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Francia és an^©8 bankárok
érkeznek Budapestre

Ftefitefölcs&nről tárgyalnak a kormánnyal ás a bankokkal 
A jávátétefii bizottság adatai alapján

C4 Reggel tudósítójától. A napokban Paris
ból és Londonból több bankár fog a fővárosba 
érkezni, ahol egy hétig maradnak. Budapes
ten időzésük alatt a jóvátételt bizottság itteni 
missziójának adataiból és segítségével, más
részt a kormánnyal, a nagy pénzintézetekkel 
és egyéb vállalatainkkal való közvetlen érint
kezés utján

tanulmányozni fogják az ország pénzügyi 
és közgazdasági helyzetét.

franciák idegenkednek az angol kormánytól
Berlin, május 27.

(A Béggel tudósítójának távirata.) Chamber
lain ma beható tanácskozást folytatott Bald- 
wiv miniszterelnökkel és megállapodott vele 
abban, hogy a konzervatív part holnapi ülésén 
pártvezérré való megválasztását fogja java
solni. Chamberlain berlini nagykövetté való 
kinevezésének terve eddig nem nyert megerősí
tést. Lord Bobért Cecil az alsóházban a kor
mány speaher.jp lesz, mivel a miniszterelnök 
nem tagja az alsóháznak.

Az angol kormány összetétele párisi poli
tikai körökben nem találkozott tetszéssel.

Az angol parlament 
nyolc képviselője Budapesten 
Főcéljuk a magyarok megismerése

Vasárnap este 7 órakor a bécsi expressjjhajó- 
vnl érkeztek meg Budapestre a prágai parla
menti kereskedelmi konferevmán részt Vf,tt an
gol delegátusok. A hajónál a prágai magyar 
delegáció elnöke. Huszár Károly fogadta az 
illusztris vendégeket, akik közül

heten tagja! a-. angol alsóháznak, egy pedig 
a lordok házának.

A külügyminisztérium, uinelynek kötelessége 
lett volna a képviselők fogadásánál jelen lenni, 
természetesen most is lökéseit. A hajóról a 
vendégek a Hungáriába mentek és itt szállot
tak meg.

\ csoportban a következő képviselő': vannak: 
Sir Charles Barrie. Com. Cecil Dillon. Sir 
Ktanlcy Jánoson, Eduard Strauss, Sir B illiani 
Daivison, Colonel Pownal és lord Forrcs, a 
febőház tagja. A delegátusok kíséretében van 
k<t liölgy is: miss Quartin és Luc" Maiid Fittes.

\ megérkezett angol képviselők az estet 
Huszár Károly társaságában* töltötték. A Cel- 
le't-szálló forraszán vacsoráztak es gyönyör
ködtek a magyar cigányzenében. A Reggel 
inunk,- társának alkalma volt beszélgetni Colo- 
vel Poivnallol, a delegáció titkárával. Az angol 
csoport titkára kérdésünkre elmondotta, hogy 

kirándulásuk főcélja a magyarok megisme
rése.

Holnap este az Operába mennek, de előzőén 
valószinilen a miniszterelnököt keresik föl. 
Meg akarják nézni a Szépművészeti múzeumot 
os a főváros egyéb kulturszépségeit. Hétfőn 
délben a parlamentet tekintik meg.

lTgy értesülünk, hogy keddon a kormányzó 
}’ fogadja az angol vendégeket, akiknek első 
budapesti Impresszió! — amint ezt A Reggel- 
ind: Sir William Dawison is kijelentettei — 
rendkívül kedvezőek, Budapest, szebb mint Bécs 

I y.á'ty Prága — úgymond — és úgy látom, hogy 
itt valóban jól fogjuk orozui magunkat,

Á7. angol és francia pénzemberek azt akarják 
ittartózkodásuk alatt megállapítani,

milyen föltételek mellett volna lehetséges 
egy kisebb összegű, de hosszúlejáratú font- 

kölcsön folyósítása.

Ez a kölcsön a korona ideiglenes stabilizálá
sára. szolgálna cs a kormány ennek esetleges 
föl használásával a. költségvetés defici tjének 
csökkentésére is gondol.
■ a o» i i

amihez nagyban hozzájárult lord Róbert Ce
cilnek tárcanélküli miniszterré történt kine
vezése.

Paris, május 27.
A Journal írja: Néhány nap múlva ismerni 

fogjuk az uj angol kormány programját. Ez 
annál fontosabb, mert ez a kormány nem felel 
meg teljesen a komoly időkhöz fűződő remény
ségeknek. Baldwin kénytelen volt Mao Kenna 
és lord Róbert, Cecil bevonásával kabinetjébe 
olyan elemeket bevonni, amelyek kifejezetten 
radikális szellemben való fejlődést jelentenek. 
Az „Echo de Paris“ Cecil és Kenna belépéséről 
rosszaié hangon ir.

Sir William Good Budapesten
(A Reggel tudósítójától.) Sir Wiliam Good, 

a bécsi jóvátétel! bizottság volt elnöke, aki 
többizben hónapokon át volt már Magyar
országon, n ma délutáni bécsi gyorssal ismét 
Bndanestre érkezeit és régi szállásán, a Duna- 
palotában szállott meg. Ismeretes, hogy Sir 
William Good hónapokon át fáradozott azon, 
hogy n magyar kormánynak egy nagyobb kül
földi kölcsönt szerezzen, sajnos, nagyon súlyos 
föltételekkel. Bethlenek külföldi útin elolt is 
ennek a célnak a szolgál at a bán ment ki Parisba 
és a jóvátétel! bizottságot Magyarország gaz
dasági ég pénzügyi viszonyairól tájékoztatta.

Báró Radvánszky Antalt, 
Tisza István sógorát 

elütötte egy autó
7

Rákóczí-uton az Észterhazy-utca felé
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap este 

óra tájban a Slp-utca felöl gyalog tartott ke- 
resztül a Rákóczi-uton az Eszterhazy-utca fele 
egy középkorú úri ember, aki nem vette eszre, 
hogy az Astória-szálloda felől egy autó köze
ledik robog’va. Az úttest közepén, amikor az 
autó már csak két műtérré volt tőle, vette észre 
az autó vezetője u készülő szerencsetlenseget.

Az autó sárháuyója föllökie a sétáló urat, 
akinek a homlokát rögtön elborította a vér. 
Percek alatt százakra menő tömeg tolongott a 
helyszínen. Az autó megállt, a soffőr es egy 
közeli állomáshelyről odasiető rendőr segítet
ték föl a vérzőhomloku férfit, akiről kiderült, 
hogy dr. báró Radvánszky Antal, Tisza István 
sógora. Zsebkendőből ideiglenes kötést tettek 
a homlokára, azután a kocsin, amelyik elütötte, 
a Rókusba vitték. Itt azonnal orvosi kezelés 
alá vették, homlokát lemostak es megállapí
tották, hogy sebe nem komoly természetű. A 
seb bekötése után az autó lakásara szállította a 
bárót. Az autó gzámu Bp. 20648.

Végre 
orientálódunk

Négy évig szélhámosok’, fezőrök és politi
kai desperádók orientálódtak külföldön. 
Életbevágó külpolitikai kérdéseknél fonto
sabb volt Budavári rikoltozása, Sokoró böl
csessége. Csontos böffentése és Ulain sziszc- 
gése. Közben az orientálódás annyit jelen
tett, hogy néhány minden zsírral megkent 
ügynök üzleteket közvetített kifelé és befelé 
és ezen némelyek províziókat vágtak zsebre. 
A franciák felé orientálódás mindig állami 
üzemek garasokért való bérbeadásával állott 
összeköttetésben vagy gall eredetű siberek 
bán, Londonban és Rómában. Bethlen kő
ién külföldi utjának (amelyet egy, informá- 
latlan és fegyelmezetlen magyar sajtókon
cert himnusza kísért és Rákóczi marsa foga
dott) talán legfőbb eredménye az, hogy Ma
gyarországot végre a sok illetéktelen senki 
után illetékes valaki reprezentálta Paris
ban, Londonban és Rómában. Bethlen ko
moly és hasznos tárgyalásai után nem lá
gyíthatják tovább a magyarság agyát azzal, 
hogy volt ellenségeinkkel, még azokkal is, 
akik ma ellenségesen éreznek velünk szem
ben, szóbaállni, tárgyalni, meggyőzni, kapa
citálni őket hazaárulás, lázadás, ördöggel 
való cimborálás. A miniszterelnök akciójá
nak folytatása a képviselők prágai utazása, 
ahol, oh borzalom! Huszár Károlyék Masa- 
rykkal, sőt Benessel is kibeszélhették magu
kat. Ez eddig minősitett selmaság volt a 
nemzetgyűlés egy fölháborodásra oly kéjjel 
inklináló töredéke, az Ulain, .Csilléry, Be- 
nárd és társai cég előtt. Ilát igazán a leg
főbb ideje, hogy ez a hornirt, spriccerrol telí
tett fölfogás elpárologjon a magyar közélet
ből. Az egész világ informálódik és defor
málódik. Az egyik oldalon kialakul az an
golok, olaszok, japánok, a másikon a fran
ciák, csehek, jngoszlávok érdekcsoportja. 
Magyarország eddig csupán Franciaország
nak tett, jelentős anyagi koncessziókat. Nem 
tudjuk, igaz-e, hogy a Wagon Lits szerződé
sét 30 évre meg merte újítani és ezért nem 
kaptunk egyebet, mint a francia jóakarat — 
Ígéretét. Ennek nesze semmi értékét Barthou 
szavazata dokumentálja a jóvátételi bizott
ság legutóbbi perdöntő ülésén. A francia 
orientációhoz tartozik a csepeli kikötő, az 
utolsó évtizedek legnagyobb üzlete, amelyet 
álla® adhatott ki a kezéből. És mit hozott 
az országnak a Rotsehild-csoport. bankháza 
a franciáktól? Eddig Magyarország a fran
cia orientációra bizony csak ráfizetett. Ma 
már nem járhat nyilvános megvesszőzésscl 
és kasztrálással, ha egy politikus másfelé 
orientálódik mint a hivatalos kormánypoli
tika. Lám, az ötletes Friedrioli Pista brú
dert ivott Komái basával (bár a szeszt tiltja, 
a Korán), Bogya nevű honatya, a fascisták- 
tól szeretné magát észrovétetni, a buskomoly 
Dréhr a cseheket narkotizálta előadásaival, 
stb. Megindul az orientálódás minden irány
ban, ami csak hasznos és áldásos lehet, niert 
nem fullad belé a közszellem a belső politika 
pocsolyájába. Az egész jóvátételi kálvária
járás alatt egyetlen nemzet politikusai, saj
tója, közvéleménye tartott ki mellettünk 
hűséggel, megértéssel — és ez Anglia volt. 
Talán Franciaország. Itália, Kisázsia helyett 
mégis Anglia felé kéne orientálódnia Mar 
gyarországnak. Erre, legalább eddig, rá nem 
fizettünk egy fillért sem... Minden más 
Iléuabe és bccsülotbe került, haszon nélkül.

speaher.jp
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A budapesti spanyol fökonzul 
megörült

Birkózás életre-haláílra az ötödik emeleti hotelszobában

V-

(A Hegyei tudósitójától.) A budapesti diplo
máciai testületét néhány nap óta nagy izgalom
ban tartja Jacobe Moreno Bosales, magyar
országi spanyol fökonzul megrendítő tragé
diája. A fiatal, alig 38 esztendős-spanyol diplo
matán ugyanis múlt hét szerdáján

hirtelen elinezavar jelei mutatkoztak,
szerdáról csütörtökre virradó éjjel csak stiljuá 
erőfeszítésekkel tudták barátai, megakadá
lyozni. hogy kárt ne tegyen magában, csütörtök 
reggel pedig be kellett szállítani. a Schwartzer- 
szanatóriumba.

Jacobe Moreno Bosales spauyo[ fökonzul 
múlt év nyarán került a fővárosba. Kiváló dip
lomata volt. Egyik legelőkelőbb szállónk hali
jában gyakran volt látható a magas, angol- 
bajuszos, kopasz, tipikusan spanyol arckifeje- 
zésii, lobogó fekete sZemü főkonzul. Amióta a 
budapesti spanyol főkonzulátus vezetőjét át
vette, nagy lelkiismeretességgel, úgyszólván 
reggeltől estig Erzsébet-téri hivatalában dolgo
zott. Komoly, zárkózott természetű ember volt 
Moreno főkonzul és csak a múlt hét szerdáján 
tűnt föl először különös magaviseleté hivatalá
nak tisztviselői előtt. Ekkor is rendes időben 
jelent meg’ a főkonzulátus helyiségében, de 
cselekedeteiből és mozdulataiból észrevehető 
volt., hogy valami baja van. Föl és alá járkált 
szobájában ér, amikor beszélni kezdett, mon
datai, szavai közöli nem volt semmi össze
függés. Sokszor megállót! és percekig szótlanul, 
idegesen, dermedt szemekkel nézett maga elé. 
A tisztviselői megdöbbenve figyelték vezető
jük minden megmozdulását és miután látták, 
hogy valami baja van, egyikük , szállóbeli Ja- 
lásara kiférte és vele töltötte az éjszakát.

A szálló szobájában sem akart lecsillapodni 
a fiatal diplomata, akin mindinkább vissza
tükröződlek az elme zavar tünetei, órák hosz- 
szat járt föl és alá ötödik emeleti szobájában. 
Egyszer-egyszer megszólalt. Inkább önmagához

Msagya? ember vagyok I

Cássfó FiilöT), a világhírű festőművész néhány 
óráig Budapesten tartózkodott, hogy megláto
gassa szülei sírját. Ittléte alatt legszorosabb 
családja tagjain kívül csupán véletlen utcai ta
lálkozása alkalmából érintkezett másokkal és 
különösen a magyar művészi körökkel való 
találkozás dől téri ki. László Fülöp tudva
lévőén 1913-ban kezdeményezte fölvételét az 
angol állampolgársáír kötelékébe, araira fontos 
családi szempontok kényiztritették. Felesége 
tudnillik a leghatalmasabb ír nagyiparos 
leánya és igy fiúira való tekintetből vagyon
jogi szükségnek bizonyult, hogy az angol állam
polgárságot megszerezz *. Még László Fülöp ha
talmas konexiói melle'! sem egykönnyen való
sulhat meg az ilyen törekvés Angliában, ahol 
finnyás fukarsággal nyílják meg idegenek 
előti az állami közösség ajtaját. Lás-.lő Fülöp 
egy pillanatig se.ni. tartotta ezt a lépési hűtlen
ségnek szülőhazájával szemben, minthogy az 
állam polgdrsáqi. hovatartozandóságában csu
pán jogi, kérdést látott. A véletlen úgy akarta, 
hogy az angol állampolgárságba való fölvételét 
éppen a demars előti való napon tudatták hi
vatalosan László Fülöppel. Egy budapesti ur e 
végzetes napon éppen Londonban tartózko
dott, mint ismeretlen fölkereste László Fülöpöt, 
kérvén a. mestert, tegye neki és barátnőjének 
lehetővé hatalmas befolyásával a « zavarodon 
elutazást Londonból. László „a. házaspárt** még
hívta ladyje házába, megvendégelte, megaján
dékozta skiccekkel, kijárta neki a szabad el
utazás engedélyét, majd megbízta, hogy néhány 
levelet vigyen el Budapestre a László-család 
számára. Ezeket a leveleket sohasem adták át, 
mert « megbízott állítása, szerint, az írásokat 
a határon elkobozták. Ellenben az illető vr, 
mihelyt Budapestre érkezeit, fölrohant egy 
bulevard lap szerkesztőségébe, ahol elmondta, 
hogy László Fülöp hazaáruló lett, megtagadta 
magyarságát. Sajtóban, művészi körökben 
megindult a hajsza László Fülöp ellen, művészi 
testületekből kilökték, a Szépművészeti Mú
zeum faláról leszedték a képeit, Andrássy 
Gyula kivételével, aki óva intett az elhamar
kodott ítélctlől, Lászlót legtöbb barátja meg
tagadta.

19J6 novemberének egy szombati napján két 
magyar fiatal ember jelentkezeti a művész 
londoni műtermében. László Fülöp, aki mind
addig bizonyos szervezetet tartott fönn magyar 
hadifoglyok scgiiérére. szívesen fogadta két 
honfitársát. A két, fiatalember budapesti szü
letésű úriember volt, aki előadta, hogy mosl 
bocsátó tűik al őket uz internált súgb'ól, z de 

r

beszélve, utazást emlegetett, határozatlanul, 
sokszor ismételve szavait Majd hirtelen levet
kőzött és végigterült a padozaton. Azután ismét 
fölugrott és a balkonra akart, kimenni. A vele 
lévő kövelségi titkár elébe ugrott és formális 
birkózás folyt le ekkor néhány perc alatt, a be
teg fökonzul és az őrködő kovetségl titkár kö
zött. A szálló személyzetéből valaki fölrohant 
a szobába, ahonnan a sivitó esengőjelzés érke
zett. Odabent folyt a. dulakodás. A főkonzult 
küzdelmes percek után sikerült megfékezni, de, 
lefeküdni nem akart. Csütörtökön korán reggel 
öltözött föl a főkonzul. Falamivel jobban érezte 
magát, de időnként eltorzultak az arcvonásai és 
fáradtnak látszott. A köve'ségi titkár kétségbe
esetten igyekezett lecsalogatni a szobájából. 
Hét óra tájban végre Moreno lement Sétálni 
kezdett és folyton azt hangoztatta, hogy el fog 
utazni. A követség! titkár 10 órakor már nem 
akart tovább várni a beavatkozással. Cselhez fo
lyamodott, zárt autótaxit hozatott s vidáman az 
autóba hívta az elborult, elméjű főkonzuli azzal, 
hogy a, pályaudvarra akarja kisérni. Megnyug
tatására. hozzátette még. hogy podgyásza már 
az autóban van.

Moreno gyanútlanul követte barátját a zárt 
gépkocsiba. Ekkor a szálló halijából hirtelen 
előlépett a követség orvosa, és beugrott a már 
robogó automobilba, amelyen a Schwartzer- 
szandtóriumba szállították a szerencsétlen fő
konzuli. Egy végtelenül szomorú, rettenetes 
fintor torzította el ekkor az arcát. Megérezte, 
hogy hová viszik.

A szanatóriumban megkülönböztetett figye
lemmel kezelik a tragikus sorsú spanyol diplo
matát. A legnagyobb gondol az okoz?'/ orvosai
nak.. hogy nem akar enni. ,-1z első 'tnokbaiú 
csak, a legnagyobb erői eszi'éss'd. sikerült kény
szert leni arra, hogy a föltétlenül szükséges 
táplálékot fölvegye. Gyakran vizsgálják, hogy 
pontosan megállapítsák a-baj forrását. Orvosai 
bíznak fölgyógyulásábán.

anyagi eszközök hiányán, nem tudnak haza
utazni és kérik a művészt, nyújtson nekik 
anyagi segítséget. László Fülöp mindegyiknek 
csekket adott át 100—1C0 angol fontról és sze
rencsés utat kívánt honfitársainak. Szombat 
délután lévén, a. bankok be voltak zárva és a 
két fiatalember magAnhelyen próbálta bevál
tani a két csekket, A dolog gyanúsnak tetszett 
és a közbelépő rendőrség konstatálta, hogy a 
két fiatalember szökevény. Azonnal letartóz
tatták László Fülöpöt is, aki hiába védekezett, 
a.zza', hogy őt két honfitársa tévedésbe ejtette 
azzal a hazugsággal. mintha őket az internáló
táborból szabadon bocsátották volna. A mű
vész először is börtönbe került, majd egy kül
városi kaszárnyába internálták.

A második esztendőben megengedték, bog?/ 
otthonról élelmezzék és hogy családja egyszer 
hetenként meglátogathassa. Az internállság 
magányában a pár excellence portréfestő bib
likus kompozíciói: alkotásával foglalkozott és 
akik c müveket látták, elragadtatással nyilat
koztak. a meglepő fordulatról. Egy holland ur 
révéi., aki internáltságában fölkereste László 
Fülöpöt, néhányszor megnyugtató üzenetet kül
dött családjának Budapestre, mert megható, 
hogy ez a férfiú, aki mint művész olyan kar
riert csinált, aminőt a renaissancefejedelmek 
piktorbarátai sem. milycD alázatos jó fia volt 
szüleinek, milyen ,ió testvér és rokon. A há
ború befejezése után László Fülöp szórt d- 
ma?ta ügyének revízióját, amelyet, el is éri, 
László Fülöpöt az angol parlament nyílt ülé
sében egyhangú szavazattal rehabilitálták. 
Budapesten jártában találkozott régi ismerő
sével. aki ezt n kérdést intézte a művészhez:

— Mond csak, miért nem teszel lépéseket, 
hogy Magyarországon is rehabilitáljanak.?

László kissé elmosolyodott, majd keserű vo- 
nás&d ajka körül igy szólt;

— Mindenről tudok. Tudom, mit müveitek 
itt Budapesten becsületemmel és híremmel, 
művészek és laikusok. Mit csináljak? Nyugodt 
az öntudatom, dolgozom és nem érdekelnek 
az emberek. Engem Magyarország előtt Lon
donban rehabilitáltak. Nem a rehabilitációval., 
hanem életem ama keserves idejével, amelyet 
interháltsdgban töltöttem. Nem árultam el 
sem Angliát, sem Magyarországot. Jó ma- 
f/.'/uy ember vagyok és jó angol állampolgár.

László Fülöp a modern kor egyik legérde
kesebb jelensége. Diadalmas és vitatott egyé 
uiséff. Tehetséges és szerencsés. És szerencsé
jének kél. nagy pechje van- A zsidók utálják, 
mert kikeresztulKodofl, a keresztények bizal
mat tankodnak, mert zsidó volt, legnagyobb 
pechje azonban, amM az emberek legkevésbé 
tudnak megbocsátani, hogy világi sikere na
gyobb, mint művészete. Agyongyőzte magát. 
Hogy n művészet történelme hová, fogja so
rozni, még nem tudom, de hogy neve cl nem 
pusztulhat soha, bizonyos. Gergely István,

üjabb véres forrwaás 
Boclusmban

Bochum, május 27.
Tegnap este ismét nagyobbarányu zavargás 

töri ki. A tüntetők túszok szedésével is meg. 
próbálkoztak. A tűzoltóság az elfogott polgó, 
rókát, minden alkalommal kiszabadította és 
szétzavarta, a zavargókat. Az őmecsapdsofc al
kalmával többen meghaltak, illetve megsebe
süllek. A razzia alkalmával száz embert szál
lítottak be, akik revolverekkel és karabélyok 
kai voltak, fölfegyvcrke.zvc. Ma hajnalban 5 
órakor egy vasúti hidrái, tüzeltek a. tüzőrségre. 
Az őrség egy einbnro meghalt, kettő súlyosan 
megsebesült, A város belsejében a tűzoltóság 
ura a helyzetnek, a vávos bejáratánál vörös 
őrségek foglaltak helyet. Tegnap reggel óta a 
kórházakba négy halottat, és harminc sebesül
tet szállitotlik be, nz utóbbiak közifi löhbnek 
élete veszedelemben forog.
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ndrássy meglepetést vár a belpolitikában
„Nem lehet tudni, mi lesz holnap"

Bethlen István miniszterelnök a fDIdreformnovella mellett

Minden a kulisszák 
(Napú István rajta) mögött történik,

minden törekvése oda
irányul, hogy a közel 
négy hétig tartó bel
politikai békességet 
továbbra is megőrizze, 
ennek ellenére azon
ban nehezen hihető, 
hogy a pártok még 
rövid néhány napig
megőriznék nyugalmu
kat. A helyzet ma 
olyan, amilyenre a 
magyar belső politikai 
életben már régen 
volt példa.

a pártok lázasan készülnek valamire és az or
szág népe nem is sejti, milyen nagyarányú vál
tozások következhetnek sorsúnak irányításá
ban. Az egységes párt kebelén belül is régóta 
titkos harc dúl. Már ezen a héten nyilván
valóvá lesz, vájjon milyen irányban történnek 
eltolódások. A párt egyes frakciói között a 
legfőbb ütközőpont, amely Bethlen egész kül
földi utjának belfő politikai sikerét leront
hatja, a földreform novella. Nagyatádi és az őt 
tám’ogató képviselők csoportja, élén Gömbös 
Gyulával, el van szánva arra, hogy

a földreformnovellát minden körülmények 
között törvényerőre emelteti.

J politikai lehetetlenségek találkoznak a no
vella körül. Az ellenzék, amely olyannyira sür
gette ennek a novellának tető alá juttatását, 
ezen a ponton találkozik a nagyatádi Szabó— 
Gömbös—Ulain-frakétával. És senki sem tudja, 
milyen álláspontra fog helyezkedni a novellá
val szemben — a miniszterelnök. Az egységes
pártnak vezető tagja, aki nagyatádi Szabó 
közvetlen hívei közé tartozik, A Begyei munka
társa előtt a következőképen jellemezte a hely
zetet?

— A földroforijjnovella körül meginduló küzdelem 
átok vereségével fop végződni, akik a demokratikus 
rotormot elffdnctolni igyekszenek.

Nagyatádi a novella törvényerőre emelkedésével áll 
vagy bukik.

Nemcsak kisgazdahivel támogatják őt harcában, hanem 
majdnem az ogénr. ellenzék Is, nmoly legutóbb az indem- 
nitáai vita során is olyan sokszor követelte a novella 
süryös megalkotását. Bár a minisztertanács még nem 
foglalkozott a földreformnovella tervezetével.

Nipnoftskus ásómban követték el 
a Vilmos csás^ár-uti rablőgyilkossftgot?

A két gyilkos szenzációs vallomása
(A Reggel tudósilójától.) Emlékezetes, hogy 

március elején két suhanó, kirabolta és meg
gyilkolta Balkányi Farkas Vilmos öreg traíi- 
küist, Este 8 óra tájban rohanták meg a Váci- 
kiórnt 20. szám alatt levő trafikjában, Frommer- 
pisztollyal leütötték és megfojtották. Az egyik 
fittest nyomban a rablógyilkosság után elfog
ták, a másik is rendőrkézre került. A tettesek 
testvérek: Willcnbcrg László és Willenberg 
Ernő. Az ellenük megindult bitnpör most szén-' 
zációs fordulat előtt áll. Arról van szó,

hogy az egyik tettes hipnotikus álomban 
vett részt a gyilkosságban.

Ha ez valónak bizonyul, akkor páratlanul áll 
ez a magyar büntigyi krónikában.

A két Wlllonborg-flu közül Urnát rögtön, a gyilkosság 
«:i»i/>«lyrfw elfogták én azóta nem íb láthatta testvérét, 
annál kovórtbó beszélhetett velő. A törvóny rendelkezése 
sznrint a biintárunk az eljárás folyamata alatt nem érint
kezhetnek egymással. Fontossága van ennek azért, mert 
« vizsgálóbíró előtt László, amikor fölolvnsták előtte a 
rendőrségi vallomását, az egészet visszavonta és a követ
kező nj vallomást tette:

— Az egész rablógyilkossdgról nem tudok semmit.
pn Ernő öcsém szuggcsztlv befolyása alatt állok. Ha 
iww. az. hogy ott voltam a rablógyilkosság sztnhö- 

>yén, akkor csak hipnotikus álomban lehettem ott.
Semmire sem emlékszem, osak arra, hogy az utcán om- 
l’orgyürü vett körül. Akkor eszméltoin, amikor ott az 
utcán a sokaság rámtánmdt és elfogtak. Arra már omlék- 
Hzem, hogy előttem vittek el egy véres öreg embert, de 
n®t h ceak ogy pororo láttam, mindjárt elájultam. A rend- 
Őrségon megvártok a dotoktlvek, mert nem tét tóm be
ismerő vallomást. Aztán úgy vallottam, ahogy akarták. 
B«t még többet Is mondtam, ártatlan embereket neveztem 
hw'k, mint bűntársakat...

WlUnnbarg László rondfirsógl vallomásában ugyanis 
megvádolta Kozári Sándor nevű Ismerősét és még egy 
®ti«lk barátját la, akiket sslntén letartóztattak, de csato- 
któnnr kiderült, hogy sommi közük a gyilkossághoz. 
Aztán Wiilonbnrg László Így folytatta vallomását;

Ernő öokém nagy szuggesztiv erő.

annyit máris le lehet szögezni, hogy a miniszter
elnök eleve a novella mellett foglalt állást

ós meddő erőlködés bizonyos körök részéről, amely ellen
tétet akar szítani e kérdésben Bethlen és nagyatádi 
között. Az egységes pártnak az a töredéke, amely most 
már szinte nyíltan szembehelyezkedik a főldmlvelésügyf 
miniszter álláspontjával, 
semmi esetre som szolgálja a miniszterelnök ama 

törekvéseit, amelyek a belpolitikai béke további fön- 
tartását célozzák.

A pártban előreláthatóan heves küzdelem fog megindulni 
a földroformnovella körül ós

nincs kizárva, hogy eí az ütközőpont súlyos bonyo
dalmak okozója lesz, sőt talán belpolitikai válságra 

is vezet.
— A választói névjegyzékek dolgában — folytatta be

avatott informátorunk — nem valószínű, hogy súlyo
sabb harcok törjenek ki. A miniszterelnök ugyanis a 
fővárosi választók névjegyzékének összeállítása körül 
fölmerült visszásságokat minden körülmények között 
meg fogja szüntetni. Ennek a kérdésnek a méregfogát 
tehát mindenesetre kihúzza az a megoldás, amelyet 
Bethlen tervbevett, úgy hogy az ellenzék részéről semmi 
ok sincs a túlzott nyugtalanságra.
Hogy ez a kormánypárti fölfogás sok tekin

tetben födi a való helyzetet, bizonyítja az a 
nyilatkozat., amelyet

a keresztény ellenzék vezére, Andrássy 
Gyula gróf

tett A Reggel munkatársa előtt. Andrássy 
ugyanis a belpolitikai helyzet várható esemé
nyeiről a következőket mondotta:

— A politikai helyzetet rendkívül zavarosnak látom.
Az az Impresszióm, hogy talán már a közeli napok 

meglepetést hoznak a belpolitikában.
A parlament mai hangulata különben Is olyan, hogy 

nem lehet tudni, mi fog történni holnap.
Annyi mindenesetre máris megállapítható, hogy régen 
volt olyan kuszáit a politikai helyzet, mint ma, a poli
tikai szélcsönd idején, mert

a háttérben szőtt Intrikák egyszerre fognak nap
világra jönni és a nagy szélcsöndot hatalmas vihar 

válthatja majd föl.
Ezután arra vonatkozóan intéztünk kérdést 

Indrássy Gyula grófhoz, vájjon milyen ha
tása lehet a külső és belső politikai életre Beth
len és Kállay külföldi utjának? Andrássy Így 
válaszolt:

— A miniszterelnök külföldi útja ós a jóvátételi kér
dés az, amolyről ma nem nyilatkozhatom. Nem látom 
ugyanis olyan könnyűnek az ország helyzetét, hogy e 
kérdés állandó napirenden tartása és a miniszterelnök 
utjának bírálata előnyös lehetné ránk nézve.

Csodálatos képessége van arra, hogy aka
ratát másra átvigye. Ei gem már többször 

hipnotizált.
Hónapokkal ezelőtt kezdett velem kísérletezni. 
Maga elé ültetett, szúrós tekintetével a sze
membe nézett. Az első kísérletek nem sikerül
tek, de aztan .mégis elaltatott. Ettől kezdve 
többször hipnotizált. Amikor fölébresztett, kö
zölte, miket csináltatott velem hipnotikus ál
momban. Megparancsolta, hogy ne tudjam ki
mondani a hetes számot és én hiába erőlköd
tem, nem tudtam kimondani. Majd rám szólt: 
vidd ki a széket a másik szobába és tedd a 
kályhára’ Megtettem mindent hipnotikus ál
momban és a fölébresztés után nem emlékeztem 
semmire,

A vizsgálóbíró aztán a gyilkosság időpontjára nézvo 
kezdte faggatni.

— Az eset előtt nem hipnotizált — mondta a 
fiú. — Együtt jöttünk el hazulról. Az utcán egy 
szót sem váltottunk. Ha Ernő az utcán, mellet
tem haladva, szuggerált vagy hipnotizált, úgy 
azt akaratom ellenére tette. Máskor, hogy el
altatott, mindig beleegyeztem.

Aztán hiába volt minden keresztkérdés, Willenberg 
László nem jött zavarba — a gyilkosságról nem akart 
tudni semmit. A kihallgatás befejeződött s l^isérték cel
lájába. A vizsgálóbíró aztán a fiatalabbikat, a huszeszten- 
dös Willenberg Ernőt hozatta maga elé. Vasraverve, meg- 
bllinoselvo vitték a vizsgálóbíró elé, mint ahogy a rabló- 
gyilkosokat szokták. Ellentéte a toBtvérbátyJának. Az fé
lénk, szelíd, alázatos, ez pedig kihívd, dacos, kötekedő és 
idegos. A rabldgyilkosságot beismeri. Aztán igy vallott/

— Március 2-án van a születésnapom ós l-4n 
nem volt pénzem. Ideges voltam, pénz kellett, 
másnap lettem 20 éves, születésnapomon mu
latni akartam. Leütöttem az öreg trnükost és 
elvettem a pénzót, 650.000 koronát.

Aztán nnólkfll, hogy kérdeznék, kestvérbítyjAról kezd 
beeaéluli

— Ott volt a bátyám is, de neki semmi közé 
sincs a dologhoz.

Laci az én szuggesztiv befolyásom alatt áll! 
Az eset alkalmával is hipnotizáltam. Nem 
közönséges hipnotikus erő van bennem!

Aztán elbeszélte, hogy hipnotizáló készüléket is kon, 
struált már. A médium fejére alkalmaz egy különleges 
szijazatot, amelynek a homloknál futó részére egy kis 
villamoslámpát erősít, ezt meggyujtja és mihelyt a mé, 
dlum a lámpába néz, hipnotikus álomba merül.

77 káéinál nem kell ilyen készülék — foly« 
tatja. Ot kézsimitgatásokkal vagy erős tekint 
tettel is tudom hipnotizálni, mert nagyon jő 
médium.

Az eset alkalmával is hipnotizáltam. Útköz
ben szuggeráltam neki mindazt, amit ten

nie kellett.
Beleszuggeráltam az akaratomat, igy:

~ velem fogsz jönni! Beméqysz a
trafikba! Cigarettát vásárolsz! Bemegyek utá
nad én is, de te akkor rögtön távozol! Becsukod 
a külső vasajtót és a két ajtó között vársz!... 
~ Minden igy is történt — vallotta tovább. — 
Amikor kijöttünk, láttam, hogy veszedelem 
van, gyorsan elmenekültem. A transzban levő 
bátyám nem menekülhetett, őt el is fogták a 
helyszínen. Neki a gyilkossághoz semmi köze 
sincs!

Eddig tart a két fin vallomása. Ha valóban nem be
szélhettek össze, kétségtelenül érdekes jogeset a bűnügyi 
jogászok és a pszichiáterek számára. A védőügyvéd az 
ügyészségnél bejelentette, hogy a két. testvér családjában 
sok elmebajos volt. Anyai nagyapjukat hosszú ideig ke
zelték Lipótmezőn, egyik nagybátyjuk köz- és önveszélyes 
őrült és van egy nagynónjiik, akit szintén elmegyógy- 
intézetben ápoltak. Az ügyészség most szombaton indít
ványozta a vizsgálóbírónál, hogy rendelje, el a két fiú 
elmeállapotának törvényszéki orvosi vizsgálatát. Dr. Ba
lassa Gusztáv vizsgálóbíró helyt adott ez inditványnuk, 
kirendelte orvosszakértőkül dr. Mínich Károly és dr. .Vé- 
mclh Ödön egészségügyi főtanácsosokat. A két professzor 
intézkedésére a Willenberg-t estvér eket ma kiszállítják a 
gyüjtőfogház melletti törvényszéki megfigyelőintézetbc és 
ott ejtik meg az orvosszakértői vizsgálatot.

Az eset rendkiviilisége folytán legelőször 
azt állapítják meg az orvostanárok, mi igaz a 
hipnózisra vonatkozó fantasztikus vallomások
ból? Ha mesének bizonyul, akkor sem érdekte
len az eset, mert nem szerezhették meg Willen- 
berg Ernő születési bizonyítványát, az anya
könyvi hivatal megszállt területen lévén. " A 
törvény szerint pedig 20 éven aluli egyént nem 
lehet halálra ítélni. Ernő pedig azt vallja, hogy 
csak-a gyilkosság elkövetése utáni napon lett 
20 esztendős. A napokban előkerült a fiúnak a 
kereskedelmi iskolai érettségi bizonyítványa 
és e szerint igazat vallott. A bizonyítványban 
az áll, hogy 1903 március 2-án született, a gyil
kosságot pedig 1-én követte el. Tehát másnap 
lett osak 20 éves. Kérdés, nem-e ezért vállal 
mindent magára?

Angol lapok a Bethlen- 
kormány helyzetéről

London, május 26.
Az angol sajtó még mindig nagy rokon- 

szcnvvel és sajnálkozással tárgyalja azt a körül
ményt, hogy a magyar külföldi kölcsön a fran
ciák álláspontján hajótörést szenvedett.

A „Times" nagy megelégedéssel emlékezik meg 
arról a körülményről, hogy gróf Bethlen hely
zete megszilárdult. Ez annak a barátságos fo
gadtatásnak köszönhető, amelyben a magyar 
miniszterelnök a nagyhatalmak három főváro
sában, kivált pedig Londonban részesült. Beth
lennek sikerült Magyarország gazdasági elszi
geteltségét megtörnie az által, hogy személye
sen bekapcsolódott az európai politika intézé
sébe oly kiváló módon, amely minden tekintet
ben hízelgő. Bethlen gróf utazásából a szüksé
ges erőt vitte magával haza Magyarországra, 
ahol képes lesz a belső problémákat megoldani 
és a parlamenti helyzetet tisztázni.

A „Times“ kereskedelmi mellékletében saj
nálkozásának ad kifejezést afölött, hogy a jóvá
tételi bizottság francia elnöke döntő szavazatá
val megakadályozta Magyarország talpraálli- 
tásának lehetőségét.

Az „Economist" azt reméli, hogy Magyar
ország gazdasági helyzetének alapjai nincse
nek annyira ingatag állapotban és hogy Ma
gyarország nincs is annyira megterhelve adós
sággal, mint Ausztria. Ennélfogva Magyar
ország gazdasági helyreállítására nagyobb a 
remény. Mindenekelőtt a magyar pénzügymi
niszter befolyását és tekintélyét kell helyre
állítani. Erre azonban nem alkalmas az a mód
szer, hogy Magyarország pénzügyeit nemzet
közi ellenőrzés alá helyezzék. Egy mezőgazda
sági államban a pénz elértéktelenedése nem. 
jelenti ugyanazt a bomlást, mint egy ipari áh 
iámban.

Szebbnél-szebb fürdőruhák
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4 május 28.

Rákosi Jenő 
ünneplése Acsádon

Apponyi és Rákosi beszédei
Szombathely, május 27.

A A Reggel kiküldött tudósítójának telefon
jelentése.) Lörinczy György gyönyörű versét 
olvasták el Rákosi Jenő acsádl szülőházának 
falún, azon az emléktáblán, amelyet ma leplez
tek le fényes ünnepségek közepette. Apponyi 
Albert gróf már napok óta, Acsád- földes urá
nak, a Szegedy báró család vendégszeretetét 
élvezte, Rákosi Jenő pedig szombaton délután 
érkezett meg szülőhelyére. Az állomáson a falu 
ünneplő ruhába öltözött apraja-nagyfa fogadta 
lelkes éljenzéssel a község nagy fiát és kísérőit, 
akiket a fogadtatás után diszoaudérium veze
tett a Szegedy-kastély elé, ahol a Szegedy-csa- 
ládon kívül Acsád község képviselőtestülete 
üdvözölte őket. Rákosi Jenő zászlókkal és virá
gokkal díszített szülőháza előtt ezernyi nép 
fogadja a vendégeket, akik az emléktáblától két 
oldalt elhelyezett diszüléseken foglalnak helyet. 
Köröskörül magyarruhás leányok alkotnak 
fesőti keretet. Dr. Fodor Oszkár, a Dunántúli 
Magyar Közművelődési Egyesület elnöke 
nyitja meg az ünnepélyt és átadja az emléktáb
lát megőrzés végett a Szegedy családnak, 
amelynek nevében dr. Pethő Ernő, a szombat
helyi közkórház igazgató-főörvosa veszi át. 
Ezután Apponyi Albert gróf emelkedett szó
lásra.

— Ez az emléktábla, igy magában véve — mondja 
Apponyi — már a harmadik-negyedik nemzedéknek is 
csak annyit mondana, hogy itt egy férfiú született, aki 
nagy ember volt az országban. Arra azonban, hogy belőle 
okul.inr.uk, ez az emléktábla nem elég. Evóghől ismernünk 
kell Rákosi Jenő írói munkájának Jellegér és különleges 
jelentőségét, azt. amely számára külön helyet jelöl meg 
a kor jelesei között, azt, amely öt a jinmzet szellemi 
vezérei kiizé emelte. Erre a polcra nem lohei eljutni tisz
tán irodalmi kiválóság által, épp ezért Rákosi Jenő Írói 
erényeit csak futólag érintem, bár azokat íiáiamnál senki 
mélyebben nem méltányolja. Kovának és nemzetének nagy 
fiai közé az iró azzal emelkedik, ha egy nagy eszmét kép
visel, amely tőle, termékeinek minden változatossá gdba, 
fantáziájának minden elkalandozásába, nyelvezete szivár
ványának minden színébe, sőt részletnézeteinek minden 
rdltosatassdgába is messziről fölismerhető egységet visz, 
belőlük egyéniséget alkot, hatásuknak állandó irányt ad. 
Ezt megvalósítani u választottak közül legkevesebbeknek 
adatott meg. Legnehezebb pedig az eszmeegység o szobor
szerűségét megvalósítani az Irodalom azon elágazásában, 
amely arra van utalva, hogy a változó napi benyomások
nak hü tükre legyen, hogy mindig aktuális maradion, a 
közönség hangulathullámzásaival számoljon, a legsúlyo
sabb problémákkal szemben hirtelen állást foglaljon, 
gyors mozgékonyságával az események iramával mindig 
lépést tartson. Rákosi pedig ezt a föladatot oldotta meg 
és ez biztosítja számára azt a kivételes, szinte páratlan 
dicsfényt, amely alakját körülveszi. Hazánkban mindig 
küzdelmes volt a nemzeti eszmének szolgálata. Ural
kodóink rossz néven vették tőlünk, hogy nemzet akarunk 
lenni, azután a jövevénypolgártársak, egyrésze, akiknek 
hajlékot adtunk, akart széttépni bennünket, majd a szom
széd nemzetek vágytak örökségünkre, végül hatalmas 
vildgáramlatok törtek be uj ideálokkal, amelyeket — búr 
ez nem szükségszerű — a nemzeti gondolattal ellentétbe 
állítottak. De nem a legkisebb küzdelmet kellett és kell 
saját fajunk gyarlóságai ellen vívni, amelyek sorsunk 
mostoha kialakulása folytán miudjobban kifejlődtek. 
A nehézségek e tömkelegében elhajlások és meghajlások 
történtek jobbra, balra, Rákosi Jenő áronban soha egy 
pillanatra meg nem tántorodott, tolla a Hadúr kardja 
maradt, külső és belső ellenségeink ostora.

Ez a fegyver mindig tiszta maradt és az ízléstelenség 
foltja sem érintette. így lett Rákosi Jenő a teljes, 
érintetlen, magyar nemzett gondolatnak megtestesítője 

az Irodalomban.
Azután a küldöttségek üdvözölték. Rákosi 

Jenő meghatottan válaezolt az üdvözlésekre, 
ügy érzi magát — úgymond —, mint az egy
ezeti ember, aki még sohasem látott tükröt, 
most egyszerre egy tükrökkel borított parket
tom házba, vitték be. Százféle szinben látja most 
magát ő, aki eddig még sohasem látta egész 
terjedelmében önmagát. Olyan képet festettek 
meg róla, amilyennek még álmodni sem merte 
magát. Forró köszönetét mond a szónokoknak, 
különösen Apponyi grófnak, akit már évtize
dek óta bámul törhetetlen igazságosságáért, 
akinek ebből az Igazságforrásából merített ő is 
egy pohár vizet, amely neki oly gyönyört okoz, 
ami nőt csak az Olimpus istenei érezhették. 
Kedves visszaemlékezésekkel és finom humor
ral átszőtt beszédét peroekig tartó taps fo
gadta, majd a. Himnusz eléneklésével véget ért 
az ünnepség.

A résztvevők nagyobb része a délutáni gyors
vonattal visszautazott Szombathelyre, illető 
lég a fővárosba. Apponyi Albert és Rákosi 
Jenő mérj néhány napin a Szegedy-család ven
dégel maradnak.

A Többtrrmehsl Liga kotfgreaszusa. Aj Országos 
Többtermelési Liga 1923 május 27-ón tartotta kongrosz 
Musút. amelyet Földes Béla v. b. t t„ nyugalmazott mi
niszter. ügyvezető elnök nyitott meg. Elnöki megnyitójá
ban kifejtette, hogy a többtermelés elérésével minden 
társadalmi osztályon akurnak segíteni. Semmiféle poli
tikai céljuk nincs, Ők nem akarnak semmi mást, csak a 
nemzet, érdekében dolgozni. Utána a hatóságok, testületek 
és társadalmi tényezők megbízottai Jelentették be csatla
kozásukat a Többtermeléai Ligához.

aReggel
i.i r f'ir u. utaz,

— Fábián Béla beszámolója Csepelén és Ei- 
zsébetfalván. Fábián Béla képviselő vasárnap 
délután tartotta beszámolóját Csepelen. Maja 
Erzsébetfálvára ment át, ahol Benedek János 
és Pakots József képviselők csatlakoztak hozzá. 
A „ Jósai v“-vendéglő udvarán sokezer főnyi 
tömeg előtt tartott nagyhatású beszédet Fá
bián Béla, amelyben ismertette a választól 
névjegyzékek összeállítása körül történő visz- 
szaéléseket. Ezután Pakots József bőszéit, aki 
elmondotta, hogy Bethlen István külföldi ut
ján mindössze két pozitív eredményt tudott 
fölmutatni, az egyik a pápa keresztje, a másik 
az a sok hamis távirat, amelyekkel Magyar
országot elárasztotta. Az aranygyapjuért ment 
el és koldustarisznyával jött vissza.

(Nagy István rajza)

— Hát kérlek, 
abban íuár csak 
nincs- semmi cso
dálatos, amit Ereky 
mondott, hogy ő 
csak most, négy 
évi szoros politikai 
barátság után tudta 
meg, hogy tulaj
donkénen ki is az 
a Wolff Károly. 
Ha eddig nem 
tudta, ez bizonyára 
azért volt, mert 
Wolffnak sikerült 
vele elhitetni, hogy 
az utcák azért 
piszkosak, mert a 
nemzetközi zsidó
ság nem engedi a 
tisztogatást, a vil
lamosok az Alli-

ance Israelite ellenséges aknamunkája követ
keztében nem .járnak és a főváros ügyelt azért 
kell kortesvezérekre bízni, mert Hevesi főrabbi 
és Vázsonyi mindenünnen kitúrják a szakem
bereket. Ne keresd, hogy mi vezette rá Erekyt 
négy év után arra a belátásra, hogy amit te 
tüdődben és idegeidben zsibougani érzel, 
az mégis inkább a Wolff Károly szelleme, 
semmint a zsidó destrukció ismertető jele, ha
nem örülj, hogy végre arrafelé irányította 
fúróját, ahol igazán van fúrni való és most 
már csak azon imádkozzál, hogy mielőbb üzembe 
helyezhetné a fúrót, Wolff ki ne radírozza őt 
a választói névjegyzék elevenjeinek sorából. 
Mert ha Erekynek meg is van az ő rettentő 
fúrója. Wolffnak viszont olyan páncélja van 
az ő konstruktív erkölcséből, amit, sokkal ne
hezebb megfúrni, mint a legvastagabb bivaly
bőrt.

— A Charlté Pollklinika jubUárte közsryülóse. Budapest 
egyik leghumánusabb intézménye, a Charite Pollklinika. 
vasárnap tinnepelto 30 éves fönnállásának jubileumát a 
Lloyd-palota dísztermében. Az előkelő és nagyszámban 
megjelent közönséget gróf Andrásig Gyula üdvözölte. 
Részletesen foglalkozott a Charlté Pollklinika küzdelmes, 
de dicső múltjával, amikor a magyar társadalom nyitott 
erszénnyel sietett dr. Engel Gusztáv, a Pollklinika volt 
igazgatófőorvosőnak és orvosi karának segítségére. Be
jelentette, hogy a klinika a Csengory-utca 09. számú ház 
bán 18 különböző osztályon működik. Ezt a klinikát, 
amely jelenleg csak bejáró betegeknek nyújt segítséget. 
fekvő betegek részére rendezik be, amely célnak megváló 
pitázát nagyban elősegítik az amerikai misszió és az 
amerikai magyarok, nemkülönben a hazai nagy iparvál
lalatok és jómódú mecénások önzetlen adakozása, úgy 
hogy az u.j klinikát ez év szeptemberében már meg is 
nyithatják. Az elnöki megnyitó után dr. Körmöc.zi Emil, 
a Charité Poliklinika Igazgatófőorvosa, számolt, be a 
klinika orvosi teljesítményéről, majd dr. Bakonyi Kál
mán kúriai bíró kérte, hogy a inat közgyűlés Jegyző
könyvbe foglalva mondjon köszönetét a klinika orvosi és 
tisztviselői • karának, fáradhatatlan munkásságáért. Dr. 
Balassa László orvos titkári jelentésében előterjesztette 
löbbek között, hogy az 1922'23. évben ezidejg köze) 200.000 
bejáró beteget kezeltek. A pénztári jelentéiben mutat
kozó deficitet a közgyűlésen megjelent, közismert jótékony 
hölgyek és urak a közgyűlés után azonnal fedezték. Ez
után az uj tisztikar megválasztására került n sor* A köz
gyűlés a tavalyi tisztikart választotta njeg.

— Hazaárulásért — vagyonelkobzás. Eddig a 
Károlyi-féle vagyonelkobzási pör volt az 
egyetlen, amelyet hazaárulás címén a bírósá
gok lefolytattak. Most aztán párja, akadt ennek 
az ügynek is. Most, szombaton tárgyalták a 
budapesti törvényszéken dr. Oszwald István 
kúriai bíró elnöklésével a másik ilyen ügyet, 
amelyik azonban már sokkal kisebb jelentő
ségű volt, mint a Károlyi-féle ügy. A tény
állás szerint Mirkovits István volt pécsi gaz
dálkodó a szerb megszállás idején régi hara
gosát, Beck Márton hentest följelentette a szerb 
parancsnokságnál. Hamis vádaskodására a 
szerbek bebörtönözték Beck Mártont, kifosztot
ták üzletét, elrabolták minden értékét, vagyo
nát. Amikor aztán a szerbek kivonultak Pécs
ről, velük tartott Mirkovits is. A magyar ki
rályi kincstár megindította ellene a vagyon-, 
elkobzást eljárást és a most megtartott, tárgya
láson ítéletet is hozott, amely szerint Mirkovits- 
nak a nagybudméri határban levő 9 hol dny i- 
földjét fölszerelésével együtt a kincstár javára 
elkobozta,

— Vasárnapi humor.
— Te. igaz, hogy Wcisz főkormány tanácsos lesal
— Szó alnos róla. A mull héten kikeresztelkedett. (Be 

küldetett.)
— A Yes porcellán pouder homogén 

szemcséi, amelynél tökéletes eh b 
szépitőszer nincsen a világon.

t^UkT";

— A közalkalmazottak gyűlése a Nemzeti 
Lovardában, A keresztény társadaiuii egyesü
letekbe tömörüli közalkalmazottak vasárnap 
délután 3 órakor nagygyűlést tartottak a Nem
zeti Lovardába)-- A lovarda nagytermét zsr.io- 
lásig megtöltötte a hallgatóság, amely azérí 
jött össze, hogy sérelmeire orvosid A kér jen a 
kormánytól. Minton a gyűlésen csa-i gu j esa'.. 
kérdések jöhettek szóba s emiatí az ELrodó 
Magyarok Egyesülete nem szerepelhetett hiva
tali an, az elnökséget egy ÉMR tagra bízták. 
Ezt jelentette be megnyitójában dr. 2ard»./- 
Ferenc elnök. Tiltakozott a hatóság eljávu .. 
ellen, mert ők a legális útról nem térnek ie 
sohasem. A ..nemzetidnek mondott kormányé-: 
jogokat követeli.

— Le vele! L° a kormánnyal! — zúgott a
tömeg. ' , xx . - , ,Majd Tiirctwnyi Egon mondott beszedet-

— A közalkalmazott — úgymond —
szőleje/... A. nemzet gerince, am-. '.vet a korúi; '■ 
szerződést szegve elhanyagol. Lem szír' 
nak még, mert még nem időszerű, de ha u' >r- 
javítanak- a sorsukon, akkor le kcR lenrió-. </ 
munkái. Idegen kölcsönókben ne bizzt1 ;• or
mány, hanoin segítsen sürgősen. !.fir!:eif/. Sán
dor szerint, ha a közalkalmazottak szira.jk'm 
lépnek akkor nem az övék a felelősség. Ri /ier 
Károly vasmunkás kijelentette, ha iiem a<i a 
kormány kenyeret, akkor megáll a gép. ..‘-m 
várnak sokáig, hanem oda ütnek, ahol a 1 ■ 
jobban fái. Havady Barnabás a’sajtó mukc‘ . - 
sél kritizálta. Aranyparitásban kérjük a íiz-iv- 
siinket és eselekedejokot kérünk n korr • ír-. ' > , 
még az antanttal szemben is, vagy pu-z> ál i. a. 
Tiltakozott a 20%-os B-lista ellen, maid •• 
terjesztette a határozati javaslatot. Szazuii 
azzal fejezte be, hogy (t lwzcilkolni(izott(i,c ot- 
zaíma az államban — megine/ott. Eléneke'r a 
Himnuszt és a hatalmas tömeg szétoszlott.

Brilliánsi. ékszert, aranyai, ezüstöt, hamis-ogai. 
adjon <-l senki, amig meg nem haiigntja hiw-Jior es i-.-i 
ékszerészek legmagasabb árait, llákóczi-ut 27.

elsőrendű feli'r uni fenni >i ip< r 
nagy hú gokba n ÖflOO K. másodvüu-*< 
ugyanaz férllszáuiokban GíiOü i\ 
francia faconban fehér, sziirlíc 

In és barna színekben.

calod- 
bőrdlszitévsel, térti 
dű minőség OTxOti K,

Női vászoncipők
Férfi vászoncípők francia 
Fehér nyermek vászoncipó

és amerikai faconban. 
\ fűzős, pántos és 
’ magasBzáru, leg

jobb külföldi gyártmány 20—88 számig olcsó álban.
- - * - n létező legjobb minő

ségben.
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Scháfer-cég Budapest I., Döbrentei-tér 4—6. | 
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1923 május 28. aReccel
__ Abban igazad van, kérlek, hogy a histó

riának egész különös néha a logikája. Ausztriá
val mi hatvan évig intim szövetségesek vol- 
nink testi-lelki jó barátok, elválaszthatatla
nok és a jó barát sohasem engedte meg, hogy 
„„ prlditri vasutakat összekössük a bukovinai 
vflsutákkal s az elkerülhetetlen közös mezei 
vonalon legalább a második sínpár kiépítését 
akadályozta meg törhetetlen niebelungi. hű
séggel, nehogy a délorosz tranzitoforgalöm el- 
tnrelŐdjék Lembergtől. Románia pedig, aki ha
lálos ellenségünk, nemcsak kiépíti ezeket a 
v-k vonalakat, hanem bent Erdélyben is finom 
ni vonalukat épit, például most helyezett egyet 
üzembe Nagyvárad és Arad között, úgy, hogy 
amikor Erdélyt viszavesszük, egész sereg el- 
végzetlen munkánk lesz már befejezve halálos 
ellenségünk jóvoltából. Van ebben valami 
szén és lovaglás is, valami becsület hogy az 
ideiglenesen rájuk bízott erdélyi vasutakat 
ilven szépen fejlesztik román ellenségeink s 
abban is igazad van, kérlek hogy jó lenne, ha 

pesti villamost is legalább igy fejlesztenék 
a megszállás alatt s ilyen üde állapotban 
kapná azt vissza Pest polgársága, amikor a vá
rost vissza fogja veimi Wolffektól.

_ Kedd délig kel! beadni a fellebbezéseket A választói 
névjegyzék rdleni föllobbezésok elkészítése lázas sietséggel 
folvik az ellenzéki pártok 150 irodájában, amelyeket ma is 
tömegesen kerestek föl a szavazati joguktól magi osztott 
választópolgárok. Most már mlndóssge másfél nap áll ren
delkezésre a föllcbbezZeek beadásához, mórt a központi 
fdrosMídn csak kedd délig fogadják cl a fellebbezéseket, 
ti később érkezőket pedig vlszautnsitják. Ez alatt a rö
vid idő alatt fizikát lehetetlenség minden egyen föllobbczés 
indokolásának elkészítése, a mellékletül szolgáló okiratok 
beszerzése b összeállítása, miért Is nagyon sok kihngyott 
választópolgár föllebbezését minden indokolás nélkül adják 
be és a választói jogosultságot bizonyító okiratokat, csak 
később fogják beküldeni. A pártok irodáiban valóságos 
aktahegyek tornyosulnak, súlyúkat úgy a demokrata, mint 
a szociáldemokrata pártnál 40—50 kilogrammra becsülik és 
elszállításuk külön teherkocsikon fog történni. Do még 
ilyen óriási munka elvégzése árán sem lehetett az összes 
kihagyottak föllebbezését elkészíteni, hiszen a központi vá
lasztmány igen gyakran a kihagyás jogcímét som közölte 
és légió azoknak száma, akikről a névjegyzék összeállítói 
megúllapiották, hogy „meghalt" vagy „nem létezik". Ha
mis nevek, névclirások, férj neve a feleségé helyett és for
dítva tömegesen találhatók a listákban, v.gy hogy a tu
datos és célzaton jogfosztásokon fölül a névjegyzékek ösz- 
szedllitásából még az analfabéiaságig terjedő tudatlansá
got, hanyagságot és fölülotcsségct ts meg lehet állapítani. 
Éppen ezért mindinkább általánossá válik az a fölfogás, 
hogy a fellebbezések óriási tömege nem lesz elegendő a 
névjegyzékek kikorrigálásúhoz és mindenki számára meg
nyugtató megoldást csak egész összeírás megsemmisítése 
és teljesen u) névjegyzékek összeállítása hozhat. Az ellen
zéki pártok a jövő héten fognak hozizá a részlete® statisz
tika megszerkesztéséhez, mert erre eddig Idő a fellebbe
zések elkészítése miatt még nőin volt, de a nyort adutok
ból is kitűnik, hogy a tavalyi nemzetgyűlési választások
nál szavazati joggal biró 350.000 polgárnak mintegy 4n%-n 
vesztette el választójogát a főváros ezldfíszcrinti urainak 
jóvoltából.
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Szabő Oezső titkos szervezetekről, összeeskü
vésekről, a magyarság halálos veszedelmeiről 

eiBtt egy Irtésatos morális anarchia kezdete”
A két levél. Szabó Dezső lró és az ismerotlon Fellner 

Sándor levele, a magyar közélet és társadalom minden 
rétegében és körében rendkívüli érdeklődést keltett. Az 
érdeklődést még fokozta Szabónak A Reggel-ben megjelent 
nyilatkozata, amoly az úgynevezett kurzus hátborzonga
tóan kegyetlen kritikája volt. A jobboldali lapokat ter
mészetesen Szabó Dezső kiállása szenvedélyes és kímélet
lenül személyeskedő támadásokra késztette. A Reggel 
munkatársa fölkereste Szabó Dezsőt, aki a következő 
szenzációs nyilatkozatban üzen gyilkos harcot mindannak, 
amit ma politikában, irodalomban, közéletben kurzusnak 
neveznek.

— A két levél hatása minden nagyítás nélkül 
egyetemes nagynak és döbbenetesnek mond
ható. A hatás általában olyan volt, amilyent el 
akartam érni. A magyar közönség jóhiszemű 
zöme, amely nincs érdekbandákba szervezve, 
a legnagyobb elképedéssel háborodott föl a mai 
rezsim, osirkeforjói ellen. Azok, akiknek kurzu
sában ilyen dolgok történhetnek meg az „El
sodort falu“ Írója ellen. Azok, akinek bgkiwv 
lelkiismercte nem tiszta a dologban és azok, 
akik arra szervezkedtek, hogy Magyarorszagon 
megosztozkodjanak a kurzus sötétségében, 
megragadták az alkalmat, hogy minden hazug
ságot rám köpjenek,

A beszervezett „honfiak*4, a nimolista írók, 
mindenki, akire árnyékot vetek, most haza
árulót, bőg rám és a sváb lódoktor öreg leánya 
visítva jár kánként agyproletárjai között: 
Szabó Dezsőt kétmillióért megvásárolták, 
Szabó Dezső el van temetve. A temetési szer
tartások előtt, azonban szabadjon a halottnak 
bizonyos enyhe dolgokra rávilágítani. Mi tör
tént? Egy tehetségtelen turáni, de génére dró
tos. négy év óta minden ‘piszkot elkövet az „FA* 
sodort falu" írója ellen. Port is indít ellene, 
hogy anyagilag tönkretegye. En ezt, szóban is, 
írásban is számtalanszor a közönség elé vit
tem, tehát hazugság az, hogy nem szóltam sen
kinek. Most, hogy a segély megtörtént, akad 
gazember, aki azt meri hazudni, hogy senki 
r=em tudott semmit a dologról.

Máig sem tudom, ki Fellner.
— De uézzuk csak, voltakén mi történt? Az utolsó pil

lanatban egy zsidó ember kifizeti a most esedékes össze
get. bog}- otthonomat cl re hurcolják. Neki nincs hozzam 
tovább köze ós nekem sincs hozzá közöm. Hiszen még 
máig sem tudom, ki Fellner és micsodát Ennyi az egész, 
vagyis csupán annyi, hogy

Szabó Dezső tovább dolgozhat otthonában a magyar
ságért és hogy ezt egy zsidónak köszönheti.

Ezen a tényen düböngeuí teljesen fölösleges. De nem is 
azon dühöngnek ezek, a csirkefogók, hogy zsidó fizette ki 
ezt a dolgot, hanem azon, hogy Szabó Dezső tovább dől- 
gozliatik otthonában.

Hogy nem lehetett titkon úgy agyonütni, amint azt 
két hazaflas titkos szervezetben kiszámították.

Most hirdetik, hogy meg vagyok véve. Es ez a vád ré
szükről logikus, mert fik valahányszor pénzt kapnak va
lakitől, mindig meg is vannak vásárolva. Ok tudják azon
ban legjobban azt, hogy eugem nem lehet, megvenni. Az 
egyik csatornazsnrnólban megható levelet intézett, hoz
zám egy kiilönbon teljesen derék ember, amelyben a ruha
vásárlásra kölcsönkapott, pénzét ajánlja föl nekem, hogy 
én az összeget visszaküldhossera. A. tájékozatlan nagy
közönség talán könnyezett ezen nz érzékeny jelenetén, 
amikor egy magyar hazafi elvállalja, hogy alsónadrágban 
járjon, csakhogy a zsidójától szégyenétől megmentse á 
piros-pozsgás magyar önérzetet. Fájdalom, én a diszlotck 
mögött állok és egyebet is tudok. Tudom azt, hogy az 
illető ismeri, mert tagja a titkos szervezetnek, hogy őszi 
nagy válságomban a legirtózatosabb körülmények között 
kértem azt a honmcgváltó szövetkezetét, hogy segítsenek 
könyveim kiadásához, hiszen ez nekik is nagy üzlet, A 
legrldogcbb gúnnyal kezelték ügyemet és minden tevé
kenységük abban merült ki. hogy lakásomat hogyan csal
ják ki a kezemből, azonkívül gyűjtöttek még vagy hetven 
előfizetőt, do amint lapom („Az Elet és Irodalom") első 
szerkesztőjétől megváltam, máról-holnapra 200.000 koronát 
tudtak előteremteni annak nz embernek anélkül, hogy 
bárki is alsónadrágra vetkőzött volna. Ez az ellenlap kü
lönben intelligenciájuk bő csordulását mulatja, azt hitték 
a. nyomorultak, hogy az éu nevemnek lehet ellonlapot 
csinálni.

„Sváb és tót cauaillc.**
— A kurzus elején jó voltam nekik. Amikor 

a kót forradalom hatása alatt a zsidóság ellen 
harcoltam. Az ón hatásom nyomán elönyomulni 
és jó kis üzleteket födöztetni maguknak jó volt. 
De most bűnös áruló lettem, mert négy év után 
nem ugyanazokat a mondatokat, ismétlenp 
amely mondatok az ő létük „Sozúm tárulja** 
leitek. Azon szörnyűségek szakadtak erre a 
szerencsétlen, boldogtalan fajra, egu lelki* 
ismeretlen külön célú, a magyar pszichét nem 
értő, a fajmagyar falut gyűlölő, idegen érzésű 
sváb és tót canaille rohanta meg a magyar 
életet. Elfoglalta mindazokat, a helyeket, ame
lyeket a két forradalom alatt a zsidóság vagy 
a forradalmi érzésű magyarság foglalt le.

A magyar szellemet a buták és közepesek 
összefogásával századokra visszavetették és 
Magyarországnak talán végleges katasztró

fáját készítik elő.
Természetes, hogy én, aki egész biztosan tna 
a magyarság egyetlen történeti megnyilatko
zása vagyok, a veszedelmek ellenére is ez irtó
zatos magyar ygilkosságiiak a veszedelmét 

gyáva és bódult fajom szemébe fogom lobban* 
tani. Ezért kell nekem összeférhetetlennek, 
minden rossznak, árulónak lennem, mert azt 
akarják, hogy abban az esetben, ha suba alatt 
nem tudnak eltenni, akkor a zsidók táborában 
harcoljak. Meg is mondom miért. Azok a szo
ciális, gazdasági és művészi megnyilatkozások, 
amelyeket Írásaimban és különösen lapomban 
adok, oly mély hatást váltanak ki az elcsigá
zott magyarságból, hogy

a kapitalista feudális, klerikális érdekelt- •> 
ségek banditái halálos veszedelmüket látják ’ 

bennem.
Nekik tehát szükségük, hogy én a közönség 
szemében zsidók által megvásárolt alak legyek, 
hogy azt a nélkülözhetetlen magyar forradal* 
mát, amelyet állandón hirdetek, zsidó cscdafin* 
taságnak tüntethessék föl.

De az ő antiszemitizmusuk Is hazug.
Egyáltalában nem antiszemiták ök. Az antiszemitizmus 
olyan, mint a nagy, festett söriispohár a kocsma ablakán, 
amely csak festékből, van és nincs sör benne,

A zsidó pénz ellen különben Bem éreznek semmiféle 
antiszemitizmust.

Erre vonatkozóan egy pár nagyon előkelő daliáinkról, 
tudnék érdekes példákat mondani. Nem különös, hogy n. 
nagyon botránkozó honíitársaság négy évig mindeu szó 
nélkül tűrte, hogy Pékár Gyula, a szlovák, a tehetség
telen. üldözze Szabó Dezsőt, aki magyar, aki az „Elsodort 
falu" ivója és aki nem kapott semmit, senkitől.

Egész biztos, hogy az a sok sváb és szlovák zsebrák, 
aki most

4 
a keresztény kurzos pestisével eszi az országot,

csak ilgy juthat az ősi fajta, külön nagy magyarságához, 
ha a Szabó Dezsők lcfoszlanak onnan. Az ifjúság kebelé
ben, ha félénken is. vagy fájdalom, talán egész gyáván, 
még benne él a lelkiismeret. Akadtak sokan, akik föl-, 
kerestek és az egész honoráriumaffért egy pár ezer koré-: 
pávai akarták elintézni, mint ahogy a kurznsSajtó állan
dóan csak pár ezer koronáról beszél, A dolog úgy áll, 
hogy most kellett fizetnem 44.000 koronát, ami nekem 
irtózatosan nagy összeg és amit csak Pellner ur kultur* 
jósága által fizethettem meg. Abból azonban, hogy tanul- 
mánykölotem zár alatt van, eddig félmillió korona károm 
van. Jla pedig junius 5-én kimondja a Kúria az elkob
zást, ós semmi reményem sincs, hogy ezt nem teszi. 
akkor újabb kétmillió korona károm van. mai, értéket 
Számítva. A perköltség szintén körülbelül. 100.000 korona. 
,,.De kiút süt a nap, tavasz van és én erős vagyok.

Megyek tovább azon az utón, amely’ a magyarságot el 
fogja téríteni a svíhákoktól, megyek azon az utón, 
amelynek programja a dolgozók szent szolidaritása, 

a jog és a kultúra.
Társam mindenki, aki. regit, hogy a most zabáié; hazug 
és gyilkos összefogást Icliszfitsuk a magyarság testéről, 
Nagymagyarorszdg s az örök emberi célok érdekében.

„Irtózatos morális anarchia.**
— Az „Elet és Irodalom" ma megjelent számában már 

megírtam, hogy a magyarság védelmére a magyar jövő 
megépítésén) összejött szervezetekből olyan Ferragus-féle 
titkos cimbomságok alakultak, amelyek tagjai most 
tűzön-’, izén egymást védik, egymást tolják, egymást, bősz-, 
sztilják meg. még akkor Is, ha a legkiválóbb magyar 
értéket kell agyonütniük.

Ezekbe a titkos szervezetekbe he van szervezve a ke« 
reaztény . a keresztény ügyvédek, a keresztény

alkalmazottak legnagyobb része.
Ezekben a szervezetekben a fölvételkor oly esküt tesz

nek, amely minden más esküt fölold, amely minden más 
eskü fölött áll. Ez a katasztrófa magja. Itt egy irtózo*os 
morális anarchia kezdete van. amely halálos veszedelme 
a magyarságnak. Bírói, ügyvédi hivatalos eskü csak egy 
van. Ez nz eskü szent és séríhefotlen. Aki égy más eskü
vel bármilyen filggöhclyzctbe hozza magát, amelyet az 
első hivatalon eskü nem enged meg, aki hivatalos esküje 
területin bármely más hatalomtól, szér'i'czctlöl. -itasitás- 
tói befolyósolfatni hagyja magát,

nz nőm hazafi, nem keresztény, ndm hős, hanem gaz 
ember, akit a Jnsticia háza előtt 

elrettentő például.
Ha n magyar közélet utolsó vára is 

gok kezébe kerül, úgy ez az ország

kell fölakasztani,

az érdekeimbqrasá
________ . . utolsó napjait éli.
A legirtózatosabb tények hatása alatt kiáltom: veszedelem 
van. segíteni keli! Korda Tibor.

FOÖLAROOK mintás

c.répo de ebinek és georgotte, grenadin- 
kiilönlogessógok leszállított árak mellett

Szőllősi és Kálmán
solyora- és szövotáruházában 

Budapest (Belváros), Ha'ó-ut<ca is, Sittő-utcn sarok

Réz- és vasbutorok
gyárából a legjobbak és olcsók. Szakmabeli javítások vál
laltainak: Holló-utca 3, Dohány-utca 6. Tel.: J. fii—97 mi
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— Miért utazott Mikes pftsnök röpülőgépen 
Rómába? Élénk feltűnést keltett körülbelül 
két héttel ezelőtt Mikes János püspök röpülő
gépen való utazása Rómába, A Reggel értesü
lése szerint Mikes püspök azért utazott röpü- 
logópen. mert meg akarta előzni Bethlen mi- 
niszterclnököt Rómában. Tájékoztatni kívánta 
a pápát a magyarországi katolikusok kivánsá- 
gairól, eg*yes sérelmekről és a katolikus auto
nómia ügyének inai helyzetéről. Mikes püspök 
egyben föltárta a pápa előtt, hogy a magyar- 
országi klérus jelöltje a kalocsai érsekségre 
Roth Nándor veszprémi megyés püspök és 
nem Vass János népjóléti miniszter. A pápa 
tehát, amikor Bethlen miniszterelnök Rómába 
érkezett, már értesülve volt a magyarországi 
katolikus egyház kívánságairól. Bethlen ró
mai tárgyalásai folyamán szóba kerültek ter
mészetesen mindezek a kérdések, azonkívül 
iné:';’ a katolikus hierarchia kérdése is. A pápa 
közölte a miniszterelnökkel azoknak az egy- 
házjogi tárgyalásoknak eredményeit is, ame
lyeket Mikes János püspökkel folytatott, a 
Habsburgokkal kötött konkordátum kérdését 
illetően.

— A Tlt-sa-gyilkossfigl pör táblai főtárgyaiása. Mához 
három hétre, junius IS-ádi kezdődik a budapesti Ítélőtáblán 
a Tisza-fclc (ij/ilkossági bilnpör föllcbbviteli fötdrgyalása. 
Ezen monstruózus biiupör hiintotőtörvényszéki főtárgyalúsn 
1921 április 12-ikén kezdődött és október 5-ikón tartott ité- 
lethírdetéseol fejeződött be. A táblai főtárgyalás termé
szetesen már nem lesz ilyen hcsszadelmaa, Írisz az idők 
folyamán a benne szereplő vádlottak száma kettőro apadt 
le. Az egyik Fényes László, akit az elsöbiróság a vád és 
követlcezményelnelt terhe alól fölmentéit, a másik pedig 
fiaerlncr Marcell, akit U évi fegyhúzra Ítéltek. Ez a Gart- 
ner tulajdonkénen az egyetlen elitéit vádlottja az ügynek, 
mert a másik, a halálraítélt Kéri Pál iró, időközben a 
kicserélési akció révén Oroszországba került és most Bécs
ijén él. A klztllyi tábla hónapokkal ezelőtt szükségesnek 
találta, hogy Gaerfner Marcell elmeállapotát újra meg
vizsgáltassa. Az orvosszakértők elkészültek véleményük
kel, amely most is úgy hangzik, mint korábban: Gaertner 
ideges, ingerlékeny ember, de elmezavarban nem szenved. 
IJr. Degré Miklós, az ítélőtábla alelnöke elnököl majd a 
föjlebbviteli főtárgyaláson, az előadói tisztet pedig dr. 
Kendy Elemér táblabiró tölti be. Gaertner Marcell most 
kérte föl védőjéül dr. Gál Jenő ügyvédet. Az ügyész és 
a védők által bejelentett több száz semmiségi ok közül sok 
e'.csik, de a föllebbezéei főtárgyaid! még így is eltart leg
alább két hétig.

— Eötvös Leránt emlékezete. A Pázmány 
i Péter Tudományegyetem bölcsészeti kara báró 
Eötvös Lorántnak, a nagy fizikusnak emléke
zetére vasárnap délelőtt a Központi Egyetem 
aulájában ünnepséget rendezett. Siegescu 
József prelútus, bölesészettani dékán ünnepi 
beszédében vázolta Eötvös Lóránt báró pályád 
ját. Bef /ido kapcsán leleplezték az elhunyt 
tudós arcképét. Utána Klebe'sberg gróf kul- 
tus zmiiiiőzter emlékezett meg Eötvös jelentő
ségéről. Az első tanár volt ő — mondotta —, 
aki -egy írttal a tudományos kutatásnak is élt. 
Napja i i k ku 1 óu rál i s h aladása megköveto 1 i, 
hogy az egyetem ne csak a tanításnak, hanem 
a tudományos kutatásnak is színhelye legyen. 
Anyagi viszonyaink ezt jelenleg megnehezítik 
és mecénások csak kis számban vannak. Be- 
jelentetfo, hogy a kultuszkormány 12.000.000 ko
ronát bocsát a bölcsészeti kar rendelkezésére 
a szakkönyvtárak én gyűjtemények kiegészíté
sére. Tangl Károly, Eötvös Lóránt utódja a 
fizikai tanszéken, fölolvasás keretében behatóan 
ismertette a nagy tudós által elért tudományos 
eredményeket.

— A főváros! úíkalmazotíidí hckeparliűsban követelik 
nlapjáraudósúgnikat. Vasárnap délelőtt Váll Araikor tar
tóim a fővárosi alkalmazottak nemzeti szövetsége köz
gyűlését v.7. Újvárosháza dísztermében. A nagygyűlést 
IP'í/rni Elemér árvaszéki elnök, a szövetség ügyvezető 
elnöke nyitotta meg. Vázolta a fővárosi tisztviselők szo
morú helyzetét és rámutatott azokra a nyomorúságos álla
potokra. amelyek között a tisztviselők ma sínylődnek. 
Utána R.'.dó .Ivszlin főtitkár határozati javaslatot terjesz
tett a nagygyűlés elé, amely szerint határozza el a köz- 
gyűlés, hogy ö szabály rendeletben megállapított alap- 
járandóságokat békeparitásban követeli, mert az alkal
mazottaknak ehhez joguk vau. Arról lehet szó, hogy ez 
no egyszerre, hanem fokozatosan következzék be. A hatá
rozati javaslatot n közgyűlés elfogadta. Bosányi Havas 
Rezső újabb határozati juvaslatot nyújtott be, amelyben 
a békebeli fizetések J00%-os emelését indítványozta. Ezt 
a határozati javaslatot szintén elfogadták.

— Húszezer leány zarándoklata a Margit- 
szigetre- Vasárnap délelőtt 20.000 leány zarán
dokolt Árpádházi Boldog Margit tiszteletére a 
margitszigeti kolostor romjaihoz. A fehérruhá- 
bnn öltözött leányok a Szent István Bazilika 
élőit gyülekeztek és onnan hatalmas menetben 
vonulták a Vilmos esászár-uton és Lipót- 
köruton át a szigetre. A kápolnánál P. Banglia 
Béla 8. J. méltatta az országos loűnyzarándok- 
lások jelentőségét, és Arpádházi Boldog Margit 
alakját, akinek minden magyar leány példa
képéül kell szolgálnia.

termászstes ktiafűvlioi.

Vdzsonjtf Pf/wios
nyilatkozik Bethlen útjáról, a jóvátételről, Olaszország barát

ságáról, a kisántántról és a belpolitikai irányváltozásról
(A Heggel tudósítójától,} A miniszterelnök hazaérkezése 

és a jóvátételt bizottság döntése után n közvélemény az 
ollonzéki vezérpolitikuBok fölfogására kiváncsi. Ezért föl
kerestek Vázsonyi Vilmost, aki az aktuális politikai kér
désekről a következőkben nyilatkozott A Reggel számúra:

Azt hiszem, példátlan politikai jelenség, hogy 
amig a miniszterelnök külföldön volt, egyetlen 
magyar párt, egyetlen tényező sem zavarta 
munkáját. Bár senki som mondhatja a minisz
terelnökről, hogy kíméletes, avagy méltányos 
ellenfél, megkapott minden kíméletet és min
den méltányosságot, mert hiszen az egész or
szág ügyét és érdekét kellett képviselnie. Nincs 
tehát most viszont senki sem, aki kárörömmel 
állapítaná meg. hogy a külsőségekben fényes 
és zajos külföldi ut eredménye csöndes kudarc.

— A jóvátételi bizottság határozata tulajdon
képen annyit jelent, hogy

most már aktuálissá válik a jóvátétel 
kérdése

és le kell számolnunk következményeivel.
— A. kormány kötelessége már most, hogy 

levetvén ünnepi köntösét, őszintén tárja föl az 
ország helyzetét, kötelessége kideríteni, mik 
voltak a kudarc valódi okai, mert csak ezek 
ismerete mellett találhatjuk meg a jövendő si
kerének útját. A kormány bizonyos előzetes 
lépésekkel, különösen Olaszországban igyeke
zett kedvező hangulatot teremteni, sőt a déli
vasúti római egyezménnyel nagyon csinos elő
leget fizetett rá az ingatag olasz barátságra.

— A jóvátételi bizottság kegyesen megen
gedi, hogy a zálogjogok fölfiiggesztése mellett 
Magyarország kölcsönt vehessen föl és abból 
eseiről-esetre a jóvátételt fizethesse. Tudni 
kell, hogy a magyar jóvátételnél legnagyobb 
részben Olaszország van érdekelve, amely 
óriási magyarbarátsága mellett nagyon köny- 
nyen segíthetne rajtunk, de eddig barátságát 
főleg a. délivasuti római egyezmény előnyeinek 
besöprésénél tanúsította. Olaszország melleit 
Románia és Jugoszlávia a főérdekeltek a jóvá
tétel kérdésében, mert Csehszlovákia legföljebb 
politikailag érdekelt. Köztudomású, hogy 
Olaszországot Romániához régi szálak fűzik s 
nem valószínű, hogy Romániát a mi kedvün
kért föladná. Köztudomású az is. hogy Fran- 
ciaország Csehországot, és Jugoszláviát, előbbre 
tartja, mint minket. Ezek megadott tények.

— A franciák 5 évi fogságra ítélték Schön 
essen! tartományi tanácsost. Werdenhől jelen
tik: A 77. hadosztály hadbírósága tegnap este 
5 évi fogságra és 10 millió márka pénzbünte
tésre ítélte Schön dr. essen! tartományi taná
csost, aki Dcgoutte tábornokhoz intézett éles
hangú tiltakozásában a Kettwig városra al
kalmazott szankciók ellen kikelt.

— A „Kassal Napló'* főozc-kenztűjénrk kiutasítása. Első
nek jelentette A Reggel, hogy n csehszlovák kormány <lr. 
Szepesit Miksát, a „Kassai Napló*1 főszerkesztőjét, mint 
„idegen állampolgárt** kiutasította, a köztársaság területé
ről. Mint értesülünk, a liberális érzelmű polgárság nyo
matékos kérelmére A kiutasítást vlsssnfoiiZd/c és megen
gedték Szepesidnek. kegy tovább is Kassán tartózkodjék. 
Minthogy azonban legalább is vitásnak látják állampol
gári hovatartozását, egyelőre nem szabad megneveznie ma
gát a „Kassai Napló** főezorkesztőjo gyanánt. A fölvidéki 
magyarság nagy orgánumát most egyedül Dzurányi László 
jegyzi mint felelős szerkesztő.

— Laufer Ferenc üvegnagykoreskedö leányát, Margitét, 
eljegyezte. Sándor László mérnök, Vilmát Herezeg Béla, 
a Belvárosi Takarékpénztár Rt. főtisztvisolője és Csíkit 
ITinknlkl János, a Magyar Jelzáloghiiclbank főtisztvise- 
Mjo. (Minden külön értesítés helyott.)

— Munkaköz vetítés a Magyar Egyotcmi és Főiskolai 
Hallgatók Országos Szövetségénél. A magyar főiskolai 
ifjúság nyomorán kíván segíteni a MEFHOSz, amikor 
munkaközvetítőt állít föl. begy álláshoz Juttassa a nél
külöző faiskolai hallgatókat. Jelenleg 150 körül van azok- 
nnk a jelentkező egyetemi hallgatóknak n száma, nkik 
munkát kérnek, nagyrészük bármilyen munkát vállal. A 
MEFHOSz munkaügyi hivatala Üllői-ut 4, I. 0 alatt mii
köpik.

• No bántsd a kurzust! Próhlich Rezső, a hírlapter
jesztő munkások szakszervezetén'k titkára, 1920 február 
18-án gyűlésre hivl.n egybo szakuivsait eg.v Stáhly-utcai. 
vendéglőbe. A gyűlésen Eröhlich szónokolt s beszédében 
élesen kikelt a kurzus ellen, amely, szerinte, nem ad a 
munkásoknak kenyeret, sőt meg, oneziti megélhetésüket. 
Az ügyészség keresztény folckozet elleni izgatás címén 
pörbofogta. Fröblichet, akit dr. Seszták törvényszéki biró 
tanácsa, ma öthónapi fogházra ítélt.

— Ha használt vászoncipőjét vadonatújjá 
akarja tenni, használjon World- 
eipő tiszti tót, amely egy pere, alatt 
vadonatújjá varázsolja. M i n d o n ü 11 
kapható.

—*Darniol a legtökéletesebb hashajtó, ize 
olyan, mint egy legfinomabb csokoládé cukor
kának és igy gyermekeknek is kedvenc gyóg^'- 
szere. Kapható minden gyógy szer tárban.

— Orvosi kozmetikai és fogorvosi intézet, Rúkóczl-nt 14, 
TI. 2. Tel.: J. 129—85. Vozctő főorvos: Dr. Proppcr Ödön. 
Rzópsóghlbák eltávolitása. Bőrgyógyászati kozmotikn. 
Fónykozelések. Speolfikna eljárásuk, Fogsorszabálvoz/m. 
Természethü müfognk. Hidak, koronák, tömések. Minden- 
nouiü fogorvosi munkák.

— Tudnunk kell tehát, hogy kisántánt ál
lamát in concrelo milyen kifogást emeltek 
Magyarország ellen. Arról volna-e szó, hogy 
egyszerűen a rossz lelkiismeret dolgozik ben
nük s megfekszi .gyomrukat a zsákmány, ame
lyet tőlünk elragadtak, vagy pedig pozitív for
mában emeltek kifogásokat, amelyeknek eltá 
voztalására esetleg mód van. Arra a büszke 
álláspontra, hogy ezzel nem törődünk, a kor
mány nem helyezkedhet, mert ezzel lekésett. 
A királykérdésben nagyon is kiváncsi volt a 
kisántánt óhajaira és azok szerint cselekedeti. 
Igaz, ez az álláspont nem került nagy szív
fájdalmába, mert megfelelt céljainak, az ural
mon lévő rendszer .változatlan föntar tusának. 
Az a kérdés már most, leszerelhető-e az elle
nünk folyó gyűlölködő hadjárat valamely más 
áldozattal,

amely esetleg csak a kormányra nézve sú
lyos, de a nemzetet hidegen hagyja.

ÉU a magam részéről a, nemzeti szuverenitás 
álláspontján voltam a király kérdésben és va
gyok a többi kérdésben is. Egy azonban a kor
mány minden fölvilágositása nélkül is bizo
nyosnak látszik s ez az, hogy a kurzus nincs 
hasznunkra sem hifidé, sem idehaza.

A külföldön csak a demokratikus tényezők
nél találhatnánk igazi támasztékot.

Ezt a tömegerői, amely nem szalonokban és 
ünnepi banketteken nyilvánul meg, ragjuk cl 
magunktól a reakciós politika folytatásával. És 
ha nem küzdhetjiik le a környező államok gyű
lölködő aknamunkáját, akkor idehaza összetar
tásra, békés munkára, egybeforrasztó, egyenlő 
jogra van szükségünk, hogy egyesült erővel áll
hassuk a balsors rohamát. Sajnos, ez a. tisztán
látás a miniszterelnöktől, akit rajongó fő
tanácsosok, újszülött méltóságosok gyógyít
hatatlan megrógzöilséggei a szabadelvűsé" 
szemefényének tekintenek, nem nagyon remél
hető. Hiszen Belliién István Parisból haza
térve, még a mozgó vonaton első föladatának 
tekintette annak kijelentését, hogy Magyar
ország „éiotérdekeit áldozná föl a numerus 
clausus clí őrlésével". Elképedve olvastam e 
nagyszerű kijelentést és kedvem lett volna ,'ó- 
izücn nevetni, lia a dolog nem volna oly vég
telenül szomorú...

Poincaré fényűzéssel 
vádolja Németországot

Paris, május 27.
(Havas.) A francia-belga társaság lakomáján 

Póinca.ró mi niszterelnök pohárköszöntőjébep 
ismételten fölhívta a íigyeliuet arra, hogy Né- 
jnctorwig, amely a. háború alatt, nem szenve
dett kárt, a. pénzt fölösleges munkákra és fény- 
űzési célokra pazarolja. Franciaország és Bel
gium katonái és mérnökei a. Ruhr-vidékröl 
csak abban a mértékben vonulnak vissza, ami
lyen mértékben Németország fizetési kötele
zettségeit teljesiti.

— A belgák és a franciák — igy fejezte be 
szavait Poincaré — bizalommal és hidegvérrel 
várnak. Zálogok vannak kezünkben. Most adó
sunkon áll, hogy ajánlatokat legyen nekünk és 
szavát tartsa meg.
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KÖZGAZDASÁG
aMl LESZ A TŐZSDÉN?

— május 27.
(A Reijyel munkatársától.) K tőzsdei helyzet, 

amint azt mull heti beszámolónkban nwgmona 
tulc, csakugyan lényegesen javult s habár azok 
a hatalmas ertipciók néni következtek is be, 
amelyekre a nem eléggé informált nagy publi
kum számított, mégis lényegesebb árjavuláso
kat túriunk a hét végén följegyezni. A minisz
terelnök külföldi, utjának eredményeit a tőzsdo 
nem tudta kellőképen értékelni, vagy jobban 
mondva nem volt tisztában a jóvá teleli bizott
ság határozatának értelmével. Az első pillanat
ban inkább a kommünikékhez kiadott magya
rázatok hatása alatt állott s a kedvezőbb meg
ítélés felé hajlott, mig a tőzsdei hét végén le
vonta a reális következtetéseket. Ámbár a jóvá- 
tételi bizottság döntése természetesen erősen 
foglalkoztatta a tőzsdét, mégis meg kell álla
pítani, hogy a piacra a kérdés nem volt, túl
ságosan befolyással, mert egyelőre az a nézet 
vált uralkodóvá, hogy ezek a kérdések nem te
kinthetők befejezetteknek, az ügy folyamatban 
van s a dolgok kiéréséhez még hosszú időre 
van szükség. Ilyenformán a tőzsde az üzletet 
irányitó tényezők sorából egyelőre kikapcsolta 
ezeket a kérdéseket és mindössze azokkal a 
momentumokkal számolt, amelyek hetek óla 
dirigálják a piacot s amelyeket e helyen több
ízben kifejtettünk és megmagyaráztunk. K 
tőzsdén tehát, a következő szituáció van:

a koronaromlás folytán árfolyamainkat ala
csonyaknak kell tartani s ennek következ
tében szinte érthetetlen, hogy még mindig 
nem jutottunk el egy hatalmas arányú ár

fejlődéshez.
Ha a. tőzsdét technikai okok, mindenféle re- 
l'ornitervezgctések néni’ tartanák nyugtalanság
ban és bizonytalanságban, úgy ennek a folya
matnak föltétlenül meg kellene indulnia. De 
azok a körök, amelyek, úgy látszik, a végsőkig 
akarják feszíteni a húrt és végsőkig az idege
ket, ma sem nyughatnak niég s hu a kétes ügy
nöki rendszerrel megbuktak, most a giró utján 
akarják, reformszenvedélyüket kielégíteni.

Röviden összefoglalva a hét eseményeit s 
egyúttal levonva belőle a jövőre való következ
teléseket, ezt kell megállapítanunk:

a gazdasági okok egytől egyig erős hausse* 
mozgalom mellett szólnak,

ellenben a tőzsde vezető embereinek technikai 
mesterkedései ezt az irányzatot állandóan kon- 
trakarlrozzák. Minden attól füg-. hogy mi 
erősebb a budapesti tőzsdén: a gazdasági okok 
hatalma vagy bizonyos körök erőszakoskodása.

*

Reméljük, hogy nem fog sikerülni egészen 
feje tetejére állítani a helyzetet s hogy a tőzsde 
természetes törvényei lesznek a győztesek. Az 
elmúlt hét eseményei a gazdasági erők fölénye, 
melleit szólnak, 11a igy folytatódik, akkor 
előhh-iitóbb é: pedig

rövidesen nagy arányú üzletnek kell kifej
lődnie

annak ellenére, hogy a Giró vezetősége már 
előre azzal fenyeget ődzik, hogy nagy üzletnél 
kénytelen lesz a tőzsdenapok számát leszori- 
tanf. I!a az üzlet megindul, akkoi elsősorban a

fapiacon.
a malomértékek és bányaértékek piacán várunk 
nagy emelkedéseket. A biztosítási értékek, a 
tőzsde e legelhanyagoltabb papírja, a válság 
megszűnte esetén nagyon nagy esélyekkel in
dulnak. A tőzsde különösen favorizált papírjai
ról alább, a Közgazdasági Hírek közölt szólunk. 
A helyzet — ismételjük — egészen bizonytalan 
s szívesen valljuk be, hogy sohasem voltnak 
nehezebb helyzetben prognózisunk fölállítása
kor, mint most.

X Becsben olcsó a pénz és barátságos a 
piac hangulata. A Reggel bécsi tudósitója je
lenti: A szombat esti es vasárnapi magánfor
galomban nagyon barátságos a piac hangu
lata. Szokatlanul nagy az érdeklődés korlát
ba nirok iránt; különösen fa- és elektromos 
érlékeket keresnek, angol és svájci ke
zek megbízásából. Berlin pclrólcumnapirok 
iránt érdeklődik. Pénzt olcsón és l> 
ven kínálnak. Külföldiek, tekintettől a stabil 
osztrák valutára, szívesen tartanak nagy té
telekben osztrák pénzt és nem gátolja őket a 
Devi/aközpont abban, hogy e milliárdokat a 
tőzsdére vihessék. A tőzsde szilárd alaphangn- 
lafa közeli hosszt sejtett.

Közgazdasági hírek. A tőzsdén még a teljesen ki nem 
alnknlt irányzat miatt nem tapasztalható céltudatos 
tendenciájúink, inkább flpekcf vesz úgy a spekuláció, 

n közönség. A tőzsde a következő papírokban látja 
e bél favorltjait: A'nsícL Chinoin, Karton, Pamut. Juta, 
óúini /inni, Ofa, lln-cl fa, //tingário miitrágya, Szikra, 
^agybátonyi, Hungária malom, Püspöki borpince, Kivin 
*** Ha. I iktoria bútor, 7,'ig . röpül falvai, Haitxif. .-Ingói- 
Magyar Bank, Iparbanlc és Olasz-Magyar Bank. A 

Fournir-nul, amely a Kercskedolmi Bank érdekkörébe 
tartozik, több mint másfélhónapon tárgyalások után a 
Grödl-csoport és a Lloyd - Bank érdekeltnégot vállalt. — 
B eisz Fülöp, a Kereskedelmi Bank vozérlgazgatója, 
Karlsbadha utazott és június 16-án érkezik vissza Buda
pestre. — A Magyar Acél alaptőkét emel. öt. régire 2 újat, 
adnak 3000 K-ért. — A Hungária-malom is transzakciót 
készít elő. A 200 K névértékű részvényeket 1000 K-ra bé
lyegzik föl, az uj részvényeket 2000 és 3000 K közötti áron 
ajánlják föl. — A Spodium körül olyan transzakciókat 
terveznek, amelyek újra vezető papírrá teliotik. — Az 
elhanyagolt Török-részvény (Török József gyógyszertári 
rt.) az elmúlt héten 75%-kal javította meg árfolyamát, 
most 8000 koronán áll. Junius első hetében ugyanis alap
tőkét. emel a Török Rt., 10 millióról — 30-ra. Az uj rész
vényeket 1:2 arányban, adják ki, előnyös árfolyamon. — 
A FtVcforia bútor állandó fölmenő tendenciáját nem 
spekuláció, do erős kéz állandó vásárlása tartja. A piacra 
kerülő darabokat fölveszik, tekintet nélkül a tőzsde 
irányzatára. — Az ólomárugyár tőkeemelésével kapcso
latban 1:1 arányban olcsón fogja kiadni uj részvényeit.— 
A Lich(ig külföldi érdekeltség bevonásával készíti elő 
alaptőkeemclósét.

X Miért tin a Chinóin? A Chinoin e héten 
10.000 K-ról 14.000-ig emelkedett, állandóan vá
sárolták és a piac egyik legnagyobb tipje ma
radt, dacára annak, hogy semmi újabb transz
akció nem készül benne. A Reggel értesülése 
szerint a Chinoin egyre fokozódó szilárdulásá- 
nak oka az, hogy a gyárnál folyamatban van
nak azok a termelési föJfokozások, amelyeket 
a vezetőség akkor vett tervbe, amikor éppen 
a nagy terjeszkedés előmozdítása véget! Krausz 
Simon megvált a többségtől és azt a Hungária 
konszern kezébe juttatta. A Hungária biztosit ja 
ugyanis első kézből azokat a nyersanyagokat, 
amelyeknek földolgozása a Chinoinra óriási 
hasznot, hozó fejlődést, jelent. A Chinoin e 
nyersanyagokkal ellátva a magyar gyógy
szeripart teljesen függetlenítheti a külföldtől 
és ennek a jelentős közgazdasági eredmény
nek első jelei rövid időn belül megáll api thntók. 
Az a körülmény, hogy a Magyar Bank érde
keltsége is benn maradt a Chinoinban, való
színűvé teszi, hogy a. két erős csoport egy ha
talmas vegyipari koncénf rációnak válhatik 
középpontjává.

A Scbv.Jler — világtrösztbc kapcsolódik. Napok óta 
fontos tárgyalások foiyunk a Leszámít olóbankban egy 
angol francia nagyiparos csoport képviselőivel, a Schuller 
József Ili. acél irótoll- és tollszdrgydr ügyében. Nem 
egyszerű részvényátvételről van szó, hanem arról, bogy 
a Schuller bekapcsolódjék az acélMlgyárak irildgt rüszt
jébe, ami biztosítaná az üzem devlzaellátásdt és anyag
beszerzését, A tárgyalások befejezés előtt, (fiinak és igy 
valószínű, hogy ősztől már e legnagyobb világcégek a 
kolóniákra és a Balkánra a Sehullerbeu gyártott iró- 
tollakat fognak exportálni.

X A Bauxit Svájcban. A Reggel értesülése 
szerint a Bauxit srájcerihálása befejezett tény. 
Minden valószínűség szerint egy magyar rész
vénynek inegfelolöleg 20 svájci frankos rész
vény fog adódni. A Bauxit-távsaság szigorúan 
tartja megát ahhoz az elvéhez, hogy Svájcban 
a névértéknek értéken alul kell lenni. Éppen a 
Idanum sváicerizálása az iskolapéldája annak, 
hogyan bosszulja meg magát egy olyan „sváj- 
cerizálás", amelyben a papirt háromszor any- 
nyira taksálják, mint amennyit megér. A Lig- 
num, dacára, hogy a. Hitelbank patronizalja, 
dacára, hogy svájcerizálva van. a fapiac leg
árvábban, legrosszabbul fekvő papirosa, ame
lyet eddigelé semmiféle hossz nem tudott életre 
kelteni. Ezzel szemben a Nasici és az Ofa és 
most a. Bauxit is. amelyek svájci frankban 
fizetik osztalékaikat, a piac legkedveltebb 
legkomolyabb értékei közül valók.

X A „Forrta" titka. A fapiacnak egyik rejtélye a 
Forcsta, amelyben hónapok óta készül valami, hol szilár
dul. hol stagnál, hol cllnnyhul céltudatos kezek munkájára. 
Most a Forcsta újra erősen szilárdulni látszik, c héten 
lO^-kal Javította meg árfolyamát. Az emelkedés titka ez: 
Mikes Ármin gróf megvette a cc-ch kormánytól a szlovén- 
szkói állami erdőségek egy részét és Móramarosban is je
lentékeny erdőterületeket. Ezzel szemben a cseh kormány
nak nagyobb c’ollárkölcaön közvetítését vállalta. Az erdő- 
üzletbe in amerikaiakat vont be. Tudvalevő ugyanis, hogy 
Amerika is kezd faéhes lenni, miután faexportjá.nak fő
pontjai Finnországban, Skandináviában és Japánban a 
tengertől eltávolodtak és igy Küzép-Európa versenyké
pessé lett.. Anglia is érdeklődik fa iránt. Egy óriási fa- 
kensserv van kialakulóban, amely attól a föltételtől feszi 
függővé megalakulását, lia dominálni tudja a piacot. 
Számba Jöhetnek: a lengyelországi erdők, a romániai ,.Fo- 
rosta" és a G'öiz, n boszniai Stcinbeis-féjo nagyüzemek, 
Miután a dollár a lírával szemben is nemcsvalutánnk szá
mit. a Comtncreinlo Italinna jó kurzuson nagyobb pokol
tol akar elhelyezni az amerikaiaknak. Az elmúlt héfen 
egy nagy magyar bank utján Bloncard cl Comp. na
gyabb pozícióin' veit föl. a ,,Forcstá“-búl...

X Mi van a Karton körül? Az elmúlt, tőzsdei 
héten az ipari papírok piacán a legnagyobb 
árugrások egyikél a Kartonnyomó Rt. részvé
nye értő cl. \ Karton tudvalévőén körülbelül 
itarom hónapig nagyon lanyhán feküdt és 
egész. 27.0CO koronáig esett vissza. Ezen n héten 
azonban közeli alaptőkeemelés hírére egész 
jfi.óflO koronáig szökött föl. A Karton, amint 
A Reggel értesült, ma tartja mérlegmegálla- 
pitó igazgatósági ülését. Ezen fogja elhatá

rozni. hogy a tavalyi G0 koronás osztalékkal 
szemben az idén 480 korona osztalékot fizet. 
A mérlegmegállapitó ülés után fog határozni 
az igazgatóság az alaptőkeemelés ügyében is. 
Az eddigi 200 korona névértékű részvényeket 
1000 koronára bélyeg zik föl s az alaptőkét 
30 millió koronáról 150 millióra emelik föl. 
Tőzsdei hírek szerint 1:1 arányban adják ki az 
uj részvényeket. A Karton előnyös tőkeeme
lése után A Reggel értesülése szerint a 
Pamuté következik, hasonló módon, ingyen, 
vagy nagyon olcsó uj részvények kibocsátá
sával.

X Rcx Lloyd és társai A tőzsde kibontakozása nem 
fart lépést a gazdasági helyzettel. Az egyre fokozódó 
drágaság messze elhagyta a piac elsőrangú értékeit. 
Ennek egyik főoka az, hogy az ország közönsége nem 
tudja fölvenni' a piacra zúduló részvény tömegeket, mi
után a külföld vásárlásait n Devizaközpont megbénította 
és a tőzsde a határokon túlról alig szívhat föl tőkéket. 
A tőzsdetanács nem szolgál közgazdasági érdekeket. 
amikor bizonyos apátiával újabb és újabb részvénybeve
zetésekre ad. engedélyt. Az elmúlt két hónapban egész 
soreg olyan részvényt vezettek be, amelyek elutasítása 
sem a tőzsde tekintélyét, som a magyar közgazdaság 
nagy érdekeit nem kisebbítette volna. Ellenkezően. Nagy 
aplombhal történt bevezetések után, amelyekbo belesodor
ták a közönséget a legmagasabb kurzuson, áz egekig 
magasztalt és harsányan harsonázott részvény lezuhant 
persze és a közönség majd május negyvenben látja újra 
a kurzusát. Amikor a legfinomabb papírok, kitűnő 'bél
értékű részvények elhagyottan fekszenek a piacon, mert 
a tőzsdei megpróbáltálásokon elvérzett a középosztály, 
sőt n tőkések jelentékeny része, akkor igazán nincs szük
ség a Rcx Lloyd és társaira. Nem engedhetjük meg azt 
a luxust magunknak, hogy amikor a legtáplálóbb húsokat 
sem tudja a piac megemészteni, holmi szardellákkal töm
jük teli...

X A Hazai Bank rendkívüli közgyűlése elhatározta 
125.000 db 2000 K névértékű uj részvény kibocsátása és a 
forgalomban levő 221.000 db részvény névértékének 1000 
Iv-ról 2000 K-ra való fölemelése utján a társaság alaptőké
jének 700 millióra való emelését. Minden két darab régi 
részvényra egy uj vehető át. 7000 K-ért junius 2-ig be
zárólag az intézet pénztáránál.

X Flnomposztógyár Kopetzky és Fiai Rt. cég alatt 
külföldi érdekelt:,ég részvételével 1.770.000 svájci frank 
tőke alapul vételével uj vállalat alakult a Kopetzky és 
Fiai Rt. reichcnhcrgi posztógyárak termékeinek Magyar
országon való előállítására. A részvény névértéke 1000 
korona. A részvény társaság újpesti 10.000 négyzetöl raját 
telkén a szükséges gyári épületekkel rendelkezik, továbbá 
teljes berendezéssel fonoda, gyapjumosó, festődé és 
anpretura részére. A szövőgyár több mint száz szövőszék 
teljesítményét szolgáltatja és főleg finom férfi és női 
ruhaszöveteket, fog gyártani. Az igazgatóság elnöke Hu
szár Károly volt miniszterelnök, alelnöke Kopetzky Félix 
Reiclicnborg. Pénztárhelys Strasser és Társa (Budapest, 
V, Nádor-utca 11), Wien: Renngasse 12, Berlin: ain 
Kupfergraben 4.

X A M&gy. Klr. Folyam- és Tengerhajózást Rt. május 
26-iki közgyűlése a társaság 200 K n. é. részvényeinek 
1000 K-ra való fölülbélyegzését. 294.000 darab 1000 K n. ó. 
uj részvényeknek kibocsátását és ezeknek darabonként 
2000 K vételár mellett 1:1 arányban a részvényeseknek 
való fölajánlását határozta cl. Az elővételi jog május 
28-tól junius 7-ig gyakorolható.

X Első Magyar Gyapjumosó és Bizományt Rt. elhatá
rozta, hogy a társaság jelenlegi 50.000.000 K alaptőkéiét 
200.000.000 K-re emeli föl oly módon, hogy a jelenleg for
galomban levő 125.000 darab 4()0 K n. é. részvény a tarta
lékalapból darabonként 1000 K-ra bélyegeztetik föl. Kibo- 
csájtatik 75.000 db uj 1000 I< névértékű részvény, amelyek 
teljes egészükben a régi részvényeseknek ajúnltatnak föl 
a következő föltételek mellett: 1. Minden 5 db régi rész
vény alapján 3 db uj részvény vehető át. 2. Az átvételi 
Ár darabonként 4500 K. 3. Az elővételi jog junius 4-ig be
zárólag gyakorolható a társaság pénztáránál, Budapest,, 
V. Kárpát-utca 9.
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— Miért utazott Mikes püspök rÖDÜlőgépen 
Rómába? Élénk föltünést keltett körülbelül 
két héttel ezelőtt Mikes János püspök röpülő
gépen való utazása Rómába. A Reggel értesü
lése szerint Mikes püspök azért utazott röpü- 
lőgépen. werí meg akarta előzni Bethlen mi
niszterelnököt. Rómában. Tájékoztatni kívánta 
a pápát a magyarországi katolikusok kivánsá- 
gairól, eg*yes sérelmekről és. a katolikus auto
nómia ügyének mai helyzetéről. Mikes püspök 
egyben föltárta a pápa előtt, hogy a magyar
országi klérus jelöltje a kalocsai érsekségre 
Roth Nándor veszprémi megyés püspök és 
nem Vass János népjóléti miniszter. A pápa 
tehát, amikor Bethlen miniszterelnök Rómába 
érkezett, már értesülve volt a magyarországi 
katolikus egyház kívánságairól. Bethlen ró
mai tárgyalásai folyamán szóba kerültek ter
mészetesen mindezek a kérdések, azonkívül 
még a katolikus hierarchia kérdése is. A pápa 
közölte a miniszterelnökkel azoknak az egy- 
házjogi tárgyalásoknak eredményeit is, ame
lyeket Mikes János püspökkel folytatott, a 
Habsburgokkal kötött konkordátum kérdését 
illetően.

— A Tlsza-gyllkosságl pör táblai főtárgyalóba, Mához 
három hétre, junius lS-áu kezdődik a budaimsti Ítélőtáblán 
n Tlsza-féle fiyilkossági bilnpör tSllebbviteli főtárgyaidba. 
Ezen monstruózus biiupör büntető törvényszéki főtárgyalóra 
1921 április 12-ikón kezdődött és október 5-lkón tartott ité- 
l&lb.irdetéssol fejeződött be. A táblai főtárgyalna termé
szetesen már nem lesz ilyen hcsszadelmae, hisz az idők 
folyamán a benne szereplő vádlottak száma kettőre apadt 
le. Az egyik Fényes TAszló, akit az elsöbirósáp a vdd és 
következményeinek terhe, alól fölmentett, a másik pedig 
Gaerlner Marcell, akit 14 évi /egyházra Ítéltek. Ez a Gart- 
ner tulajdonkénen az egyetlen elitéit vádlottja az ügynek, 
mert n másik, a halálraítélt Kéri Pál író, időközben a 
kicserélési akció révén Oroszországba került és most Becs
ben él. A kijíi.lyi tábla hónapokkal ezelőtt szükségesnek 
találta, hogy Gaerlner Marcell elmeállapotát újra meg* 
vizsgáltassa. Az orvosszakértők elkészültek véleményük
kel, umely most is úgy hangzik, mint korábban: Gaertner 
ideges, ingerlékeny ember, de elmezavarban nem szenved. 
J)r. Degró Miklós, az ítélőtábla alolnökc elnököl majd a 
föjlebbvitcli főtárgyoláson, az előadói tisztet pedig dr. 
Kendy Elemér triblabiró tölti l>e. Gncrtnor Marcell most 
kérte fül védőjéül dr. Gól Jenő ügyvédet. Az ügyész és 
a védők állal bejelentett több száz semmiségi ok közül sok 
elesik, de a föUebbezéei főtárgyalás még igy is eltart leg
alább két hétig.

— Eötvös Leránt emlékezete. A 
i Péter Tudományegyetem bölcsészeti
Eötvös Lován tnak, a r ”
zetóre vasárnap ■délelőtt a 
aulájában 
József prelátus, 
beszédében v 
ját. Bes v, . . .
tudós arcképéi., i'túna Klebelsberg gróf kul
tuszminiszter emlékezett meg Eötvös jelentő
ségéről. .de e&fő tanár volt ő — mondotta —, 
aki egyirtial a tudományos kutatásnak is élt. 
Napjaink kulturális haladása megköveteli, 
hogy az egyetem ne csak a tanításnak, hanem, 
a tudományos kutatásnak is színhelye legyen. 
Anyagi viszonyaink ezt jelenleg megnehezítik 
és mecénások csak kis számban vannak. Be- 
je’entette, hogy a kultuszkormány 12.000.000 ko
ronát bocsát a bölcsészeti kar rendelkezésére 
a szakköryvíárak és gyűjtemények kiegészíté
sére; Tangl Károly, Eötvös Lóránt utódja a 
fizikai tanszéken, felolvasás keretében behatóan 
ismertette a nagy tudós által elért tudományos 
eredményeket.

Pázmány 
kara báró 

nagy fizikusnak emlékc- 
Központi Egyetem 

ünnepséget rendezett. Siegescu 
s, bölcsészetiani dékán ünnepi 

ázoita Eötvös Lóránt báró pályá
idé kapcsán leleplezték az elhunyt

— A fővárosi alkalmazottad békepnrliüsban követelik 
alapsáraadúsúgciiíat. Vasárneu délelőtt Váll órakor tar
totta a fővárosi alkalmazottak nemzeti szövetsége köz- 
gyülfsót az Újvárosháza dísztermében. A nagygyűlést 
Wtirm Elemér árvaszéki elnök, a szövetség ügyvezető 
elnöke nyitotta meg. Vázolta a fővárosi tisztviselők szo
morú helyzetet ós rámutatott azokra a nyomorúságos Alla- 
notokra. amelyek közölt a tisztviselők nin sínylődnek. 
CTtána B eó JvscHn főtitkár határozati javaslatot terjesz
tett a nagygyűlés elé. amely szerint határozza cl a köz
gyűlés. hogy a szabályrendeletbe:’. meg állapi tolt alap- 
járavdé •ógokat béke.paritdsban követeti, mert az ali'al- 
nm.'.ott,'ikrek ebhez joguk van. Arról lehet szó, hogy ez 
ne i gj'szr-rre, hanem fokozatoson következzék be. A botá
rozó ’ jfivaslrlat a közgyűlés elfogadta. Bosányi Havas 
llesö újabb határozati javaslatot nyújtott be, amelyben 
a bél '.beli fizetések 100%-os emelését indítványozta. Ezt 
a határozati javaslatot szintén elfogadták.

— Huszt tér leány zarándoklata a Margit- 
szigetre. Vasárnap délelőtt 20.000 leány zarán
dokolt Árpúdhúzi Boldog Margit tiszteletére a 
margitszigeti kolostor romjaihoz. A fehéri’uhá- 
b;ni öltözött leányok a Szent István Bazilika 
elölt gyülekeztek és onnan hatalmas menetben 
vonulták a Vilmos esés zár-utón és Lipót- 
köruíon át a szigetre. A kápolnánál P. Bangha 
Béla. S. J. méltatta az országos Jcúnyzarándok- 
lások jelentőségét és Arpádhúzt Boldog Margit 
alakját, akinek minden magyar leány példa
képéül kell szolgálnia.

I
Igyon

0 r* János
tcrmiizotes ktiardvlist.

Wzsohfí W/wios
nyilatkozik Bethlen útjáról, a jóvátételről, Olaszország barát

ságáról, a kisántántról és a belpolitikai irányváltozásról
(A Heggel tudósítójától.) A miniszterelnök hazaérkezése | — Tllduunk kell tehát, hogy kisántánt ül

és a jóvátételi bizottság döntése után a közvélemény az I lámát in COncretO milyen kifogást emeltek 
oiionzéki vezérpoiitíkusok fölfogására kiváncsi. Ezért föl- I Magyarország ellen. Arról volna-e szó, hogy 
kerestek Vázsonyi Vilmost, aki az aktuális politikai kér- egyszerűen a POSSZ lelkiismeret dolgozik ben- 
désokről a következőkben nyilatkozott A Reggel számára: p-Qk megfekszi .gyomrukat a zsákmány, amc-

Azt hiszem, példátlan politikai jelenség, hogy 
amíg a miniszterelnök külföldön volt, egyetlen 
magyar párt, egyetlen tényező sem zavarta 
munkáját. Bár senki sem mondhatja a minisz
terelnökről, hogy kíméletes, avagy méltányos 
ellenfél, megkapott minden kíméletet és min
den méltányosságot, mert hiszen az egász or
szág ügyét és érdekét kellett képviselnie. Nincs 
tehát most viszont senki sem, aki kárörömmel 
állapítaná meg, hogy a külsőségekben fényes 
és zajos külföldi ut eredménye csöndes kudarc.

— A jóvátételi bizottság határozata tulajdou- 
képen annyit jelent, hogy

most már aktuálissá válik a jóvátétel 
kérdése

és le kell számolnunk következményeivel.
— A kormány kötelessége már most, hogy 

levetvén ünnepi köntösét, őszintén tárja föl az 
ország helyzetét, kötelessége kideríteni, mik 
voltak a kudarc valódi okai, mert csak ezek 
ismerete mellett találhatjuk meg a jövendő si
kerének útját.. A kormány bizonyos előzetes 
lépésekkel, különösen Olaszországban igyeke
zett kedvező hangulatot teremteni, sőt a déli
vasúti római egyezménnyel nagyon csinos elő
leget fizetett rá az ingatag olasz barátságra.

— A jóvátételi bizottság kegyesen megen
gedi, hogy a zálogjogok fölfiiggesztése mellett 
Magyarország kölcsönt, vehessen föl és abból 
esetről-esetre a jóvátételt, fizethesse. Tudni 
kell, hogy a magyar jóvátételnél legnagyobb 
részben Olaszország van érdekelve, amely 
óriási magyarbarátsága mellett nagyon köny- 
nyen segíthetne rajtunk, de eddig barátságát 
főleg a dclivasuti római egyezmény előnyeinek 
besöprésénél tanúsította. Olaszország mellett 
Románia és Jugoszlávia a főérdekeltek a jóvá
tétel kérdésében, mert Csehszlovákia, legföljebb 
politikailag érdekelt. Köztudomású, hogy 
Olaszországot Romániához régi szálak fűzik s 
nem valószínű, hogy Romániát a mi kedvün
kért föladná. Köztudomású az is, hogy Fran
ciaország Csehországot, és Jugoszláviát, előbbre 
tartja, mint minket. Ezek megadott tények.

— A franciák 5 évi fogságra Ítélték Schön 
essen?. tartományi tanácsost. Werdenből jelen
tik: A 77. hadosztály hadbírósága, tegnap este 
5 éri fogságra és 10 millió márka pénzbünte
tésre Ítélte Schön dr. essen! tartományi taná
csost, aki Degoutle tábornokhoz intézett éles
hangú tiltakozásában a Kettwig városra al
kalmazott szankciók ellen kikelt.

— A „Kassal Napló'* főszerkesztőjének kiutasítása. Első
nek jelentette A Reggel, hogy a csehszlovák kormány <lr. 
Szepesit Miksát, a „Kassai Napló** főszerkesztőjét mint 
„idegen ál lampe Ígért** kiutasította a köztársaság területé
ről. Mint értesülünk, a liberális érzelmű polgárság nyo
matékos kérelmére A kiutasítást visszavonták ós megen
gedték Szepcssinck, hogy tovább is Kassán tartózkodjék. 
Minthogy azonban legalább is vitásnak látják állampol
gári hovatartozását, egyelőre nem szabad megneveznie ma
gát a „Kossal Napió** főezarkesztőjo gyanánt. A fölvidéki 
magyarság nagy orgánumát most egyedül Dzurdnyl László 
jegyzi mint főidőn szerkesztő.

— Laufer Ferenc üvegnagykereskedő leányát, Margltot, 
eljegyezte Sándor László mérnök. Vilmát Ilerczeg Béla, 
a Belvárosi Takarék pénztár Rt. főtjsztviselője és Csíkit 
Hinknlkl János, a Magyar Jolzáloghi lóiban k főUsztvisc- 
lője. (Minden külön értesítés helyett.)

— Munkaközvetítés a Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Országos Szövetségénél. A magyar főiskolai 
ifjúság nyomorán kíván segíteni a MEFHOSz, amikor 
munkaközvetítőt állít föl, hogy álláshoz juttassa a nél
külöző faiskolai hallgatókat. Jelenleg 150 körül van azok
nak a jelentkező egyetemi hallgatóknak a száma, nkik 
munkát kérnek, nagyrészük bármilyen munkát vállnl. A 
MEFHOSz munkaügyi hivatala Üllői-ut 4, I. 8 alatt mű
ködik.

— No bántad a kurzust! Fröhlich Rezső, n hírlapter
jesztő munkások szakszervezetének titkára, 1920 fobruár 
18-án gyűlésre hívta egybo szaktémáit ogy Stáhly-utcni. 
vendéglőbe. A gyilléscu Fröhlich szónokolt s bcxzódébcv 
ólesóH kikelt a kurzus ellen, amely, szerinte, nem a/1 a 
munkásoknak kenyeret, sőt. megnehezíti megélhetésüket. 
Az ügyészség keresztény folclteze.t elleni izgatás címén 
nörbofogta Fröhlie.het, okit dr. Se.xztók törvényszéki biró 
tanácsa ma öthónapi /nfihózra ítélt.

— Ha használt vászoncipőjét vadonatújjá 
akarja tenni, használjon World- 
cipÖtisztl tót, amely egy pere, alatt 
vadonatújjá varázsolja. Mindenütt 
kaphat ó.

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

Orvosi kozmetikai és fogorvosi intézet, Riikóezl-ní 14, 
TI. 3. Tel.: J. 139—85. Vozctő főorvos: Dr. Proppcr Ödön. 
Rzópsoghlbák eltávolítása. Bőrgyógyászat i kozmotilcn. 
Fónykozolósek. Specifikus eljárások. Fogserazabálvozás. 
Tormóazcthü íaiifogak. Hittak, koronák, tömések. Minden- 
nornü fogorvosi munkák.

lyet tőlünk elragadtak, vagy pedig pozitív for
mában emeltek kifogásokat, amelyeknek eltá- 
voztatására esetleg mód van. Arra a büszke 
álláspontra, hogy ezzel nem törődünk, a kor
mány nem helyezkedhet, mert ezzel lekésett. 
A királykérdésben nagyon is kiváncsi volt a 
kisántánt óhajaira és azok szerint cselekedett. 
Igaz, ez az álláspont nem került nagy szív
fájdalmába, mert megfelelt céljainak, az ural
mon lévő rendszer .változatlan föntartásának. 
Az a kérdés már most, leszerelhető-e. az elle
nünk folyó gyűlölködő hadiárai valamely más 
áldozattal,

amely esetleg csak a kormányra nézve sú
lyos, de a nemzetet hidegen hagyja.

Éu a magam részéről a, nemzeti szuverenitás 
álláspontján voltam a király kérdésben és va
gyok a többi kérdésben is. Egy azonban a kor
mány minden fölvilágositása nélkül is bizo
nyosnak látszik s ez az, hogy a kurzus nincs 
hasznunkra sem kifelé, sem idehaza.

A külföldön csak a demokratikus tényezők
nél találhatnánk igazi támasztékot.

Ezt a tömegerőt, amely nem szalonokban és 
ünnepi banketteken nyilvánul meg, ragjuk el 
magunktól a reakciós politika folytatásával, fos 
ha nem küzdhetjiik le a környező államok gyű
lölködő aknamunkáját, akkor idehaza összetar
tásra, békés munkára, egybeforrasztó, egyenlő 
jogra van szükségünk, hogy egyesült erővel áll
hassuk a balsors rohamát. Sajnos, ez a tisztán
látás a miniszterelnöktől, akit, rajongó fő
tanácsosok, újszülött méltóságotok gyógyít
hatatlan megrögzött, seggei a szabadelvűsé" 
szemefényének tekintenek, nem nagyon remél
hető. Hiszen Bethlen István Parisból haza
térve, még a mozgó vonaton első föladatának 
tekintette annak kijelentését, hogy Magyar
ország „életér d ekeit áldozná föl a numerus 
clausus <J törlésével". Elképedve olvastam e 
nagyszerű kijelentést, és kedvem lett volna jó
ízűen nevetni, ha a dolog nem volna oly vég
telenül szomorú...

Poincaré fényűzéssel 
vádolja Németországot 

Pár is, május 27.
(Havas.) A francia-belga társaság lakomáján 

Poinearé miniszterelnök pohárköszöntőjében 
ismételten fölhívta a figyelmei, arra, hogy Né- 
metor.yJig, amely a. háború alatt nem szenve
dett kárt, a, pénzt fölösleges munkákra és fény
űzési célokra pazarolja. Franciaország és Bel
gium, katonái és mérnökei a. Ruhr-vidékről. 
csak abban a mértékben vonulnak vissza, ami
lyen mértékben Németország fizetési kötele
zettségeit teljesiti.

— A belgák és a franciák — igy fejezte he 
szavait Poinearé — bizalommal és hidegvérrel 
várnak. Zálogok vannak kezünkben. Most adó
sunkon áll, hogy ajánlatokat legyen nekünk és 
szavát tartsa xneg.

Á
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Ml LESZ A TŐZSOÉH?
— május 27.

(A Reggel munkatársától.) K tőzsdei helyzet 
amint azt múlt heti beszámolónkban íregmona 
tűk, csakugyan lényegesen javult s hahár azok 
a hatalmas erftpciók néni következtek is he, 
amelyekre a nem eléggé informált nagy publi
kum számított, mégis lényegesebb árjavuláso
kat tudunk a hét végén följegyezni. A minisz
terelnök külföldi utjának eredményeit a tőzsde 
nem tudta kellőképen értékelni, vagy jobban 
mondva nem volt tisztában a jóvá teleli bizott
ság határozatának értelmével. Az első pillanat
ban inkább a kommünikékhez kiadott magya
rázatok hatáaa alatt állott s a kedvezőbb meg
ítélés felé hajlott, míg a tőzsdei hét, végén le
vonta, a reális következtetéseket. Ámbár a jóvá- 
tételi bizottság döntése természetesen erősen, 
foglalkoztatta a tőzsdét, mégis meg kell álla
pítani, hogy a piacra a. kérdés nem volt túl
ságosan befolyással, mert egyelőre az a nézet 
vált uralkodóvá, hogy- ezek a kérdések nem te
kinthetők befejezetteknek, az ügy folyamatban 
van s a dolgok kiéréséhez még hosszú időre, 
van szükség. Ilyenformán a tőzsde az üzletet 
irányító tényezők sorából egyelőre kikapcsolta 
ezeket a kérdéseket ás mindössze azokkal a 
momentumokkal számolt, amelyek hetek óla 
dirigálják a piacot s amelyeket e helyen több- 
izben kifejtettünk és megmagyaráztunk, K 
tőzsdén tehát, a következő szituáció van:

a koronaromlás folytán árfolyamainkat ala
csonyaknak kell tartani s ennek következ
tében szinte érthetetlen, hogy még mindig 
nem jutottunk el egy hatalmas arányú ár

fejlődéshez.
Tla a tőzsdét technikai okok, mindenféle re
form tér vezge lések nem tartanák nyugtalanság
ban és bizonytalanságban. ?/</.?/ ennefc a folya
matnak föltétlenül meg kellene indulnia. De 
azok a körök, amelyek, úgy látszik, a végsőkig 
akarják feszíteni a húrt és végsőkig az idege
ket, ma sem nyughatnak még s ha a kétes ügy
nöki rendszerrel megbuktak, most a giró utján 
oka rják re fór mszen vedéig ükét ki elég > I e n i.

Röviden összefoglalva a. hét eseményeit s 
egyúttal levonva belőle a jövőre való következ
tetéseket, ezt kell megállapítanunk:

a gazdasági okok egytől egyig erős hausse* 
mozgalom mellett szólnak,

ellenben a tőzsde vezető embereinek technikai 
mesterkedései ezt az irányzatot állandóan kon- 
frakarirozzák. Minden attól fiig'0. hogy mi 
erősebb a budapesti tőzsdén: a gazdasági okok 
halalma vagy bizonyos körök erőszakoskodása.

*

Reméljük, hogy nem fog sikerülni egészen 
feje tetejére állítani a helyzetet s hogy a tőzsde 
természetes törvényei lesznek a győztesek. Az 
elmúlt hél eseményei a gazdasági erők fölénye 
mellett szólnak. Ha így folytatódik, akkor 
előhh-ntóbb ú: pedig

rövidesen nagy arányú üzletnek kell kifej
lődnie

annak ellenére, hogy a Giró vezetősége már 
előre, azzal fenyegetődzik, hogy nagy üzletnél 
kénytelen lesz a tőzsdenapok számát leszorí
tani. Ha az üzlet megindul, akkor elsősorban a

fapiacon,
a malomértékek és bányaértékek piacán várunk 
nagy emelkedéseket. A biztosítási értékek, a 
tőzsde e legelhanyagoltabb papírja, a válság 
megszűnte esetén nagyon nagy esélyekkel in
dulnak. A tőzsde különösen favorizált papírjai
ról alább, a Közgazdasági Hírek közölt szólunk. 
A helyzet — ismételjük — egészen bizonytalan 
s szívesen valljuk be, hogy sohasem voltunk 
nehezebb helyzetben prognózisunk fölállítása
kor, mint, most.

tX Becsben olcsó a pénz és barátságos a 
piac hangulata. A Reggel bécsi tudósitója je
lenti: A szombat esti és vasárnapi magánfor
galomban nagyon barátságos a piac, hangu
lata. Szokatlanul nagy az érdeklődés korlát- 
papírok iránt; különösen fa- és elektromos 
értékeket keresnek. angol és svájci ke
zek megbízásából. Berlin pelróleum papírok 
iránt érdeklődik. Pénzt olcsón és I -z 
ven kínálnak. Külföldiek, tekintettel a stabil 
osztrák valutára, szívesen tartanak nagy té
telekben osztrák pénzt és nem gátolja őket a. 
Hevizaküzpont abban, hogy e milliárd<»kat a 
tőzsdére vihessék. A tőzsde szilárd alaphangu- 
l'da közeli hosszt sej tett.

Közgazdasági hírek. A tőzsdén míg n teljesen ki nem 
alnknlt irányzat miatt nem tapasztalható céltudatos 
tóndcncinjáték, inkább fipekcf vesz úgy er spekuláció, 
mint n közönsep. A tőzsde a következő papírokban látja 
p hót favorit jnit: X'asicl. Chinoin, Karton. Pamut. Juta, 

i, lloni, ofn. Ha cl fa, Hungária műtrágya, Szikra, 
^agybátonyi, Hungária malom, Püspöki bor pince, Kicin 

fia, Viktória bútor, ?eta ,, C'ípdlfalvai, Rauxit, Angol- 
Magyar ltunk, Iparbank és Olasz- Magyar Hank. —• A 

Fournir-txúi, amely a Kereskedőim! Bank érdekkörébe 
tartozik, több mint másfélhónapos tárgyalások után a 
örödl-csoport és a Lloyd • Bank érdekeltséget vállalt. — 
JVeisz Fiilöp, a Kereskedelmi Bank vezérigazgatója, 
Karlsbadha utazott és június 16-án érkezik vissza Buda
pestre. — A Magyar Acél alaptőkét emel. öt. régire 2 újat 
adnak 3000 K-ért — A Hungárla-malom is transzakciót 
készít elő. A 200 K névértékű részvényeket 1000 K-ra bé
lyegzik föl, az uj részvényeket 2000 és 3000 K közötti áron 
ajánlják föl. — A Spodium körül olyan transznkclókat 
terveznek, amelyek újra vezető papírrá tehetik. — Az 
elhanyagolt Török-részvény (Török József gyógyszertári 
rt.) az elmúlt héten 75%-kal javította meg árfolyamát, 
most 8000 koronán áll. Junius első hetében ugyanis alap
tőkét emel a Török Rt., 10 millióról — 50-ra. Az uj rész
vényeket 1:2 arányban adják ki, előnyös árfolyamon. — 
A Viktória bútor állandó fölmenő tendenciáját nem 
spekuláció, de erős kéz állandó vásárlása tartja. A piacra 
kerülő darabokat fölveszik, tekintet nélkül a tőzsde 
irányzatára. — Az ólomdrugyár tőkeemelésével kapcso
latban 1:1 arányban, olcsón fogja kiadni uj részvényeit. — 
A Lichtig külföldi érdekeltség bevonásával készíti elő 
alaptőkeemelésót.

X Miért tin a Chinoin? A Chinoin c héten 
10.000 K-ról 14.000-ig emelkedett, állandóan vá
sárolták és a piac egyik legnagyobb tipje ma
radt, dacára annak, hogy semmi újabb transz
akció nem készül benne. A Reggel értesülése 
szerint a Chinoin egyre fokozódó szilárdulásá- 
nak oka az, hogy a gyárnál folyamatban van
nak azok a termelési föl fokozások, amelyeket 
a vezetőség akkor vett tervbe, amikor éppen 
a nagy terjeszkedés előmozdítása végett Krausz 
Simon megvált a többségtől és azt a Hungária 
konszern kezébe juttatta. A Hungária biztosítja 
ugyanis első kézből azokat a nyersanyagokat, 
amelyeknek földolgozása a Chinoinra óriási 
hasznot, hozó fejlődést jelent. A Chinoin e 
nyersanyagokkal ellátva a magyar gyógy
szeripart teljesen függetlenítheti a külföldtől 
és ennek a jelentős közgazdasági eredmény
nek első jelei rövid időn belül megállapíthatók. 
Az a körülmény, hogy a Magyar Bank érde
keltsége is benn maradt a Chinoinban, való
színűvé teszi, hogy a. két erős csoport, egy ha
talmas vegyipari koncentrációnak válhatik 
középpontjává.

A A SchvJlcr — világtrösztbc kapcsolódik. Napok óta 
fontos tárgyalások folynak a Lcszamjtolóbankban egy 
angol francia nagyiparos csoport képviselőivel, a Schúllcr 
József Ili. acél Íródott- és tollszdrgydr iigyébou. Nem 
egyszerit részvényátvételről van szó, hanem arról, hogy 
a Schúllcr bekapcsolódjék, az acélfollgyárak vildgtröszt- 
jébe, ami biztosítaná az üzem dcvizaelldtását és anyag
beszerzését, A tárgyalások befejezés előtt állnak és igy 
valószínű, hogy ősztől már e legnagyobb világcégek a 
kolóniákra és a Balkánra a Sehnllerbeu gyártott iró- 
tollakat fognak exportálni.

X A B-inxit Svájcban. A Reggel értesülése 
szerint a Rauxit svájcerizálása befejezett tény. 
Minden valószínűség szerint egy magyar rész
vénynek megfclelőlcg 20 svájci frankos rész
vény fog adódni. A Bauxit-társaság szigorúan 
tartja megát ahhoz az elvéhez, hogy Svájcban 
n névértéknek érteken alul kell lenni. Éppen a 
TAgnum svájcerizálása az iskolapéldája annak, 
hogyan bosszulja meg magát egy olyan „sváj- 
cerizálás“, amelyben a papirt háromszor any- 
uyira taksálják, mint amennyit megér. A Lig- 
nurn, dacára, hogy a Hitelbank patronizálja, 
dacára, hogy svájcerizálva van, a fapiac leg
árvábban, legrosszabbul fekvő papirosa, ame
lyet eddi ereié semmiféle hossz nem tudott életre 
kelteni. Ezzel szemben a Nasici és az Ofa és 
most a. Rauxit is, amelyek svájci frankban 
fizetik osztalékaikat, a piac legkedveltebb 
legkomolyabb értékei közül valók.

X A „Forcrla“ titka. A fapiacnak egyik rejtélye a 
Forcsta, amelyben hónapok óta készül valami, hol szilár
dul. hol stagnál. hol ollnnyhttl céltudatos kezek munkájára. 
Mo<.t a Forcsla újra erősen szilárdulni látszik, c héten 
10%‘kal Jarildta meg árfolyamát. Az emelkedő® titka ez: 
Mikes Ármin gróf megvette a cseh kormánytól a szlovén- 
szkói állami erdőségek egv részót és Máramnrosban is je
lentékeny erdőterületeket. Ezzel szentben n c«ch kormány
nak nagyobb dollárkölcsön közvetítőjét. vállalta. Az erdő- 
iizlotlm is amerikaiakat vont be. Tudvalevő ugyanis, hogy 
Amerika is kezd faéhcs lenni, miután faoxportjának fő- 
pontjai Finnországban, Skandináviában és Japánban a 
tengertől cl távolod lak és így Közép-Európa versenyké
pessé lett. Angiin is érdeklődik fa iránt. Egy óriási fa- 
kansicrn van kialakulóban, amely attól a föltételtől teszi 
függővé megalakulását, fm dominálni tudja a piacot, 
Száinhajöhetnek: a lengyelországi erdők, a romániai „Fo- 
rcstn" és n Göíz, a boszniai Stoinbcis-félo nagyüzemek, 
Miután a dollár n lírával szemben is ncmesvalutéimk szá
mit, a Commereialo Itnliana jó kurzuson nagyobb paket
tot akar elhelyezni az amerikaiaknak. Az elmúlt héten 
egy nagy magyar bank utján Rlancard cl Comp. na
gyabb poziciúka' vett föl. a „Foi cslá'’-ból...

X Mi van a Karton körül? Az elmúlt tőzsdei 
héten az ipari papírok piacán a legnagyobb 
árugrások egyikét a Kartonnyomó Rt. részvé
nyé érte cl. \ Karton tudvalevőén körülbelül 
három hónapig nagyon lanyhán feküdt és 
egész 27.000 koronáig esett vissza. Ezen n héten 
azonban közeli alaptőkeemelés hírére egész 
■16,000 boronáig szökött föl. A Karton, amint 
A Reggel értesült, ma tartja rnérlegmegálln- 
pitó igazgatósági ülését. Esen fogja elhatá

rozni, hogy a tavalyi 60 koronás osztalékkal 
szemben az idén 4S0 korona osztalékot fizet. 
A mérlegmegállapitó ülés után fog határozni 
az igazgatóság az alaptökeemelés ügyében is. 
Az eddigi 200 korona, névértékű részvényeket 
1000 koronára bélyegzik föl s az alaptőkét 
30 millió koronáról 150 millióra emelik föl. 
Tőzsdei hirek szerint 1:1 arányban adják ki az 
uj részvényeket. A Karton előnyös tőkeeme
lése után A Reggel értesülése szerint a 
Pamuté következik, hasonló módon, ingyen, 
vagy nagyon olcsó uj részvények kibocsátá
sával.

X Rcx Lloyd és társai A tőzsde kibontakozása nem 
fart lépést a gazdasági helyzettel. Az egyre fokozódó 
drágaság messze elhagyta a piac elsőrangú érbákoit. 
Ennek egyik főoka az, hogy az ország közönsége nem 
tudja fölvenni' a piacra zuduló részvénytömegeket, mi
után a külföld vásárlásait a Devizaközpont megbénította 
és a tőzsde a határokon túlról alig szívhat föl tőkéket. 
A tőzsdetanács nem szolgál közgazdasági érdekeket, 
amíA-or bizonyos apátiával újabb és újabb részvénybeve
zetésekre ad. engedélyt. Az elmúlt két hónapban egész 
sereg olyan részvényt vezettek bo, amelyek elutasítása 
sem a tőzsde tekintélyét, sóin a magyar közgazdaság 
nagy érdekeit nem kisebbítette volna. Ellenkezően. Nagy 
aplombbal történt bevezetések utón, amelyekbe belesodor
ták a közönséget a legmagasabb kurzuson, tíz egekig 
magasztalt és harsányan harsonázott részvény lezuhant 
persze és a közönség majd május negyvenben látja újra 
a kurzusát. Amikor a legfinomabb papírok, kitűnő bel- 
érfékii részvények elhagyottan fekszenek a piacon, mert 
a tőzsdei megpróbáltatásokon elvérzett a középosztály, 
sőt a tőkések jelentékeny része, akkor igazán nincs szük
ség a Rex Lloyd és társaira. Nem engedhetjük meg azt 
a luxust magunknak, hogy amikor a legtáplálóbb húsokat 
sem tudja a piac megemészteni, holmi szardellákkal töm
jük teli...

X A Hazai Bank rendkívüli közgyűlése elhatározta 
125.000 db 2000 K névértékű uj részvény kibocsátása és a 
forgalomban levő 225.000 db részvény névértékének 1000 
K-ról 200o K-ra való fölemelése utján a társaság alaptőké
jének 700 millióra való emelését. Minden két darab régi 
részvényra egy uj vehető át. 7000 K-ért junius 2-ig be
zárólag az intézet pénztáránál.

X Flnomposztógyár Kopetzky és Fial Rt. cég alatt 
külföldi érdekeltség részvételével 1.770.000 svájci frank 
tőke aiapul vételével uj vállalat alakult a Kopetzky és 
Fiai Rt. roichenbergi posztógyárak termékeinek Magyar
országon való előáíli'ására. A részvény névértéke 1000 
korona. A részvény társaság újpesti 10.000 négyzetöl raját 
telkén a szükségos gyári épületekkel rendelkezik, továbbá 
teljes berendezéssel fonoda, gyapjuniosó, festődé és 
appretura részére. A szövőgyár több mint száz szövőszék 
teljesítményét, szolgáltatja és főleg finom férfi, és női 
ruhaszöveteket, fog gyártani. Az igazgatóság elnöke Hu
szár Károly volt miniszterelnök, aíelnöke Kopetzky Félix 
Rciehenberg. pénztarhely; Strasser és Társa (Budapest, 
V, Nádor-utca 11), Wien: Rcnngasse 12, Boriin: am 
Kupfergrabon 4.

X A Magy. K!r. Folyam- és Tengerhajózást Rt. május 
20-iki közgyűlése a társaság 200 K n. é. részvényeinek 
1000 K-ra való felülbélyegzését, 294.000 darab 1000 K n. ó. 
uj részvényeknek kibocsátását és ezeknek darabonként 
2Óoo K vételár mellett 1:1 arányban a részvényeseknek 
való fölajánlását határozta cl. Az elővételi jog ináju6 
28-tól junius 7-ig gyakorolható.

X Első Magyar Gyapjumonó és Bizományi Rt. elhatá
rozta, hogy a társaság jelenlegi 50.01'0.000 K alaptőkéiét 
20li.000.000 K-re emeli föl oly módon, hogy a jelenleg for
galomban levő 125.000 darab 400 K n. é. részvény a tarta
lékalapból darabonként 1000 K-ra bélyegeztetik föl. Kibo- 
csájtntik 75.000 db uj 1000 I< névértékű részvény, amelyek 
teljes egészükben a régi részvényeseknek ajánltatnak föl 
a következő föltételek mellett: 1. Minden 5 db régi rész
vény alapján .3 db n.i részvény vehető át. 2. Az átvételi 
ár darabonként 4500 K. 3. Az elővételi jog junius 4-ig be
zárólag gyakorolható a társaság pénztáránál, Budapest, 
V, Kárpát-utca 9.

viseljünk Palma-sa9*kot!
Megtakarítjuk vele a cipöjavitást és 

kíméljük idegeinket.
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SIÓFOKI SZRNRTORIUM ÉS 
ÜDÜLŐHELY RT.

JUNIUS 1-ÉN MEGNYÍLIK.

Elsőrendű ka nyhrt, kényelmes balkonos szobák.

Előjegyzések: Fischcr Vacunm rt. Dob-utca 90. sz. 
Telefon J. 10-72 és J. 60-88 vagy d. u. dr. Krausz 
Ernő Igazgató-főorvosnál Bástya-utca .35. Tol. J. 71-68

ehö ,Oja

Jir.afai pa’pianhtr'áuyFaot. lanyvn.
507 Vll, Kertész utca 33. szám. — Átdolgozást vállal.
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Izgalmas rendőri nyomozás 
automobilon telepatikus- 

médium segítséggel
Kagsata az £Bc6zarto8va|ok után

M Reggel tudósító]ától.) Martha. Farra erő
művésznőt, aki vastag vasrudakat hajlít, már 
mindenki ismeri Budapesten. Partnere, Ha
nussen Erik John, a telepatikus csodaember 
megjelent a múlt, héten a főkapitányságon és 
bejelentette Andréka Károly főkapitányhe
lyettesnek, a detektivtestület főnökének, hogy 
készséggel áll rendelkezésére nagyszabású bűn
ügyek nyomozásánál, mert megérzőtehetségé
vel el tudja fogni a tetteseket, megtalálja az 
elrejtett lopott kincseket. A rendőrségen Ma
rino vich Jenő dr. főkapitány megengedte, 
hogy Hanussen Erik John bemiitathassa nyo
mozói tudományát Vasárnap délelőtt egy bi
zottságot alakítottak, amely ellenőrizte Ha
nussen minden lépését,

Andréka Károly a vasárnap délelőtt jelent
kező Hanussen Eriknek elmondotta a bizott
ság előtt hogy szombaton a nagykörúton egy 
ékszerkereskedőnél nagyszabású betörés tör
tént. Az egyik tettest nagy erőfeszítéssel még 
az éjjel sikerült elfogni. Tagad. Csak azt 
tudja a rendőrség, hogy gyufaskatulyában el
rejtették valahová a milliós drágaköveket.

Egy nyurga, intelligensareu. elegáns külsejű 
szőke fiatalembert állítanak Hanussen elé, aki 
megfogja a tettes jobbkezét, pillanatok alatt 
megérzi a pulzusát és magábavillamozza a mé
dium legtitkosabb gondolatait. Magával cipeli 
a meglepett tettest, állandóan fogja a pulzu
sát, Végigszalad vele a bonyolult rendőri fo
lyosókon, lerohan az utcára. Ott pár percig az 
irányt szimatolja. Majd hirtelen átsiet a Fe
renc József-térre. Odaszalad két nevelőnőhöz, 
akik gyerekkocsi mellett pádon ülnek. Hanus
sen lebukik egy bokor alá. Egyik kezével túr 
a földben. Nincs ott semmi. Fölugrik és pár 
lépéssel odébb mélyen belekapni’ tíz körmével 
a földbe, egy bokor tövében. És diadalmasan 
kiemel a földből egy elásott gyufaskatulyát. 
Megvan a lopott holmi, örömmel viszik föl 
Andréka Károly főkapitányhelyettesnek. Ha
nussen még tovább figyeli a tettest A kezét 
még mindig fogja. Idegesen tétovázik. Majd 
reszkető hangon mondja:

— Két bűntárs várja a. tettest valahol...
Odaszalad egy nyitott aiitóhoz. Magával ci

peli a néma és állandó hatás alatt álló betörőt. 
Beugrik a soffőr mellé. Az autóba szállt Pus
kás 'rendőrtanácsos, Fejér detektivfőf  ölügyelő 
és egy újságíró. A bizottság többi tagjai is 
autóba ülnek. A gépkocsi .Hanussen útmuta
tása szerint siet végig a városon. A gépkocsi 
a nyugati pályaudvar érkezési oldalán megáll. 
Hanussen végigsiet a tettessel a várótermen. 
A perronon megáll, jobbra fordul, mindenkit 
félrelök magától és az izgalom tetőfokán be
ront egy szobába s extázisbán rácsap egy fia
talember kezére és .halkan lihegi

— Elfogni!... Elfogni!...
A meglepett fiatalember megdöbbenve kiált 

föl:
— Mit. akarnak tőlem?! — Tiltakozni próbál. 

Szó nélkül beültetik egy autóba. Viszik ma
gukkal. Hanussen a másik bűntársát kutatja. 
Az autók végigszaladnak a körúton. Az 
Andrássy-uton megállítja egy rendőr. A járó
kelők küldték őt előre, mert nagy tömeg verő- I 
dött össze s azt mondták neki, hogy egy őrült 
rohan vénig az utcán. A rendőrt Puskás taná
csos fölvilágosítja. Odaérnek a Wagner-áttercm 
elé. Hanussen becipeli a tettest a forraszra. Ott 
sörözik egy fiatalember. Mohón, mint a vércse, 
rácsap Hanussen:

— A második bűntárs! Alig egy óra alatt be
fejeződött a szenzációs nyomozás. Visszasiet
nek valamennyien a főkapitányságra, ahol 
Andréka gratulál Hanusennek és fölolvas egy 
írott jelentést, amely igy szól:

— Hanussen ur fölajánlotta, hogy bemutatja 
képességeit egy nyomozás során. Megbíztam 
Hain Péter delektivesoportvezetőt, hogy hajt
son végre egy betörést. Rejtse el a lopott tár
gyat! Szemeljen ki két társat magának. Senki 
sem tudta, hogy a gyufaskatulyát hová ásták 
el. Csak Hain Péter detektív fölügyelő az ál- 
iolvaj. Két detektivtársát délelőttre szolgá
latba rendeltük. Az egyiknek, Bursits Konrád- 
nak, azt az utasítást adtam, hogy várjon o. 
nyugati pályaudvaron addig, amíg további ér
tesítést. nem kap. Semmit sem tudott arról, 
hogy ő az áltettestárs. A másik detektív, ifi. 
Babay Jenőt a Wagncr-étterembe küldtük. 
ö sem tudott semmiről. Tehát a kísérlet a leg
fényesebben sikerült.

Saját guártmánuu ntiakkendi’- 
újdonságok, férfi fehftrnemCek, 
kalapok slb. Ur 1 divatáruk

LYflKKENDŐHÉZ
IV, Klgiiö utca 5. (Klotild-palota) 

Nyakkendők vtszontelárusttőknak Is.

Vasárnap délelőtt váratlan Kártyarazzia volt 
a Savoy-szálló Különtermében

A rendőrség sertésnagyKeresKedőKet igazoltatott egymilliós maKaó-partinál
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 

Andréka Károly főkapitányhelyettes, detektiv- 
főnök utasítására a főkapitányság egyik dotek- 
tivesoportja, amely a kávéházak kártyaszobáit 
és a hazárdjátékot játszó éjszakai Budapestet 
ellenőrzi, váratlan razziát tartott a Savoy-szál- 
lóban. Már hetekkel ezelőtt bizalmasan jelen
tették a detektivfőnöknek. hogy a Savoy-szálló 
különtermében, a József-körút 16. szám alatt 
milliós kártyapartik, ha zárd játék-szeánszok ül
nek össze és sokszor a késő délelőtti órákig is, 
előző nap délutántól a kártyaasztalnál marad 
a tiltott szerencsejátékok résztvevőinek a tár
sasága. A főkapitányságon Bak Sándor és 
Róna Ernő detektivfőfölügyelőket bízták meg 
a milliós, tiltott kártyajáték leleplezésével. A 
különtermeket a szállodában a Sertéskereske
dők Országos Egyesülete foglalja le. akiknek 
klubszerű helyiségében történő eseményekbe a 
szálló vezetőinek nincs beleszólásuk, igy nem 
volt módjukban az elfajult hazárdjáték meg
akadályozása. Amint a detektívek megállapí
tották, az összes

milliós kártyacsaták, makaó, chernin de fér, 
ferbli csak azokban a különtermekben zaj
lanak le, amelyeket a Sertcskereskedők Or

szágos Egyesülete bérel.
A hosszas figyelésnek vasárnap délelőttre 

végül eredménye lett. Délelőtt ’/jll órakor 
jelentették a detektiveknek, hogy a Savoy kü
löntermében ismét „áll“ a. partié; 3411 óra táj
ban váratlanul megjelentek a detektívek a 
szállóban, észrevétlenül elállották a kijárato
kat, majd befutottak a szálló zsúfolt különter
mébe, a Sertéskereskedök Országos Egyesüle
tébe.

— Kezeket föl! Senki ne mozduljon! — kiál
totta az egyik detektivfőfölügyelő és ugyanak
kor fölhangzott a másik vezényszó:

— Két-két ember elállja a kijáratokat! Iga
zoltatás előtt senki a helyiséget el nem hagy
hatja!

A megrémült kártyások, akiket, a detektívek 
berobogása váratlanul ért, sápadtan ültek az

ís>o^&<b>

JatzKó Cia személyes felléptével 
mint J&c^se C*rogan

nagy sikert aratott a Corvin-Szinházban 
és a Tó-moziban.

A meglepetés moraja fut végig a Corvin- 
Szinház és a Tó-mozi nézőterén, amikor a szín
padon megjelenik Jatzkó Cia mint Jackie 
Coogan. Mindenki frappirozva van a kis mű
vésznő teljes illúziót keltő Jackie Coogan-ala- 
kitásától. Jatzkó Cia nemcsak rongyos ruhács
kájával, jellegzetes sapká jával és bő nadrágocs- 
kájával, hanem egész leikével utánozza Jackie 
Coogant. Remek láncával és pompás énekével 
elragadtatást és harsogó tapsot arat. Nagy si
kere van az egész műsornak, a két Jackie 
Coogan-íilmnek, a világeseményeknek As a 
gróf Apponyi-esküvőröl készült fölvételnek is.

A lsgsrcbb repz-ize
Az Omnia és a Corso e heti műsora.

Az Omnia- és a Corso-mozik ezen a héten a 
szezon legsikerültebb filmjeiből reprizeket ren
deznek minden nap más-más műsorral, a kö
vetkező játékterv szerint:
Hétfőn: „A gyönyörök kastélya/4 Filmregény

11 felvonásban.
Kedden: „Sodorna és Gomorrha.44 Két részben,

-vevőH ajánlom akészon levő
«o ebédlő- és hálószobáim megtekintését. 
Lerner asztalos, Rombach-u 2 (Dob u. sarok)

12 föl vonásban.
Szerdán: „Yvette/4 (Tüzek.) Dráma 8 föl von fis

ban.
Csütörtökön: „Pharao hitvese.*4 Dráma 8 Jtöl- 

vonúsban.
Pénteken: „Ilyenek a férfiak!44 Vígjáték 7 föl

vonásban.
Az előadások az Omniában 5, 7 és 9 órakor, 

a Corsoban pedig V26, ¥38 és ’/álO órakor kez
dődnek.

,$L®<i!ayass2'ony,i és a ,.Eterby h®se“
A Kamara premierje.

Egy fiatal nő, akinek a sors furcsa játéka 
miatt tikolnia kell a tulajdon édesapja előtt, 
hogy már férje van, sőt gyönyörű, parányi 
fiacskája is, a hőso annak a sugárzó szépségű 
filmregénynek, amelynek „Loényrsszony44 a 
címe és szombaton mulatiták be a Kamarában. 
A filmregény n Bt ar-film mii vek remekművű 
sorozatából való és egyike a hazai filmművé
szet legtisztább és legtökéletesebb alkotásai
nak. De ami a legjobban megragadja a nézőt, 
az a hazai motívumoknak nem erőltetett, finom 
és előkelő fölhasználása, ami elsősorban a, ren
dezőnek, Dcésy Alfrédünk az érdeme.

A „Derby hőse44, 5 fölvomísos bűnügyi regény. 
Szerepel benne ióversonycsalás, titkolt és sö
tétben botorkáló szerelem, rágalom, izgalmas

i
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egyik nagy kártyaasztal körül. Hatalmas ter
metű, kövér vidéki sertéskereskedők voltak, 
akik kínos izzadásban ijedten bámultak a szi
gorú rendőri intézkedések láttán. Az asztalon 
előttük

25 és 10 ezerkoronásokban néhány millió 
feküdt a bankban mindöábze 152.000 ko

rona volt,
mert amikor váratlanul megérkeztek a detek
tívek, éppen egy uj bank indult. Makaót ját
szottak. Az asztal körül — a milliók előtt, —

négyen ültek, két ismert pesti sertésnagy
kereskedő, egy sertésügynök és egy vidéki 

nagyvágó.
Mögöttük a kibicek és az álló játékosok je

lentős galériája. Ezek egyékeztek „eZpucoZni44 
az asztal környékéről, de a detektívek erélyes 
figyelmeztetéssel maradásra kényszeritették 
ezeket a hazárdjátékosokat is. Miután rendes 
foglalkozását mindenki írásokkal tudta iga
zolni. a detektívek csak személyi adataikat ír
ták föl és .

rendelték be hétfőn délelőttre részletes ki
hallgatásra valamennyiöket a főkapitány

ságra,
Őrizctbevétel egy sem történt, mert az a rend
őri szokás, hogy tiltott szerencsejátéknál csak 
azokat veszik őrizetbe, akik rendes foglalkozá
sukat nem tudják igazolni. De igy is ellenük 

külön-külöu megindult tiltott szerencsejá
ték üzése, a helyiség bérlői ellen pedig a já
ték megengedése miatt a rendőrségi kihá- 

gási eljárás.
Félegy óra tájban a 152.000 koronás bankot, a 
kártyákat és a hazárdjáték összes technikai 
kellékeit lefoglalva, a detektívek is távoztak a 
Savoy-szálló' különterméből, ahol a váratlan 
vasárnap délelőtti razzia valószínűen egyidőre 
elveszi a sertésnagykereskedők és vidékről föD 
lündult milliomos nagyvágók kedvét az egy, 
kétnapos tiltott kártyacsatáktól.

és szövevényes rendőri nyomozás, sőt még gyil
kosság is. A Kamara mindkét attrakciójának 
szép és komoly sikere volt, a premieren. A Ka
mura előadásai 3/í6, %8 és 3/*10 órakor kez
dődnek.

-r Madame Tullíen, a francia forradalom híres 
asszonya — lydia Eoelli — mesteri alakításban 
egyike a világ legnagyobb filmjeinek. Az Urá
nia e heti műsora ez. Az előadások 5, 8/<7, ¥2 9 
és 10.10 órakor kezdődnek.

■4-A Mozgókép-Otthon vigjátékestéi zsúfolt 
házakat vonzanak A szenzációs „Cserebere asz- 
szonyok44 (5 fölvonás), a „Bájos Tommy** (5 föl
vonás), a Peggy- és Háruld Lloyd-filmek egy
aránt kiválók (Vs4, ¥26, ¥»8 és ¥*10).
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Eredeti tervezésű, 
vulaniiut valódi 
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Szarai emegővás 
r ' saöcsmes^er

í^Jd&T Y>X^öor-utca 15 Telefon 12—79 
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(Zerkovitz-Harmath operettje). 
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IV, Károly klrály-ut 2«, KüzpoutI Városkái, főkapu m. 278
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tudósítóidtól.) Érdekes, egyben fölemelő
A közön.Ami az Intim Pistából kimaradt

Mondja, kedves Intim Pista,
tudja-e, hogy ezen a héten mi tartja izgalom
ban a P' bA'kuwA ée. a színházi embereket?

— /í publikumot az isteni Jeritza vendégsze-
feplé-e, a színházi embereket a Tleöthy-jubl- 
leum. J ritza récén az érdeklődés a. nagy ju
bileumról erősen az Operaház felé tolódott 
ugyan, de azért ez a hé' magyar színházi, söl 
Magyarszinházi vonatkozásban a Beöthy 
LúsAó halé. Beöthy Lászlónak lehelnek hibái 
s hibái miatt lehetnek ellenségei, de az kétség
telen, hogy Magyarország színházi és irodalmi 
életének két évtized óta egyik legmarkánsabb 
alakja, aki egész uj színész-, író- és zeneszerző
generációt nevelt a magyar kultúrának. A 

■ amelynek publikuma hozzá van szokva,
hogy erről a helyről kíméletlen őszinteséggel 
tájékoztassák minden színházi kérdésben — 
készséggel hajtja meg lobogóját a jub’láló 
Beöthy bászló előtt, akinek tehetséget és érde
me; tevékenységét a minden föltétel nélkül ho
zsannázók írásai, vagy beszédei sem fogják kis- 
sebbilcni tudni, üdv a Vezérnek!

— Üdv neki!
— Nna. és most: Jeritza. Valóban az egész 

, ’ros lázasan várja az operaházi Jerilza-esté- 
l,cl s a hallatlan érdeklődés talán nem is a gyö
nyörű asszonynak, nem is a világhírű énekes- 
nőnd:, hartem Jerilzának, a fogalomnak szól, 
akit valahogy az egész város a sajátjának, a 
ir'.'','ó'n ’i'.' fvle'nl. mint Récs vagy a vagy Nciv-

.dár >osárnai
A az (jp'’ra pénzt ára előtt.
•y közönséget természetesen 

ria kétnapos vendégszereplésének híre 
telié a pénztár elé. A nagyközönség < 
hiába állt sorba mór a kora reggeli órákban, 
meri amikor végre kinyitották n pénztárt, ki- 
hiiílmfék, hogy jegy már nem kapható, hogy, 
n 'iid elkelt (lőréiéiben. A várakozók nagy ré- 
!'.e zúgolódva távozott, sokan azonban még a 
dél' ór.'kban is a pcnzlár elölt álldogáltak, 
bái!:a visszahoz valaki egy jegyet Jeritza Má
ria pesti rendégszerepléoére, pedig 50.000 koro
nába b'Tüt egy páholy és 
cg:) jobb földszinti ülőhely.

— (‘irtási...
— Hál tudja, István, ami 

i. ór (<■; Operánál egy kis 
ni vi 
ség, tervtelcnség és a 
(illet', ügy látszik ugyan, 
síi; iü'i magát átmenteni a l. 
am'd i (m onnyira 
I 'c '.áncmértésének,
,x‘

él <

Kor/.’. 
rakó'. 
Ilid n

délelőtt óriási tömén so- 
A szokaila- 
<h ritza Má- 

■ csödi- 
azonban

10—15.000 koronába

o?Z illeti, el is fért 
művészet, egy kis 

meri az Operaház ezldei szezónja a meddő- 
tervtelcnség és a kudarcok sorozatából 

ügy látszik ugyan, hogy Wlassicsnak 
ivetkező szezonra, 

zivataros kudarcainak és 
...__  . mint inkább annak kö-

i’mhcl, hogy K febelsberg nem merte vállalni 
előtt gróf Bánffy Miklósnak a 

kinevezéséi, Az ináig, hogy az intendánst ál
lásra művészi ügyeink legfőbb fóruma IVlas- 
sicson kívül csak egy possibllis jelöl let. talál, 
külön szégyene betegre adminisztrált állami 

etünknek.
— Hál nekünk olyan is van?
—- Van, hála Istennek. Bár arról például, hogy 

Dolnányl Amerikából, ahol a leghíresebb 
amerikai zongoragyárnak, a ('hickering-gyár- 
i •'• jubileumi koncertjein az összes európai 
mii, (,<■ ;ck közül egyedül vehetett meghívott
ként részt, sem Klebelsberg, sem senki más 
m m vett tudomást. No, de hagyjuk. Még csak 
annyit, ha már az államiaknál vagyunk, hogy a 
éciumii Színháznak, miután az izraelita val
lás ’ magyar szerzők kiszorullak erről a. szín
padról. Hevesi Sándor saját kijelentése szerint, 
eleddig egyetlen magyar újdonsága sincsen a 
jövő szezonra. Szász Károly jó, öreg „Fanny"- 
ján és l’ekár még megírandó uj darabján ki
vid. ,s' bár Szász dai^bja oly régen meg van 

fog színre 
írva még,

sem
bár meg sincs

írva. már bizfos, hogy jövőre 
kerülni. amíg Pékáré, 
biztosan sAnre kerül...

— óriási,,.
A harmadik állami sxinház: a 

mindössze annyi újság van. hogy
Városinál

I lírányi vég
leg olt marad mégis s hogy A irály és Kosáry 
jövőre is vendégei maradnak a színháznak.

Az erre vonatkozó szerződést a napokban kötöt
ték meg, mégpedig buzoparitási alapon.

— Óriási... Mondják kérem, Leopoidine Con
stantáig megérkezett már?

— a 'Vigbe még nem, de A Seggéibe mar Igen. 
Nézze, itt, van:

— A'</, hogy Metszi
— óriási....
— Most elmondom magának, hogy miért, en

gedte meg Beöthy Törzs Jenőnek, hogy már az 
idén föllépjen a. Renaissanceban, na, mit gon
dol. miért?

___ 9 9 9

— Azt mondta Beöthy: Csak menjen át Törzs 
a Renaissanccba, három prímás egy csárdá
ban úgy sem muzsikálhat, szezon végére úgy 
összevész majd Bárdossal is, Csortossal is, 
hogy menekülni fog vissza a Magyarba...

•+- óriási...
Apróbb színházi bérek, a haldokló szezon 

utolsó táviratai: Rá lkai otthagyja a „Sárga Ica- 
bát."-ot, szerepét D’Arrigo Kornél veszi át; Har
sányt Zsolt operettet irt. egy Kiszeli József 
nevű ismeretlen fiatalember irta a zenét hozzá. 
A Jardivbcn igazgatóválság készül: Faragó 
Jenő elmegy és helyét állítólag Bús Fekete 
László veszi át. Rettenetes.,.

— fis a. nagy slágerszenzáció? Anélkül A Reg
gel egyik oldalát sem tudom elolvasni. Minek 
kényeztették úgy el a közönségei?

— Na hát, ide fülelj, öcskös! A. Margit-szigv- 
te! Schiffer Miksa és Hollós igazgató bérlik még 
53 évre. Most azonban eladják a tündéri sziget 
bérletét és találja el, kik veszik át?

— Slinnes? Bősei? Krausz Simi?
— Dehogy. Egy bank tárgyal hetek óta az 

opció boldog tulajdonosával és talán holnapra 
meg is egyeznek. A bank vezérei még két évvel 
ezeiöit. színházat igazgattak és olyan palik a 
színházra, hogy állítólag a Margitszigetet is 
főleg azért ambicionálják, hogy olt színházat 
építsenek. Most törje a tökfejét. Amerikaiul 
köszönök el. Good by.

var-árnup. 
lonn.ás v 
■Iro.l vigj.lírka: „f'larissa's balbes Herz“

A játékrendben szerepel Molnár Fc 
(t’nsehinu) is, továbbá a „Gyémánt-

Kokotten) című francia vig- 
„FrHnlnin

a Városi 
................... ....... a b«mu- 

......... ... „Tükör" Bajor Gizivel. a 
nő művésznőjével. vn.q műsoron. Hét- 

■„,-i a.
Adelinával

• Leopoidine Konstantin és színtársulat* szombaton, ju- 
niír 2-a'i kezdi nmg tíz estére terjedő vendá»s«ércp!é<ót. 
a A igszinbazban. Műsorában több nagysikerű magyar 
színdarab foglal helyet. Ezek közül Lengyel Menyhért 
„TáncosaV-jp tr>ie Tönzcrin) mindjárt cwi este kerül 
színre. Másnap, var:1~nnp, n „Kék róká“-t (Bla.ufuchs). 
llorczeg Ferenc pompás vígjátékéi adják. Hétfőn kerül 
bemutatóra Mnx Bro.i vigj.lírkft: „C'l.'irihsa’s balhés Herz" 
(Claris-a fel szivei. A jfitékrendben szerepel Molnár Fe
renc „FamniK” ja 
köszörűs” (l>ie fühu’o der 
játék. Előadják továbbá Strindberg drámáját, a 
Juliá”-t és a Sehuitzlar-féle „Lilerntur”-t is.

• „Zaza*1 ó« a „Tüklii” meg' cAiitörtökön este
Szinházban, Leoncnvatlo áradó zcnéjli dalműve 
lató kitűnő .‘-zcrenosztás.-ibpn, n 
Nemzeti Hzinház kitiii. i '---- -------- ------------ ---- .
főn: l’ukel Péter fölreptóvcl a „Bűvös vadász", következő 
hétfőn Aquila Adler Adelinrtval a „Trnvlata” kerül 
színre.

• A karszemélyzet. JuGjlnnijáfóka lesz vasárnap, Juiiine 
3 áll. dóiul *n a Városi Szinnázhau. Bzinrekcfíil a „Bn- 
jrzzó"-k és „Para-r.tbecsülct" "K<'>Tendü szereposz tótban. 
Ez lesz az idei sziniévnd utolsó délutáni előadása. .Tegyek 
mér válthatók n színházi pénztárnál é* a jegyirodákban.

• „A válóperér- hölgy” a Magyar Színházban Vajda 
Ernő randki'üli sikm ii nluláiságios vígjátéka, hétfőn, fizer- 
ilái:. <■- iiőrP kön. pénteken v.-sárnnp rst« kerül ismét
li s . mindannyiszor Pnrvas Lilivel, r. Forrni Rózáivá.!, 
Tóth lh -!:ó. cl. Tőiz?,‘ oL Z. Molnárral. Knhos-nl ós Ihásszal 
n f'. orepekben Kedden Hans Müller nagyhatású drá.má- 
jul. a „Tüzek" el adják Dnrvne Lilivel. Báthory Glzávnl. 
T, tibili Pő-kével, Simon Mnrcsá’tll. Tarnayval, Balóval

I'abiu al a fő.xzorrpckbcn. Szombaton este Tcrsán'Zky 
.1, ,)c ió mulatságos komédiáját, a „Szidikó”-t ntlják, 
rz/nnbnlon éjjé) ]] órakor Beöthv László edniimrarfttiteá- 
nak huszonötödik évfordulója nllttilinából díszelőadás lösz; 
ezinrikerüi Beöthy Láezló „Kovácmió” c.itnü vigjátékn.

• Az uj műsor öfvcr.cdw.cr. Az Andráésy-utl Színház 
i m-iki'uli Hikerii uj inírorn, amelynek udnden eddigi 
előadását ebire eladóit táblás ház ki'zóiiftége tapsolta, pou- 
fel;en, jttniva 1 ón ötvenedik előadú-át éri inog. A .,Pajkos 
grízeitek", „Cirkusz", „Húnv óin Zsuzsit", „Baj van”. 
„A moly” cimii nagyhatású darabok, a mulatságos tré
flik, Békerty kvnfcranszn és a kitűnő maaránwainok uün 
den e»te ieűétr&ro kerülnek,

Osváth Ernő 
ünneplése a Vígszínházban

nagy oku-
niint

(A Reggel
képet nyújtott, a Vígszínház vasárnap délután, 
ség ugyanis n szellemi arisztokrácia legjavából került ki. 
öreg irók és hírlapírók, sehol sem látható irodalmi reme
ték filettek elő magános ódáikból annak az embernek, 
barátnak, Irodalmárnak jobbját megszorítani, aki köze! 
agy emberöltő előtt Huta föl előttük az irodaimi világ 
kapuit; megszorítani azt a kezet, amely mindig százak 
érdekében forgatta a tollat és a magyar irodalmi ég 
kárpitjait, mint valami deus ex machina mozgatta a hát
térből. SchőpfHn Aladár, Gellert Ont tedr, Fen nő Miksa, 
Móriét Zsigmonrl, Krúdy Gyula. Babits Mihály. Kzomory 
Dezső, Nagy Endre. Színi Gyula, Füst. Milán, Tersónszky 
Jenő, Kosztolányi. Dezső, Tóth érptici, Laczkó Gé:a jelen
tek meg a pódiumon és legelső. Ofivát által elfogadott, 
irodalmi virágaikat elevenít ették föl. üdvözölték prózá
ban, versben a jubilánst: Varsányi Irén. Gombaszögi 
Fr'áa, Odry Árpád a „Nyugat” költőinek verseit. mutat
ták be. Majd a magyar zeneszerzés büszkesége. Bartók 
Béla ült a zongorához; elégiája és burleszkjeibcn föl
csendült az a megalkuvást nem ismerő egyenesség és dac. 
amely Osvátot jellemzi. P. Basilldes Mária és Kálmán. 
Oszkár Ady- és Csokonainak Bartol és Kodály állal meg
zenésített dalait énekelték nemesveretii művészettel. És 
megjelent Osvdt. Ernő, fekete redingot,libán, 
láréi mögül jóságosán tekintő szemeivel, megjelent 
a magyar szellemi élet hű sáfárja, hogy évtizedek előtt, 
elültetett mag szép gyümölcseit egy pillanatig előttünk 
élvezhesse. Kulturesomény, szép emlék marad 1923 május 
27-ike a magyar irók naptárában. (!’. M.)

• •
• „A három grácia.” Kacagás és jókedv jegyében ké

szült a Fővárosi Opcrcttszinház uj Jzehár-opercttjónek 
szövege. Az érdekfeszitő és vonzó szerelmi történet mellett 
a. tréfás ötletek és mulatságos szituációk tömege tölti bo 
a librettó kereteit. Ezekhez járulnak egészen ujszerüen 
kigondolt rovíiszerü látványos jelenetek, amelyekhez káp
rázatosán szép díszleteket és jelmezeket készítőitek. A 
partitúra gazdagság tekintetében párját ritkítja még Le
hár Ferenc operettjei között is. Szebbnél-szebb énekek és 
táncok váltakoznak. Lehárnak ez a zenéje külföldön már 
annyi: a elterjedt, hogy egyes nótáit néndalszeriien ének
lik miiideiiiitt. Különösen a második felvonásbeli npae-s- 
fánc. muzsikája hódított. A premiert a jövő héten tartják 
lm-.*

* 25-ödszé.r közüli rzinre a ..Diadalmas asszony", a Vá-
loíi Színház jiióffizérii opcrr’lje vasárnap <-«ti ár.

n. két. hírt bécsi .‘zíivegiró; Friedinann 1 ■ Jen- 
A jubiláris elŐa/Jáson kívül kóddeji.

és vasárnap kerül még 
___ i., ___ l ' Király 

ünnepelt, vondAgniüvészekkcl, Tisza Karolá- 
’, a népszerű párral, líort.ival és Sikkel a

n melyen
Inch is Jelen volt. .. .
szerdán, pénteken, szombaton 
színre a diadalmas operett. Kosáry Emmyvol ás 
Ernővel, azüi 
vnl. Sziklaival, 
főszerepekben.

• A Vígszínház hetét a színház legújabb vígjátéké, a 
..iNé.gj' frakk” dominálja, air'iyet hétfőn, szerdán és pén
teken .i; t: zaunk. A keddi e+* int a ...Tohu 'labricl Bovk- 
mau“-nak, csütörtökön pedig „Az l.’r szőllcjé”-! ndiák. 
SEombatoii kezdi meg vendéx-zercplé-ét Leopoldim* Kon- 
etantin Lengyel Menyhért ..Táncosnő” jével (Dió Ta.izx*- 
rin). Vasárnap a „Kék róka ‘ (Blaufnchs) kerül ezinre, 
hétfon pedig a „Clarissa's halbcs Herz“ cimii vígjátéknak 
lesz ti bemutatója. Leopoidine Konstantin vendégszerep
lésének ideje alatt a Vígszínház együtteső Pozsonyban 
játszik.

• A „Marlnka, a táncosnő" utolsó 
Operettszinházban. Minden este adják a . 
volt operettet, amelynek melódiákkal teli 
dekfeszit'ő. mulntsáig'oe szövege nagyszerűen 
Biller lírán, Harmath Hilda. Kertész. 
X’cndrey és Zátony pompás együttesében, 
érkezik meg a „Marinka, a 
adás jubileumához. Vasarnap 
kerül színre.

• Sziget-Színpad. Juuius 1-én
második rxOTonjál a tavaly 
Margitszigeti Sziget-Színpad. !...............
a szenzációk egész aorezaíával szolgál. Föllépnek: Sóim gyi 
Nv.fri, Nagy Endre. Sziklny József. Mély Levő. Bánóczi 
Dewo. Jlaraszthy Miéi, Kondor Ibolya. ITerez gh .lenő. 
Salamon Béla, Simái István. Lukács Sári. Toronyi Gyula 
és még egy serog kiliinő művész olyan darabokban és 
magánszáinokban. amelyeket a magyar kis:■zinp.'vlok leg
népszerűbb írói ós szerzői írtak.

• „A tünemény" hétfőn, szerdán, pénteken ér, vasárnap, 
a „Végállomás" kedden és szombaton, a ..Tökmag” csütör
tökön. űrnapján kerül színre a Renaissancc-Szinházban.

• „A sárga kabát." 2,3-lk előadása. A Kir.ily-Szlliház 
nagysikerű Jmhár-ujdonsógn. „A sárga kabát.”, nmvlyne.’c 
előadása és látvónyo«.‘.ág: zámba. menő kiállítása csak a 
logiTagyobb külföldi f.zinpadokon tapasztalható, e-iitörtö- 
kön huszonötörlször karúi színre Honthy Hannával. Kará
csonyi Ilivel. Rátkaival. Latabárroi és a vendég l rnvvnl 
a főszerepekben. A kit.üuő daljáték természetesen betölti 
az egész hét műsorát.

• A Belvárosi Pzlnbóz. műsorán Móricz át'ginoml kit i::*> 
parasztvigjátékn. a „Sári bÍTÓ” dominál. A l;it>i::> via- 
Játiék hétfőn, ezordán, jánteken és vasárnap kmiil icup.f. 
lesre, mihdMuiyiezor ltákosi Sz.idi vcndéglöllépi -.ével é- 
Somlavval n főszerepek hon. Kedden, csütörtökön és szom
baton a népszerű „Kél. szakáll nyolcadik fele: úgy* < Imü 
vígjátékot adják. Titkos Ilonával, Somlayvul, 'lolnár- 
rnT. Ihásszal a vezet > szerepekben.

• A „Szöpastzony kocsisa” minden este. Rajna ós < <obor 
nagysikerű operettje, n „Szépasszz/ny kocsisa”, nuielvnek 
előadásain nz é . ad vége ellenére nap nap után az utolsó 
helyig zsufoit a Bln.hn. Lujza Színház, ezen a héten is 
minden este -xiuie kerül Somogyi Nuslval. Vnl'.y Iloná
val, ötvös (iH*óval, Lászlóval. Szirmaival ós Ttn'vl-sn! a 
főszerepekben.

hete a Fővárosi 
páratlanul ked- 

zenéje és ér- 
•érvényesül 

Halmav. i jváry. 
A jövő bét főn 

táncosnő” a századik elő- 
dólután a „Tatárjárás”

este 9 órakor nyitja meg 
oly népszerűvé kft Alsó- 

A megnyitó műsor mindjárt

•’J
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Wagy selyemmaradékvásár
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Az FTC megnyerte a bajnokságot - az MTK-nak 
FTC—UTE 0:0

Az e3sS parcSöfl az utalódig kemény harc folyt a győzelemért 
A CorM&taági-v&ndordljat a Vasasok nyerték

ÜS5öi-u85 pálya. — 35.000 néxtf. — Bírói OerO

A bajnokság döntő küzdelme a ragyogó nap
sütésben rekordközönséget vonzott az Üllői
úti pályára, ahol a,z FTC és az VTE ütköztek, 
meg egymással. Eljöttek az FTC-rajongók, az 
MTK-ért drukkolók és majdnem egész Újpest 
képviselve volt, úgy, hogy nemcsak a zöld 
gyepen, hanem a nézőtérén is folyt az ádá^ 
harc. A pompás kerethez illő volt a sport is, 
amely mindvégig nagyon izgalmas és érdek- 
feszitő volt. Bár a tulerős védelmek a csatárok 
akcióit sorra szétrombolták és igy gól nem 
esett, azért a mérkőzés mégis szép volt és 
még azok is megelégedetten távoztak, akik az 
ÜTE-nek óhajtották a bajnokságot. Mindkét 
csapat játékosai elszántan küzdöttek. A zöld
fehérek higgadtam az újpestiek pedig, érthe
tően, némi idegességgel játszottak. A kemény 
harcban a második félidő elején az FTC egyik 
legjobb embere, Takáts II. súlyos bokaficamo- 
dást szenvedett. Autón szállították a Verebély- 
klinikára, ahol a tudós professzor maga tette 
helyére a kiugrott lábfejet és utána a lakására 
szállították a szerencsétlenül járt játékost.

A csapatok a következő fölállításban szere
peltek:

FTC: Amsell — Takáts I., Takáts II. — Fuhr- 
•mann, Szabó, Blum — Halász, Kelemen, Pa- 
taky. Egry, Potya.

UTE: Remete — Fogl II., Fogl III. — Pejcs, 
Baubach, Király — Paulusz, Bluhon, Priboj, 
Schaller, Szidon.

Az FTC-ben Amsell pompásan látta el a dol
gát, úgyszólván ő volt a mezőny legjobb em
bere. A Takáts-fivérek kitünően bekkeltek. A 
födö,zetek sorában Blum és a vörös Szabó fá
radhatatlanok voltak. A csatársort Pataky 
nagyszerűen dirigálta, akinek Potya volt a leg- 
megértőbb társa. Az UTE-ben Remete jól vé
dett, a Fo^Lgátban majdnem minden támadás 
megakadt. A födözetek jól működtek. A csatár
sorban Paulusz jeleskedett, akinek a beadásai 
sokszor hozták veszedelmes 
fehérek kapuját.

tisztázza a kritikus helyzetet. Perceken át tartó kemény 
játék után az UTE a 12. és 18. percben korne.rt ér el, de 
a zöld-fehér védelem jól működik. V agy tíz ®Prc®? 
resztül föl-alá hullámzik a játék, anilsr végül ogy keményen 
átdolgozott labdát Pauluw az égbe rúg. Az I. fó idő 
utolsó negyedórájában fölváltva támadunk a csapatok, 
amelyekben egyfelől az ideálisan finom Potokj/. másfelől 
a hasonló Paulusz vezérkednek, de a kapuk előtt vagy 
20 méterrel a nehéz védelmek mindent szétrombolnak. A 
30. percben kritikus helyzet támad a lila-fehérek hálója 
előtt, de Pataki! lövése a léc mellett süvít el. A 83 pcic- 
ben Paulusz kornerét szépon kikanalazzák. A 40. perc szép 
FTC-támadását Remete csak kirohanással tudja menteni. 
A félidő utolsó perceiben fokozódik az iram, de egy-kot 
szabadrúgáson kívül más nem esik. Félidő: 0:0.

A II. félidőben az UTE lép föl tamadóan és már a 2. 
percben Priboj éles lövését Amsell fogja, de már az 5. 
percben egy pompás FTC-támadás majdnem góllal vég
ződik. A 6. percben az UTE komért rúg -eredmény nélkül. 
Mint egy kaleidoszkópban, fercről-percre változik a játék 
képe. A 8. percben az FTC lő kapura, a 9. pereben pedig 
az UTE rúg újabb komért. Ezután perceken át az FTC 
támad tüzesen, amelyekben Pataki/ jeleskedik. A 14. perc
ben már a zöld-fehérek kapuja van veszedelemben, do 
Blum megmenti a halót. A 17. percben Takáts II.-be sa
ját klubtársa, Fuhrmann beleszaladt, aminek következté
ben súlyos bokafleamodást szenved és tehetetlenül viszik 
ki a pályáról. Ezzel a zöld-fehér védelem egyik oszlopa 
kidőlt. Hátvédnok Blum vonul hátra, az ő helyét pedig 
Egry foglalja el. úgy hogy ettől fogva, az FTC négy csa
tárral játszik. Az újpestieket a váratlan előny erőteljes 
támadásokra sarkulja, aminek eredményeként Priboj a 
25. percben bombalövéshez jut, do Amsell valósággal úszva 
a levegőben, korner árán megmenti a hálóját. A következő 
percekben már mFTC bombázza az l/TL’-kuput, do egyik 
lövés a másik után süvit el a kapufa mellett.

Az utolsó 15 percben a közönség tomboló biztatása 
közben hatalmas flnish következett. Mint egy csatatér 

olyau a pálya.
Az FTC 10 emberével szinte ellenállhatatlan, de az UTE 

csatársora is fáradhatatlanul küzd a győztes nőiért. A 
meg-megujuló FTC-támadásokból a 38. percben kornerhez 
jutnak a zöld-fehérek, a 39. percben pedig Potya lövése 
hajszálra megy el a kapu mellett. A 41. percben az FTC 
kornert. rúg, majd a 44. pőrében az újpestiek jutunk kor- 
nerhoz, do a veszedelmes lövéseket Amsell sorra ártalmat
lanná teszi. Az utolsó percben egy 
■labdával Halász az IJTE-kaptira fut, 
lőne, beadja a labdát., de csatúrtársai

Országos rekordok 
az NSC uszóversenyén

Dénes Irén (NSC) n 100 m. gyorsuszásban, 
Bartha Károly (NSC) a 150 yardos hát. 
úszásban uj országos re-.coruot állított tol
A Nemzeti Sport Club női uszóversenyének 

résztvevői kitűnő eredményekkel gazdagították 
uszósportunkat. A 100 m. gyorsuszásban Dénes 
Irén (NSC) az eddigi 1 p. 39.8 mp.-es országos 
rekorddal szemben .7 p. 37 mp. kitűnő időt 
úszott, mig a 150 yardos liátuszásban Bartha 
Károly (NSC) 1 P- 53.1 mp.-ccl megjaví
totta a két év előtt fölállított 1 p. 50 mp.-ces 
régi országos rekordot. A Császár fürdőben ren
dezett versenyt nagyszámú és előkelő közönség 
nézte végig és az a következő eredményekkel 
zárult:

I. 70 m. uszáa kezdők részére: 1. Doppert Szerén (VÁC) 
ín 24 6 mp II. 100 m. melluszúB-főversony: J. Konirfromi 
Márta (NSC) 1 p. 48 mp., 2. Kraszner Kató (BKAC). 
III 70 m. junior háluszás: 1. Macsay Adél (NSC) i p. 
18.0 mp., 2. Wicsmann Ilonka (NSC). I'r. 100 in. gyors
úszás- főveraeny: 1. Dénes Irén (NSC) 1 p. 37 mp. (Orszá
gos rikord!), 2. Barall Auguszta (MUE). V. 70 m. mell
úszás. kezdők részére: 1. Wagner Jőzsa (NSC) 1 p. ioa 
mp 2. Martinovits Ha (NSC), 3. Kuntz Jolán (Move OTEi 
VI. 100 in. hátuszófőverseny: 1. Kraszner Kató (BKAC) 
7 n. 40 mp., 2. Nagy Magda (BEAC). VII. 100 in. jun’or- 
gvorsuszás: 1. Macsay Adél (NSC) 1 p. 10.4 mp. '. 111. 
70 m ifjúsági mellúszás: 1. Martinovits Ila (NSC) és 
Fest Franciska (NSC), holtversenyben. Idő: 1 p. 12.fi mp. 
IX. 800 m. főverseny: 1. Barall Auguszta (MUE) p. 
37 mp. (Kitűnő idő!). X. 3X70 in. vegyes staféta: 1. .VSC 
csapata. (Komáromi. Dénes, Macsay), .1 p. 55.2 mn. 
XI. 4X35 m gyorsuszóstaféta: 1. NSC csapata. (Dénes, 
Komáromi, Korányi, Wissmavn), 2p. 3.0mp. XII. Mii
ugrás, kezdők részére: 1. Dénes Irén (NSC) //<!'s ponttal, 
2. Lukács Éva (BKAC) 13‘/a ponttal.

Férd meghívás! versenyek: I. 50 in. verseny: 1. Schirv- 
kér (NSC) 28 mp.. 2. holtversenyben: Czclle (III. TVE) 
és Hollós (TI1. TVE) 29 mp. 1T. 200 in. meghivási vereeny: 
1. Gáborff}j (NSC) 2 p. 32.8 mp.. 2. holtversenyben: Ibilii.ó 
(NSC) és’ Serény (FTC). III. l.'O yardos hát.uszó rikord- 
kisórlct: Bartha Károly (NSC) 1 p. 53.4 mp. (Országos 
rikord.!). ______

A Corinthiáii-vándordijat a

helyzetbe a zöld-
*

A kapuválasztásnál az UTE-nek
és igy az FTC játszik nap ellen, __ _____  ________
lép föl és már a 3. percben Kelemen a kapura lő, de 
Remete jól fogja a plaszirozott labdát. Válaszul az UTE 
látogat el a zöld-fehérek kapujához, hogy a következő 
percben megint a „fradi-hivők" izguljanak. A 8. perc 
6zép UTE-támadást hoz, do Blum az utolsó pillanatban

kedvezett a szerencse 
do rögtön támadólag

JJTC’—IIT. kcr. TVE 3:1 (3:9). (Bajnoki mérkőzés.) A 
BTE isnuét bebizonyította, hogy a bajnoki év finisében 
ő tartja magát legerősebben. Az utóbbi covkben éppen 
ennek köszönhette legtöbbször az I. osztályban való 
benmaraxiását, ezidén pedig a finisben szerzett pontok
kal egész a lista közepéig föltornázta magát, holott az 
őszi f-zr.zon végén még egész reménytelenn-ek látszott a 
helyzete. Igaz, hogy a csapatot uj emberekkel alaposan 
felfrissítették s ezek mindegyike nagy orőgyarajxxlást 
jelent a csapatra nézve. A legnagyobb attrakciót azon
ban vasárnap mutatta be Winklor személyében, aki ala
pos vargabetűvel került át az MTK-ból a BTC-be. Köz
ben évekig Svájcban szerepelt és többször volt, svájci 
/ráfogtaheti: te. Újólagos berni tilatkop.ám teljes sikerrel 
járt. Tass/.- és fejjá.téka egyaránt kitűnő s ..hat trlck“-jo 
a lövőképességét bizonyítja. Ksin, Zilizi is nagyon jók 
voltak, mig a régiek közül G-esenlecht maga*lott ki. A 
III. kér TVE kétségtelenül le van törve, amellett a 
csapatot erősen nmghandicappeli Nenhaus könnyelmű 
védőre. Közülük Klehcr van legjobb formában, mellette 
Szabó és Horváth váltak ki. A mérkőzés 1. félideje tel
jesen a BTC-é volt. Már az 5-ik nercben gólt érnek cl 
Winklor révén, ámbár a gólban Nenhau.mak több része 
volt. A második gól ugyancsak Winklor véd hitetlen 
lövéséből esett, a harmadikat szintén ő lőtte közvetlen 
közeiről. A II. félidőben a BTC bebiztosítva látván a 
győzelmet, csak félgőzzel dolgozott. A III. kér. TVE 
ebben a félidőben teljesen ogyenrangn ellenfele volt a. 
BTC-nek, ez eredményt azonban már csak szépíteni 
tudta. A 25-i.k percben fejelte Horváth az egyetlen gól
jukat, kornerből.

MTK—Szegedi Vasutas 4:0 (2:0). (Magyar Kupa elő
döntő.) A szegediek a Szegedi AI< és a BTE fölött ara
tott győzelmük után ugyancsak gyatra játékot produ
káltak az MTK ellen, amely pedig tartalékokkal alapo
san meghandicappclve vette föl a. harcot. A csapatnak 
nem volt nehéz dolga, egyrészt • mert a szegediek vé
delme mélyen a formán alatt szerepeli, másrészt pedig, 
mert a Vasutasok csatársora túlságosan respektálta az 
MTK hátvédjeit. Az első gólt csaknem a félpályáról 
rugln. Mandl n 15. porcban, a második gólt László Vitte. 
A IT. félidő góljait Braun (1. és llief lőtték. Az MTK- 
bán Mandl csak egv félidőt játszott. A II. félidőben 
László hekkclt, aki hamarosan értékes tagja lesz az 
MTK .csatársorénak. Braun II, valamint Senkey TI ki
tünően játszottak s ezúttal llief seui volt rossz. A sze
gediek közül a ccntorhalf vált ki.

A II. oszt, bajnoki mérkőzések eredményei: BEAC— 
Postás 8:1; UTSE—Testvériség 0:0; „83" FC—RTK 1:6; 
Ékszerészek—NSO 2:1; BAK—BTK 0:0.

! fÉWSZ^S
ANGOL, NÉMET ÉS MAGVAR GYÁRTMÁNYOK

KERTÉSZ BE, Andrássy-ut 38, Párisi Nagy Áruházzal nemim
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hosszan elöreadott 
de ahelyett, hogy 

átlépnek rajta.

A Corinthián-vándordijat a Vasasok nyer
ték meg a TTC ellen elért 2:1 (2:0) arányú 
győzelmükkel/ A Vasasok elbizakodottan men
tek a küzdelembe, holott az FTC-vel szemben 
erre nem volt nagy okuk. A győzelmet ugyan 
megérdemelték, bár az FTC vereségét elsősor
ban a védelmük formán aluli szereplése okozta. 
A szép momentumokban 
velkedő mérkőzés góljait 
Jellinek és Takács, mig 
ílöflinger lőtték.

nem túlságosan bő- 
a Vasasok részéről 

az FTC részéről

A KAOE nemzetközi atlétikai 
versenye

Két uf omsxtígos

A Margitszigeten közel 2000 ember jelent meg 
a K JOZTatletikai versenyén, abban a remény
ben, hogy végigélvezheti az Imbach— Gerti
re,vánsot. Imbaeh azonban nem tudott rendbe 
jönni a lábával és igy a várt reváns elmaradt, 
A MAC-ok egy-két atlétát indítottak. Két or
szágos rekordot is eredményezett, a verseny, 
jelesül 2000 méteren Orosz (MTK), 300 méteren 
pedig Kurunczy állított föl rekordot.

Részletes eredmények: 200 m. gát. 1. Somfay (MAC) 31.4 
mp. Gyönge idő. Két gátat döntött, egyszer fölbukott. 
Más induló nem volt.

100 méteres futás. 1. Gerő F. (KAOE) 11 rop. 2. Vida 
(KAOE). 8. Gerő M. (KAOE). Megerőltetés nélkül nyervo.

Magasugrás előny verseny. 1. Farkas (BKAE) 194 cm. 
(24 cm. előny). 2. Stefiin (MAC) 190 cm. (18 cm. e.). 
3. Vidóczy (MAC).

400 méteres síkfutás előnyverseny. 1. Nádas (FTE) 50.9 
mp. (32 m. c.). 2. László (MTK) 51.2 mp. (22 m. c.). 3. Kar- 
czag (MTE).

800 méteres I. oszt, előnyverseny. 1. Görög (MTK) 1 58.fi 
mp. (28 m. e.). 2. Fonyó (MTE) i.59.2 inp. (előny nélkül). 
3. Fogl (KAOE) 2.00.2 mp. (előny nélkül).

Súly dobás. előnyverseny. 1. Komor (MTK). 13.82 m. (3.20 
m. o.). 2. I’allaghy (MAFC) 13.67 m. (2.90 m. e.). 8. Köké- 
nycsdy (LASE) 13.39 m. (3.50 m. e.).

200 métpres II. oszt, síkfutás. 1. Papp—Kökényesdy 
(LASE) (28.8 mp.) 3. Valoutini (LASE) 23.9 mp. 8. Pui- 
laghy (MAFC).

Diszkosz előnyvcrseny. 1. Pallaghy (MAFC) 42.14 m. 
(8’í m. o.). 2. Eördögh (BEAC) 41.60 m. (fi m. e.). 8. 
Ilcutsch (MTK) 40.C0 m. (11 ni. e.).

2000 m. előnyverseny. 1. Orosz (MTK) 5 p. 49.7 
(országos rikord, előny nélkül). 2. Nagy (BEAC) 5 p. 
mp. (45 in. o.). 3. K ült sár (MAFC) 5 p. 51.2 mp. (o. n.) 
vendetes meglepetés Grosz nagyfokú formajnvnlása.

Távolugrás előny verseny. 1. Schinkásch (FTC) 703 
(90 cm. o.). 2. Oárdos (MTK) C97 cm (70 cm. e.). 3. 
gtiss (KAOE) 6.85 (55 cm. c.).

300 méteres síkfutás. 1. Kurunczy (KAOE) 35.0 
walkowcrbon. Országos rikord.

fídrtmsugrás. II. oszt.; 1. Üjfaluczky (FTC)
2. Farkas (BKAC) 12.97 m. 3. Scbinkásch (FTC) l!

5000 m, futás, előnyvcrseny: 1. Kultsár (MAFC) .. 
4(5.5 mp. (Ilii mp. hátrány). 2. Csekcy (C». Move) 18 p, 
08 mp. (80 mp. hrtlTány). 3. Bernáth (MTE).

4X100 m. staféta: 1. KAOE 44 p. 11 mp. (Gerő F.. 
Gerő M., Hélför. Kurunczy, Vida. Vogel). A verseny a 
KAOE közismerten kitűnő rendezésében, zökkente nélkül, 
gyurtma pörgött la

mp.
50.9
Ór-
cm. 
Ge-
mp.

18 in.
2.97 m. 

I 17 p.

Budapest 25 kilométeres futóbajnoksárát 
Király (KSC) nyerte meg. Vasárnap délelőtt 
rendezte az ESC a Hungária-uti sporttelep-n 
Budapest 25 kilométeres futóbajnokságát. Ti
zenkilenc versenyző állt a starthoz, akik közöli 
két külföldi is akadt, a charlottenburgi flempel 
ók a,z osztrák Franzl (Ilertha) személyében. A, 
kitünően rendezett versenyt Király Pál (ESC) 
nyerte meg, aki alapos revánsot vett hernei 
legyőzőjén, Hempelen, aki legutóbb Német
ország 25 kilométeres bajnokságában második 
lett. Részletes eredmény: 1. Király Pál (ESC) 
1 óra 31 perc 53 mp. 2. IJempel (Charlotten- 
burg) 1 ó. 38 p. 57 mp. 3./Franzl (Hertha) 1 ó. 
40 p. 33 mp. — Király részidői: 10 km.: 3i p. 51 
n>p., 15 km.: 53 p. Ofi mp. és 1 óra alatt 15 kin. 
és 810 métert futott be. Ezen pompás teljesít
ményei után Király méltóan jutott a bajnoki 
címhez.

Lésport
Megyeri lóversenyek. Silány mezőnyök, gyönge sport 

Íellamezték a vasárnapi kúposztúBinegyeri lóversenyeket, 
la inég megemlítjük, hogy legújabban a starter részle

tekben indítjn el a mezőnyöket és egy-két sánszoa lovat 
mindig a gépnél felejt, mindenről besziímoltunk. Késztetés 
eredmény: I. futam. 1. Nesoit Occasum (2rj Szabó L. II, 
2. Mustafa Keinal (12) Blazsek, 2. lterrario (fi) Hofbauer. 
Fm.: Arguslánya (2). 2 h. holtv. Tót,: 500:650. II. futam: 
1. Rózsafa (2r) Göllei, 2. Repkény (8) Lipták, 3. Király
nőm (4) Pinda. 4 h. rossz 3-ilc. Tol.: 500:550. 111. futam:
1. Kalifa (P4) Káuya, 2. Gida (8) Keresztszoghy, 3. Jajno 
(116) Adda. Fin.: Brigitta Borbély II. (12). ’íi h, 8 h.
Tót..: 500:850, 800, 1850. IV. futam: 1. Clariettc (2lir) Csnthó, 
2. Schabes (3) Horváth, 3. I’eggy (2'íö Buluska. 10 h, 10 li. 
Tót.: 5110:000. V. futam: 1. Ná-fa (löi) Pauzák, 2. Napvilág 
(l!4r) Csathó. Nafa (3) elb.. Rudcgunde (4) clb. 1 h. Tói.: 
500:1200. VI. futam: 1. Spinctle (p) Vondra, 2. Integritás (fi) 
Steczák, 3. Mönchsberg (fi). Fm.: Kereső (10), Pántlika CiOl, 
Reintintin (1(1), Mariette (10), Szép Leány (8). l.ord New
ton (4), Angyi (fi), Merengő II (25), Oinma Vincit (12). 
% h. 2 h. Tót.: 500:950, fiái), 1300. «50.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
Kintija a Reggel Lapkiadó Rt.■ ■ ■ ■ ,■■■■, — -- ----- ■ ... ■■■■ . ■ ■■■ ... . ■■■ —

Világosság-könyvnyo'iida. rt., Budapest Vili, Conti-utcii 4. 
f Műszaki igazgató: Dentsch I).

Kompressiores 
Mercedes

Kossuth Lajos-utca fi

flmafőr féni/képezőknek
1923. májusi árjegyzéket bérincntve küld

Fotolpnr rt. Budapest VII 
alNSa IrtíigiíJ Kirply-utcu GO Tokion: Józeof 110-5/




