A 14. Salamandcr-cipő occasio-nap mindenkinek le
hetővé teszi kitűnő minőségű cipőiket

Rámutatott

flyapju, flór és selyem!
•244 <3 X X «_____ JL____1'1

Weszely István
Budapest, IV. KerOlet

Váci-utca 9. szóm,

fürdő- és uszóruhák, 
fürdőköpeny, gumi 
fürdősapkák és min

dennemű fürdő
ruházat

Kiárusítás Spffi
Itend&üvíU &ícsó árak

Nfflmek i
Divat blouz, fehér voilból ....
Kézzel hímzett blouz...............
i» Ji8zJ íUff» ai°ur«s.....................
Batiszt ínguadrág, ajouros . . .
Bat szf ing és nadrág, 2 darab . . . .
Batiszt hálóing..........................................
btrandkabat, világos sziliekben . . . .

• • • •
• • • •
• • w •

45.—
40.--
33.—
39.—
55.—
61.—
85.—

Gy-ersnaSíekciek a
Ruha, fehér voilból.............
Kuba, színes hatisztból ....
Ruha, kézzel hímzett..........
Játszó ruha, világos színekben 
Batiszt kombiné, fehér..........
Pyjnina, világos színekben . .
80 cm. sz. inosóvoll, világos színekben

FUngöny-oszt&ly s
Bonnes-Fümines ............................
Függöny 2 szárny, 1 drapéria . . 
Dupla ágyteritő ..........................
111 cm. sz. függöny etamln . . ., »
112 cm. sz. la grouadin . .
112 cm. sz. opalbatiszt . . .
136 cm. sz. batiszt v. szín.

9

• •••••»

• ••••• I

Fonal- és Htmzöijjan

210.—
270.— 
450. -

28.500
38.500
44.—
33.-
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A magántisztviselők rendkívüli közgyűlése 
nagy viharok közben elhalasztotta a belügyminiszter 

által kívánt alapszabálymódosítások tárgyalását 
A közgyűlés az ellenzék napirendi indítványát fogadta el, de azért binatmat 
szavazott a vezetőségnek — Tárgyalás helyett i három órás napirandi vita — 

A biztosítási tisztviselők csatlakoztak a Mngárjtísztviselíííx Szövetségéhez

(A Reggel tudósitójától.) A belügyminiszter 
77.000/192-1. szám alatt rendeletet bocsátott ki a 
szociáldemokrata munkásszakszervezetek mű
ködésének szabályozására és elrendelte, hogv 
a szakszervezetek a kormány intencióinak meg; 
felelően módosítsák alapszabályaikat és uj 
alapszabályaikat jóváhagyás végett a belügy
minisztérium elé terjesszék. Ennek a rendelet
nek a végrehajtását már másfél éve várják, 
míg most a belügyminisztérium ráirt a szak
szervezetekre, hogy az alapszabálymódositáso
kat záros határidőn belül készítsék el. Az uj 
alapszabályok benyújtására pedig a jövő hétre 
tűzte ki a terminust. A Magyar országi Magán
tisztviselők Szövetsége ebben az ügyben va
sárnap délelőtt Rottenbiller-utcai székhazában 
rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen a veze
tőség leakarta tárgyaltatni a módosított alap
szabályokat. A közgyűlésen azonban szinte ~~ 
ratlanul

kirobbant az ellenzéki mozgalom 
és egy jelentéktelennek látszó fölszólalóé 
vetkeztében, az alapszabályok tárgyalása 
lyett, a közgyűlés egész tanácskozását kitöltő 
viharos napirendi vita indult meg, amelynek 
során

az ellenzéknek sikerült leszavaznia a veze
tőséget.

A közgyűlést Pikler Emil képviselő, a Magántisztviselők 
Szövetségének elnöke, nyitotta meg, majd Fritz Jordán 
és Haris Bujáik az osztrák magántisztviselők, Brcsztovszky 
Ede a szociáldemokrata párt. Gál Benő a Szakszervezeti 
Tanács, Kari Zolles pedig az ausztriai biztosítási tiszt 
viselők üdvözletét tolmácsolta.

Az üdvözlőbeszédek elhangzása után áttértek a napirend 
tárgyalására.

A vihar mindjárt az ügyrend beterjesztésénél kitört.
Az ügyrend fölött megindult vitában ugyanis fölszólalt 
Somogyi Mihály magántisztviselő is. aki javasolta, hogy 
az alapszabálymódositó javaslatok tárgyalását vegyék le 
a napirendről, mert az elnökség csak 48 órával a közgyü 
lés megtartása előtt bocsátotta áttanulmányozás végett 
a küldöttek 
Indokolásában 
hogy

az
az

rendelkezésére az uj 
olyan élesen bírálta

rendőr tiszt  viselő már

va-

végett 
alapszabály tér vezetet. 

a vezetőség eljárását.

ekkor figyelmeztetteügyeletes
elnököt, hogy ha Ilyen mederben folyik tovább a 

vita, kénytelen lesz, a közgyűlést föloszlatnl.
vezetőség részéről Pollák Ferenc a kényszerhelyzetreA

hivatkozva, javasolta a tárgyalás megtartását. Az elnök 
elrendelte a szavazást, amely meglepő eredménnyel járt.

A közgyűlés 74 szavazattal 55 ellenében az ellenzék 
napirendi Indítványát fogadta el.

eredmény kihirdetése termesztésén óriási vihart 
ki, amelyet még fokozott az is, hogy 

az alapszabálymódositó javaslatnak

vál
dr. Faragó 

az elnökség 
ilyen körül
it bejelentés 
ettől kezdve

kísérve folyt

jogosítottnak az alapszabályokhoz való hozzászólásra, do 
lehet arra is visszavezetni, hogy célja a bizalmatlanság 
kifejezésre juttatása volt. Az elnökségnek éppen ezért 
az az egyhangú határozata, hogy fölveti a bizalmi kér
dést és megkérdezi a közgyűlést, hogy az előbbi szavazás 
a bizalmatlanság kifejezése akart-e lenni 1

Kertész előterjesztése után Somogyi Mihály kijelentette, 
hogy ügyrendi indítványa nem jelent bizalmatlanságot 
a vezetőséggel szemben. Javasolja egy bon, hogy az elfo
gadott indítványa alapján az alapszabályok módosításá
nak tárgyalására uj közgyűlés megtartását tűzzék ki. 
Az elnök ezután szavazásra bocsátotta az elnökség indít
ványát, mire

a közgyűlés egyhangú határozattal bizalmat szavazott
a vezetőségnek.

Ekkor áttértek a napirendi vita folytatására. Gál Benő 
Ügyelmcztetto u közgyűlést, hogy a belügyminiszteri 
rendelet semmibevevése könnyen a Szövetség megszünte
tésére vezethet. A munkásmozgalomban — mondotta — 

nem szaladhatunk ábrándok ntán,
liánom az életkörülményekhez kell alkalmaznunk harci 
eszközoinket. Gál boszéde közben gúnyos közbeszóidsok 
hangzottak el a belügyminiszter ellen, amire a rendőr- 
fis.zivisclő ismét figyelmeztette az elnököt, hogy óvja meg 
a közgyűlés nyugalmát. Végül is a közgyűlés elfogadta 
Kertész Miklós főtitkár jnvaslatát, amoly szerint az 
alapszabálymódositásokat a vezetőség és a választmány 
együttesen tárgyalja le és döntését véleményadás végett 
a szakosztályok vezetősége ele terjessze. Az egységesen 
kidolgozott javaslatot azután uj közgyűlésen vitassák 
meg.

A viharos lefolyású közgyűlés tanácskozása háromórás 
napirendi vita után ezzel a határozatta] ért véget. ■ 
l'gyancííok vasárnap délelőtt tartotta meg közgyűlését a 
Biztosítási Tisztviselők. Országos Szövetsége. A néhány 
percig tartó közgyűlésen az elnökség bejelentette a Szö
vetségnek a Magántisztviselők Szövetségébe való beolva
dását. A 
gyűlésének

fúziót bejelentették a magántisztviselők köz
ié, amely azt egyhangúan vette

i »mi i unni maii

hirfontrítul.

Gjula 25 éves riporteri jubileuma, 
rendőri rovatának szerkesztője. hagy 

pályájának 
és melegszívű.

A ..Pesté.* 
Gyula kol 
25 ik esz- 

népszerű

• Nagy
Lloyd" 
legünk onosi töltötte be riportét i 
tendejét. A kiváló újságíró
kartárs jubileumát megünncpli a: egész magyar zsurna
lisztika, elsősorban szükebb kollegái, a rendőri riporte
rek, azután az összes ujságiróegyesületek és szindiká
tusok. Nagy Gyula az egyetlen „méltóságot riportere" 

magyar sajtónak, lévén a közélelmezési minisztérium 
miniszteri tanácsosa, még -- a királyság 
„méltósúgos riporter" ünnepléséből termé
kérnek mindazok, akik hosszú és érde- 
pályafutása alatt megismerték és becsülni

tanulták ...
angol font
amra évi

a
nyugalmazott 
idejéből. \ 
szetcsen részt 
mos hírlapírói 
és szeretni

Dollár-, angol font- és svájci frank-jelzálogkölcsönt
10 évi időtartamra évi 14%-os kamut mellett folyósít 
tat budapesti bérházakra és mezőgazdasági nagybirto
kokra Rótli Bank jelzálogosztálya Budapesten, VI, Vil
mos esúszár-ut l’> Alapítási éve: lOOtí,

Bohózatos operett „A kis huncut". Minden jelenote 
kacagtató ez a titka nagy sikerének. A Várom Szín
ház műsorán minden este szerepel a világhírű Gilbert- 
operelt, Molnár Verával <s Sziklny JózsefTel a főszere
pekben.

- Perdüljünk mindennemű hitel- és financiális ügyben 
legnagyobb bizaloimnnl hazánk békebeli, legtekintélye
sebb és legmegbízhatóbb bankecjéhi.z. a l-'ótli Bankhoz, 
Budapesten, Vilmos cf.úszúr-ut. 45. Alapítási

— Uhuin védöbeszédónek h5 teles szövegét nyo
mozzák. ismeretes, hogy uz ügyészség az igaz
ságügyi kormányzót utasítására bűnvádi el
járási indított dr. (rlain Ferenc képviselő tör
vényszéki védőbeszéde miatt, amelyet Kádár 
Lehel pőrében tartott a Hchadl-i’ötárg.vaíú.si 
tanács előtt. A Reggel, érdeklődött c bűnvádi 
eljárás felöl és égés;: beavatott helyen a követ
kező fölvilágositá.st kapta:

•- A sajtó mind, n egyes orgánum t
Fiain védőbeszéd érői. az-nban c 
térést mutatnak. Nem annyira 
telében — a tartalom Jobbára 
zéseit, a mondat fűzés, a tudö:: 'sok szerint, éttéré: 
mutat. A bűnvádi eljárás első túladnia tehát, hegy , 
lesen megdllapitsdk a védöbcszéd pontos szövegét. 
eljárás L'laiu mentelmi Jogának sórelmo nélkül 
hét, uici't ez egyelőre az ő személyét nem 
megállapítja a. nyomozó hatóság a 
süvegét és abból a kormányzósóriés 
téso kiderül, akkor kerül sorra 
föl függeszt éne iránt a szükséges lépések

■ Más kérdés azután az, hogy a nemzetgyűlés L.t 
függeszti-o Fiain mentelmi jogát és külön jogkérd ■ vi
szont az. hogy a büntetőbíróság megúllapitja-o a kor- 
mányzósértés vétségének elkövetését, A védőnek külön 
immunitása az, hogy védence érdekében mind- nt el
mondhat, helyesebben mindent köteles elmondani. A 
főtárgyalási elnök őrködik afölött, hogy a védő!) . z. 4 
tartalma olyan legyen, hogy az. sem a közrendet, fém 
a közerkölesiségct ne sértse. Tény, hogv Ulain azt a 
védőbeszédét, amelyben a kormányzó és IIé.lius Iván kö
zött levő viszonyról beszól, úgy mondotta cl. hogy dr. 
Schadl Ernő főtárgyalási elnök nem szakította félbe, nem 
flgyelmezt-ttc semilyen irányban, tehát I Iáin még 
rendreutasítást sem kapott. Az. is tény azonban, hogy 
amikor a bíróság kihirdette az Ítéletet. Schndl cluök k: 
emele, hogy a védő a kormányzó személyét is belevonta 
cédöbcszédénck anyagába, de ezt nem ízléstelen módon, 
tette, hanem a tisztelet és megbecsülés havaién, ámbár 
erre még ilyen módon sem volt szükség.

— A Mefhosz sorsjútékakclő húzása szeptember 
lesz A nj’orcménvtárgvak száma 40.000, négy <■• 
milliárd K összértékben. A nyeremény tárgya k 
z.ött antik és modern lakásberendezések, legnevesebb 
torok eredeti festményei. pompás ékszerek, e'.usi 
készletek, angol szövetek, elsőrendű cipók, stb. szere, 
oelnek hihetetlen gazdagsággal és változatosságban, /i 
legkisebb nyereménytárgy értéke is nagyobb cgymilli >- 
ndl. .4 sorsjegyek ára 100.000 és 50.000 korona. bors.;e- 
gyek minden dohánytőzsdében. Vegye inog minél előbb 
sorsjegyeit, hogy a húzást esetleg korábban tarthassak 
meg.

A második „Nyári kabaré" bemutatója a Vígszínház- 
bán. A mostani „Nyári Kabnró“ paratlan sikere foiy au. 
ainrlv 25 zsúfolt házban nyilvánult meg. a \ igszinnaz 

ezúttal is a Fővárosi Opercttszinház teljes személyzete 
nck. kórusának és balletkarúnak vendégszereplésével 
szombaton, julius 1-én. teljesen uj műsorral második 
..Nvári Kabaré" t mutat be. A pompás vígjátékon, mulat 
súgosuúl mulatságosabb és érdekesnél érdekesebb tréfák, 
dalok, táncok és látványos revüszámok nagy tömegét 
nyújtja a színház az uj műsor keretében. „A pubi* , ..A faluk 
Grosszn". ..A betörő" című egyfölvonusosok. az „Éjjeli 
keverékhely" és „A faluk Grossza" című paródiák adjak 
gerincét a műsornak, amelynek szereplői: Góthné Kertész 
■..................................... , Gaál Franciska. Fejes Teri, Szó-

Piroska, Bállá Mariska. Gyöngyössy 
Kész Rózsi, Orsolya Erzsi. 
Gólli Sándor. Lukács Pál,

Sárit ad y Aladár, Ujváry 
_______ Miklós, Dénes György. 

Aladár, Földényi László, Latabár Kálmán, Pártos Gusz 
táv, Pataky Ferenc, Nagy Jenő. Bókcffy László konferál. 
A szombati bemutatóra is a leszállított nyári helyárak 
érvényesek. A Jegyeket már árnsitják.

tudósítást közölt 
Kijtókö-.lf'sel; némi et

il beszéd lényeg,, t-kin 
ugyanaz —. de a klfe] 

'■sok szerint, éttéré:-.■' ' 
lol;:dala tollái. hegy l.iic 

Ez nz, 
élkiil törté ■ 

érinti. 11 i 
védöbeszéd hiteles 
\ étségének elköve- 

Ulalu mentelmi jogának 
megléteié.

nemzetgyűlés 
és külön jogkérd ■ 
nmgállapitja-0 a 

A védőnek 
védence érdekében mind, nt 
mindent köteles elmondani.

. hogy a védőt) 
sem n közrendet, 

hogv L'laiu 
Iíéjias I

ló-én 
fél 
ké

mes- 
evő

Ella, Németh Juliska, 
koloy Olly. Vaszary 

Kiirtby Sári, 
Sitkcy Irén. 
Hnlmay Tibor,

Béla

Erzsi, 
Állsz.
József,
Zátony Kálmán.

Rajna 
Kiirt i 
Lajos. 
Fenyő

Más féiáron!
Hibás és kiselejtezett, paplanok 2ü0.000K-tól 
Gyönyörű virágos hibás paplan 300.0(10 K-tól 

följebb árusittatnak, inig a készlet tart.
„SDEÁM* PAPLANGYÁR

IV, fíiHimwiHaver Károh-utca 1, KOzd, városháza

A szenvedő-
Gyula vezetőségi tag fölszólulása 

bejelentette, hogy az elnökség az 
teremtett kényszerhelyzet 
akar legközelebbi teendői

miatt 
fölött

Cyánnal irt | [ KHtrichstehí J

XV*

AZ ELISMERT VILÁGMil

Az 
tott 
László, 
által kirendelt előadója, bejelentette, hogy
mények között lemond az előadói tisztről. Ez 
még csak jobban fölkavarta a kedélyeket és 

állandó zajban, közbekiáltások özönétül 
tovább a napirendi vita

az ellenzék és a vezetőség szónokai közölt. 
lyes hangú vitának Pál 
vetett véget, amelyben 
előbbi szavazás által 
bizalmas tanácskozáson
dönteni. Az elnök okkor az ülést fölfüggesztette.

Negyedóra hosszat tartó szünet után hirdette ki 
zetőség határozatát Kertész Miklós főtitkár:

— Az elnökség tanácskozása során — úgymond 
a gondolat merült föl, hogy az előbbi állásfoglalási több
féleképen lehet magyarázni. Lehet magyarázni az ideges
ségből, abból is, hogy a tagok egyrószo nem érzi magát

a«0»U7?nrr«!S3KET

Cipő occasionap
K 250, K 295, K 390

IV, Kecskeméti-utca 19. szám 
VIí, Erzsébet-körut 36. szám
IV, Kossuth Lajos-utca 2. szám

VI, Andrássy-ut 37. szám 
Szeged, Kárász-utca 6. szám 
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Lassú javulás
a magyar gazdasági életben — súlyos 

válságok az egész világon
(A Reggel tudósítójától.) A konjunktúra 

hulláanvonala a múlt héten erősen emelkedő 
tendenciát mutatott. Majdnem felesztendei tes- 
pedés utón, néhány hót óta

a lassú javulás jelei mutatkoznak a ma
gyar gazdasági életben

és ez a javulás az elmúlt héten erőteljes és 
egészséges forgalomban robbant ki. Az árupiac
nak majd minden, ága uj életre ébredt, min
denütt erőteljes kereslet mutatkozott s min
denfelől reménykedő és bizakodó fölfogást hal
lott az ember. Különösen a textil- és bőrpiacon 
jelentkezett nagy erővel a kereslet. Ügy látszik, 
vidéken az uj termés betakarítása után jelen
tős üzletre számítónak a kereskedők, számíta
nak arra, hogy a hónapok óta erősen leszorí
tott szükségletek most már kielégülést fognak 
keresni s ezért egymásután igyekeztek vesze
delmesen kiürült áruraktáraikat kiegészíteni. 
Az árupiac örvendetes javulásával párhuzamo
san megjavult a tőzsde is s a bizakodó hangu
latot a pénzügyminiszter igen öntudatos s erős 
reménységtől duzzadó beszéde koronázta be, 
aki a magyar gazdasági élet megizmosodását 
és lábrakapását várja az uj esztendőben. 
Amennyire indokolt és üdvös, hogy a magyar 
gazdasági élet legfőbb funkcionáriusa ilyen ön
tudattól és reménységtől duzzadó hangon 
igyekszik a saját erőinkbe vetett bizalmat 
föl fokozni, olyan elhibázott volna föltenni azt, 
hogy minden bajon túl vagyunk és a lassú 
lábbadozást nem fenyegeti többé semmi.

A javuló konjunktúra ezúttal speciálisan 
magyar jelenség.

Körülöttünk egész Európában még mindig 
súlyos bajokat látunk s a konjunktúra egyetlen 
kontinentális országban sem kecsegtet nagy 
reményekkel. A német gazdasági élet a tőke
hiány nagy betegségében szenved, Angliában 
még e héten is 42.000 emberrel szaporodott meg 
a munkanélküliek száma, Csehországban szén
krízis, Francia- és Olaszországban pedig súlyos 
valutakrizis fenyegeti a gazdasági élet szi
lárdságát és folytonosságát. Ezektől az elszige
telt válságoktól külön egy igen érdekes, de kö
vetkezményeiben

igen veszedelmes folyamat pereg le az 
egész világon.

A termelés ás fogyasztás lassú kiegyenlítődése 
ez a folyamat, amely a gazdasági élet egész
ségének helyreállításához ugyan föltétlenül 
szükséges, de viszont súlyos megrázkódtatást 
jelent a világ gazdaságnak. A háború óta a vi
lág termelése lényegesen megnagyobbodott s 
még ma is állandóan terjed és fokozódik. Ma 
lényegesen több gyapotot, gyapjút, selymet, 
cukrot termel a világ, mint 1914-ben s mihelyt 
Oroszország évről-évre gyarapodó termelése a 
dolgok természetes rendje szerint eléri a béke- 
szinvonala, a világ gabonatermése is meg
haladja azt a mennyiséget, amelyet a háború 
előtt termelt. Viszont a világ fogyasztókópes- 
sége éppen megfordítva, a háború pusztításai 
folytán ijesztő mértékben lecsökkent s ezt a 
fogyaszt áshiányt semmiféle mesterséges esz
közzel pótolni nem lehet, csak eggyel:

az árak színvonalának lassú lecsökkente é- 
vei, amig a csökkent vásárlóképcsségge! 

egy vonalra nem jut.
Ez a kicgyenlitődés a múlt évben kezdődött 
meg, ma már az egész világon szemmel kísér
hető tartós folyamat. A megnagyobbodott ter
melés és a lecsökkent fogyasztás diszparitása 
azonban súlyos válságok kíséretével egyenlítő
dik ki: az angol gyapjú- és gyapotipar több, 
mint egy éve szakadatlanul mélyülő válsága, a

szénkrizis, amely egész Európa széntermelését 
pusztulással fenyegeti, kivétel nélkül ennek a 
folyamainak a következménye s ki tudja, mi
lyen válságokat fog ez a folyamat mé)g kivál
tani, különösen

milyen viharos árhullámzásoknak leszünk 
még az árupiacon a tanúi?

Ezért nem szabad túlságosan nagy bizalom
mal az őszi hónapok elé tekinteni. A termés
többlet, amelyet az idén a magyar földnek 
köszönhetünk, örvendetesen megjavítja ugyan 
kereskedelmi mérlegünket s emeli a lakosság 
fogyasztóképességét, de

az óvatosságra ma több ok van, mint 
valaha,

csak egyben bizhatunk mindenképen, az ország 
uj erővel felbuzdult munkakedvében, , amely a 
papirgazdálkodás züllött napjai után lassan 
ugyan, de kitartóan előbbre gördíti a magyar 
gazdaság szekerét.

X A magyar gyümölcstermés szomorú
játéka. Hetek óta tudott dolog, hogy Magyar
országnak a sovány esztendők óta bőséges 
gyümölcstermésben lesz ez idén része. A bő 
termés be is következett, a gyümölcsárak ész
szerű színvonalra le is szálltak, a szegény em
ber is ehetett már az idén epret, cseresznyét 
de sem a termelőnek, sem az ország gazdaságá
nak az a nagy haszna, amit- reméltünk e ki
tűnő termésből, nem lesz meg. Nem pedig 
azért, mert az a két-három nagyobb város, 
amely Csonkamagyarország területén meg- 
maradh számbaveivtó mennyiség'' f 
tani nem tud. a kormány pedig és az Állam
vasutak igazgatósága a kis ujját, sem mozdí
totta meg. hogy a gyümölc.sáldás .értékesítését 
megkönnyítse. És igy az történő hogy nem
csak hogy külföldön nem konkurrálhat. a ma
gyar gyümölcs az olcsó fuvarral északra grevj- 
táló olasz gyümölccsel, hanem, a dunántúli és 
tiszántúli gyümölcs javatószéí- nem lobét még 
Budapestre sem fölszállitani mert a. magas 
vasúti fuvardíj eladhatatlanná feszi. Tgy a 
pesti piacra csak a környék gyümölcse kerül, 
míg a vidéki gyümölcstermés amelyet konzer
válni viszont a magas cukorárak >'-ir*t l°l etet 
len, vagy a fán rothad, vagy a disznókat hiz
lalja. A Dunántúl egyik legnagyobb bor- ós 
gyümölcstermelője több mint, öt vagon cse
resznyét. volt kénytelen a hidas elé önteni, 
ezzel illusztrálván. hogy a magyar kormány
zat mélyen elméiébe véste a régi mondást: 
Gouverner c'esf preroir! Kormányozni előre
látást jelent.

1 
i

úrakönyvaltf
Harmincéves praxissal és primn referenciákkal rendelkező 
mérlegképes, abszolút porfoki könyveié, magyar-neme 
lovciező, adóügyekben is teljesen jártas szervező, vállalóin 
könj valósok revízióját^ rendezését, folyékony velősek, leve
lezések stb. elvégzését garancia mellett, szerény díjazásért. 
Ko9mőr, E?>tvbs-utca 27

X Rekordtermés cukorban. A cukor, a civi
lizál! ember legfontosabb tápszereinek egyike, 
évről-évre nagyobb mennyiségben kerül a 
piacra. A múlt érben a 22.45 millió tonnás ter
mést rekordtermésnek tartották, de úgy lát
szik, ha. ugyan az európai répatermést valami 
katasztrofális elemi csapás el nem pusztítja, 
ez idén még nagyobb termést remélhetünk, A 
répával bevetett terület ez idén ugyanis Orosz
országban majdnem százezer hektárral és Né
metországban harmincezer hektárral gyarapo
dott, úgy hogy az európai répáiermelésben ma 
már Németország az első helyről a másodikra, 
Oroszország mögé szorult. Az orosz cukorter- 
melés rogencrálóclásával i-.irl;iiznmosan .■ovább 
tart a nádcukor termelésének emelkedése, kü
lönösen az angol birodalom tropikus és sub- 
tropikufl gyarnmíain. Anglia eukorszükség- 
lotéí saját térülőién igyekszik födözni és ezzel 
évről-évre csökkeni fog az Angliában elhelye
zett kontinentális eredetű en komién ny ifiég, 
amely természet esen t ovábbra is nyomni fogja 
a piacra kerülő cukor árát. Hogy ebbő1 a ma
gyar fogyasztásnak édes-kevés haszna lesz, az
zal mindenki, aki a mag var adói gazga'ás termé
szetrajzát ismeri, tökéletesen tisztában van. 
A magyar cukorfogya/'zlás majdnem a leg
kisebb a civilizált or-zágok között, aminek 
az oka egyrznrücn rv. hogy mi'1 a cukor világ
piaci ára kövülbeVd fi dollárosat kilónként, 
nálunk a fogyasztó 17X0') koronát flmt kiló
jáért. ami majdnem nma mint
a világpiaci ár.

x Az FJ.-.Í5 magyar í<r.a’áir>n blzcr.itú P'raasúg 1924. 
évi közrvnz évi uveresé.-rt i.SW.'Wi.fi >3 IC. és az osz
talékot pedig 70.MÖ K.-lmn állnplto'.tn nv~.
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Látogatás a klotürlámpánál
Tízperces kihallgatás a parlamenti guillolinnál

(A Heggel tudósitójától.) A magyar parla
mentarizmus t......_ ..'1__
játszik a legutóbbi időkben a nemzetgyűlési

történetében nevezetes szerepet 
tudósításunkban minduntalan előbukkanó klo
türlámpa. 
erről a 
sonkisem 
kegyetlen 
Zotín-na.k, 
számnak, 
le.

A nagyközönség folytonosan hall 
titokzatos lámpáról, do közelebbit 
tud róla. Csak hírből ismerik ezt a 
eszközt, amely édestestvére dr. Guil- 
azaz a róla elnevezett gyilkos szer
zi guillotin „csak" embereket fejez 

édestestvére azonban beszédeket, sőt, szó- 
noklaéokat is. Épp ezért a házszabályoknak 
azt a fejezetét, amely erről a kegyetlen 
fogyvérről intézkedik, ..guiUotin-szakasz"-nak
nevezték el. A klotürlámpa a nemzetgyűlés 
elnöki emelvényén trónol, pontosan beállít
ható és pontosan jelzi a.:é az időtartamot, 
ameddig cgy-egy fölszólalónak joga van be
szél ni.

Iiógi vágyam volt, hogy személyesen is meg
ismerkedjek vele, ez az ismerkedés azonban 
nem egészen egyszerű. Ferenc József elé nehe- 

juthatott az ember, Bethlen Istvánhoz sem 
könnyű bejutni, de a kJotürlámpáboz majd
nem — lehetetlen. Ott székel az elnöki emel
vény előkelő magasságában. 11a az ember csak 
egyszerű földi halandó és nem képviselő, még 
az ülésterembe is nehezen juthat be, vagy ké
sőn jön az ember, vagy .korán. Vagy meg
kezdődött az ülés, amikor már tilos fölmenni 
az emol vényre, vagy bevégződött, amikor már 
mindenki elment. Sokáig kell előszobázni, inig 
vészül a klotürlámpa elé juthat az ember. Lég; 
utóbb azonban Huszár Károly nemzetgyűlési 
áléinak ur beprotozsált és így kieszközölte, 
hogy

Némi 
társasé, 
ólakor, hogy látogatást tegyek enné! 
hogy ne mondjam, hírhedt készüléknél. 
i’yeiykor szokás, kissé remegtem, hogy 
1 múljam, akit keresek. Szerencsém volt. Otthon 
veit. Hidegen és kegyetlenül fogadott, hüvötí 
c’vkriíií-éggel és öntőit büszkeséggel. Meghstot- 
í-n álltam előtte és néma borzalommal néztem. 
Mennyi gondolatot, mennyi nagyratörő eszmét 
fojtott már cl ez a borzalmas kis szerkezet...

Pedig semmi más, mint közönséges óraszer
kezet, amelyet egy zuglói toronyórás készített. 
Vilhimo.uirajii hajtja, peren- beállítható és ki
csiny zöld y; ilans kört.? jelzi rajié időnkéül, 
amikor a beállított idő c'mvilt. Az elnök min-

ur beprotezsált 
a klotürlámpa elé juthassak.

izgalommal síeltem föl az alelnök ur 
gúban az elnöki emelvényre délelőtt 10 

hogy látogatást tegyek enné! a híres, 
iiiii; t 

ott hon-

hosszantartó nagy zaj a baloldalon.
Kihallgatásom idejét Huszár áléinak 

percben szabta meg. ...
(egyetlenül ketyegett es jelezte a mulo peice-

u ___  ' j......................  rvr»-» fii’ttn.n

den nagyobb nehézrág nélkül beállíthatja. Nem 
is a beállít ássad van baj, hanem azzal, amikor 
a zöld lámpa kigyullad. Ilyenkor az elnök 
ílgvelineztoti a szónokét, hogy beszedje letelt, 

parlamenti tudósítók ^edig^ ilyenkor írja*:
........ -1-1’2: ur tiz

^Beállította az órát, amely 

cet. Gyorsan megnéztem az elnöki emelvény 
nevezel ességeit, a csengőket, amedyeik részint 
az ajtónállókhoz, részint a gyomrokhoz, az el
nöki’ tanácsoshoz, az őrparancsnokhoz es végül 
a folyosókra, úgy a t. Huh bariucly 
ben tartózkodó képvisel ókhoz szólnak. Megnéz
tem az elnöki emelvényben a golyóinak a nyo
mát, amely egykor Tisza Istvánnak volt szánva, 
végül kezembe fogtam fi hatalmas elnöki csen
gőt, amelynek érces hangja gyakran oly siker
telenül birkózik a parlamenti viharral es űrre 
mindez megtörtént, az elnöki széktől jobbra 
valami cl kezdett berror,mi, a klotürlámpa ki
gyulladt -- jelezvén, hegy vége az audienciá
nak. Huszár Károly mosolyogva, némi kis 
büszkeséggel fordult felém. Meghajoltam a 
klotürlámpa előtt, összeül öltem a bo-kámat, 
ezzel is jelezvén a hódolatot és engedelmességet.

Sietve lementem az elnöki emelvényről és 
sietve kimentem a teremből. A klotürlámpát 
csalk a hódolat illeti meg, nem bírálat. Ha to
vább ma.re.dok és Ina nem engedelmeskedik, 
még esetleg az sincs kizárva, hogy a mentelmi 
bizottság elé utasitena'k...

Magyar javaslatot fogadott el 
a nemzetközi kereskedelmi 

kamara brüsszeli kongresszusa 
Brüsszel, június 28.

(A Heggel kiküldött tudósítójától.) Most fe
jezte. be tanáeskozú?.ait a nemzetközi kereske
delmi kamura kongrei 
igazságügyi palota 
sóit. A kongresszuson, 
mente'. 
nié ztere
gyár ....................................  . .
Zoltán és //rrn ke ön. Lajos,

ZGíít, amely a brüsszeli 
diszlevmóboii tartotta iilé

ami nt ismeretes, Clé- 
:>z Horrii.1-kormány volt pénzügyim- 
elnökölt i a viik.-ztott bíróság ma 

tagjai közöl A Pál, Bclaitny-Braun 
a Parisban ólő ma-

r

gyár bankár voltak jelen. A tanácskozás utolsó 
két napján, amidőn a választottbiráskodás 
kapcsán a külföldi ítéletek végrehajtásának 
kérdése került szőnyegre, a magyar választott- 
bírák egyike,

dr. Auer Pál érdekes és sikeres felszólalás- 
sál vonta magára a kongresszus figyelmét. 
Ennél a kérdésnél Clémenlel hosszabb be

szédet mondott a választottólráskodás fontos
ságáról és hangsúlyozta, mily fontos érdeke 
a világbékének. hogy a nemzetközi kereske
delmi pöröknek fóruma legyen. Dlakson, v 
svéd bankárszövetség igazgatója határozati 
javaslatot terjesztett elő, amelyben indítvá
nyozta, hogy keresse meg a Népszövetséget, 
hogy az

biztosítsa minden államban a külföldi íté
letek és a választottbirósági döntések vég

rehajtását.
Van Sloven, holland főbíró. 
a jugoszláv-magyar 
indítvány levételét

aki ezidőszerint 
döntőbíróság elnöke, az 
kívánta a napirendről. 

Erre fölszólalt Auer Pál, a kamara magyar 
bizottsága és a Nemzetközi Jogi Egyesület 
nevében és indítványozta, hogy Bickson egyez 
raénytervezetét válasszák ketté. Ajánlott?!, 
hogy fogadják el a tervezet, ama részét., amely 
a. választottbiróságok döntésének végrehajtá
sára vonatkozik, de

a külföldi rendes bíróságok ítéleteinek 
végrehajtását ne kívánják kötelezően biz- 

tonitani,
hanem egyelőre azt mondják ki, hogy ennek 
;i kérdésnek nemzetközi szabályozása szintén 
kívánatos. Auer I’ál utalt arra, hogy még min
dig vannak államok, amelyeknek bírái között 

akadhat olyan bíró, aki elfogult, ha honfi- 
társa és volt ellenséges állam polgára kö

zötti jogvitában kell döntenie.
A választottbirói döntésnél azonban ilyen 
aggálya egy államnak sem lehet és nem 
merülhet föl az állam szuverenitásának 
sérelme sem. Végül rámutatott arra is. hogy 
Magyarország, amely adós állam s amelynél; 
látszólag nem érdeke. hogy megkönnyítsék a 
külföldi hitelezők követeléseinek behajtá< 
valójában

Magyarországnak is érdeke, hogy a hitele
zők biztosítékot kapjanak, 

mert mezőgazdaságának, iparúnak 
ködeimének további külföldi tökére 
sége.

Auer Pál indítványát, Burgin-nek, 
kereskedelmi kamara képviselőjének 
fölszólalóba után a kongresszus elfogadta.

és keres 
van szűk
a londoni 

pártoló

kerffisimk a ©s&ft&ll^aink ssáro&ra s

ev tavaszán megnyitandó áruházunk részére

Len- és pamutáru (ruhaszövetek), selymek (kesztyűk, kötött- és szövöttáruk), urldivat, ernyők és botok (kár
pitosáruk), rövidáruk (csipkék és betétek), női konfekció, női kalapok (sziiesáruk), szőnyegek és függönyök 

(cipőáruk), sportcikkek (illatszerek), bőráruk és utazási cikkek

n®aj^ stoto8Ítell®t@lta®$c
j'Sraraek afejís Swssssi feswájsíwisísii nyskoríatt®! és
elsőrangú ajánlatodban rancBaiSc^sn^ko Csakis bizonyitványmásolatok- 
kai és fényképpel ellátott írásbeli ajánlatokét kérünk a tanulókörtől kez
dődő tevékenység tüzetes felsorolásával és a fizetési Igények megjelölésével
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

Kiss Feri,
a Petites—Dénes- 

nyári, hanem valóságos téli gar-

cs a
nem
Verát mindenki dicséri, pedig — nekem

kishuncut.
értőn: azt a kis huncutot, azt a

mit szól a Scbestyén-szinházak premierjeihez? 
Melyik tetszik jobban, „A kis huncut'* vagy „A 
nóta vége**?

— Nekem „A kis huncut'*.
— Hát nékem pedig „A nóta vége". Nem te

hetek róla, nyáron jobban szeretem az operet
tel — a jó hűvös Budán, isten neki fakereszt: 
mégha Bus-Fekete is irta.

— Na, de Zerkovitz is irta, kérem!
— Hát hisz azért is tetszik jobban, maga bik- 

fic! A „Piros rózsa, fehér szegfű, tulipán** majd
nem olyan jó, mint a „Mondjátok meg a leg
kisebb íLorváth-lánynak*'... Lehet mellette vi
gadni is, meg búsulni is. Na és van még egíjpár 
igazán 'kedves, friss melódia, a java-Zcrkovitz- 
bul. Bőid az, Bendegúz, ha nem is hemzseg a 
tetején a szamóca.

— Hát én például nem is szeretem a szamócát.
— Na látja. Es aztán Géza (a gyöngébbek 

kedvéért még egyszer és utoljára: ha Géza, ak
kor csak Sebestyén) úgy kinyitja azt a hol 
hóka, hol degesz bugyiit ár isát, ha a mézes- 
sutvu (premierje előtt mindig mézesszavu) Zer- 
kováck ul van sző, hogy a dunabalparti színhá
zak is megirigyelhetnék. Kiss Feri, Honthy 
Hanna, Vigíi Manci, Kabos, 
duó: nem is 
ni túra.

— Na
— Éli 

Molnár 
is tetszett; angyal volt Pártos Klári is, Sziklay 
Jóska precíz és jókedvű, mint mindig és van ott 
egy kis lány a szentjánosbogarak között, egy 
kis fekete rigó, Hajdú Ella, abból lesz valami. 
Ma egyéb nem — méltóságos asszony...

— Hát ezt hogy értsem, kérem!
— Ne sokat kérdezzen, mert még kimondom, 

abból pedig nagy tragédia lenne. Mintahogy 
szinte tragédia lett a Féld Matyi bohózatából 
is, szegény Matyi pont a premiéren esett össze 
a nagy izgalomtól, No de n&m olyan fából fa
ragták Arcna-uti Shakespeareünket, már job
ban is van s szanatóriumi ágyán élénken érdek
lődik a — kasszaraportok után. Mihelyst álla
pota megengedi, rátérek majd „A meztelen 
Pest** méltatására is...

— Jujujuj...
— Ne óbégasson, nyári mértékkel mérek. 

A,mire pedig egyáltalán nem volna szükség, 
mert vasárnap este például Budapest hét, még 
vyilvalcvö színházában — hét tábla volt!

— Na jó: a téli időjárás!
— Magának csak mindig van valami kifogása, 

akár tele vannak azok a szegény, nyomorult 
színházak, akár nem. A helyzet mégis csak az, 
hogy a Vígszínház például szombaton uj műsort 
mutat be. Hatvan magyar görl ropja majd a 
nagy kis-szabolcsi attrakciót, élükön a liljom- 
lábú, boglyas-fejű Fejes Terkával, Halmay úrral 
és a kis Bátyival. Góthélc egy Fcydcau-vlg- 
jédékot játszanak, azután Lukács ur lejt 
16 lánnyal egy dansc-ot a keresztrejtvényről; 
lesz aztán uj nézőtéri jelenet, Békeffy-paródia: 
a „Halló, Mucsa!**, egy Katimé" című nagy ke
li ’i látványosság és amit Rt meglepetésnek tar
togattam, hogy a varicté-kebaré teljes legyen: 
egy dizőz is!

Minden jó, 
ha a vége jó

A NÓTA VÉ8E 
elejétől végig /«

Zerkovitz—Bus Fekete
szenzációs operettje 
ma és minden este 

a

Budai Színkörben
Főszereplők: 

Honthy Hanna Vigh Manci 
Kiss Ferenc Kabos Gyula

gg 
gs

— Kicsudá?
— Németh Juliska. Csibészruhában, fog 

énekelni egy párisi számot, meg fog babonázni 
eleveneket és holtakat!

— Nyári vagy téli mértékkel mondja ezt 
Szigorúságod?

— Hallja, maga pünkösdi királynőválasztó
. ............................................................

Hétfőn délben végleg megszakadtak a tár
gyalások a színészek és az igazgatók között 
A vasárnap hééffft hajnalig tarfcő wíioSső megbeszélésen a színé
szek messzemenő engedményeket teltek az Bga&g&röőtartjak — A helyzet 

a? igazgatok kilenchénapos szerződéste?vesetén boraalt tföl

(A Reggel munkatársától.) A színészek és a 
szi n igazgatók szövetségen ok k i k ii Időt tei, ami nt 
ez ismeretes, az elmúlt hét pénteki éjszakáján 
újból összegyűltek a Fészek-klub helyiségében, 
hogy a kollektív szerződés körül kirobbant 
harcot tisztességes békével befejezzék, Az igaz
gatók nj szerződéstervezetének összes pontjait 
azonban ezen a pénteki ülésen letárgyalni* nem 
tudták s igy az iilés folytatását vasárnap éj
szakára halasztották, el. 
f o 1 y tat ól a gcs i i I ésc n 
pohos Imre. 
Wisztcr Ernő, dr.

a színészek 
Gyula.

Jenő,

A vasárnap éjszakai 
a szinigazgatók részéről 

Lázár CidÖn, dr. Sávoly Brúnó, 
Komor Gyula és Sebestyén 

Géza, a színészek részéről dr. Molnár Dezső, 
Csorlos Gyula. Réékai Márton, Kiss Ferenc, 
Törzs Jenő, Molnár László, Nagy Jenő, Sár- 
hadi Aladár és Sárossi Mihály jelentek meg. 
Az ülésen Csortos Gyula elnökölt, aki bejelen
tette, b.ogy a színészek a színházakra különös 
súllyal nehezedő gazdasági válság tudatában 
az elkövetkezendő folytatólagos tárgyalások 
során

cl fognak menni az áldozatkészség legvégső 
haláráig,

az igazgatók szerződési tervezetének azonban 
vannak pontjai, amelyeknek már a tárgyalása 
is elháríthatatlan akadálya volna a bélzés 
megegyezésnek. Mint ilyen pontot, az említett 
szerződési tervezetnek azon pontját említette 
föl elsősorban, amelynek értelmében a szín
igazgatók az eljövendő szezonra — a lét- 
minimumosokon és kóristáikon kiviil — csak 
kilcnchőnapos szerződéseket hajlandók kötni 
tagjaikkal, illetve esetenként , óhajtják el
bírálni, hogy kivel kössenek .9 és kivel 12 hó
napos szerződésé. Hajnali 3 óráig tartó tárgya
láson sikerült is a tervezet összes pontjaira 
nézve megállapodást létesíteni, azonban

a kilenehónapos szerződési tervezeten a 
békés megegyezés mégis fölborult.

A színigazgatók azzal távoztak az ülésről, 
hogy másnap, azaz hétfőn délben együttes 
ülést tartanak, amelyen még egyszer és utol
jára megtárgyalják egymás között, hogy váj
jon tehetnek-e a színészeknek újabb engedmé
nyeket. illetve teljesíthetik-e a ti zenkéthónapos 
szerződésre vonatkozó kérésüket. A szinigaz- 
g.’ifétk szövetségének hétfőn délben megtartott 
ülésén, kétórás izgalmas tárgyalás után, a szí
nészek követelését újból visszautasították s 
ezzel

a színészek és igazgatók között, a tárgyalá
sok végleg megszakadtak.

A Reggel munkatársának alkalma volt be
pillantani a vasárnap éjszaka lefolytatott 
utolsó tárgyalás jegyzőkönyveibe s ezekből 
megállapítani, hogy a színészek a helyzet gyors 
és egészséges szanálása érdekében .valóban 
komoly engedményeket tettek a színigazga
tóknak. így lemondottak mindenekelőtt , a 
testvérszinházakban való szerepeltetés esetere 
járó külön föllépii dijakról, öciemeMte/c -- ló
próbák, illetve premierek előtt — az igazgatók 
által kívánt korlátlan próbaidőbe, beleegyez
tek abba’, hogy ha valamelyik színház szezon
közben — de február elsejéig! — kénytelen 
volna becsukni, úgy a vállalat igazgatója nem 
köteles vállalni a szerződéseket s a társulatot 
a konzorciumon működés biztosításával egy
hónapi gázsival végkiclégithcll, de lemondot
tak a- tavalyi kollektív szerződés egyik leg
lényegesebb kedvezményéről is, a ruházkodási 
pótlékról, amennyiben beleegyeztek abba, hogy

a tízmillió havi gázsin fölül dotált színészek 
sajátjukból kötelesek a kosztümök kivéte

lével minden ruhát előállítani.
A kileneliónapos szerződéstervezetet. azonban 
kereken visszautasították azzal az indokolás
sal, hogy az igazgatók kilenc hónapon túl is 
játszanának, de ad hoc társulatokkal, ami a 

fejedelem, 7<e bántsa itt nekem a Julcsát, mert 
az jobban led énekelni, mint maga — Írni. 
Most pedig iszkiri, szóba sem állok többé 
magával...

— Pardon, grácia, szegény bűnös fejemnek: 
csali még a pletykáért esedezem.

— Térdre, hitvány rabszolga!... így már 
igen. Hát — van itt Pesten egy ügyvéd, annak 
van egy szépasszony felesége, a szépasszony 
feleségnek pedig egy pompás versenylova, 
amely vasárnap outsider-ként győzött és a 
totalizatőr fizetett rá ötvenszeres pénzeket. Sem 
a szép asszony, sem az ura meg nem játszották 
a lovat, nem bíztak benne. Ellenben a szép
asszony udvartartásának egyik tagja részegre 
nyerte magát a crack-en. Abból fizet elsején 
gázsit a tagjainak...

rendes szerződtetett társulat érdekeinek rová
sára történne.

Ezek szerint tehát az igazgatók és színészek 
között a helyzet újból fölborult s ezzel termé
szetesen semmiseknek tekinthetők azok -1 az 
engedmények is, amelyeket a színészek péntek, 
illetve vasárnap éjszakáján a tárgyalásokon a 
megegyezés érdekében az igazgatóknak tettek. 
A felek a meghiúsult béketárgyalások után 
újból visszavonultak tehát demarkációik mögé 
s újból farkasszemet néznek egymással. A 
színészek azt hiszik, hogy az igazgatók ki akar
ják éh ezt élni őket, az igazgatók pedig azt 
hiszik, hogy ők várhatnak. Holott ebben a kér
désben egy a fontos, az, hogy erkölcstelen szer
ződéseknek amúgy sincsen lét jogosultságuk 
miután ebben 
legyőzve,

egyik sem 
jogot, hogy

.s 
a harcban egyik fél sincsen még 

»
arrogálhatja magának azt a 
a másiknak trianoni pontokat 

diktáljon.
(e. z.)vígszínház

Már 
csak néhány napig 

a nagysikerű

nyárt 
kabaré i

!

i

Szombaton,
julius hó 4-én 

a 

teljesen uj műsorának 
bemutatója

Leszállitott fie!ydr*ak 
-&5 OOO fe'wonáio
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Karrier az ókorban
A zsoltáros Király töFíéneíe

A karrierük korát éljük. Abban a lázas, vágtatva 
robogó életben, amelyet ma a társadalom ól, a napi- I 
sajtó hasábjai, az emberek beszélgetései mind kivétel | 
nélkül az emberek karrierjei körül forognak. Most itt 
bukkan föl valaki, okít régidő óta Ismerünk, mint kis
embert, azután elibőnk robog, mint bankvezér, mint 
államférfi, mint szlnészhős, hogy esetleg rövid idő 
múlva újra eltűnjék a sommisógbo, az ismeretlenségbe.

Do nelnosuk ina vannak meglepő villámgyors karrierek, 
hanoin ugyanilyen meglepetések voltak az ókorban is. 
A legérdekesebb ós legszebb karrierek egyikéről a 
hiblia számol be, amikor Dávidnak, a pásztorfiunak a 
történetét mondja el. Dávidét, aki ledöntötte Góliáthot 
és utána ledöntötte trónjáról Szült, az ókor Napkirályát, 
hogy maga üljön a helyébe. Ez karrier, amilyennek 
megörökítése ma is kell, hogy érdekeljen mindenkit, 

A zsoltáros király esodálatos karrierje most meg fog 
elevenedni a Kert-mozgó pénteki műsorában, mert

„Zengő hárfa"
címmel páratlan pazarságu, grandiózus arányú flLmóriás 
kerül bemutatásra. A Fox-fllm készítette ezt a csodá
latos fllmfestményt, amelynek főszereplői ugyanazok, 
akik a Nero cimii filmóriást vitték diadalra.

Dávid, a pásztorílu, diadalmaskodott az ókorban és 
biztos, győzni fog ma is.

A Broadway, a világ országútija
Egy amerikai iró, akinek regényei az egész 

világon elterjedtek, Hope Hamilton, azt Írja 
egyik munkájában, hogy a Broadway a világ 
országútija. Ezen az utón, amelyen egész New- 
york élete lebonyolódik, valóban az egész vi
lág minden népe megfordul, a gazdagságnak, 
a pompának, a világ aranyának minden csil
logása itt sugárzik és talán nincs esemény a 
világon, amelyet ne innen kormányoznának.

A Broadwav urui azonban uem azok, akik ott az utcán 
hemzsegnek és földalatti, földön és föld fölött járó jár
müveken a Broadwayt átszelik, hanem azok, akik a pa
lotákban húzódnak meg, az ugrynevozett legfolaőbb tíz
ezer Ezek az emberek hallatlanul exclnziv életet élnek, 
még zárkózott abbak. mint az európai arisztokraták, min
den mulatságuk más, mint a világ bármely népéé és 
bármely osztályáé.

Ezeknek az oxcluzlv arisztokratáknak, a pónz feje
delmeinek óletébo világit bo az a film, 

amelvot a jövő műsorában program lm vett a Tó-mozi. 
„Az ozüetszinü lepko" u címe annak a filmnek, amely 
oazar fénnveJ és gazdag kiállításban mutatja be a 
nowyorki fölső tízezer különc szórakozásait. A műsor 
másik filmjo ogy bravúros cowboy-íllm, Iloot ulbsonnal, 
a kitűnő cowboyszinésszol a főszerepben. Az uj mű
sor pénteken kerül bemutatásra.

Nemzeti hősünk, akit az egész világ ismer
A világirodalomban kevés magyar regény

hős szerepel. Do ha már az a szerencse ér 
bennünket, hogy egy világhírű regényíró ma
gyar novet. magyar emibort vesz tollára, az 
is kiforgatja hősét a magyarságából. Do volt 
ogy író, aki nemcsak a fantáziájából merí
tette regényalakjait és témáit, liánom a tudá
sából is és ennek a regényírónak volt ogy 
magyar alakja, akinek beállítása, jellemzése 
megfelel annak a képnek, amit mi magunk 
alakítottunk róla.

Sándor Mátyás ez a regényalak 6s Verno Gyula az, 
aki megteremtette őt. Sándor Mátyás a forradalom 
utáni szomorú idők alakja, az a magyar arisztokrata, 
aki titokban, csöndben várta a föltámadást é3 aki 
magyarságáért a legnagyobb veszedelmek középpontjába 
.int. A Kamara mutatja bo azt a pompásan sikerült 
francia filmet, amely o regényből készült. A nemzeti 
hősnek a sorsa mindenkit lebilincsel és az izgalmas 
kalandok, amelyeken keresztülmegy, fölülmúlják izgal- 
masságban a legfantasztikusabb kalandordrámákat is.

Két szép Slatalemher, 
akisek a csúnyaságát szereti a publikum

Az olmult hőinkben Becs bcLvár.otsáuak 
utcáin két elegáns, csinos fiatalember vonta 
magára az emberek figyelmét. Amikor kilép 
tok szállodájuk: kapuján, hogy a Ringen sé
táljanak, vagy amikor autóba szállták, hogy 
Becs valamelyik külvárosába robogjanak, az 
emberek körülállták őket, ujjal mutogatták 
mindkettőjüket. Egy magas és egy alacsony 
üatalemter, akiket mindennapi, „ci.vil“ ruhá
ban csak azok ismertek meg, akik a képes
lapokat ismerték.

Két dán színész volt oz a két fiatalember, akiket azé 
les e világon I’at ós l’atuchon néven ismernek, do akii, 
nők Budapesten népszerű neve: Zoro ós Huni. Zoro 
madzaggal összekötött, szárnyaszogett frakkja, hegyesen 
fölfelé kunkorodo orra és ezzel ellentétben lefelé 
konyuló bajusza, Iluru örökös torz mosolygása tor 
mószotesen nem szerepelt a bécsi utcákon, de annál 
többször látható a világ minden mozijában. Szív és 
lolkcsodés kell ahhoz, hogy két olegáns és csinos cm 
bér annyim elcsúfítsa magút, mint Zoro és Iluru A 
Kamara-mozgó jövő héten

„Szökjünk meg, tanár ur!“ 
olnunel hozza a két fiatalember egyik legügyesebb pro 
dukcióját, biztosan nagyszerű nyári mulatságot nyújtva 
a publikumának. Zoto és iluru mellett Uoot Gibsou a 
legpompásabb omerikai ccwboyszinész fogja magát 
produkálni „A fenegyerek" című filmregény , főszc’c 
pében.

Jackie Coogan legközelebbi szerepe „A kis Hobinson 
Crusoc". Újszerű miliő, kettős szerep, kalandok hosszú 
sorozata lesz e film vonzóereje.

A csodaokulárium címen ismert optikai produkció most 
már egy különleges eljárás segítségével filmve is át
vihető. Az első kísérletek sikerüllek és az érdekes pro
dukció, amelyet egy berlini mérnök talált föl, bizonyára 
rövid idő alatt cl fog terjedni mindenütt.

*

Bánkú Vilmáról, a Metró Goldwyn magyar •művész
nőjéről az elmúlt napokban az a hir terjedt el Buda
pesten, hogy aulomobilbalesct érte. A hir egyáltalán 
nem felel meg a valóságnak.

Grenadin minden színben .... 
Mosódéiért, legszebb mintákban 
Zefirek, minden színben ..... 
Azsuv függönyetamin..............
Francia cárnamarocain, legújabb minták. 
Selyemfényű ruhavászon "zinb!" 
ÜSS cérnagrenadin 
Buretvászon öltönyre 90 cin. sz. 
Divateponge 100 cm széles ...

11.800
12.800
12.800
16.000
19.000
24.000
27.500
27.500
29.000

GyapjjMszövetoszSáSy
Oivatkockás alj- ós ruíiakelnie, dupiaszóios 

Kosztümkelme, angol zsanér S®1’’ 
Tiszta gyapjú eolinczövásü ruhakelme : 
használati öltönykelmék 140 cm széles .. 
angol011 divatöltön,ykelme,158 cm. sz., 
Felöltő- és raglánkeimeujdonság 130 cm sz. 
Kombinált öltönykellékcsomag

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

■

33.000
55.000
85.000
85.000

178.000
120.000
160.000

<Csak Cufwin-ttrí aruhós'jtikban)

16.500
30.000
71.000
97.000

430.000
490.000

Vászoroosztáty5
Fenyves mosott sifón és pamutvászon .
Bőrerős angin..............................
Kitűnő alsónadrágköpper ....
Batisztsifón, 83 om szélos
Batisztsifón, 130 cm széles •

Pamut lepedővé SZ011, 150 cm széles

Pamut paplanlepedővászon íés
Kitűnő törülközők.....................
Pohártörlő.................................. ..
Kávéskészlet, G^zomhyes . ................
Damaszt étkészlet, 6 személyes

3 4 méteres példátlan
szövet, selyem és mosó íUdl dlatJlíUK olcsón

14.800
16.800
25.000
21.800
38.850
45.000
50.000
19.450
14.800

148.150
220.000

Fürdősapka............................
Fürdőcipő ..............................
Fürdőtrikó, HíÍőÍL...........
Fürdőruha, ®labb.....................
Legújabb frottir-strandkabát . 
Legújabb frottir-strandruha ..

Konffekciöosztályi
(Csati Catvín-lérá áruházunkban)

NU5 ktwerk&Síab&t legújabbfazón 480.000 
Angol Homespun női kabát tavaszi ujd. 
Eponge-ruliák, legújabb fazón ... 
Divatcsikos aljak ............................
Mosóvoálruhák legszebb kivitelben 
Trikózseinper, miisolyomből minden színben 
Fehér grenadinbluz............
Férfi gumi csőköpeny .

580.000 
222.000 
89.000 
80.000

120.000 
89.000

298.000
K€sx niíi ruhákban nagy v&Basxták

SeS^emosztátya
Trikóselyem müsolyemből duplaszélcs . . , 
Nyersselyem minden színben, 85 cm széles . 
Crépe de Chine, divatszinekben .«
Divatmintás japone, 85 cm széles t
Japone-selyeni minden színben,85 cm széles
Hímzett nyersselyem minden színben, 185 cm

49.000
59.000
85.000
95.000
78.500
95.000

ffeSíémemMesztáBy. ;
(Csalt Catwlro-térl árutiáxunkkzr.nj 

batisztzsebkendő, azsurral 
nappali ing, S™'1 ..... 
hálóing, azsurral............ ..

Női nadrág, azsurral, hímezve .... 
Silón szoknyakombiné, hímzéssel. 

Sifón nadrágkombiné, hímzéssel 
Füzővédő, azsrir és hímzéssel 
Pamutvászon párnahuzat ... 
Pamutvászon paplanhuzat... 
Színes paplan , kitűnő minőségű . , 

.Valanszien-csipke .......... 
Fürűőha’jáíoKljan és fratfirKelniéJíben óriási válaszén

Fés*ffSffehérnem&§oszt&ly s
(Csak Calvin-térl áruházunkba^

Fehér azsurozott sifónzsebkendo ............
Színes nappali ing, hírráV’1.0.". .g.n.1. 
Színes munkásing................... ..
Rayémellü ing, fehér
Kitűnő hosszú hálóing .. .
Hosszú alsónadrág, köpperbő! 
Iiövid alsónadrág, kitűnő minőség . 
Pyjama öltönyök, nagy választókban

Köpött- és szövöttáruosztályi
(Csők Calvln.téH áruházunkban)

Női harisnyák, minden színben 
Fátyolvékonysárju nííi harisnyák, “|;S™ .. 
Férfizokni, tartós minőség.
Divatmintás és hímzett férfizokiii. .
Gyermektrikók *.......... ,
Gyermek apacstrikó Ö-un.?!"b0." 
Férfitrikó minden színben mfWóg 
Gyermekzokni, mintás, több színben < 
Különleges mintájú női mellények .

9.

5.600
33.000
72.100 

. 33.000
64.000
66.600
42.500
70.000 

170.000 
215.000

500

10.000
69.000
59.000
92.500
95.000
64.750
29.500

214.600

9.000
33.000 

7.000
33.000
15.000
25.000
30.000
10.000 

148.000Flintákat készséggel küldünk

¥
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Főim dámák, lordok és baronettek 
divatbemutatója a Hurlmgham Club 

lovaspólópályáján
Indiai maharadzsák, európai nábobok izgalmas lovastusája — Halálos 
baleset a Királyi Testőrgárda és a Cambridge! egyetem meccsén

London, .junius 27.
(A Reggel munkatársától.) Ma és holnap este 

udvari bál lesz a Buckingham Palace-bttn. Az 
első sziezónbál május végén volt, ma lesz a 
második <”s holnap a harmadik, egyben utolsó 
udvari bálja az 1925-ös idénynek. Hétszáz 
hölgy- cs ugyanannyi férlivendégo lesz a 
királyi párnak ezen a két estén. A bál V2IO 
órakor kezdődik és az angol világbirodalom 
minden részéből meghívott válogatott előkelő
ségek legtöbbje — így írja ezt elő a londoni 
szezon fashionja — délután Anglia legelőke
lőbb sportklubjába, a Londontól alig fél
órányira fekvő Hurlingham Clubba autózik, 
hogy ott a lovaspólómérkőzértt végignézze. A 
lovaspóló a legköltségesebb, de legelőkelőbb 
sportága nemcsak Angliának, hanem az egész 
világnak. Font- és dollárniultimiUiomo ;ok, 
mesés gazdagságú indiai maharadzsák, akik 
életükben sohasem dolgoztak, minden idejüket 
ennek a játéknak szentelik. Ma az udvari bál 
előtt Anglia főúri fiatalságának két csapata,

r király testőrgárdistái mérkőznek a 
Cambridge! egyetem hallgatóival.

Az óriási, három futball pályánál is nagyobb 
játékterület szóién széksorok húzódnak, náxl- 
fotcuilöik, kis tribünök, apró páholyok. A pálya 
selymes zöld fiivén a vörös-zöld ing-cs Grass- 
hopperek és a sárga Skoutsok. mérkőznek, öt 
óra fölé jönnek a testőrgárddsták és Cambridge! 
fink. Mind a nyolc pó-lójátckos magastermetü, 
csupa izomember. Puha sárga csizma, fehér 
vászonbreaehos, fehér ing és kis rövid, a club
szí miktől karika vászcmlkabátka. az öltözékük. 
Fejükön trópusi fehér vászonsisa'k. Kezükben 
másfél méter hosszú nádbot, a vége bőrrel 
födve, fehér szijj erősíti csuklójukhoz, a bot al
ján hongeralaku ütő van. Lovásziogénye'k hoz
zák már az aprónövésü porvnylovakat, a póló
játékhoz állandóan ilyeneket használnak, mert 
ezek ösztönszcrüen maiadnak a labda után. 
Kezdődik a játék, a vörös testőrök megrohan
ják a kék cain'bridgoieket, a diákok keresztül
ütik a labdát,

az egyik testőr lova megvadul és barcnett 
Valetta lezuhan a lováról, társai keresztül- 

száguldanak rajta,
a ló gazdátlanul vágtat tovább, a szőke testőr
tiszt ájultan hever a földön. Megáll a játék, 
mindenki leugrik lováról, a lovászok sietve a 
pálya szélére vezetik a ponnykat. Egy fiatal 
hölgy rohan keresztül a selymes zöld füvön, a 
szerencsétlenül járt testőrtiszt felesége. Autó 
szalad a 2 kilométerre fekvő klubházba, onnan 
telefonálnak a mentőkért, közben a játékosok 
köriilálíják a vértől habzó szájú bárót, aki esz
méletlenül hever, súlyos belső sérüléseket szen
vedhetett. A felesége a kezét szorongatja, 
élesztgetik, de hiába. Csöngetés hallatszik, jön 
a hatalmas fehér mentőautó, nz ambulanee. A 
halálosan megsérült játékost hordágyon beeme
ld: a kocsiba. A pálya közönsége megrendültén 
tárgyalja a balesetet.

' s 11 dús kép. öreg, százéves zöldéin tölgy
fák, a sejtelmesen leék angol ég nyújtják a 
hátterét a hurlinghami pálya nagyszerű, sza
bad téri divatrevüjének. A főúri dámák és 
urak,

a legelegánsabb angolok nyári divatját 
mulatják be.

A hölgyek karján mesés szőrmebundák. Este
felé hűvös van Londonban, a hölgyeik magúik
kal hozzák bundájukat és ruhájuk is szőrmével 
van díszítve. Színes selyem- és bársonyruha 
a fődivat, lila, sötétbarna és világoskék a 
díva1,1 színek, nagyon sok az arany- ás a csipke
di szitás. A kivágások mélyebbek, a szoknyák 
pedig rövidebbek, mint tavaly. Az idősebb 
hölgyek fekete-fehér selyemruhába öltöznek, 
de nagyon kedvelik a pia ti nászú rko szint is. 
Minden hölgy kezében sokszínű, farka selyem
ből készült napernyő. Cipőjük kigyóbőr vagy 
színes antilop.

Még a nőknél is elegánsabbak a férfiak.
Mintha divatlapból lépnének ki. A legelegán

sabb viselet az ilyen sportversenyen a barna 
antilop félcipő, keresztcsíkos sávos szürke 
harisnya, világosszürke, vékony feketesávos, 
égé7 gombos ruha, rózsaszín ing, fehér puha 
vászongallér, kék fehérpettyes Foulard-nyak- 
kendő, szürke keménykalap, barnászöld Bur- 
bury-raglán, esernyő és fehér szarvasbőr- 
keztyü. Sok fiatalembert látsz knickebockér
bon, pulloverrel, puha, lehajlottszélü, szürke 
vagy barna kalapban. Alig múlik el öt perc, 
jön vissza a bíró és bejelenti, hogy a szerencsét
lenség miatt abbamarad a játék.

Korda Tibor.

„Az Újság" megjelenésit 
kívánják a pesti és a szegedi 

újságírók
Szeged, junius 29.

(A Reggel tudósitójától.) Szombat és vasárnap 
délután a fővárosi sajtó több kiváló reprezen
tánsa érkezett Szegedre, az ottani újságírók 
meghívására. Vasárnap délben 40 terítékes 
ebéd volt a Kass-szállóban, ahol Somogyi Szil
veszter polgármester üdvözölte vendégeit, a 
fővárosi írókat és hírlapírókat A nemeshangu, 
emelkedett beszédre Szatmári. Mór, a Magyar
országi Újságírók Egyesületének alelnöke vá
laszolt, köszönetét mondva a polgármesternek 
a szives fogadtatásért és a sajtószabadság nagy 
ügyét hangoztatva a. mai. sivár korszakban. 
Este a szegedi szerkesztők látták vendégül 
pesti kartársaikat, itt is számos lelkes pohár
köszöntő hangzott el. Az egybegyűltek a követ
kező táviratot küldték az Az Újság szerkesztő
ségének:

Az Újság szerkesztősége
Buda pest, 

Vilmos császár-ut 31.
A „Délmagyarország" néven föltámadt „Szeged" meg

indulása alkalmával egybegyült szegedi és budapesti 
újságírók őszinte szeretettel gondolnak az „Az Újság" 
munkatársaira, azt remélve és azt kívánva, hogy a 
most már egyhónapos kényszerű pihenés után minél 
előbb meginduljon a munka az „Az Újság" Íróasztalai
nál is.

Móra Ferenc, Juhász Gyula, Szigethy Vilmos, Pásztor 
József, Frank József, Czerzy Mihály, Vér György, 
Magyar László, Habár Mihály, Felcky Géza dr., Szat
mári Mór, dr. Kun Andor, Krúdy Gyula, Balassa Jó
zsef, Balassa Imre, Róna Lajos, dr. Balogh Henrik.

egy teljesen fölszerelt u? nutontoblit, 
egy nemes szőrinóből készült nő! UuntíAt, 

egy toljenun fölszoro’t ns.itnyhej'iíkpfiri, (oldalkocáival) 
két teljesen fölszerelt motwr’carói.'js.ázt, 

li< teljesen fölszerelt tsos’iiíkn.űi'C. 
Sorsjegyek mindenütt luiphntók!
Hmzús 1925 .-aupuuxtus £3-ún.

Sorsjegyek viszonteladóknak Is

Zrínyi-'.ti’.’i 1-1 (telefon 11)2-5'', Jt'5-91) kaphatók

PimFF M8KP.ÓS í
old. gépészmérnök, uutóspccialistu

Volvótéit iroda: ür-aóliet-körul 98. szám, I. omolet 16. 
Tolofon: József IHi-?.'. Követkuzö olcsó csoporttanfolyum 
Július hó 10 lg jel.m1 kezük rászóró egy millió korouás tun- 
dljjnl. KószJetre is Űzethető, minden pótdijuzás női

kül. Haját luxusautó. Mugánlnkúpzós is
WWiraiBU oxxn. TjLarem.r»rvmi.ksbvtjt.wuitírjr.tv.. xru’iz.aux.vwj. z uvnaaraa-xt 
Slr8á8íltas©!kat, gy'amgyöket 
s rég’ i ziistlí.rryak. I Qnhinn|ninp üon>l Kiroly-kUrjt 29. sí. (Köz- 

teljca írtékben vásárol ŰvlllllUluivl ponti városház főkapunál}
I

■ ; '< ú: í) 
i’

JWdMfL>

10, 15 és 20 kg.-os postacsomagokat 
vidékre bérmentve küldünk! 
(Kivéve rizs és cukor után)

AJÁNLUNK
általunk becserélt és 

látható irásu -;i

IMMPE1CET
már 250©ü.000 koronától 
kezdve t i z havi részletre

r.

ií

GEREBEN BÉLA
BUDAPEST, VI, ANDRÁSSY-UT 1. SZ.

Telefonhivösxám 38—31

Bauemé Kiss Erzsébet
Leftnynevelő Otthona
elvállalja úri gyermekek és fiatal leányok 
nyaraltatását. (Tátraaljai gyermeküdülő, 
Szcpcsváralja mellett 600 m. m.) Elsőrendű 
ellátás, gondos föl ügyelet, kirándulások, 
tennisz stb. Időtartam: július 1-től. Érdeklő
dőknek naponta d. e. 12—1 óráig, délután 
B—5-ig bővebb felvilágosítást adunk. Vili, 
Népszinház-utea 22, 1TT/8. Telefon J. 5—27

I SELYEM J
elsőrendű nehéz trikóselyemből, mintás marocain 

dísszel, a legszebb sziliekben es fazonokban

ezer 
kor.

PÁRISI NAGYÁRUHÁZ RT
Andrússy-ut 39, I. cin.

0 a z a & lí n is k »őlfó!!l!3z!ietetlen!
Az uj 

jelzálogkölcsönök 
részletes föltételeit közli 

a

Pesti Tüssde
uj száma

Egyen szám ára 5060 K
Szerkesztősig es kiudóliivatul: Jlökk Szilárd-u. 9

ARANYOSI-FÉLE FELSŐ 
KERESKEDELMI ISKOLA 

Beiratások: junius 30, julius 1, 2, 3 

FÉNYES FItliNTERNÁTUS 
polgári, közép- és kereskedelmi iskolai ta
nulók. részére. Szünidei i’hternátus Duna- 
földváron. Beiratások naponta: V, Csanády- 
utca 19. sz. alatt. Telefon 7(i-44. Prospektus
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Mag^szeriáen szerepeitek a finn atlétáik 
Budapesten

Gerti Bl. mentette meg a svéeJ stafétát — A svájci Martin alig maradi a! aa 100® mé- 
teras slSíffwOás világrekordjától — Anderson NcsrmI 3tilu$áfeon győzött 5000 méteren

(A Reggel munkatársától.) Még sokáig lesz 
felojthetotlon az a pompás vúaskoaás, amely az 
Üllöi-uti pályán a legjobb magyar atléták és 
„ *_ ____ _ 11’ “""'U között folyt

fényesen, 
vitte dia

a testvér finn nemzet kiküldöttei 
két napon át.

Különösen Anderson szerepelt 
aki tipikus „Nurmi-stilus“-ban 

dalra hazája színeit.
Mellette Niittymaa, Jarvinen és 

tak első-ranguak.
A finnelken üdvül a svájci Mariin és a holland 

Paufen küzdöttek nagy sikerrel.
Martin 1000 méteres világrekordkisérlcte a 

viharos időjárás miatt nem sikerült, 
de igy is erősen megközelítette Lundgrecn 
3 p. 28.5 mp-es világrcikordját.

A magyar együttesből Hajdú, Flukk, Szeges, 
Barsi. Somfai és különösen Gerő Mór vezér- 
kedtek.

Gerő olyan ellenállhatatlan taktikával és 
szinte emberfölötti erőkifejtéssel mentette 

meg a svéd stafétát, 
amely még a hideg finneket is lenyűgözte.

A finn-niagyair atlétikai viadal második nap
ján megjelent Horthy Miklós kormányzó is 
családjával. A díszpáholyban külön .kihallgatá
son. fogadta Hochcntal dr. t és Pikhalát, a fin
nek vezetőit.

Helgas vol-

Vasárnap. I. 
(BBTE) 10.8 mp. 
3. I. Helle (Finnország) 10.9 mp. 
1. V. Niittymaa (Finnország) 
(Nagykanizsa) 40 in. S2 

■■■ 11:00 m. ..........o
4 p.
49.'",

Részletes eredmén
ÍOí) méteres síkfutás: 1. Flukk István

2. A. Ilusgnfvol (Finnország) 10 9 mp.
II. Diszkosz vet és: 

■lo m. •)< cm. 2. Marvalits 
cm. 3. Egri (MAC) 40 m. 72- cm. 

síkfutás: 1. L. Helgas (Finnország) 4 p.
O. Andersen (Finnország) 4 p. 7.2 mp. 3. 

16.1 inp. - IV. 400 m. síkfutás: 1. Aíartin 
mp! (Magyar rel.ord: <9.7 mp.. K nrunczy.) 

0 mp. 9. Juhász (MAC) 51.2 mp.
Máskát László (MTK) 1G.fi mp. 
Somfay föladta. VI. ixinn 
b) csapata 47.5 mp. 2. MTE

- hí.
9.8 lup.
Bolloni
(Svájc)
2. A Pattion (Kollavdin) .'
—• V. HO in. gátfutás: 1.
2. Hahn (MTK) 16.6 mp.
nt. stafétafutás -. 1. FTC

kerékpáron
Lobogódiszben úszik a BBTE Széna-téri pályája. A 

terraszon bőrkarosszékek, előttük asztal ezüst serlegekkel, 
cigarettatárcákkal, plakettek és érmek halmazával.

A Budai KE egész gárdája talpon van. Dr. Aáry Pál 
elnök, Szabó Sándor főtitkár megteszik az utolsó intéz
kedéseket.

Nyolc óra. Fölvonulnak a cserkészek is. A pályára vezető 
kapu kinyílik. Minden készen van. Most már jöhetnek a 
versenyzők, akik szombaton hajnali 4 órakor indultak el 
a hosszú, bizonytalan útra. Ma kell hazaérkezniük.

Magyarországon ilyen vállalkozás még nem volt. A 
Budai Kerékpár - Egyletó az ultörcs érdeme. Merész el
határozás volt. Hiszen nem is beszélünk az óriási anyagi 
áldozatokról, amelyeket az egyletnek meg kellett hoznia, 
de nem lehetett előre tudni azt sem. hogy az erkölcsi 
siker meglesz-el Birják-e versenyzőink a háromnapos 
megerőltetést? A gépek, amelyek legnagyobbrészt hazai 
gyártmányok, állják-e a hosszú strapái?

A Fogaskerckü-vasut előtt van a cél. Győrből várják a 
versenyzőket.

Reggel 4 órakor indultak, szakadó csőben, hátszéllel.
Nagy vitatkozás folyik a zsűritagok közölt amelyet 

egyszerre elróniit a felharsanó kiirtjel. amely versenyző 
érkezését jelzi. 8 óra 30 perc. A zsűritagok hitetlenül néz
nek egymásra. Lehetséges ez? De már föl is tűnik a lát
határon Rusofszky alakja. Szédítő iramban jön. A hát
szél szinte röpíti. Hatalmas tapsorkán között száguld át 
a célon és rohan lováig a BBTE-pályára. A cserkészek 
egymásután adják tovább az avizót.

A pályán már szép számban vannak nz érdeklődők. 
Lázas izgalom fut végig a tömegen. A kntonazenc készen
létben, a karmester már emeli kezét és figyel. Most. 
Rusofszky befut. Egy kört csinál. Rendezők rohannak 
hozzá. Gratulálnak neki.

A 130 kilométeres utat 4 óra 31 perc alatt futotta le, 
csaknem 30 kilométeres óránkénti sebességgel. Fónvcs 
teljesítmény.

De inég el seni ül a csodálkozás, már jönnek a többiek: 
Ladányi, Reichorl, Horváth, Bouskn, Jcrzsnbck, Steiner 
és sorba a többiek mind;

93-au indultak el és 72-en érkeztek be három nap után, 
elsőrangú kondícióban.

A kérdésekre megkaptuk a feleletet. Ember ós gép 
fényesen kiállták a nehéz próbál. Érdemes volt megren 
deznl a versenyt.

A 65. versenyző fut be, amikor megjelenik Auguszta 
főhercegasszony kíséretével.
Jcrzsabek Károly, nz MTK 22 éves versenyzője a három
napos verseny hőse, aki 22 óra 10 p. 36 mp. alatt kere

kezte le az 519 kilométert.

■■RT nmnr-iar«..™«r

53.4 mp. A győztes FTC á) csapatát lilbas váltás miatt 
diszkvaliflkálták. — VII. Gerelyvetés: 1. Jarvinen (Finn
ország) 58 m. 50 cm. 2. Szenes (MAC) .>8 m. 34 cin.
3. Bácsi (Hajdúböszörményi TE) 57 ni. 55 cm. (Keleti 
kerületi rekord!) — VIII. Hármasugrás: 1. Somfay hle
mér (MAC) 14 m. 23 cm. 2. Kovács (BEAC) 13 m. 49 
cm. 3. Ujfnluczky (FTC) 13 m. 20 cm. - IX. 4X100 m. 
stafétafutás: 1. FTC 3 p. 35 mp. 2. MAFC 3 p. 40.8 mp. 
3. MTK 3 p. 41.2 mp. — X. 3000 ni. síkfutás (5-os csapat; 
verseny): 1. MAC 47 ponttal. 2. FTC 51 ponttal. 3. MTK 
55 ponttal. 4. ESC 72 ponttal. Egyénileg: 1. Szabadkay 
(FTC) 9 p. 33.3 mp. 2. Bokor (MTK) 9 p. 37.8 mp.
3. László (MTK) 9 p. 38.2 mp. — XI. Svéd staféta (100, 
290, 300, 490 m.): 1. Magyarország csapata (Flukk, Hajdú,

p. csapataStcinnictz, Gerő) 2 p. 1.7 mp. 2. Finnország 
(Hello, Husgafvel, Jliinkö, Iliiden) 2 p. 3.2 mp.

Hétfő. I. 200 méteres gátfutás: 1. Somfay 
(MAC) 25.9 mp. 2. Pallaghy (BBTE). 3. Braun 
— 11. Sulydobás: 1. Bedő Bál (BEAC) 13 m. 
2. Forbát (FTC) 13 m. 32 cm. 
Ofi cm. — III. C"- -■ 
(BBTE) 1 p.
mp. 3. f.
1. Hajdú
2. A. E..
22.5 mp. 
ország) 15 p. 19.8 mp.
Nóniethy.)
3. "
1.
38
1 
b) 
(MAC) 
3.
1.
2,
51

• p. 40.1 mp. 
Diszkoszvc.tés:

2. Egri (MAC) 
stafétafutás: 1. BBTE 
1 p. 37.4 mp. 3. FTC 
Távolugrás: 1. Bakó 
(MAC) fi m. 78 cm.

Gerelyvetés, hcp.: 
90 cm. (100 cm. e.).

Gyurkó (FTC) 
miatt föladta, 
m.): 1. Fi n n- 
Hilden) 3 p.

Flukk. liajdu, 
1000 

i sikerült.
alkalmunk

Elemér 
(MTK). 
72 cm. 

_ ........... 3. Vállay (MAC) 13 ni.
800 méteres síkfutás: 1. Barsi László 

" - _ . 58.2 mp. 2. A. Puliién (Hollandia) 1 p. 58.3 
Acz’él (FTC) 2 p. 1.3 mp. ÍV. 209 ni. síkfutás:

;.;.i Sándor (FTC) 22.3 mp. (Rekord beállítva!) 
Husgafvel (Finnország) 22.4 mp. 3. Flukk (BBTE) 

V. 5000 ni. síkfutás: 1. O. Andersen (Finn- 
(Magynr rekord: 15 p. 40.6 mp.

’2. L. Ilelgas (Finnország) 15 p. 40.1 
Orosz (MTK) 15 p. 53.3 mp. — VI.

V. Niittymaa (Finnország) 39 m. 22 cm. 
m. *8 cm. — VH. 4X200 m.

p. 3Í.1 mp. 2. FTC a) csapnia 
csapata 1 p. 42 mp. Vili.

fi m. 92 cm. 2. Püspöki 
Balogh (MAFC) fi in. 91 cm. 
T. Szabó Eniáinu’l (MAC) 55 
Szcpes (MAC) 55 in. 52 cm. 
m. 78 cm.

• - X. Olimpiai staféta (400. 200. 
ország csapata (Jliinkö, Hello, I 
39.7 mp. 2. Magyarország csapaté 
Rózsa) 3 p. 39.8 mp.
/•'. Mai tin (Svájc) 2 p.

A kitűnőéi; i.ikeiiill 
szólni dr. Hohenthallal, 
közök megírására kért

— Sohasem fogjuk 
azt a

még sok értékes 
Gerőre nézek 

bili versenyben

ÍX.
in. 
(ser.). 3. 

(iicr.) Jiirvincn karrándulás
200, 800 

I' usgnfvol, 
■ (Juhász, 

l' ildg-,■ekorcllf isér lel 
:io.s mp. Nem 
viadal után i 
a. Unnék vezetőjével, aki 
föl bennünket:

...... elfelejteni a magyar 
tel és azt a nagyszerű erőkifejtést, amely 
alléikkal még sok. értékes győ; elemhez 
Kűlörören Gerőre nézel, hrimulallal, a1 i 
szetirek bili versenyben eitle 
szinekef. Otthon mindannyian 
le'b.es széiszólói lesiiini-.

a-ont***----------------- —

volt be 
a követ

rerdégszerclv 
a magyar 

fogja segíteni, 
egy mdr elve- 

r'i.'i’lnlra a piros felf’i-ZŐld 
erő és l 'iiluraa magyar

(5 nyerte az első dijat: Aranyérmet, vállszalagot, babér 
koszorút, József főherceg tiszteletdijál és egy kerékpárt. 
Második Ladányi Miklós (MTK); idő: 22 ó. 16 p. 11 mp. 
3. Bouska József (Johnról); idő: 22 ó. 31 p. 09 mp. 4. Hor 
váth Lajos (Jóbarát). 5. .Hegyes Fér.-ne (Postás), fi. 
Schmidt Sebestyén (Világosság KK). 7. Slcincr Ferenc 
(Csillag K. K.) és jönnek sorba a többiek, hetvenkettőn.

A versenyzőket az utón mindenütt nagy lelkesedéssel 
fogadták. Székesfehérvár, Szombathely. Sopron. Győr 
mindmegannyi állomása egy diadalainak, amelynek a 
fényes keretű díjkiosztás volt a mélió befejezése.' A ver
senyzők ezzel búcsúztak egymástól: Viszontlátásra a leg
közelebbi Magyarország körüli versenyon!

Stelncr Rezső.
az. MKSz, társelnöke.

A jászberényi katonai kerékpáros járőrök győztek 
a dunántúli körversenyben; 479 kilométert teljes fölszere
léssel négy napon át (28 órai aktív tevékenvfér-^oij t-t- 
1 ék meg.

EvczőseinK mindent letaroltad Becsben
Cl Reggel bécsi, tuelásilújrinak telefoniclcntésr.) \ ; ary 

bécsi nemzetközi regattán vasárnap a magyar evezősök 
folytatták szombati diadalaikat. A junicr skiD’ct és a 
szenior dohlót a Meplun hédiíotta e!, a másodosztály a 
donblóban nz. esztergomi evező.; egylet. a szenior- 
nyolcasban pedig a l‘annonia aratott diadalt A'-áínior- 
négycsben és a vendégek versenyében ?> budapesli .-i/-;,;, 
egylet második leit. A bél fői versenyeké:•. amelyek zu
hogó csőben teljes részvétlenség m^lctt folytak !e a 
magyarok már nem vettek réssi.

Tizenegy fok a Duna vize, ezért Almnssy (FTf.) rekord 
kísérlete az Esztergom- Bu-lnport j ni km.es szaka, z.on 

elmarad'.
Remete a válogatott csapat kapusa, aki u 

1 udocstK■siinrnlbnn mcpbciiozedcí 1 Zsckot ft r.ja 
helyeeícsitcuii lerakóban cs S;oz'.kbolmban.

Túrázó csapatain!, gyászosan szerepelnek külföldön, ami 
•7t;!1:,9,oI lii,!ik ,:i: ’V.-e!:er (München)

5’12' MTK--lT0iburger SV 3:3. Pardubifz VÁC 3:2. 
Egyedid n KAC győzött Pozsonyban a Ligeti SC 3:1 re.

A spcrtszoroiKscjrg.',ok nagy -zc-ö.-égre 1 dtek 
Kaphatok minden tőzsdében ..(’rth-- jeligéjű k már 
a „.Sfop‘-nal. (Nádor utca 2'. TcKCcn: 57—62.)

*>rnaM r L---*■■■■ ■■■•■ uurr.-wwvus* - -------------

■■zci t. 
c: ak

Í l ói közismert cégem árai fiiltiinés'i keltenek! 
Női vászonciiiö 128128 ^.r
Fgher gyermekcipő kiti^i^hon 
Tannisz, torna haziciptf cxím min”!®^?

sarok Ital
Teniiiszcipö nn'i,li:ia 1,1 
Börcipó be?~ "ffní
Sza RWgfl ' l,f ó 1 '■ *' kyó rtiüáT...... ..11 rlimln 4 .. i, ..„i _____

•7K ezer 
‘ kor. 

tGO ezer 
?

•' ’D l;o_r.
- - őr

_^_k<ir. t 
et»ai«suus»»v;i»wc^ ‘•nntált. dupla ta'lr.7>-ií,‘rccr.ííúvai 1 
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aHwcvak. Vidékre utánvéttel
Rztlrkc. barna, fokote yfissonchiftlt óriási választékban I

az óBDiiílaS és ^e^ucvárosS vízi- 
pölójmékosok

Ainig futballistáink egyre-másra vereséget szenvednek 
idegenben, addig derék- vizipolóiátókosnink győzelmet 
győzelemre halmoznak, amelyekről alábbi távirati jelen
téseink számolnak be:

* Darmstadl, junius 29.
(Érkezett este 10 óra 30 perckor.)

A IIL kerületiek a Darmstadt JiiDgdeutschland fölött 
8:1 arányban könnyű győzelmet arattak.

Komjddy. 
hlagdeUurg, junius 29.

(Érkezett este 9 óra 10 perckor.)
A híres magdeburgi Ikllast a ferencvárosi Hűk 4:1 

aráuybnn megadásra kényszerltctték. Wcnk.

A „Balatoni emlékverseny", .amely a BBTE rendezésé
ben hétfőn folyt le, a következő főbb eredményekkel zá-' 
rult: I. 100 m. gyorsuszás: 1. GáborfTy (NSC) 1 p. 4.4 mp.
2. Turnovszky (MAC). — II. 1000 m., hármas csapat ver 
seny: 1. Bábok (MTK) 15 p. 45 mp. 2. Serény (MTK).
3. Horváth (MTK). Csaputverse.iybcn: 1. MTK. — III. 
Műugrás: 1. Nagy (FTC) 3 pont. 2. Lenhardt (OTE). 
IV. Hölgymüugrás: 1. Förstnor Klári, egyedül. — 100 ni. 
„öreg urak" .ersenye: 1. Balatoni Griiffl Károly (BBTE) 
1 p. 25.fi mp. — Vizipoló: NSC—VÁC 9:1 (5:1), 1. oszt, 
bajnokság.

Serény István győzött az TJTE uszóvladalán, amely 
vásárnál) az újpesti uj 50 méteres uszodában folyt le. 
Főbb eredmények: I. Mellúszás, 100 m.: 1. Tóth István 
(MUE) 1 p. 20 mp. — Hölgyuszás, 100 m.: 1. Kraszncr 
Vilma (MIJE) 1 p. 34.4 mp. 2. Ulrich Hús (MIJE). -
III. 4X50 ni. gyorsuszó staféta: 1. MAFC 2 p. 7.6 mp.
2. MIJE. — IV. 1000 m. gyorsuszás: 1. Serény István 
(MTK) 4 p. 54.6 mp. 2. Matyasovszky (MUE). -- V. 100 
in. hátuszás: 1. Avar Mihály (MAFC) 1 p. 26.4 mp. 
Vizipoló: NSC—UTE 5:2, szövetségi díj. Biró: Kelemen

Montevideo—Bées 2:0. (A Reggel bécsi tudó
sítójának tclefonjclentése.) olimpiai győz
tes iiruffuian csapat mint városi válogatott a 
bécsi reprezen táti vök fölött 2:0 (2:0) arányú
biztos győzelmet aratott.

Elmaradtak a boxbnjnokság középdöntői és azol: szom
baton e::to, 8 órakor kerülnek eldöntésre a régi Izóver-cny 
téri pályán.

.■1 lét nap részletes eredménye:
l'asái nap: I. futam: I. Vőfély (2’í.u-) Orosz E. 2. Ragyoi 

gós (2) Sténáu. 3. Hárítás (••> .lenéi. Tót.: 10:12.
II. futam: I. Qiir>dlii)''t. (8:10r) (.: npl. 2. I’aiil <H Patzák.
3. Csicsónó (33) Ujfaluf y. I’>- .: I.eaívlrc. hh. Tót.: 10:15.
III. futam: 1. Nosza (2'jr) t'sató. 2. Parieicnne (3) Hűl-
flesz. ,::h. 10:11. IV. futam: 1. Blondian (2) Jcney. 2. 
Pintyőke (1'4) (■.sernovils. 3. Fortély (1) Selmcczy. Fm.: 
Forgószél. Pityergő, Marilla. 3h. Tót.: 10:33, 13. 13. 
V. futam: 1. Paraszt (6) Martinék. 2. L’Alsaco (?) Gutái. 
3. Godalming (1) h’a.icsik. Fm.: Miidi, Memento. Pazzo. 
Vampyr II. nih. Tol.: 10:7). 15, 13, 16. VI. futanr
1 Silcna (16) Kardos. 2. Picz.ikéin (ll.) Gutái. 3. Útmutató 
(8) Stanek. Fm.: Almom, My Pét, Alpdrücken, Rozgonyi. 
Cserkésző. Párkány, Su> yi. Feji:. Tol.: 19:387, 79, 15, 81.

Hétfő. 1. futam: I. Ne mókázz! (!'/,) Csernovits. 2. 
Petité (6) .lency. 3. Canossa (8:10r) Selmcczy. 1l6h. Tót.: 
19:29. II. futam: I. Elsőm (l’<) Hiitflesz. 2. Vinko (2r) 
Patzák. Számi, hosz. Tol.: 19:21, Hl. futam: 1. Finálé (p) 
Patzák. Sláger 21.) Hutfle.sz. 3. Napvilág (3*4) Csató. 
Fm.: Jenő. Figurás, Xerxcs. 10b, 3h. Tót.: 10:22. 16. 25.
IV. futam: 1. Dagorcl (l'/t) Kovács L. 2. Nápoly (8;10r) 
Gutái. 3. Sabaria (5) llajcsik S. Fm.: Mv Pét. l:V|h, 4h. 
Tót.: 19:24. V. futam: 1. Nophtis (5) Sterizl. 2. Kugós (50) 
Csuta. 3. Emboua (4) Hofbauer. Fm.: Mausikn, Boglyas, 
A tempó, Szivlelcn, Erzsi E., Taskony.

A Bsémee iiiertw
Vasárnap, déiután futották a Hanibiirg-Hornt verseny-1 

pályán a Német Derbyt. A 12 cs mezőnyben csupa válo
gatott jó lovak mérkőztek. A magyar versenyszinek ez 
alkalommal nem voltak képviselve a legnagyobb német, 
tenyészverseny ben. A versenynek a báró Oppenheim- 
islálló Wcissdornja volt a határozott favoritja. A három 
évest nz Unió díjban ós a nagy llansa-dijban kivivőit 
győzelme után roskadásig lefogadták a könyveseknél, 
i’gy hogy a Derby-napon a könyvesek oddszlistájának 
élén l'-.:l jegyezték. A favorit, amelynek nyergében ma 
Ify,ir lovas: Varga Lajos till, szóhoz sem jutott a nagy 
díjban. A Derby Roland győzelmével, váratlan meglepe
téssé), végződött. Második Adi’i lett Marduck előtt.

ífötloráMenía 0Ly$®8ormot!

J MM _ _ _ _ _
Rendelés egész nap. Rókóczl-ut 32.1. cm. 1, Rókussal szembon 
r;jrxv.T: JBUXMAsnr.uiiL4A3.aex*'^iAa usm-v;

"ilye
EZÜST SALVAR8AN OLTÁS

i topoly, teljes
I berendezés

3-5 millióért
fí tölgy, vitrinen kom- 
II plott, 4'5 millióért
8" Külön külön is átadó

I
uni-Dui uu luiuivvrv K.külön KlllUl............. -

üriszoba kltibgarniíurával 13-5 millió K-ért

____ l?Helős kiadó: Róna Qdün jgazgaíó
..VilágO8sáR’'-könyv;ryomdn rt. Budapest,~VIH, Conti u. 4. 

Műszaki igazgató: üoutsch D.


