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fctegjfeoc&áSI&MéBtfan bUnitek tostetó 
a po?i4sk®5 és’áekaK érvényesülését

Horthy Miklós kormányzó ós felesége vasár
nap délelőtt 9 órakor Székesfehérvárra érkez
tek. A kormányzót a küldöttségek élén Zarn- 
ros Aladár polgármester üdvözölte. A pálya
udvarról a kormányzó kíséretével a lovassági 
laktmivóba hajtatott, ahol résztvett a zászló- 
sjxn’ déíi! ánnensegen. Innen r,. kormányzó a 
városi lazára hajtatot!. ahoKa varos társadalmi 
egyesületeinek tisztelgését fogadta. Az üdvözlő 
beszédre a kormányzó a következőkben vála
szolt: ,

— Itt minden röghöz a nemzeti kultúra 
megalapításának és első szent királyunknak 
emléko fűződik. Hazaszeretetre, istenféle- 
leuire, összetartásra, becsületes munkára — 
mindarra, amire a szent király tanította a 
nemzetet, ma inkább szükség van, mint va
laha. Ha ezek között ma különösen kiemelem 
a:', összetartást, az egységet, az azért van, 
airrZ sorsdöntő szükségük érzete még mindig 
nem él eléggé a lelkekben. Egységbe forrva, 
az egyéni és o.s;' érdekeket mindig és min
denben alárendelve az összesség érdekének, 
kell megerősödésünkön és tálpraállásnnkon 
dolgoznunk.
Most ismét egy olyan kérdés nyomult fo
kozott erővel előtérbe, amely ezt az egysé
get veszélyezteti és amely körül máris szén-
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Beatty, a tanaid Pacific Husi eSnOke Budapesten
Sir Gearae ftpownj a ere PassfSc SondonS uj; tagazg&töga

nyÉíafckoKifi*
(A Heggel tudósiiájától.) A r..’ ugat európai 

államok pénzcsoporíjai és az amerikai banká
rok az utóbbi időben érdeklődnek Magyaror
szág iránt. Ezt bizonyítják egyre gyakrabb 
látogatásaik, amelyek mind azt célozzák, hogy 
gazdasági viszonyainkat megismerjék és itt 
valamilyen üzleti vállalkozásba kapcsolódja
nak. Legutóbb a newyorki National City Bank 
(delnőkének a budapesti tárgyalásai voltak az 
érdeklődés középpontjában, tegnap pedig újból 
egy olyan expedíció érkezett a fővárosba, 
amely még a Budapesten időző külföldiek so
raiban is föltiinést keltett.

A világ légim tál masabb vállalkozásának, 
a Cacadlan Pacifle Trustnek az elnökigaz- 
CTlója, sír Beatty Eduard jött cl Buda

pestre.
Kíséretében vannak: Jlichard Smeaton TVhile 
kanadai szenátor, sir George Melarcn Rrowr., a 
Canadian Pacifle londoni igazgatója, Eredteik 
kdmund Mcrcdlth, a Canadion Pacifle m >n- 
treali hajós vállalatának igazgatója, egy ju.o- 
tanacsos és több titkár. A prágai gyors egyik 
boréit szakaszából egyenesen a Duna palotába

lilább ellentét Anglia 
és Franciaország közt

Paris, junius 8.
Jr,ln(,ia kormány jegyzéket intézett az 
ti kormányhoz a Saar-vidékro küldendő 

izsgalóbizottsúg dolgában. A francia kormány 
»>í/n// >í,adja el az angol inditványt, mert jogo- 
'katlannak tartja az angol követelést, umely 

franciák kiaknázást szabadságát korlátozná, 

l 
y

vedelmes viták folytak. A földbírtokre- 
form kérdésére célzok.

A többtermelés és ezzel gazdasági meg
erősödésünk, a társadalmi béke és ezzel belső 
konszolidációnk érdeke a legszorosabban 
összefügg ezzel u kérdéssel.

Mindig csak az egyetemes érdeket, az 
ország érdekét tartva szem előtt, kell vizs
gálnunk azt, van-e szükség és ha igen, 
mennyiben van szükség e téren arra, hogy 
az eddigi törvényes intézkedések vala

mely irányban kiegészíttessenek.
Ha a kérdés tárgyalásánál szenvedelmek 

lesznek úrrá a lelkeken. a szabályozásnál az 
összesség érdeke helyett egyes társadalmi 
osztályok vagy foglalkozási ágak külön ér
dekei jutnak túlsúlyra, ennek csak az ország, 
konszolidációnk és gazdasági megerősödé
sünk kell, hogy mérhetetlen kárát vallja.

Megbocsáthatatlan bűn és végzetes hiba 
volna, l\a ebben a ( kérdésben politikai 
szempontok, politikai érdekek kívánná

nak érvényesülni.
Tartsanak ki híven és állhatatosan azon 

nemes eszme mellett, amelyeket Szent István 
hagyott örökbe e városnak és az egész nem
zetnek.

> Regcielircck
siettek, ahol több lakosztályt rezerváltak szá
mukra. A Reggel munkatársának alkalma volt 
beszélgetni sir George Melaren Brown orral, 
aki az expedícióról a következőket mondotta:

— Beatty elnök ur fölhatalmazására csak 
annyit mondhatok, hogy európai turnén va
gyunk és

főként a legyőzött államokat keressük föl. 
Első állomásunk Hamburg volt, innen Berlinbe, 
majd Prágába utaztunk és

mindenütt fontos üzleti természetű tárgya
lásokat is folytattunk.

Beatty elnök 46 éves, érdekes jelenség. Kraitsz 
Simon meghívására határozta el magát a buda
pesti útra. Vasárnap a kanadai vendégek meg
látogatták Mahler angol követet. Beatty elnök 
ezenkívül még néhány fontos látogatást is tett. 
A tulajdonképeni tárgyalások a kormánnyal és 
a iöbbi illetékes tényezővel csak holnan kezdőd
nek meg és valószínűen a keddi napon befeje
ződnek. Reméljük, pénzt akarnak hozni és nem 
pénzt vagy más egyebet elvinni ebhői n szegény 
országból.

Nacionalista tüntetéseit 
Parisban

Paris, junius 8.
A rendőrség letartóztatott egy rojalista ifjút, 

akiben Harc Saugnier képviselő támadóját is
merték föl. A város különböző pontjain járó
kelők és az Action Francaise rikkancsai között 
összeül közösek voltak.

Amig egy ország eljut odáig
Hová? Ahol már kezd megjönni az esze. 

Amikor kialussza egy három évig tartó ga
rázda részegség mámorát, megdörzsöli vérbe- 
borult szemét, réveteken körülnéz és végre 
tisztán kezd lát ni. Mint az alkohol mérgezett 
a bortól, úgy undorodik gonosz és stupid jel
szavaktól, amiket jól megpaprikázva, kan- 
cBÓstól töltöttek a szájába. Mindnyájan le
ittuk egyszer magunkat sárga földig, gon
doljunk arra az estére, amikor fölébredtünk 
a nagy dinomdánom után. Nyújtózkodik 
Magyarország, tisztul a leje és első érzése a 
nagy utálat azok iránt, akik az alpári duhaj
kodásban, lestel- és lelketölő korhe’ykedés- 
hen cimborái és vezérei, voltak. Csak a vak 
nem látja, milyen resignatio és unalom fo
gadja a kurzus elcsépelt szólamait, a rekedt, 
vinkóizii hangnak mily, szűk körre szorult a 
visszhangja. Elkeseredett, mostoha sorstól 
kissé elvadult, nem ír ok nélkül türelmetlen
kedő osztályok és foglalkozási ágak resonál- 
nak még olykor gyűlésekre összecsőditve arra 
a demagógiára, amely babonásan hasonlít a 
Károlyi-rezsim végnapjaiból emlékezetes 
bolsevista szárny próbálgató shoz. De ez a 
köztisztviselötömeg is bús magyarságában a 
Petőfi vágtató juhászára emlékeztet, — el
keseredésében mi telhetett tőle? nagyot ütött 
botjával a szamár fejére. Egyébként az or
szág közönnyel olvassa a parlamenti kakas
viadalok amúgy is élvezhetetlen leírását, a 
földreform az egyetlen probléma, amelynek 
rendkívüli jelentőségét érzik az érdekeltek 
éppen úgy, mint akiknek az ország földiéből 
csupán hat lábnyi sírhelyre van reményük. 
Magyarország végre eljutott odáig, hogy kül
politikai elhelyezkedése mellett minden más 
kérdést szürkének, efemernek, haszontalan 
locsogásnak lát. Bethlen útja föllehbeu tette 
azt a fátyolt, amellyel mint halotti lepellel 
takarták le a szemünket, hogy ne lássunk 
tovább a Pékár vagy a Wolff orrúnál. Most 
már tovább látunk és nyilvánvaló, hogy 
nincs az a világnézleti humbug, amely Ma
gyarországnak gazdasági értékeket biztosí
tana akár a nagy, akár a kis antantnál. A 
másik tanulság, amit egy fegyelmezetlen és 
a józan ész szavát tol üvöltő koncert valóra 
válni hazaárulásnak minősített: Páris, oh 
magyar ábrándok! a magyar ügyet Prága, 
Belgrád szemüvegén át nézi, tehát az ország 
addig a nagy antantnál mit sem érhet el, 
amig a kis antanttal valamely, formában 
meg nem egyezik. Ami annyit jeleni, hogy. 
Benos és Pasies fontosabb tényezők szá
munkra, mint Millerand, Poincaré, Bri.uul, 
Baldwin, Róbert Cocil vagy Mussolini. Ez a 
keserű pirula, amelyet gz előkészítetlen köz
véleménynek előbb-utóbb lo kell nyelnie. Hu 
két év előtt lenyeltük volna, ma már meg
emésztve, régen túl volnánk a keserűségén. 
Egy vak, handabandázó, irreális politika 
azonban útját állotta minden józan realitást 
nak. Most, mintha derengne. Délibáb, lidérct 
tény, napfölkelte?
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Vázsonyi és Rassay nagy beszéde 
a ^politikai nihilisták** ellen 

Bethlen a Jogrend védelmében számíthat 
a liberális ellenzék támogatására

Újpest, junius 3.
(A Reggel kiküldött tudósítójától.) Vasár

nap délelőtt 11 órakor tartotta meg beszámoló
ját Újpesten Fábián Béla, a pestvidéki lajstro- 
mos választókerület képviselője. Vóisonyi Vil
mos, Rassay Károly, Benedek János és Pakots 
József képviselők kísérték el a beszámolóra és 
Újpest városa ünnepi diszben, föllobogózva 
várta a liberalizmus vezéreit.

A népgyülcst többezer főnyi lelkes tömeg 
előtt nyitotta meg dr. Csorba Dezső elnök.

Dr. Fábián Béla beszámolójában végigtekintett az elmúlt 
politikai évre. Első tevékenységem — folytatta

» a nemzetgyűlésen az volt, hogy fölszólaltam a sajtó izga
tásai ellen, a Rózsa-utcai sajtó Britanniája ellen. — A 
túloldal jobbszélón különösen négy oldalról folyik a lázi- 
tás és Izgatás. A köztisztviselők kérdésében, akik legelső 
és leghatalmasabb eszközei és támaszai voltak a kurzus
nak és áldozatuk jutalma az lett, hogy éheznek család
jukkal. de „vezérük" lipicai lovakon jár. — Do nem szol 
gálhatja az izgatás céljait a földbirtekreform kérdése 
sem. Az egyetemi hallgatók tanuljanak az egyetemen és 
ne használják föl őket politikai célokra és ne akarják a 
hvszesztendós fiatal embereket, a nemzet legfontosabb kér
déseiben fegyveresen szembeállítani a polgárság tömegei
vel. fis végül, ue izgassák a munkásságot sem vezérel 
rel.

Vazsonyl beszéde.
— Amikor Bethlen európai útjáról hazajött 

— mondotta —, azt tapasztaltam, hogy a des
truktívnak nevezett ellenzék kevésbé zavarta 
Htjában, mint éppen politikai barátai, az egy
ségesnek nevezett párt fajvédő szárnya; akik 
a miniszteréi nők európai útját találták alkal
masnak arra, hogy fölmondják a nem létező 
egységet és igyekezzenek kezükbe keríteni a 
hatalmat. Arra még nem volt példa, hogy egy 
párt ügyvezető aleluöke nyilvánosan nyilat
kozzék úgynevezett vezére, a miniszterelnök 
ellen és arra sem volt példa, hogy a miniszter
elnök honmentő akcióját azzal zavarják meg, 
hogy a köztisztviselők ülésén a lázit ás állás
pontjár.'’ helyezkedjenek és forradalmi hango
kat üssenek meg. ,

A köztisztviselők nem lehetnek a kurzus 
hivatalnokai, mert hiszen nem a kurzus 
fizeti eket, hanem a polgárok összessége.

Az annyira föl fújt földbirtok reform
novella tulajdonképen nem tartalmaz mást, 
mint hogy a földniivelésügyi miniszter kezébe 
adja a hatalmat, hogy attól vehessen el földet, 
akitől akar és annak adhasson, akinek akar.

Ez nem más. mint a régi királyok doná- 
ciós joga.

— ?i miniszterelnöknek választania kell 
aközött, hogy ő üsse-e le jobboldali ellenfeleit, 
vagy azok ütik le öl, mert ha pillanatnyilag 
ki is békülnek a kormánnyal, vissza is szívják 
a miniszterelnöknek adott, pofonokat, de leg
közelebb, adandó alkalommal, újra fölveszik a 
harcot. Az országot nem lehet ilyen tétovázó 
politikával előre vinni, hanem bátran és egye
nesen kell a megadott utón előre haladni.

Vki felekezetek és osztályok szeriül külön- 
beste'. akik proletárokból és zsidókból 
másodrendű polgárokat akarnak csinálni, 
azok nem jó magyarok, hanem cinkostársai 

a mi külső ellenségeinknek.
Nem a fajvédőiéin, hanem az egyenlő jog, a 

szeretet és az igazság a magyar politikának 
jelszavai. Ezt követeljük mi magunknak és el
nyomott magyar testvéreinknek az elszakított 
te fületeken.

De aki maga igazságtalanságokat követ cl. 
a közszabadságokat lábbal tapossa és gyű
löletet hirdet, az nem állhat ki Európa pia
cára és nem panaszolhatja az elsznkitott 
területeken élő magyarság sebeit és fáj

dalmait.
- Magyarország területét mcgcson.kithat.ta a 

zsákmányra éhes ellenségeinek erőszaka, de 
igazán ^csonka nem lehet Magyarország addig, 
amig Kossuth és Deák szelleme ép, amig az o 
eszméjük a magasba képes vinni a magyar gé
niuszt.

Magyarország csak akkor lehet igazán 
csonka, ha a törpe epigonok útmutatásait 

követi.
A percekig tartó lelkes ováció után 

Rassay Károly
fezólali, föl:

— Úgy látom, hogy egy év után kísérletek 
jelennek meg a miniszterelnök előtt és meg
kérdezik, hogy mit ért el azzal, hogy a demo-

longorát, planlnót*
no rogyni), míg RKKÍ.NVS WiHAf.Y zon- 
■oratolfipót inog nem látogatta. Budapest 
VI, Király-utca 53. szám — Bőgi 'zongorát 
vesz, cserél. javít, hangol. — TELEFON

kratikus gondolkozása, a munkáért, a békéért, 
a jogért küzdő férfiak helyett a törvényhozás 
házába barátait engedte be. a barátait, akik a 
legkritikusabb pillanatban igyekeznek őt le- 
döfnr.

Isteni igazságszolgáltatást látok abban, 
hogy a miniszterelnököt éppen ezek az urak 

akarják most elgáncsolni.
— A liberális ellenzék nem látja ugyan 

ideálját a miniszterelnök politikájában, de ha 
a békét, a jogrendet biztosítani tudja, akkor 

ebben a tekintetben számíthat a liberális 
ellenzék támogatására.

mert a liberális ellenzéknek nem lehet más 
célja, minthogy az országról elhárítsa a vesze
delmet és előttük nem az a fontos, hogy Bethlen 
elbukjék, hanem hogy ha. elbukik, akkor utána 
az igazi demokrácia jusson uralomra. A liberá
lis ellenzék küzdelme nemcsak az antiszemitiz
mus ellen folyik, mert az antiszemitizmus a 
társadalmi betegségnek c\ak egy szimptomája. 
A liberális ellenzék nem a szimptomát akarja 
gyógyítani, hanem magát a betegséget. A kor- 
mányt arra a demokratikus politikára kril szo
rítani. amelyet a nyugati demokratikus álla
mok velünk szemben joggal megkövetelhetnek, 
ha segítségüket igénybe akarjuk venni. A mi
niszterelnök külföldi utjának sikertelensége 
nem a fajvédők politikáját igazolja, sőt. ez ép
pen, a legsúlyosabb vádbeszéd ellenük. A mai 
demokrácia szerepe a politikában a múlt, és a 
jövő összekapcsolása, megtartani a régi szabad
elvű programból n jogegyenlőség gondolatát, 
de nemcsak társadalmi téren, hanem kiegészí
teni az alkotmányjogi kérdésekben is. A föld
birtokreformot csakis demokratikus törvény- 
bozótostul ettől lehet megoldani.

Nagyatádi akkor lett árulója az igazi föld- 
hirtokreforninak, amikor elárulta «z általá

nos. titkos választójogot

Pakots és Benedek.
Ezután Pakots József az egytégés pírt szélső tobholdalá- 

vei foglalkozott ős ezt a csoportot
politikai nihilistáknak

nevezte, akik néni ismernek eseményeket és elveket. há
rem csak szenvedélyeket és érzéseket.

Benedek János hangsúlyozta, hogy az uj Magyarország 
csakis a demokráoia elvein épülhet föl, ahol a nemzeti 
igazságnak érvényesülnie kell, hogy ember és ember kff> 
főtt feleketet. faj és vallás szerint nem lehet. különbség.

Egy magyar urileány 
tüneményes házassága

(A Reggel tudósítójától.) Rendkívül érdekes, 
szinte regényes házasságot kötöttek meg szom
baton démon az egyetemi templomban. Wen
delaar Vilmos. az amszterdami értéktőzsde mil
liárdos elnöke vezette oltárhoz Baar Jolánkát, 
Baar Józsefnek, gróf Csekonics Endre zsombo
lyai jószágigazgatójának leányát. A házasság 
mögött regényes szerelmi történet húzódik meg, 
amelynek részletei —- éppen a magyar-holland 
kapcsolat mtett — ki ki vári koznak a magánélet 
kereteiből.

A múlt évben történi, hogy Baar Jolánka 
egy gyermek vonattal, mint a gyermekek klsé- 
rőnője. kiment. Hollandiába, Marne városába. 
Egx tavaszi délelőttön társnőjével. Concha Er
zsikével, Contha Győző egyetemi professzor 
leányával sétára indult a szép kis városban. 
Mindössze két nap állott rendelkezésére, azután 
vissza kellett térnie a hazainduló gyermekvo
nattal. Ezen a. délelőttön Wendelaar elnök ott
hon tartózkodott mariiéi vi Iája bán cs annak ke
rítése mellett állt, amikor elhaladt előtte a. két 
szép magyar leány. Abból, hogy a leányok a 
városkát, nézegették, rögtön látta Wendelaar, 
hogy idegenek. Az amszterdami tőzsde elnöke 
német nyelven megszólította Őket:

— Talán nem tudnak a. hölgyek tájékozódni? 
— kérdezte barátságosan.

A leányok elmondták, hogy valóban éppen 
szállást keresnek, ahol a két napot eltölthetik. 
Wendelaar elnök, akinek nyomban nagyon 
megtetszett a kedves Ihmr Jolánka. meghívta 
a leányokat, a villájába — ahol vejével és an
nak családjával együtt lakott. A becsületes 
holland család nagy szeretettel vendégelte meg 
a magyar leányokat. így kezdődött a szerelmi 
regény Wendelaar és Baar Jolánka között. Az 
idős holland milliárdos, aki özvegy ember — 
halálosan beleszeretett a magyar kisasszonyba, 
uki ezután még több ízben járt kinn Hollandiá
ban, ugyancsak mint gyermekkisórőnő.

És most husvétkor idejött maga Wendelaar 
M agyarországra.

Elutazott Zsombolyára és egyszerűen* őszin
tén szerelmére hivatkozva—megkérte Baar 

Jolánka kezét.

A Icánv igent mondott és a húsvéti ünnep alatt 
megtartották az eljegyzést... Junius 2-ára. tűz
ték ki az esküvőt és Wendelaar, az amszter
dami tőzsde elnöke pontosan megérkezett a ve- 
jével, hogy elvigye hazájába a magyar leányt* 
mint bites feleségét...

Az esküvőn a vőlegény tanúja F. Clinger, 
Fledderus, holland fökonzul volt, a menyasz- 
szonyé dr. Szelénül Aladár ügyvéd. A pap hol
land nyelven végezte az esketesi szertartást. A 
templomban megjelentek Ipolyi-Kollár Gyula 
államtitkár. Bessenyey Ferenc és Ooőor Gyula 
miniszteri tanácsosok, Choncha Győző egyetemi 
tanár. Andrássy Gyula huszárezredei),. S.üry 
János volt miniszter és hatalmas közönség, kü 
Ionosén sok nő...

’lSZER ÉS TÁRSAI BflHKHÁZlf
BUDAPEST IX. LONYAY-UTCA 2. SZ., KULTURHAZ 

Tőzsde! megbízások, értékpapírok 
vétele és eladása w legelőnyösebb föltételek mellett. t

Telefon: József 32—32

NEMZET! ROYAL-ORFFJJM p’ft
Minden nap este órakor

Pa98auiíiecS®s
szenzációt gladiátor játékai. Karmanow világhirü ku:j ...•■• in
háza és beszélő kutyája és a júniusi operett és variét- inú

Mécsére |
Elcserélném Nagy János-utcai 3 szobás mo- 
derű első emeleti lakásomat IV, \, VI, ke 
rületben levő négy-ötszobás modern lakás-;., 
sál. Érdeklődül lehet telefonon: 65—53. számF.

>4

Saját giiártmániiu nyakkendö- 
ujdonságok, férfi feliérnemück, 
kalapok síb. Úri divatáruk 

YAKOHDŐHÉZ
IV, Kiguó-Ufca 5. (Kloiiid-paloia) 

Nyakkendők viszonfelárusilóknak is.

Á':Hozott anyagból |
is ké.8zit

elsőrendű. férfiinget $ 
FaCzéiPKemilsKa ion

Vili, Röklc Szilárd-utca 19. szám, II. emelet 18. /tf 
Telefonszám: József 31—42.

exiisüíát, ferEBtiánsotARANYAT
Schwarcz ékszerész, Muzeum-körut 21

TELEFON: JÓZSEF 103-73.

I ira B y mindenkinél drágábban vesz

„Fortuna44 Inqat’anfsrqalmí Vállaíat 
az Országos Föidbfrtokrendezö Bíróság engedélyével

Budapest VB, Terés-íköruS ai. 271 TcíefOMi 7 CS. 
Nagyszámú birtokvétcli •’:? eladási megbizá’.. Viíklh. r’< f•' . 
budapesti és vidéki házak, villák és telkok kczvetiíése. .12) 
bevált hikásközve' ités, fluancir >zús stb. Mindennemű int ’ 
lantigybeu svolid. gyors és kívánatra diszkrét lebonyolít .

HérgAllc, Raífla, néíSjnpo-, 
szab. Halai in-, Turul-, Vermorol-rendszoi ii 
szÜSíí per metí'zéí-.o 
P6>lr4ca#tÍT& és iTicsóilstl;f< vörös 
rézből, szénkónogezők, háti- és ogy-í 
kezes kénporozó gépek legolcsóbb gyári " 

áron beszerezhetők: ]<'•■ j
SísGint'ágh Páí yéseátruj;:, .jF J 
Bndapest, IX. kor,, U11őI• ut 19?'.záin• ’

ílininn“vev®K figyelmébe ajánlom a készen levő 
Pisili 08 ebédlő- és hálószobáim megtekintés I. 
SJiSbuB Lerner asztalos,Roinbtuh-u. 2 (Dob-u.i c.

Vegye meg a

Pásti Tőzsde |
srámdl,

>S mar koszt i; HstHtíS
—wwn—ILI II T —r—IK—m.-juwi.svMWWWW—nww/g--1 1

P ablanépt^
•Ss-aíaS jfZCf.Fk'-'an.*ejlr»ciiSffif»x icejyv ’■ |

507 VII, Kerlést-utca .15. szám. — zltdolgőzöst vállal, j

Bútor, uj és hasshávt
vétől és oiadás. Ssffnyeg le logelőny’Bebly ■’
l.tikScsnítl, Buda pest, j5en.bin... !;>ut<’.i

347 (llornád-ii. sarok). ToJtjfoni József -It-'IO. nzai'<rro

RENDKÍVÜLI occassűi
Eredeti párisi nőiruhn jnodcljciinct r lég- 

96 jutányosabb árban klárntltoin.
Fagoutn n n kát i s vAjjalo Ír. I

W9 MAÜTMER-iz^LOW
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Kanozsay és Kanozsayné bevallották ma éjjel 
Síogy részesek az okirathamisi'tás'üan — de a gyilkos

ságokról semmit se akarnak tudni 
jelentkezett a Lachmanrt-cssiádl egyedien magyarrorúzági rokonai — 

Csak sxcrtíáaí keiül sor a szembesítésekre 
hoSsnyaigjodott a letartóztatásba

(4 Reggel tudósítójától.) A rálrosszcntmi- 
liáíyi csaladirtó élete és véres regénye még hó
napokig fogja foglalkoztatni az újságolvasó 
közönséget, mert Molnár f'.'óth József histó
riája véresebb és fantasztikusabb, mint Landru 
bűnügye, rafüná’tabb a cínkotai Kiss Béla 
rémregén yenéi és olyan hihetetlen fovlulatok- 
ban bővelkedik, hogy a fantáziának azt a vér
fagyasztó leleményességét akármelyik mozi- 
i’ ó megirigyelhetné Molnár-Tóth József fíi- 
í-zorker. skedőscgcdtől. ■'Egy teljes esztendeig 
készített ölő egy biincselckménysorozatot, 
szinte az utolsó „simitóía?/" kidolgozta a bűn
ügy minden részletét cs volt bátorsága

nemcsak meggyilkolni cs e&ye liil eltemetni 
az áldozatát, hanem elő merte kaparni újra 
a holttestet é3 megnézte éjszaka azt a ha
lottat — hidegvérrel és borzongás nélkül —, 

akit alig két napja elföidolt.
Molnár-Tóth, aki határozottan intelligens em

ber, lelkileg annyira eldurvult és érzéketlen, 
hogy nem érzett a gyilkosság után még csak 
bor'zadást sem áldozataitól. Saját vallomásá
ban mondja el. hogy január ‘21-én, amikor éj- 
8í tka (" V kötélen ki vonszolta Kövess Lőrinc
iét és fél méterre a virágágy alá temette, 

egéi’z idő 
kevés a f 
test erjed

alatt az járt r. fejében, hegy túl
éld a holttest fölött és nyáron a 
éi ének a gőze föl fogja födni a 

bűncselekményt
untkor elásia n heittestet, a leghatározot

tabban eltökélte önmag »bun, hogy újra ki 
fogja ásni, mélyebb gödörbe fekteti és jobban

Kan®zsayők beszéSNi kezdened
A bűnügy legtitokzatosabb szereplői Kano- 

zsay Dezső és felesége. Pontosan tudja róluk 
a rendőisé'r. hogv január 18-án beköltöztek a 
villába. Ekkor még élt az öreg Lachmanré, sőt 
élnie kellett Kövess Lőrincnének és fiának. 
mert, maga Molnár-Tóth mond la, hogy' az asz- 
szonnyal és fával csal: január 21-én végzett. 
Egész éjszaka ..dolgozott" a gyilkosság végre
hajtásán ís a testek el lak a vitásán Molnár- 
Tóth. Két lövést adott le, ucaéz testeket von
szolt és

Kanozsayék mégis azt vallják, hogy az ud
vari szobában történtekről semmit sem hal

lottak, ccmnft sem tudnak.
Sőt esküsznek arra, hogy sem a gyereket, 

sem a fiatal asszonyt nem ismerték, egyedül az 
arra Lacltmanné volt akkor a villában, amikor 
ők beköltöztek.

— Egyel azonba i bevallók. — mondotta Ka- 
nont-ay ma délelőtt 11 órakor a kihallgatást 
v^ző rcndőrtanr.C;7O-nak —,

egy b'iilépé t elkövettem, jelen voltain ai 
ok’radmin'.'ctásná*, amikor a házoladási 
Lzcrzőűé.snél Molnár-Tóth a ' Lachmann 

András nevét aláírta az okmányra.
— E’ úgy történt — mesél' most már hő- 

b. . ; (jimn —, hogy a villa eladása élőit M.il- 
Jiár-Tóth kijelentette. hogy egy nagy bökkenő 
yen. nehezen fog sikerülni az átírás, morf az 
öroy L'-c]-m- nn ..elutazott", már pedig a Lach- 
ma; v és a felesége nevén van a villa.

-- Laekv.ianné itt van —e mondotta Molnár- 
Tót,'. —, de kivel helyettesitjük az elutazott 
í'i ?

L •dnnanné ez. öreg asszony, ott állt ennél a 
lf .éltetésnél és egyszer csak megszólalt:
raaga segJtcll neki ©z öreg me<5gySiXG877L

síé.Ttte meji Swgxf megfoaSt-a
Nem Igaz! Nem igaz! •Hazudik Molnár. — 

Kiál; fölugorva, magától kikelve Kanozsay. — 
l a semmit se Indok az öregasszony meggyíl- 
k< Fisáról. Molnár hazudik,

csak be akart mártani engem.
— Akkor miért kanta a havi 20.00") koronát 

tnaga a Molnártól? Ilhz maga apanázst kapott! 
\’-y'lkossúgért, a hallgatásért kapta az apa
názst!

— Nem Igaz. Nem igaz. Én semmit se tudok. 
tA'pnnit se. Csak a hamisítást, azt beismerem. 
Mást néni tudojf.

hiába * Inden faggatás, kérdés, hiába 
Jfmnck a kereszt kérdések, nem akar, nem felei 
rs ne.m rali. Még délután is hiába foglalkoznak 
Vc‘ a rendőrök, semmit se mond,

A felesége sokkal konokabb. A csinos, üde 
•’^alasszony semmiről se akar tudni. S? nétr- 
t", se gyilkosságról, se házüzletről, so apanázsról.

Kanozsayné elszólja megát
. ~~ Ka nem tudom, hogy készült a szerződés, 
fcu nem voltam sohol 

eltemeti, a meggyilkolt asszonyt valamelyik 
legközelebb i éjszakán.

Az éjszakák januárban mind holdfényesek 
voltak és nem lehetett veszély nélkül egy mé
lyebb gödör ásásához hozzáfogni. Egy külö
nösebb terv fogamzott meg ekkor az agyában: 
rendel egy akkora pléhlapot, mint, a holttest, 
azzal leteriti. Kifíiu — Dezső — holtteste még 
ott feküdt a fürdőszobában, amikor megren
delte a pléhkoprsót a Baross-utcai bádogosnál 
és ugyanakkor megrendelte azt a fedőlapot is, 
amelyet később Kövessné holtteste fölött meg
találtak.

Január 27. Megérkezett Rákosszcntmihályra 
a láda és a külön födél. Előbb — nappal — 
begy öm őszülte a fin holttestét és levitte cin
kelni a pincébe.

Azután éjjel fölnyitotta a virágágy alatti 
sirt, lekaparta Kövessné arcú,ró! a földet — 
a hoki fényénél megnézte, rogy négy nap 
alatt kikezdte-e már a halál az arcot —, 
aztán rátétté a kikapart holttestre a neki 
rendelt fedőt és újra betemette áldozatát.
Mé" c«nk meg se borzadt. Aztán bement abba 

a mohába, ahol a két öntőért megfojtotta, le
feküdt a díványra és másnap reggel VilO-ig 
caufol'aában aludt. Vallomásában a legapró
lékosabb részleteket sem kerüli cl, mindent el
mond. Vasárnap délután az öregasszony meg
gyilkolásáról beszél, do általában már semmi 
olyan uiat nem mond, ami érdekesebb és fris
sebi) volna és amiről eddig már ne beszélt 
volna a detektívek előtt.

— Ft majd valaki aláírja az uram nevét a 
szerződésre.

— Nem, valahogy máskén csináljuk — mon
dotta gondolkozva Molnár-Tóth —. mert az 
ügyvéd esetleg igazoltatja az idegent, akit az 
öreg ur helyett fölviszünk. Én kigondoltam u 
követ kozőt:

— Fölmeny link egy ügyvédbe-, mondáik dr. 
Bari ügyvédhez, akit ismerek, itt én előadom, 
bony az öreg Lachmann bácsi betegen fekszik 
Rákosszent mihályon. nem tud bejönni a szer
ződés aláírásához, ön — Kanozsay ur és fele
sége —, mint azonosság! tanuk fonják iar.zolni. 
hogy az öreg engem bízott meg. liogu a nevét 
a szerződés alá odaírjam, meri önök h'dlo'ták. 
hogy az öreg mindenbe belemegy amit mi 
szerződésbe foglalunk, a villaeladásról.

— Valóban be is jöttünk Pestre, ez január 
17-én történt Fölmentünk egy ügyvédhez, ahol 
megcsináltuk a szerződést és ahol mi valóban 
Igazoltuk is, hogy Molnár-Tóth a megbízottja 
a?, öreg Laebmannak, aki botc'~o.n fck«zik 
Rákosszenünihályon. A szerződés elkészült és

Molnár-Tóth aláírta a szerződés ”Já Lacii- 
mami nevét, m: pedig, én és a feleségem, 
mint tanuk irtuk alá a házvétcli szerződést.
— Ezután mi beköltöztünk, az öregasszony el

jött lakni egy szállodába, aztán elutazott.
— Elutazott? — kérdj ironikusan a rendőr- 

tieztvisclő. — Hová? Az ön segi Kdével a más
világra talán?

— Do kérem — mondja egész magúból kikelve 
Kanozsay —, az én segítségemmel? Hát hogy 
kénr-eiik azt, hogy én gyilkos vagyok vagy 
gyilkos volnék?

— Igen! —- Mondják határozottan a rendőr
ségen. — Molnár bevallotta, hogy

Fíagn vonszolta u 
1

— De ott van az aláírása a szerződésein Ez 
hogyan került oda?

— Hja, ezt az ügyvédnél...
—No lassa, az ügyvédnél, ugv-e, ott volt az* 

ügyvédnél, tehát mayának tudnia kell, hogy az 
iiierr Lachmann nevét hamisították. MagaJ'olt 
a tanú a hamisításnál. Az ura már beváltotta. 
Tegyen maga is vallomást, könnyítsen a lelkén.

Néhány pillanatig zavartan hallgat. Érzi, 
hogy : z „ügyvéddel" elszólta macát. Majd 
egész halkan mondja:

— Iía már az u.rm elmondta, ón is meg- 
mondhatom. Olt voltain az ügyvédnél, amikor 
Lachmann nevét Molnár aláírta. De Molnár 
beszélt rá minket. És mi nem tudtuk, hogy 
már meghall.

— I/o- y meggyilkol tűk — mondja a rendőr- 
tisztvisclő.

— Igen, hogy meg! alt. — z\. világért nem 
mondaná, hogy meggy ül ollák.

És őt Is faggatni kezdik a gyilkosságra, a 
havi 20.000 koronára, de són miről nem akar 
tudni. Késő estig tart a faggatás, de az okirat- 
Juxialsitátou ki vili másról tudni nem akar, A 

hamisítás részleteit ugyanúgy mondja el, mint 
a férje. Késő este viszik vissza a cellába, ahol 
kimerültén és fáradtan fekszik le. Talán egy
két nap és itt is világosabban fog látni a 
rendőrség.

A LBchmann-csaGád 
rokona feBemtke^Bk

Vasárnap délelőtt Czövekk Sándor kerületi 
főkapitány titkáránál idős ur jelentkezett:

— Lachmann vagyok, kérem — mondotta a 
titkárnak. — Okvetlen beszélni szeretnék a mél- 
tóságos úrral.

Lachinannokkal eddig csak áldozatként volt 
alkalmuk a rendőröknek találkozhatni, ezért 
elképzelhető az érdeklődés, amivel az egyetlen 
élő Lachmannt fogadták. Bevezették a főkapi
tány elé, ahol a következőket adta elő:

— Én Lachmann József vagyok. A meggyil
kolt Lachmann András egyetlen testvére, aki 
Magyarországon él. Csak az újságokból érte
sültem arról, hogy mi lett a bátyám sorsa, 
ezért kötelességemnek tartottam, hogy én is 
jelentkezzem a rendőrségnél. Egész családunk 
Amerikában él. Négyen voltunk testvérek. 
A szerencsétlen András, akit meggyilkoltak, 
nővérem Lachmann Júlia, aki Amerikában 
Jungstownban él és felesége dr. Th. Szeibert- 
nek, másik bátyám Tivadar, aki az amerikai 
haditengerészetnél szolgál és én, aki Jászbe
rényben a Földmivesiskola igazgatója va
gyok.

— András bátyámról én tulajdonképen azt 
hittem, hogy még mindig Amerikában él, 
ahová 19.12-ben vándorolt ki feleségével és 
gyermekeivel. 1913-ban egy levél miatt, ame
lyet ő irt nekem Amerikából, megszmkadt kö
zöltünk az érintkezés és

én csak most tudtam meg, hogy milyen 
borzalmas sors érte.

— Csak az újságokból értesültem, hogy 
hazajött a családjával és ezért most köteles-

• Bégemnek tartottam jelentkezni, mert as 
egyetlen vagyok, akit bátyám sorsa egész kö
zelről érint.

A rendőrségen tudomásul vették a jelent
kezést, kikérdezték Lachmanu András egyéni
sége felől és értésére adták, hogy körülbelül

13—14 milliónyi érték örökösének tekint
heti magát, mert körülbelül ennyi az ösz- 
szege a villa és az egyéb előkerülő értékek- 
nek, amelyekre csak az az egyetlen jelent
kező tarthat igényt a bűn ügy lezajlása után.
A rendőrségen, amint ismeretes, kih j.-dették az 

összes letartóztatottak előtt a letartóztatási 
végzést és a hat letartóztatott közül egyedül 
csak Molnár-Tóth nem föllcbbezeft a letartózta
tás ellen. Molnár belenyugodott a letartózta
tásba. Négy embert legyilkolt és — megnyugo
dott. _____

H román király látogatása Varsóban
Bukarest, junius 3.

(A Reggel tudósítójától.) Ferdinánd román 
király lengyelországi utazásának terve végle
gesen meg lett állapítva. Eszerint a király 
junius 21-én érkezik Varsóba. Kíséretében lesz
nek Bratianu miniszterelnök és valószínűen a 
román hadügyminiszter.

Ricsay nyerte meg 
az osztrák derbyt

(A Reggel bécsi tudósítójának telefonjclenlése.)
Vasárnap délután az autók ezrei száguldot

tak a bécsi utakon a freudenaui versenypálya 
felé. A íAgi császárváros minden nevezetes em
bere kiváncsi volt a bécsi derbyre. Nem csök
kentette az érdeklődők nagy szániát az sem, 
hogy már a kora délelőtti órákban beborult az 
ég és eső fenyegette a derby látogatóit. Az 
idei osztrák derby meg is érdemelte a lázas ér
deklődést. Kiváló lovak, a derby-évjárat 
elitjei. 5—6 nagyszerű derbycrack, amelyek 
között 3—4 föltétlenül legelső klasszis indult. 
A bécsi derby kékszalagjának három komoly 
aspiránsa volt: Ascanio, F, Béla bácsi és Hana- 
ful. A három favorittal szemben azonban a 
kékszalagot Apponyi gróf Király-díjnyertes 
Ricsay-a nyorte meg, amelyet nemrégen még 
az Alagi-dijban, a most helyczetlenül futó 
fíandful canterbcn vert meg. A győztest, 
amely szélső outsiderként indult, Nagy Géza 
lovagolta. Részletes eredmény: Preis dér 
.Tockey-Club (Oestr.Derby): 1. Ricsay (lov. Nagy 
G.), 2. Ascanio (iov. Takács), 3. Simson (lov. 
.Tanek). Fm.: Babérág, Pásztordal, Handful, 
Sándor, F. Béla bácsi, Magvas. Bizt. 2h, ’/zh.

n gyongo utánzatokkal 4s kaaznflljon erődet! g 
Diuna-pudert, szappant 4a krémet

I^indccLi9
JtM, 7tr*agif-utca 4O»
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Beöthy László
— HvcRőp „er/T ffver,c&’' —

Mindig úgy képzeltem el a dolgot, hogy 
Beöthy Lászlót, ha egyszer sok milliót szerzett 
— a gólgalábu Dingelstedt mintájára — báró
nők, majd az állami színházak intendánsának 
teszi meg a király. A monarchia összeomlása 
sok szép álommal együtt megsemmisítette ezt 
a lehetőséget is, amely föltétlenül a művészi és 
anyagi konszolidáció magaslatára emelte volna 
úgy a Nemzeti Színházat, mint az Operaházat. 
Ma azonban, amikor Beöthy mint egy nagy 
színházi tröszt vezére a huszonötödik mértföld- 
kőnél megpihen, fölmerül a kérdés: hogyan 
lett a zz a, am if!

Kezdetben volt a művész. Egy erős ember
pár: Beöthy Zsolt és Rákosi Sziai erős fia író
nak, költőnek született és újságírónak szegő
dött be. Akkor még nem volt exportképes a 
magyar szó és irodalmunk indentifikálódott a 
zsurnalisztikával. És itt kezdődött Beöthy fej
lődésének az a maradandó vonása, hogy egyik 
pályáról a másik pályára vitte át az előzőnek 
tulajdonságaii. A költő lendületével és az író 
előkelő kvalitásaival egyesitette a zsurnaliszta 
lényeges tehetségét: az aktualitás, a beállítás 
és a megformálás intuícióját. Színigazgatói 
pályájának döntő éveiben a zsurnalisztika el
veit érvényesítette, ami annál veszedelmesebb 
volt, mert amit a külföldnek rosszmájú kriti
kája — á la .,Budapester Orfeum" — „Buda- 
pester Theaternek," nevez, az mind — Herczeg 
Ferenc, Bródy Sándor. Gárdonyi kivételével — 
újság formákból nőtt ki. Társadalmi drámánk 
a tárcanovellából, vígjátékunk a krokiból szé
lerő ült ki a színpad számára. Beöthy, aki nem 
született se hit vallónak, se vértanúnak, nem 
tűzött ki Brahm, Anloine, avagy a futtái Rein- 
hard mintájára művészi zászlót, hanem zsurna
liszta ösztönnel a közönség ízléséhez alkalmaz
kodván, elsősorban a kelendőséget kereste. Tu
dott ő másképen is és a Nemzeti Színház egyik 
legnagyobb vesztesége e hivatott és választott 
ember korai távozása. Mint a magánvállalko
zás igazgatója, ő, az erősen nemzeti érzésű és 
az igazi művészetben fölolvadó férfiú, nem gya
korolt hatást írásban és üzletben egyaránt 
ügyes Íróinkra, kitűnő szakismerettel megválo
gatott színészeit pedig, a versenyistállótulajdo
nos gukkeros nyugalmával nézte, amint ezek a 
lélckölő sorozatos előadások gát- és akadály
futamaiban művészi életüket kockáztatták.

Színházaiból nem csinált fellegvárat a köz
ízlés hordái ellen, hanem szellőz fogadócsarno
kot az átlagos közönség számára. Ezt az igaz
ságot le kell szögezni a huszonötesztendős bi- 
iánc alkalmából, amikor annyi más pozitívum 
az ünnepelt dicsőségére szolgál. Ezen a ponton 
áldozata lön Beöthy László a zsurnalizmusnak, 
amely nemcsak mesterségét, hanem a világ
szemlélet egy módszerét is jelenti. Mert vannak 
zsurnáliszta-fbankárok, zsurnaliszta-festők, zsur
naliszta-főpapok, zs urnaliszta-szónokok, sőt 
zsurnaliszta-uralkodók is. Vilmos császár ak
tuális érzékével, a pillanatnyi környezethez 
való simulásával, a hangzatos jelszavak ötvös
művészetével, gyújtó temperamentumával zsur
naliszta-császár volt, noha utálta, e mesterség 
mii velőit.

Beöthy László zsurnaliszta-szinházdirektor.
És mint ember? Minden szinházigazgatás tu

lajdonkénen udvarlarás, minden színházigaz
gató kiskirály a maga külön kis birodalmában, 
egy színházi tröszt vezére pedig császárszámba 
megy, akt maga körül az uralkodók szokvá
nyos környezetét látja: bajnokokat, híveket, 
léli ütőket, tányér nyálókat és udvari bolondo
kat Soha szuverénebb színházigazgató, mint. 
Beöthy László, aki már karakterében fejedelmi 
vonásokat hoz magával, erényeket és hibákat 
egyaránt! Udvara volt: már mint fiatal újság- 
Írónak, fanatikusai, akik odaadó mazochizmus- 
sál tűrték zsarnokságát. És e ponton meggyűl
tem, Beöthy László jubileumánál:, egyik kegye
let es gyertyáját, egy régen elfelejteti maoyar 
újságíró: Neszmély Artúr sírja fölött. Ez a 
komáromi zsidó fiú. sánta kis emberke, a. po
litikai újságírás legtüzesebb temperamentuma, 
az első obstrukciő tulajdonképeni élesztője, aki 
ezüstből jóval a kezében kergetett vissza meg- 
juhászodott ellenzéki képviselőket, a képviselő
ház portájára, — ez az állandó explozívban 
levő ember volt az első. aki. fölismerte Beöthy 
Lászlóban a színházi hivatást. És nagyon csa
lódnám, ha nem ő szabta volna meg Beüt hu 
életének irányát a kulisszák felé. Halálos 
ágyánál, a zsidőkórházban. együtt, könnyeztem 
fíeöthg Lászlóval. Éledjen föl elfelejtett neve 
a pohár köszönt ők e nagy ünnepén!

Ilyen fanatikus barátokat, de fanatikus el
lenségeket is csak kivételes emberek szerezhet
nek magukyak. Amint elnézem ezt a daliás 
leventét., ércsisak alá kívánkozó arcélével, ne
mesen formált, bár erős, huzogányképes kezé
vel, olyasmit érzek, mintha ez a Beöthy-íva 
dele, nem véletlenül származnék .lókai. dunai 
tartományából. Csupa szöges ellentét. Tud 
nagylelkű lenni, mint eay ázsiai fejedelem, 
gyöngéd, mint egy Irgalmas nővér, — majd

aReggel
önző, rideg és kérlelhetetlen, mint az északi 
szélvihar. Furcsán kezeli az embereket. Van
nak, akiket szeret, de nem respektál, — olya
nok is. akiket respektál, de gyűlöl. Mindenek
előtt azonban megvan benne a vezér jcghidcd 
tárgyiassága, amikor az embereket eszkozok 
erandnt kell fölhasználni. Eb tudja fojtani 
gyűlöletét, és utálatát, ha az általa képviselt 
ügy érdeke úgy kívánja. A Beöthy-szinházak 
legjobb színésze Beöthy László.

Jubileumi ünnepén undoritoan . sok hazug 
szó esett és talán ennek a reakciója, hogy váz- 
latozó ceruzám, inkább árnyoldalait jelezte a 
nagyhatalmú és fényesábrázatu ünnepeidnek, 
mint ragyogó tulajdonságait. Egyet azonban 
el kell mondanom róla és pedig azt, amit Goe
the az ember legmagasabb javának mond. 
Egyéniség. Sőt rendkívüli egyéniség ebben az 
országban, ahol minden kicsinyes sablon úgy 
ágál,'mintha a kivél élesség koronáját viselné.

Gergely István.

— Nagy Emil igazsáffiiffyminiszteri kineve
zése. A Reggel, irta meg néhány héttel ezelőtt 
először, hogy Nagy Emil udvari tanácsos, nem
zetgyűlési képviselő a közel jövőben átveszi az 
igazság ügyminiszteri tárcát. Ezzel a hírünkkel 
kapcsolatban Nagy Emil egy interjú keretein 
belül A Reggel-ben kifejtette igazságügyi pro
gramjának részleteit. Olyan liberális lapokban, 
amelyek kérkedni szoktak azzal, hogy , a mai 
kormányhoz köze! állanak, bárgyú cáfolatok 
jelentek meg A Reggel híradásáról. Most azzal 
egészítjük ki korábbi értesülésünkéi, hogy 
Nagy Emilnek igazságugyininiszterré való ki
nevezése junius 5-lke tóján jelenik meg a hiva
talos lapban.

— Napról-napra eTtclk?-’”- n drágruAg BorHnh;'*'. 
A Reggel berlini tudósítója jelenti: A berlini drágaság 
félelmetes arányokban nö. A vaj ára n napokban elérte 
n 15.000 márkát, a zsír 11.000 márka, a hús ára 8—10.000 
márka. Most lépnek életbe az uj kenyérárak, amelyek 
az eddig érvényes kenyérárhoz képest 150%-os emelkedést 
mvlat:>'d;:. A rzne.io’ista sajtó izgató cikkekben követeli a 
munkabéreknek n drága-ág arányához inért fölcinolósdi 
és ilyen értelemben írnak n polgári lapok is. A porcröl- 
perc-re növokedő drágaságot és ezzel kapcsolatosan a 
munkabérek emelését politikai körök komoly aggodalom
mal nézik. A berlini pékmesterek a szombat esti lapokban 
közölték a közönséggel, hogy a szén és a munkabér A 
emelkedése folytán a kenyér árát kilónként 4000 márkára 
emelik föl. Ennek következtében szombaton este meg
rohanták a berlini péküzleteket és annak decára, hogy a 
pékek butalmas kcnyérkészleteket halmoztak föl, a késő 
délutáni órákban már a legtöbb péküzletben kenyér egy
általában nem volt kapható. Lármás Jelenetek, összcsző- 
lalkozások és verekedések is voltak helyenként, általában 
azonban nem történt sehol rém rendbontás.

— Lendvai öt sajtópöre — ogy délelőtt. A
budapesti büntetőtörvényszék eajtóbirósági 
itélőtanácsa 7-én délelőtt öt sajtóper fő tárgya
lását tűzte ki ós valamennyi ügynek Lendvai 
István, „A Nép" munkatársa a vádlottja. Eze
ket az ügyeket a sajtóbiróság már korábban is 
kitűzte, de a főtárgyalást sohasem lehetett 
megtartani, meri a vádlott elmaradt, a tárgya
lásokról. A bíróság most azért tűzte ki Lcndvai- 
nak ezt az öt ügyét egy délelőttre, hogy lehető
leg egyszerre végezhessen ezekkel a sajtóügyek
kel, mert ha most sem jelennék meg Lendvai 
István a főtárgyaláson, gondoskodni fognak 
elővezettetéséről. A sajtópörök közül két ügy
ben az ügyészség képviselj a közvádat Lendvai 
István ellen, mert az egyik cikkét a zsidó hit- 
felekezet eleni izgatás büntette címén, a mási
kat pedig bűntett és Áintevő földicsért xének 
sajtóvétsége címén inkriminálják. Az izgatás 
címén emelt vád Lendvai Istvánnak „A Ncp“- 
nek lavaly szeptember 10-én megjelent számá
ban „Buesu Budától” cimii cikke tartalmából 
folyik. Ebben Lendvai löbbek közt igy ir: 
„Buda csöndes utcáit vógigszcntségteleniti a 
karvalyorru tömeg, amelynek jólszaboit ruhák
ban járó ékességei valamikor a cipőinket tisz
tították :• Rákóczi-uton s amelynek női elemei 
kerti villanylámpák fényénél pirítanak rá a 
fizAett szerelem zári tehát tisztességesebb he
lyiségeire. Ili T>ozs<{őzuek. bt;v.deznrk és zabái
nak r övék a. keresztény koesmáros, a keresz
tény pincér, a pineérlány és muzsikus hajbó
koló/,ai, mer' övék a ronogós tízezresek... 
Minden a gonoszoké, az óraitoké, a cédáké, az 
idegeneké lett...” Az ügyészség e közleményé
ben a zsidó hittelt kezed elleni izgatás bűntettét * 
tátja fönforogni, bár az eljárás során Lendvai 
István úgy védekezett, hogy cikke megírásá
nál. nem volt szándéka az Izraelita hitfelckezet 
ellen izgulni, hanem csupán a budai kiskocs
mák erkölcsei itele rohamos zülléséi akarta, os
torozni. Ámde az ügyészség úgy látja, hogy 
ennek a cikknek n iarinlimt alkalmas arra, 
hogy u ’-f r>".'1 h itii lekeec hez tartozó ál
lampolgárokban <i iiyil!öb.lij! áthi'oll ellen
séges érzületet rdZ'w A* a zsidó hitfelckezet, 
illetve annak tagje c’lcn \ mh.ik közvádas 
Mi iiópör elözniénve ö'..zrf liguésben áll az or- 
govényi raldóyyllht <»'•: bíiripőrének főtárgya- 
Jásával. \bban az, időben Lendvai „Beszélgetés 
Uéjjas Ivánnak’ cinmn irtn meg azt a cikkét, 
amely többek között azt tartalmazta, hogy 
az orgoványi biinilaoet ravasz kezelt, a há'tér
ből irányítják és Héj jav Iván! akarták kom- ; 
prornitfálni. A. cikk, tenorja azon bírósági tény 
inc.ga'l'ipiids ellen éleződött ld, amely a: orgo- ! 
vényt bünpörben iiélctlleg bizonyítottnak 
vette Héjjas Iván beismerése alapján is, hogy I

irintiiri ■■■!! awwsTM’.ntti ./■■•oaam—aa—

az orgoványi gyilkosságokat az 6 parancsa 
folytán követték cl. Ezért látja az ügyészség az 
inkriminált cikkben a bűntett és büntevő föl- 
dicsérésópek ismérveit. A többi sajtópör nem 
közvádra; hanem főmagánvádra indult meg 
Lendvai ellen. Ezekben az ügyekben dr. Búza 
Barna az egyik sértett, aki snjtórágalmazás 
vétsége címén jelentette föl Lemlvait, a másik 
ügynek panaszosa pedig Zsolt Béla hírlapíró, 
az ötödik ügyet pedig dr. Rassay Károly nem
zetgyűlési képviselő ugyancsak sajtorugalma
zás vétsége címén indította Lendvai ellen.

— 20.500 koronn — egy napra. (Levői n szerkesztőhöz.) 
Mélyen tisztelt szerkesztő ur! Naponta olvasom az Ar 
vizsgáló Bizottság tavőkenysógét grájzlerosok ős kofák 
között, látom az utcasarkok plakátjait, amelyek meg
bélyegzik az Ardrágitóvisszíiélóseket. Alig van lap, amely 
olyan népszerű ős olvasott volna, mint A Reggel, színin 
minden olvasója kell, hogy kontaktust őrezzen ezzel n 
kedves, okos, bátor újsággal. Azért fordulok önhöz, és 
röviden, kommentár nélkül bejelentem n kővetkezőket: 
A feleségem beteg és a doktorok szanatóriumi, magas
lati üdülést javasoltak. Ajánlatot kértem a Svábhegyi 
szanatóriumtól, amely a Liget-sznnatórium érdekkörébe 
tartozik. A válasz: napi teljes ellátás orvosi fölilgyelet- 
tel egy egeméig részére M.500 korona. Ehhoz járni móg 
napi néhány ezer korona mellékes kiadás, szávai borra
valókkal együtt egy hétre a 200.000 koronát is meghaladja 
a kiadás. Ez a horribilis ár messze meghaladja az arany 
paritlíst. Akár Meránban, akár Abbáziában, akár Tirol 
bán. Stájerben, Bajorországban 25—85%-knl olcsóbb. Ez a 
telhetetlenség teszi elviselhetetlenné n mi szegény, öröm- 
telén életünket. Kitűnő tisztelettel: (Teljes névaláírás,
állás és cím.)
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_ Kérlek, én nem értem például a felelős- 

RÓírnek nevezett jogi, politikai, erkölcsi vagy 
mit tudom én milyen fogalmakat sem. Itt el
készült egy választónévjegyzék, belekerüli sok 
keserves millióba, amit tőlem vettek el adóban 
é3 ez a drága munka használhatatlanul rossz, 
i10íry egyebet no mondjak róla. Már pedig én, 
lm bőrt adok a suszternek, hogy cipőt csinál- 
ími és a suszter heccből, mert ő antiszemita, 
két bal lábra való cipőt szállít, egyfelől a. fő
iéhez vágom azt a cipőt, másfelől pedig kény
szeríteni tudom, hogy a káromat megtérítse. 
Ebben a törvény segít, s ha már most az én 
pénzemet egy vicces és rossz választónévjegy- 
zékro pocsékolták, ugyanaz a törvény miért 
nem segít ahhoz, hogy a káromat megtérítsék 
s ne az én pénzemen, az adófizető polgár pén
zén, hanem saját költségükön szállítsák nekem 
' jó munkát a susztermunka helyett? Miért 

n pénzemért a suszter és miért nem fe- 
fclős mindnyájunk javéért a. városi magiszfrá- 

IIát egy cipő csakugyan valóságosabb ér
ték, mint a közéleti morál? Nem értem.

— A vasárnap öngyilkosai. Szurdos József 'zó éves koros- 
kedősegéd a külső Kercpesi-uton egy helylérdokii villamos 
,16 vetetto magát. A villamos kerekei halálra gázolták. — 
,S'í»ion I’ál 34 éves lakatossegéd a Margit-hidról a Rúnába 
votetto magút. Kimentették. Kihallgatásakor elmondta, 
hogy azért akart meghalni, mert felesége kórházban fek
szik, ót pedig lakásából kilakoltatták. — A Václ-ut 34. 
számú ház második emeletéről lengrott Matesz Antal 32 
éves munkás. Szörnyethalt.
_ Bősei ur sein szeret adót fizetni. A magyar 

lapok megemlékeztek arról, hogy az osztrák 
nemzetgyűlés egyik legutóbbi ülésén a költség
vetés tárgyalásánál Dannebcrg szocialista kép
viselő éles támadást intézett a pénzügyminisz
ter ellen, amiért tűri, hogy Castiglioni 38 mil
liárd osztrák koronával kevesebb adót fizet, 
mii't amennyit fizetnie kellene. Dannebcrg be
széde közben Ursin nagynéniét képviselő azt 
kiáltotta közbe: „Hát Bosellel mi van?" Danne- 
lx>nj azt felelte, hogy /fosé/gazdagságban mind
járt Castiglioni után következik. Ebhez gúnyo
san hozzátette, hogy nincsenek Bőseihez olyan 
jó összeköttetései, mint Ursin nek, aki jól tenné, 
ha Rintelennél, a Steierbank vezérigazgatójá
nál érdeklődne, mert ő biztosan fölvilágosii'ást 
tud adni Bősei (tolnairól. Ursin közbeszólásából 
sejteni lehet, hogy llosel, Becs 28 éves siber 
Napóleonja sem tartozik a legpontosabb , adó
bevallók és a Icglelkiismerctesebb adófizetők 
közé. Valószínűen jó össze! ölletésel vannak a. 
szociáldemokratákkal, akik nem kaparták ki 
hét évre visszamenően az ő hadinyereségeit, 
mint C'as!iglioninál tették. De a nagynémetek- 
kel sem állhat hadilábon, mert hiszen Rintolen, 
akire Dannebcrg hivatkozott, mint a nagyné
niét párt egyik vezére és bizalmi embere, Fclső- 
uusztria tartományi főnöke volt. Bősei ur tehat 
óvatosabb és ravaszai)!), mint Castiglioni. .lóban 
van különböző parlamenti pártokkal, amelyek 
szemet hunynak adóeltitkolásai elölt. Es úgy 
látszik, a lapok sem szívesen szellőztetik ezeket 
az ügyeit. Bősei ur ugyanis, aki a cseh gazda
sági érdekek exponense Becsben, nagy, zsebe
ben tart lapokat és hírlapírókat egyaránt. Bő
sei ur adóvallomása egyébként, nemsokára a 
magyar kincstár szempontjából is fontos lehet, 
mert híre jár, hogy Magyarországon több bank
nál készül érdekeltséget vállalni...

— A költő ős a sorsliarag. A kópviselőház folyoBÓJán n 
minap Kiss Menyhárt tntrunzigcns honatya egy baloldali 
sarokban magyarázta cl, hogy a legszélsőbb Jobboldal 
milyen program alapján kormányozna, ha orro módja óh 
alkalma nyílnék. Kiss Menyhárt, nlrit a politikusuk rosaz 
költőnek, n kilt.ők rossz politikusnak, a publicisták rossz 
politikusnak és rossz költőnok vélnek, a legradikálisabb 
vizeken övezett ős a* októberi forradalom balra forduld- 
sál is messze magamdgött hagyó demokráciát varázsolt 
hallgatósága elé. Éppen a földosztásról és a magántulaj
donról elmélkedett, amikor Propper Sándor szociáldemo
krata képviselő fólbeszakitotta:

— Megállj! Amit mondasz, az már a kommunizmus 
határa és ide ml magyar szocialisták soha nem követünk- 
benneteket!

— A francia hadbíróság garázdálkodása a 
Rnhr-vidékon. A Reggel tudósítója jelenti: 
Berlini lapok statisztikát állítanak föl a francia 
és belga hadbíróságok Ítéleteiről és érdekes 
adatokkal világítják meg a haditörvényszékek 
működését. Május közepéig összesen 646 év sza
badságvesztés, 1.000,814.000 márka, valamint 
2850 frank pénzbüntetést szabtak ki büntetés
képén. Az elitéltek természetesen kivétel nélkül 
német állnmliivatalnokok, gyárosok, mérnökök 
és munkások.
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Bíéten üafi&os tan&eskoz&s voBt és a
k&z&tfe, — USa8n vasárnap is ftárgjyallt a KmBCTsssSee’S'aa

©örcab^s és PEskhasríB?: sas BndemnStásii vitában
(A Reggel tudósitójától.) Múlt, számában 

megbízható egységespárti információ alapján 
jelezte mór A Reggel, hogy a belpolitikában 
komoly változások előtt állunk. Amit irtunk, 
szóról szóra elkövetkezett, Bethlen megegye
zőit az ellenzékkel a választói névjegyzékek 
ügyében, a belső politikai fordulatot pedig 
meghozta a miniszterelnök nyílt állásfoglalása 
a. középút mellett. Gömbös Gyula bizonyos éllel 
nyilatkozott ugyan pártvezérének kijelentései
ről, azonban még sem olyan hangnemben, amely 
útját állná az egységespárti belső béke ideig
lenes főn tartásának. Kompromisszumos hírek 
keringenek a politikában, beavatott helyen 
tudni vélik, hogy Gömbösék egyelőre nem lép
nek ki az egységes pártból, hanem keresik a 
platlformot a megbolygatott béke helyreállítá
sára,

Bethlen pedig hajlandó megegyezni és ebből 
a célból a föld reform novellát is kész volna 

esetleg pillanatnyilag föláldozni.
Mindenesetre a földreformnovella alkotja ma 

politikánk legnagyobb méreganyagát. A köz
érdeklődés éppen ezért fokozottan fordul nagy
atádi. Szabó István felé, aki — <öle’szokatlanul 
—, mint szíinksz, hallgatagon figyeli az ese
ményeket. Az izgató kérdés:

ki mellé áll Nagyatádi? Bethlen- avagy 
Gömbös mellé,

állandóan a politikai élet homlokterében van.
Ennek a hétnek talán egyik szenzációja lesz 

A Reggelnek az a föltétlenül megbízható érte
sülése, hogy

nagyatádi Szabó István az elmúlt napok
ban hosszantartó bizalmas tanácskozást 
folytatott a Gömbös—Ulain-frakció tag

jaival.
A tanácskozás egy magánlakáson folyt le és 

részleteiről nem szivárgott ki semmi. Vasárnap 
pedig Ulain kereste föl Nagyatádit, akivel kö
zel egy óra hosszat beszélgetett. Ezek a kon- 
ventikulumok mindenesetre bizonyítani látsza
nak azt. hogy Gömbösék mindent elkövetnek 
Nagyatádi megnyerésére. Céljuk elérésére föl
használják azt a körülményt, hogy a föld- 
rcformnovellának a parlament elé terjesztése 
súlyos akadályokba ütközik.

Nagyatádi többször kijelentette, hogy ragasz
kodik a novellatervezetéhez és azt rövid időn 
belül törvényerőre óhajtja emelni. Most azon
ban a nemzetgyűlés elsősorban az indemnitást 
fogja tárgyalni, ami talán két hónapot is 
igénybe vesz és

igy a novella letárgyalása legföljebb ősz
szel történhetnék meg.

— „Erdélyi föld" a Normafánál. Vasárnap dél
előtt ment végbe a svábhegyi Normafa kör
nyékén az „Erdélyi föld" elhantolása alkalmá
ból rendezett ünnepség. Az ünnepséget az Er
délyből kiutasított menekültek, valamint a 
már régebben Magyarországon tartózkodó er
délyi magyarok, székelyek és szászok összes 
budapesti társadalmi egyesületei rendezték. Az 
ünnepség a Hiszekegy . eleneklesevel kezdődött 
Ezután az összes erdélyi vármegyékből hozott 
hazai földnek megáldása következett. A beszen- 
telés után Ravasz László püspök tartotta meg 
ünnepi beszédét. A vasszekrénynek földbe- 
helvezése és elhantolása alatt a székely dalárda 
adott elő dalokat Az clhantolt „Erdélyi fold 
fölé annak idején Zstófc János szobrászművész 
épit sirszerü emlékművet.

— Két caolédlcáhy meg ogy vidék! gazdálkodó. Szomhnt- 
ról vasárnapra virradó éjszaka a Rákóczi-uti Exoolsior- 
pinco mulatóban Faw Lídia és Kovács Mária állásnélküli 
cselódlcányok mogismorkedtek egy vidéki gazdálkodóval. 
A mulatóban nagyinennylségil szeszesitalt fogyasztottak, 
majd ittas állapotban moutek hazafelé. A Tisza Kálmán- 
téren a kél cselédlcdny a gazdálkodót egy bokorba csalta, 
ahol ráugrottak, földre tepertők <?« 300.000 koronát tartaP 
mezó pénztárcáját elrabolták. A megtámadott ember uoglt- 
BÓgért kiabált, amiro a közelben posztoló rendőrőrszom 
hozzáslctett és sikerült a már szökni akuró két osoléd- 
loányt olfogni. Vasárnap reggel kihallgatásuk után előze
tes letartóztatásba helyozték ökot.

— Fölveszik a svájci kölcsön első részletét. 
A Reggel még áprilisban megírta, hogy a bu- 
dí’pesti nagybankoknak sikerült Svájcban 40 
millió frank kölcsönt szerezniük. Mivel a jóva- 
tételi bizottság nem oldotta föl a zálogjogokat 
és igy nagy külföldi kölcsönre ezidő szerint 
nincs remény, a kormány elhatározta, hogy a 
bankok jótállása mellett kapott svájci kölcsön 
első részletét, 10 millió frankot, mar most 
igénybe fogja venni. Ez ügyben szombaton 
több bankvezér résztvótelével a penzügyinmisz- 
teriumban tanácskozás folyt, amelyen Ad/tot/ 
Tibsr pénzügyminiszter a megjelenteket a kül
földi tőkés csoportokkal folytatott megbeszélé
sei felől részletesen tájékoztatta.

— Drótkerítésnek legjobb a világhírű •iHungária,,>drót- 
fonat. Egyedüli gyártója! Haldokkcr Sándor, VIII, üllői
irt 48/22. Arjogyjék iugyen és bórmentve.

Bethlen álláspontja eddig ismeretlen a -no
vella dolgában, annyi azonban bizonyos, hogy

a tervezeten egy-kót lényeges módosítást 
kíván a miniszterelnök, Bethlen azonban a 
béke megőrzéséért föltétlenül hajlik a 
kompromisszumra és igy Nagyatádival va’ó 

megegyezése könnyen lehetséges.
Mindezzel szemben nagyatádi Szabó István 

álláspontját
legilletókesebb

helyen a következőképen világítják meg A Reg
gel munkatársa előtt:

— Nagyatádi Szabó a különféle híresztelések
kel szemben

szilárdan kitart eredeti álláspontja mellett 
és ragaszkodik a földreformnovella több

ször átdolgozott tervezetéhez.
Ez azonban nem jelenti azt. hogy a miniszter
tanács tárgyalásának eredményeképen bizo
nyos — lényegbe nem vágó — módosítások tör
ténjenek a javaslaton.

— Bethlen István gróf eddig még egyáltalá
ban nem fejezte ki óhaját a novella tervezeté
nek lényeges módosítására. Nagyatádi Szabó, 
mint a kormány egyik tagja, természetszerűen 
mindenben osztozik a miniszterelnök fölfogásá
ban és ha közöttük bármilyen tekintetben né
zeteltérés fordulna elő,

a földmivelésügyi miniszter mindenesetre 
levonná a konzekvenciákat.

Arra a kérdésünkre, hogy a Gömbösekkel 
való tanácskozásoknak voltaképen mi a. céljuk, 
illetékes informátorunk nem adott fölvilágo- 
sitást. A valószínűség amellett Érzői, hogy 
Nagyatádit Gömböséknek nem sikerül meg
nyerni, mivel Nagyatádi semmiesetre sem fog 
föláldozni egy biztos tárcát — egy bizonytalan 
uj helyzet teremtése végett. Az indemnitási 
vitában egyébként már az első napon, ha al
kalmuk lesz, vagy a hét későbbi ülésein fölszó
lal Gömbös Gyula és Eckhardt Tibor is. A Reg
gel értesülése szerint Gömbös főleg belpoliti
kai kérdésekkel fog foglalkozni óe .kitér az 
egységes párt válságéira is. Sokkal érdekesebb
nek ígérkezik Eckhardt beszéde, aki a kormány 
külpolitikáját fogja bírálni, határozott szín
vallást követel a Habsburg-kérdésbeu, amely 
lappangó agitációval akadályoz meg minden 
hasznos külpolitikai orientációt. Gömbös és 
Eckhardt a földbirtokreform uprovosjából tá
madni fogják a feudalizmust és a bürokráciát, 
amelyeknek szövetsége az agrárdemokrácia 
kerékkötője. Hír szerint mind a két képviselő 
a ícisántánt irányában kívánja lábai k-üípoliti
kai orientációnkat.

— Katasztrofális földrengés Perzsiában. Te
heránból táviratozzak: A legutóbbi földrengés 
Perzsiában 2240 ember életébe került; 20 hely
ség elpusztult.

Brllliánst, ékszert, aranyat, ezüstöt, hamiífogat na 
adjon el Banki, amig meg nem hallgatja Fiseher ós Eisner 
ékszerészek legmagasabb árait, Rákóezi-nt 27,

Hiába a divatos ruha
ha nőm viaol modern fűzőt. Elsőrendű kívftel, kitűnő 
formák. Ortopéd fűrdőfüzők. űnpőszoritó és melltartó 
jnvítáaokat is elvállal. FUCH* ERZSI, VITL fhSflot, 

Nópirainiáj-ntca }7. üán, 1. emelő* a.
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—- Nézd, öregem, azt csak a destruktív sajtó 
találta ki lazítás coljából, hogy a tisztviselő
kérdést. nem lehet külön, megoldani s annak 
egy megoldása van: a, gazdasági konszolidáció. 
Én nem mondom, jó lenne, ha letörnék a drá
gaságot, ha könyörtelenül üldöznék a panamát, 
ha. nrínden párt- és csoportérdek negligálásá
val az ország életét igyekeznének elviselhetővé 
tenni, — nem mondom, akkor csakugyan meg
élne fizetéséből a tisztviselő is, tehát nem lenne 
tisztviselőkérdés, ami valóban nem más, mint 
a munkából élő összes emberek kollektív meg
élhetési kérdése. De hát te is tudod, hogy ez 
nem lehet, mert politika is van és éppen azért 
van, hogy az ország életét jobbá tegye és a po
litikát nem áldozhatjuk föl az ország érdekei
nek, mert akkor nem volna, aki az ország életé
nek javításán dolgoznék, — tehát a tisztviselő
kérdést külön kell megoldani éspedig úgy, hogy 
több pénzt adunk nekik. A több pénzt termé
szetesen a nem tisztviselőktől veszik el adóban, 
a nem tisztviselők viszont ezt az elvett pénzt 
teljes összegben visszaveheiik a tisztviselőktől 
az elsőrendű életszükségletek vételára címén. 
Séf előreláthatóan mindjárt többet is fognak 
visszavenni n az igy mínuszba jutott tisztvise
lőknek megint több pénzt fog adni az állam, 
amit megint a nem tisztviselőktől vesz el s 
azok megint még többet fognak visszavenni a 
tisztviselőktől, amely körforgalomban a tiszt
viselő addig kap mindig több pénzt, amig egy 
krajcárja sem marad, viszont a termelőtől és 
a kereskedőtől addig veszi 
viselőnek az állam, amig . a 
pénze őhozzájuk kerül. És 
a tisztviselő, megszűnik a 
hosszadalmas, de ma ez az

— A kereskedő nem köteles hónapokig várni. Jtaniár 
elején Priori Lajos hivatalnok 29.355 koronáért egy ruhát 
vásárolt a Lefkovits és Vándor - cégtől. Egyelőre 5000 ko
rona-előleget fizetett le, azzal, hogy másnap eljön a ruhá
ért « okkor kifizeti n. hátralékos vételárat. Fried az eset 
nfc'nr két hónap múlva jelentkezett a ruháért, amikorie a 
kereskedő kijelentetto. hogy azt a januári vételúrban már 
ncm-adhafja oda. Fried port indított, dr. Kartól bíró azon
ban elutasította a keresetével, mert a mai viszonyok mol- 
leti, amikor az árak napról-napra változnak, a kereskedő 
■nem. köteles hónapokig várni.

— Lunch Sir WHliam Gooduál. Sir WiHiam 
Good, akinek a Magyarország részére szüksé
ges nagy kölcsön megszerzéséért folytatott te
vékenysége mindenki előtt ismeretes, tudva
levőén szoros érintkezést tart fönn a magyar 
kormány tagjaival és a pénzügyi világ előkelő
ségeivel. Dunapalotai lakásán gyakran látni 
Kállay pénzügyminisztert, Popovics jegybank
kormányzót és Teleszkyt, a Pénzügyi Tanács 
elnökét. Párizsból való visszatérése óta is ál
landó tanácskozások folynak közte és az irány
adó pénzügyi tényezők között. A fontos pénz
ügyi konferenciák közepette egyszer Good, 
máskor meg a pénzügy miniszter ad dezsönét 
vagy dinét, amely szigorúan bizalmas keretek 
között folyik le mindenkor, mindössze néhány 
résztvevővel. A. legutóbb, pénteken volt egy 
hangulatos kis bankett Good lakásán, amelyen 
Kállay Tibor pénzügyminiszter, Schober Béla 
és König Vilmos államtitkárok, Popovics, a 
Jegyintézet elnöke voltak jelen. A jókedv éb
rentartásáról Kállay gondoskodott Ő lepte 
meg ugyanis Goodot azzal cg. öt üveg pezsgő
vel, egy üveg narancs Brandy val és egy üveg 
legfinomabb Cognac-kal, ami a barátságos ösz- 
szejövetcl alkalmával hál’ Istennek cl is fo
gyott.

— ? A háborús kényszer-gazdálkodás, a háborús köz
pontok utolérő és egyben legkellemetlenebb emléke, a 
Sz&iközpoiit még él, még lélckzik. Igaz ngyan, hogy léte
zésének alapja háborús kivételes rcndelcteken alapszik, 
amelyek közül a legtöbbet hónapokkal ezelőtt megszün
tettek. Pont a Szénközponlra vonatkozó rendelkezésen 
kívül. A kifilnŐ központ azonban, amely főcéljának lát
szik. hogy Magnarország szénelldidsdt. amennyire lehet, 
megnehezítse, mintha minderről semmit sem tudna, csak, 
most kezd igazán berendezkedni. A Eoyal-3zállodában lövő 
hivatalhelyisógét kezdik rendbehozni, fúrnak, faragnak, 
tapétáznak és festenek, mintha nem is megszűnő szerv-, 
ről volna szó, hanem a közeljövőben megalakulandó uj 
vállalkozásról.

— Utrakelt a szmirnai expedíció. A Reggel 
megírta, hogy Friedrich István elindult máso
dik kisázsiai utazására. A volt miniszterelnök 
az elmúlt héten már el is utazott Szmirnába, 
ahol gazdaságilag fogja gyümölcsöztetni azt a 
szövetséget, amelyet Kemal basával kötött. 
Friedrich szmirnai vállalkozásához, amint azt 
inegirtnk, magyar mérnököket toborzott, még 
pedig keresztény nemzeti alapon álló techni
kusokat. Tizenketten indultak el a nagy útra. 
Mielőtt a kis expedíció utrakelt, Friedrich.ma
gához rendelte az ifjú mérnököket és fölszólí
totta őket, hogy esküdjenek föl a Szittyák Tá
borának zászlójára. A vezér fölolvasta az es
küt és a tizenkét mérnök utánarebegte azt

— Indulhatunk — mondotta a vezér — és az 
expedíció utrakelt Kisázsia felé.

— A Fővérosi Cirkusz szenzációs attrakcióiból különö
sön kiemeljük Mtirlha Jarra, n fiatal vaskirálynő bámu- 
’atxw nurrtai-vunynif., továbbá Hnmi«sen, valamint Sparber 
Olly, a nagyszerű táncfonomón vendégszereplését.

el a pénzt a tiszt
tisztviselők minden 
akkor megszűnvén 
kérdés is. Kissé 

egyetlen megoldás.

— Mennyi volt a Margitsziget vételára? A 
Reggel jelezte színházi rovatában elsőnek, a 
Margitsziget bérletének eladását. Az előzetes 
megállapodásokat múlt héten Analizálták és az 
uj bérlők már birtokba is vették a főváros leg
szebb ékességét, Szent Margit szigetét. A fölki- 
ná’ási vételár 350 millió korona körül mozgott. 
Több csoport pályázott a bérletre és a legko
molyabbnak, egy főleg amerikai magyarokból 
álló alkalmi konzorcium mutatkozott, amely 
300 millió körül, hosszas tárgyalások után lekö
tötte az üzletet. Ezt a társaságot Schifferék 
előtt Somlyó Arnold. Dicker fivérek és Widder 
amerikai állampolgárok reprezentálták, eleinte 
a vételárat, dollárban ajánlották föl. Időközben 
azonban illetékes helyről úgy az eladónak, mint 
a veőknek tudomására hozták, hogy külföldi 
fizetési eszközben teljesíteni, azt elfogadni vagy 
kikötni, törvényellenes. Az uj részvénytársa
ságban. amely 10.000-ből 8750 darab szigeti rész
vény fölött rendelkezik, nagyobb érdekeltséget 
vállaltak magyar részről: dr. Fámái Jenő. Fa- 
ludi Sándor, Hoffmann Gusztáv, Miklós László, 
dr. Révész Jenő, Bányai, az Amerikai-Magyar 
Bank igazgatója. A társaság elnöke Huszár 
Károly volt miniszterelnök lesz, aki az uj bér
lők küldöttségét a minap mutatta be Ziclinszky 
Szilárdnak, a Közmunkatanács elnökének. A 
sziget adminisztrácionális vezetésében nem 
történik változás, igy nem felel meg az igaz
ságnak az, hogy dr. Dombora Árpád foglalná el 
újra a vezérigazgatói állást

— Levelek a száműzetésből. Több fővárosi középiskolá
ban azt a föladatat kapták stilisztikából a tanulók, hogy 
á la Mikes Kelemen, írjanak szdmkivetésülcből leveleket. 
Nem rossz ötlet! Eddig üzleti levolck, szülő leiek és bará
toknak szóló levolek Írására tanítottak az iskolákban. E 
lovoleknek az volt a cól.lnk, hogy a tanulók ti gyakorlati 
pályán szükséges levelezést elsajátítsák. Ma száműzetés! 
leveleket fogalmaztatnak, mintha az emigráció is életpá
lya lenne. Hiszen igaz, hogy az utóbbi esztendőkben elég 
jó pályának bizonyult az emigrálás. de azért talán mégis 
túlzott óvatosság, ha gyermekeinket valósággal előkészítik 
erre a pályára.

— Bajor sörrel verik le a sörkartel árait. A 
magyar bortermelés válsága napról-napra sú
lyosbodik. A tulprodukció egyetlen levezető 
útja: az export. A borkivitel elé azonban a leg
nagyobb akadályok tornyosulnak, ügy Svájc, 
mint Ausztria és Lengyelország, amely régeb
ben a magyar bortermelők legkitűnőbb piaca 
volt, hosszabb idő óta elzárkózik a magyar bor
export elől és magas vámokkal gátolta meg a 
magyar bor bevitelét. A borérdekeltség termé
szetesen hónapok óta sürgeti a kormánynál, 
hogy a Magyarországot, környező államokkal 
és itt elsősorban Gseh-szlováltia, Lengyelország, 
Ausztria, Németország és Svájc jön számí
tásba. még a legnagyobb áldozatok árán is ipar
kodjék oly kereskedelmi szerződéseket kötni, 
amelyek lehetővé tennék, a magyar borexport 
megindulását. A kormány hónapok óta foly
tatja az erre vonatkozó tárgyalásokat, eddig 
kevés eredménnyel. Csak legutóbb sikerült el
érnünk, hogy a svájci kormány 50.000 hektoliter 
bor exportálását engedélyezte. A tárgyalások 
folyamán nagyon érdekes terv merült föl. A 
kormány Németországgal is tárgyalt a bor
export ügyében. A németek hajlandók lennének 
kisebb mennyiségű magyar bor bevitelét enge
délyezni, de csak azzal a föltétellel, hogy ennek 
ellenében Magyarországra bajor sört exportál
hatnának. Egész természetes, hogy a sörgyá
rosok érdekeltsége hallani sem akar a bajor 
sör behozataláról. A kormány mind a két érde
keltség kívánságát méltányolni akarja. Azt ja
vasolják tehát a németeknek, hogy korlátozott 
mennyiségben engedélyezik a müncheni magas
fokú Pschorrbrau és a Spatcnbrau által elöálli- 
tott vastag fekete Salvator-sör behozatalát. Ezt 
a sörfajtát ugyanis Magyarországon nem 
gyártják. Tehát nem jelent nagyobb konkur- 
renciat a hazai iparnak. Igaz ugyan, hogy ez a 
legkitűnőbb bajor sör, amely jóságával fölül
múlja az összes magyar sörfajtákat, a fuvur-

költség beszámításával ?* jóval olcsóbb, mint a 
magyar sör, amelynek arát a sörkartel napról- 
napra drágítja.

— Zár alatt „A falu jegyzője”. Báró Eötvös 
József klasszikus regénye, „A falu jegyzője" 
zárlat alá került. Végzést hozott a bíróság’ 
amely elrendeli, hogy a kiküldött bírósági fit’, 
kár haladéktalanul intézkedjék és vegye zártat 
alá „A falu jegyzője" mindazon példánugeá- 
maii, amelyek a Magyar Jövő Jf jusáqi iro
dalmi R'észvény tár saság kiadásában megjelen
tek. A hatóság emberei most sorba veszik az 
összes könyvkereskedőket és ahol találnak 
ilyen kiadású regényt, azt elveszik, lefoglalják 
és bírói zárlat fogalmának megfelclőleg további 
intézkedésig a bírósági poros és poros akták 
közé helyezik el. Az irodalmi életben e szokat
lan eljárás annak a pörnek a folyománya 
amelyet a Révai. Testvérek könyvkiadó cég in
dított a Magyar Jövő Ifjúsági Irodalmi íii. el
len. Révaiék szerzői jogbitorlás óimén támad
ták meg a részvénytársaságot, hogy báró 
Eötvös József minden, munkájának a szerzői 
joga őket illeti. A. törvényszékhez benyújtott 
keresetükkel egyidejűén zárlati kérvényt is be
adtak és előbb ennek a tárgyalását tartották 
meg a bíróságnál. Itt azután kiderüli., hogy a 
szerzői jog valóban Révaiékat illeti meg.' A 
szerző, Eötvös József báró, 52 esztendővel ez
előtt, meghalt és a szerzői jog az özvegyére 
szállott volna. Ámde az özvegy férje intenciói
hoz képest a szerzői jogokat a „Magyar Tanítók 
Eötvös alapjá“-ra ruházta át. Itt kapcsolódott 
bele az ügybe aztán a Révai Testvérek cég, 
amely a Tanítók EÖtvös-alapjótól a szerzői, jo
gokat — megszerezte. Tavaly aztán a. részvény
társaság olcsó kiadást készíttetett az örök
becsű regényből és azt forgalomba is hozta. 
Révaiék erre a szerzői jogbitorlás megállapítá
sát követelték és mivel keresetük szerint az 
olcsó és jogtalanul előállít olt kiadás révén 
sok millió koronás kárt szenvedtek, egyelőre 
csak 2.000.000 korona kártérítést és a zárlat el
rendelését kívánják. A zárlati tárgyaláson a 
részvénytársaság ügyvédje azzal érveli, hogy 
Eötvös József báró 1871 februárban hűit cí, 
tehát elmúlt ötven esztendeje, márpedig a 
szerzői jogok csak ötven évig részesülnek tör
vényes oltalomban. Do a bíróság ezt a kifogást 
nem fogadta el, elrendelte a zárlatot azért, 
mert a szerzői jogok védelméről szóló uj tör
vény, amelyet 1921. évben hozott a nemzetgyű
lés, a védelmi időt 8 esztendővel meghosszabbí
totta, az olyan müvekre, amelyeknek védelme 
1921 december 31-ig még nem járt le s a szerző 
már nem él.

— A Yes porcollán pouder homogén 
s zc.m csói, amely n él tökéletesebb 
szépitőszer nincsen a világon.

— Barrat)! a legtökéletesebb hashajtó, izo 
olyan, mint egy legfinomabb csokoládé cukor
kának és igy gyermekeknek is kedvenc gyógy
szere. Kapható minden gyógyszertárban.

— Iía használt vászoncipőjét vad o n atn j já 
akarja tenni, használjon World- 
cipőtisztítót, amely egy pere, alatt 
v a d o n a t u j j á varázsolja. Mindenütt 
kaphat ó.

— Orvosi kozmetikai és fogorvosi tntózot, Rákóczi-nt 14,
TI. 2. .1. 129—85. Vezető főorvos: i)r. Proppcr Oi'in.
Szépséghibák el távol Hasa. Bőrgyógyászt) ti ’.nzm<<( :'n. 
Fénylíczclések. Spocifikus eljárások. Fogsorszabáiyozás. 
Természetim iniifogak. Hidak, koronák, tömések. Minden
nemű fogorvosi munkák.
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ej mulasztotta megvédeni az egyesület tagjainak érdekeit), 
most, pedig n fúzió elveszi tőin az Ipnrbank elnökségét, 
amelyet félév előtt foglalt cl. Nem merőd más hátra, mint 
a Hitelbank elnökségében plaBZlrozni Műnk Pétert. Vagy 
egy külföldi plaszirozásf Mindenesetre valamit ki kell 
gondolni vele, akár egy újabb fúzió árán is, mert a Hitel
bank meglesz Műnk nélkül, de Műnk elnökség nélkül — 
elképzelheti?.len ...

Lassú, fokozatos javulás 
várható e héten a tőzsdén

— junius 3.
(A Reggel munkatársától.) Ahogy megmond

tuk, az « heti, tőzsde a lényeges javulás-jegé
ben állott, do az események abban is igazat ad
tak nekünk, hogy ez a javulás korántsem je
lentkezett abban a mértékben, mint, ahogy a 
nagy publikum várta, amely hatalmas hausse- 
mozgalomban reménykedett. El lehet mondani, 
hogy e tekintetben a kívánságok és óhajtások 
a gondolatok szülői, mert nagyon sokan várják 
a nagy hausse-mozgalmat, hogy kiszabadulja
nak azokból az angagementekből, amelyeket 
még hetekkel ezelőtt., az utolsó nagyobb hausse- 
hullám utolsó óráiban vállaltuk s amelyek most 
kosztkamatokkal lorhelfon függőben vannak. 
Ezek a reménykedők nem találták még e héten 
sem meg a szabadulás útját, ma is benne van
nak keserves helyzetükben s csakugyan csak 
akkor szabadulhatnak ki. ha valami hatalmas 
föl felél end ülés következik be. Egyelőre mi 
nem látjuk ennek az időnek clkövetkezésót, 
mert bár az a hitünk, hogy a tőzsdén minden 
gazdasági ok megvan az árak átértékelésére,

oz a folyamat mégsem indulhat meg teljes 
erővel,

amíg egyfelől azok a technikai akadályok álla
nak fönn, amelyek e héten is például giróval 
összefüggésben fölmerültek, másfelől, amig a 
tőzsde közönsége nem ocsúdik föl teljesen a mi
niszterelnök külföldi utazásával kapcsolatos 
depresszió alól. Az elmúlt hét eseményeit is ez 
a két tényező kormányozta.. A tőzsde nem tudta 
inog teljesen emancipálni magát a jóvátételi 
határozat kedvezőtlen hatása alól, illetve nem 
tudta teljesen kiforrasztani ítéletét a gazdasági 
helyzetről, ezenföliil pedig még mindig nyug
talanítják azok a mindenféle technikai intézke
dések, amelyeket különféle konferenciákon hol 
elhatároznak, hol visszaszivnak. Mégis bizo
nyos annyi, hogy

a spekuláció itf-oií. már elő reme részkedett, 
amiben erősségre talált a kosztpénz ala- 

csonyságában és állandósulásában.
Mindenesetre nagyon sok függ attól, hogy az 
értékpapírok szaporodásánál miképen fog je
lentkezni a külföld vásárlási kedve. Egyelőre 
ez a kedv nem nagyon duhaj, mert, a korona 
leromlása következtében sok külföldi vesztette 
el pénzét magyar értékeken. Attól függ, hogy 
vájjon koronánk milyen utat fog követni a leg
közelebbi időben.

♦
összefoglalva a jövő hétre szóló véleményün

ket, csak azt ismételhetjük, amit hetek óta han
goztatunk, hogy tudniillik minden komoly ok 
megvan arra, hogy értékeink hatalmas árfej
lődésen menjenek kérésziül, de e természetes 
folyamatnak számos olyan tényező állja útját, 
amelyet mesterségesen támasztottak és még ma 
sem szűnnek meg támasztani. Hogy ezek a mes
terséges akadályok csakugyan a tőzsde életé
nek megjavítására valók-e, miut ahogy hívei 
hirdetik vagy inkább bizonyos körök baisse- 
spekulációnak javára, mint ahogy a tőzsdekö
zönség legnagyobb része hiszi, olyan kérdés, 
amelyet nem mi döntünk el. Annyi azonban 
bizonyos, hogy az események egyre jobban azt 
látszanak igazolni, miszerint a gazdasági erők 
ereje erősebb a mesterségesen támasztott aka
dályoknál s hogy tőzsdénk, bár lassan és nehéz 
küzdelemmel, de mégis legyőzi ezeket a nehéz
ségeket.

A javulásnak tehát tartania kell
és ez esetben elsősorban a bányapiacon, főleg 
e piac vezető értékeiben, a szénben, Salgóban 
kell nyilatkoznia. Erről részletesebben alább, a 
közgazdasági hírek között, mondunk véleményt. 
Emelkedés várható még ezenkívül a kisebb 
fajta középpépirókban is.

-------- 9- ■

„X Mikes Ármin gróf, mint azt A Reggel el
sőnek jelentette, megalakította csehszlovák ál
lami erdőségek faeladási, közpot 'át. A ma- 
ífyarsúgnuk az a része, amely Szlovcnszkóban 
’igy érzi, hogy hazáját elvesztette, a magyar 
birtokosok, akiknek ősi vagy tisztes munkával 
szerzett földjét elvették a csehek, bizonyára 
örömmel köszöntik a milliárdos magyar mag 
nast. abból az alkalomból, hogy a csehszlovák 
állami üzletekben ilyen szépen elhelyezkedett

* öt tparbnnkl Igazgatóra adunk egy hitelbanki aligaz
gatót. Tudvalevő, hogy nr. Kimúlt hót nagy tranzakcióját, 
n Hitelbank ós az Iparhank fúzióját 5:1 arányban bonyolí
tották lo. Ugyanilyen arányban nyernek elhelyezést az 
Iparbank igazgatói a Hitelbankban. Miud o pikáns személy- 
xeti kérdéseken túl n tőzsdét ós a bankvilágot fölötto Izgatja 

a kórdós is: mi lesz Műnk Péterről, oz Tpnrbnnk elnöké 
'’oll Műnk Péter ugyanis rendkívül ambiciózus tőzsdén és 

életet elképzelni sem tudja elnöki állások nélkül. Oyiij- 
töltő az elnökségüket, akár az arnnyvalutát vagy a Ganz- 
T’onublu zokni. Es most teljesen elnökségek nélkül maradt, 

minap nz. Ertékpapirkoroskcdők Egyesületének elnöksé
géről mondott lo (a baukárrendclct nproposjából, miután

X Közgazdasági hírek. Amint az elmúlt hé
ten, e héten is, a spekuláció úgynevezett tippe
ket fog megjátszani, mert, tendencia játékra 
még mindig nem, érett a pesti piac. Egész soro
zata a tranzakcióknak következik junius hó
napban, ami azt jelenti, hogy a beavatottak 
kijátszók a papírokat, a bankok és vállalatok 
olcsó pénzhez jutnak a részvények kihelyezése 
utján, a piacot azonban elönti és megbénítja a 
részvénytömegek fÖltar tózhatatlan áradata. 
A spekuláció e hétre a következő papírokat 
látszik favorizálni: Földhitelbank, Magyar Hi
tel, Városi Bank, Izzó, Nasici, Hazai fa, Szikra, 
Chinoin, Juta, Fegyver, Mfter, Fábián. Spó- 
diunt, Forcsta. — Stinnes kisebbik fia ma Buda
pestre érkezett, hogy az Izzó üzemeit, tamil
mányozza. — A Budapesti, Gőz alap tőkeemelése 
kapcsán névérlékét 2000 K-ra emeli. A részvé
nyesek 1:2 arányban jutnak az uj papírokhoz, 
darabonként 20G0 K-ért. — A Kiéin és fia is
meri szappangyár részvényeiért egyelőre. — 
tőzsdén kívül folyik majprizálási kísérlet. Egy 
francia csoport akarja megszerezni a vállala
tot, amely jelentős tételekben exportál valu- 
táris országokba. Most adja el két házát a Dob
utcában, hogy saját tőkéből nagyobbitsa meg 
az üzemét. A napokban sorra kerülő tranzak
ciója, A Reggel értesülése szerint, nagyon elő
nyös, a részvényesekre: 2 .• 7 arányban bocsátja 
ki uj részvényeit, darabonként 1000 K áron. — 
A Hungária-nyomdával megerősödött Glóbus
máj nagy piaca volt e héten is. Alaptőkemc- 
lesét úgy bonyolítja le, hogy 1 régire 1 uj rész
vényt ad 1000 K-ért. — A borrészvények iránt 
közel egy esztendeje szunnyadó érdeklődés föl
lobbant újra. Élénk a forgalom úgy a Püspöki 
borpince, mint, a Villányi részvényeken. Mind 
a két. papír jelentősen emelkedett e héten. — A 
Báróit az első rész vény társaság, amely a va- 
gyonvúltság által lecsökken tett névértékű rész
vényeit saját tartaléktőkéjéből emeli föl a régi 
névériékre. A küszöbön álló tranzakció egyéb
ként is kedvező: a részvényesek ingyenrészvé
nyeket is fognak kapni. — A Magyar-Olasz 
Bank igazgatósága Domav.y Gyula helyettes 
igazgatót igazgatóvá nevezte ki. Domány igaz
gató. aki kitűnő közgazdasági iró is, a bank 
egyik legrokonszenvesebb főhivatalnoka. —- A 
Zabolaiban még mindig jelentékeny fantázia 
van. A. favállalat 32 lei osztalékot fizet. — Ér
deklődés mutatkozik a vaspiacon a Schlick 
iránt, amely ’/s részben az iparbank révén a 
Hitelbank tárcájába került.

V 80 koronába kerül egy 50 koronás bankjegy. A pénz
ügyi kormány Rzorcncsétlon szerződése a svájci Oroll 
l’üssll-céggel az okn annak, hogy c<7.y 50 koronás bankjegy 
ma már — 8fl koronájába kerül az államnak. Kállay Tibor 
minden lehetőt megtesz, hogy a bankjegyeket minél előbb 
Magyarországon állítsák elő és hogy ue érje a szerződés 
altul továbbra is súlyos károsodás a nagy fejlődésre hiva
tott magyar nyomdai ipart. Sikerült elérnie azt. hogy egy 
idő óta a kisebb címletű bankjegyeket Budapesten állítja 
elő az Államnyomda. Időközben azonban a napról-napra 
nagyobb arányokat öltő drágaság miatt kezdenek fölös
legessé válni a roo koronán aluli bankjegyek és igy a pénz
ügyminisztérium úgy intézkedett, hogy egyelőre ne, is foly
tassák a W) koronán aluli bankjegyek, nyomtatásat.

X Vasárnapi magánforgalom Budapesten, 
Becsben, Berlinben. A pesti vasárnapi magán
forgalom alapirányzata szilárd, a hangulat ba
rátságos. Sokan azonban a hétfői rcndezc&l 
napra átmeneti ellanyluilást várnak, mert a 
piac megérzi a M. F- T. R. és az Interrexini 
részvénytömegek hatalmas áradatát. A magán
forgalomban vasárnap is élénken keresték 
ezeket a részvényeket. Az M. F. T. R. 40—41.000. 
az Tnterrexim 7800—8000, a Salgó 114—112.000, a 
Kőszén 375—376.000, a Fegyver 230 —320.000, Hazai 
fa 24.000. Érdeklődés volt a nem jegyzett érté
kek iránt is, főleg a Kopotzky-részvényeket ke
resik 3100 koronás árfolyamon.

(A Reggel bécsi tudósítójának telefoniélen- 
lése.) A bécsi magánforgalomban különösen a 
szén és bankértékek után volt nagy érdeklődés. 
Erősen keresték a Salgót, a Kőszenet, és az 
Osztrák hitelt. Legnagyobb érdeklődés az 
Osztrák hite! iránt nyilvánult meg. 180.000 ko
ronás pénzajánlat is volt, áru azonban erre a 
magas árfolyamra sem jelentkezett. Verkehrs- 
bank részvényben 80.000, Bankvereinban pedig 
135.000 koronás árfolyamon történt kötés. A 
bécsi piac érdekessége, hogy hosszú stagnáció 
után nagy érdeklődés nyilvánult meg a Török 
sorsjegyek iránt, amelyeket állítólag svájci 
számlára vásárolnak. A koszt pénz 1% körül áll.

(Berlinből jelenti telefonon A Reggel tudósi
tója.) Berlinben az újabb márkakataszirófa- 
housse tovább folytatódott. A jó értékek iránt 
oly hallatlan nagy érdeklődés volt, hogy a kor
latban csak 10—15% erejéig elégít el lék ki az 
igényeket, annak ellenére, hogy az árak 
[■n—ioo.ooo%-l:al emelkedtek; pénzt naponta 
2}/s%-k<il kínálnak.

X A Nasici karrierje. A Reggel jelezte elő
ször azoiíMt a i.ajizu' 'ó!."'' d .tc'-^li a. Nasici 
tőzsdei helyzetére is jelentős hatással lesznek. 
Antikor a közönséget e legértékesebb fapapi
ros közeli karrierjére firycJmeztettiik, •> Hasi
éit 170.000 K-val .jegyezték, ma százezer koroná
val áll magasabban. A Nasici t eg t s .- >• i kon
zorcium vásárolja. A Nasici hatalmas erdő
vásárlásainak és egyéb vállalatainak Analizá
lására Rosenberg vezérigazgató Jugoszláviába 
utazik.

X A Augybecskerek) Olaj fúziója a Délmagyar Cukorral. 
A Nagybccskereki Olaj (a Hazai Bank érdekeltsége) érdek
közösségbe lépett a Délmagyar Cukoripar Rt-gal. amelyet 
a Leszámitolóbank patronizál. Ez a fúzió azért vált főleg 
szükségessé, mert a jugoszlávok magyart nem tűrnek na
gyobb iparvállalat élén és igy Basch Rudolfnak, az Olaj 
vezérigazgatójának is távoznia kellett. Mind a két vállalat 
Nagybecskereken lévén, a vezetés ogyöntetii lesz. A Nagyi 
bccskercki Olajnál egyelőre csupán a malomüzlete jöhet 
tekintetbe.

X Miért lanyhult el a Vasutforgaimi? A 
Vasul forgalmi rt. részvénye, amely az utóbbi, 
idők egyik kedvelt arbitrázspapirosává nőtte 
ki magát, elmúlt héten 70.000 körüli legmaga
sabb kurzusáról lemorzsolódott egész 46.000 ko
ronáig. Ismeretes, hogy a Vasút forgalmi hete
ken keresztül szilárau 7000 korona körül állott 
és nagyon rövid idő alatt javult ezer százalék
kal, vagyis 7000 koronáról 70.000 koronára. A 
hirtelen és nem várt árzuhanás oka, A Reggel 
értesülése szerint az, hogy a vállalat a napok
ban — alaptőkét, emel. Újabban a tőzsde 
ugyanis az alaptőkeemelési híreket nem hossz, 
hanem inkább besz momentumnak tekinti, mert 
az óriási és nap-nap után növekedő részvény
infláció nagy mértékben hozzájárul ahhoz, 
hogy a tőzsdei irányzat nem tud megszilárdulni. 
A Vasutforgalmi alap! ők.eemelése különben 
sem valami előnyös, 3 régi részvény 1 újat ad 
8000 koronás árfolyamon.

X A Fábián vasrészvények GOOO koronás kurzuson ke
rültek bevezetéí.ro és már az első napon 10.000 fölé szökött 
az árfolyamuk. Ha az árjegyző bizottság a tömeges keres
let ellenére ugyanolyan módon bírálja el a. Fáblán körüli 
tomboló spekulációt a bevezetése napján, mint a legutóbbi, 
tőzsdenapon az Interreximét és a Mftrét, úgy a jelentős 
helértékü részvény fegyelmezettebb tempóban és kilengések 
nélkül éri el IC—20.000 koronás árfolyamát, amelyet meg
érdemel. A Fábián most uj drótfőldolgozó üzemekkel bő
vült és A Reggel értcSüléso szerint egy tőkeerős szindiká
tus ma, hétfőn kezdi meg a pip.c.on úszó darabok fölvásár
lását, ami a papír újabb megszilárdulására vezethet.

eptMigeok, etaminok, 
lébertyk, voüSok, 

kartonok, férfiöltöny 
vásznak 
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X Fúziós hírek és rémhírek. Az Iparbank és 
Hitelbank fúziója nyomán megindult a talál
gatás, hogy milyen nagybankok fogják kö
vetni a Hitelbank példáját. Sokan tudni vélik, 
hogy a Leszámítoló bank magába olvasztja a 
Forgalmi bankot. Jólcrtesültek azzal igyekez
nek ezt a hirt bizonyitani, hogy a Leszámítoló 
bank azért vállalta már most a szavatosságot 
a Forgalmi bankért a Kereskedelmi bank ál
tal megindított háromnegyed milliárd koronát 
meghaladó angol fontpörben. Legerősebben 
azonban az a hir tartja magát, hogy a Nemzeti 
takarék és a Lipótvárosi takarék beleolvad a 
Kerreskedelmi bankba. Erre a hírre a Nemzeti 
takarék hosszú stagnáció után 10, a Lipótvá
rosi takarék részvénye pedig 50%-kal javult. 
A Nemzeti Takarék beolvadása annál inkább 
elhihető, mert a takaréknak több jó iparvál- 
lalata van. igy a Dorogi-féle gumigyár, amely
nek részvényeit a napokban vezeti be a — Xe- 
reskedelmi Bank a tőzsdére. A Lipótvárosi Ta- 
takaréknak még a fuzióepidémla kitörése előtt 
voltak hasonló törekvései, a többséget a Lloyd 
Banknak is fölkínálták, de az üzlet akkor nem 
jött létre. Beszéltek még a Leszámítoló Bank 
és a Magyar—Olasz Bank tárgyalásairól is, ez 
a hir azonban egyelőre még a rémhírek osz
tályába sorozódik.

X Miért zaklatják a nein jegyxett értékek piacét? A 
tőzsdei hangulat bizonyos részo, úgy látszik, állást foglalni 
készül a hivatalosan nem jegyzett értékek piaca - ellen. 
Ez rendesen reformakciók előkészítője, olyan akcióké, ame
lyek, eddigi tapasztalataink szerint, nehezen orvosolható 
reakciókat szülnek. A magánforgalom „egyes papírjairól" 
van szó, ezeken keresztül akarják, hir szerint, az úgyneve
zett exotúk piacát megrendszabályozni. Ifogy nem minden 
részvény egyazon jelentőségű és belsőértékii, ez nem titok; 
mindenki tudja, hogy a nagy Ganz mást reprezentál, mint 
az Egyfa vagy Rex hajó. A nem jegyzott értékek közül 
ugyanígy jelentékeny különbség mutatkozik például a 
Bauxit és — a Continentál film értéke között. A magán
forgalom korlátozásának gondolata tehát nem lelkiismereti 
kérdés és nem egy hirtelen föllobbant szeméremérzetből 
fakad. Itt valószínűen arról van szó. hogy a nem jegyzett 
értékek piacára néhány linóm és kitűnő részvény került 
(Bauxit, Warnsclorfi, Délmagyar Cukor, Kopetzky, Forcsta, 
stb.), amelyeknek nagy piaca, sok vevője van és elvonni 
látszanak a tőzsde hivatalos forgalmából, annak számos, 
százszor fölvizezett piacairól pénzt és vásárlókat. Miért 
veszedelem ez? És kiknek veszedelem? A Bauxitról és a 
Délmagyar Cukorról már ismételten irt A Reggel. Föltét- | 
lenül fantázia van bennük és ipari értékkel bírnak. A most 
bevezetett Warnsdorfi már julius olsejétöl áruval áll a 
magyar piacokon. A magyar paraszt ruháját gyártja, 
amelyekért eddig milliárdok mentek ki az országból. A 
struxnak, a fényes fekete pamutszövetnek a gyártását 
állami monopóliummá kellett volna tenni, oly fontos cikkek. 
A Kopetzki — világcég. Ez gyártja a híres Burbury- 
szöveteket, amelyeket mint angol árut vettek a kereske
dőink — Londonban. Azokat, akik a magánforgalom meg- 
rendszabályozásának csinálnak hangulatot, bizonyára wia- 
gdnjogi momentumok vezetik. Végül is a közönséget no 
a valóságos ipari értékektől féltsék az aggodalmaskodók. 
A közönség eddig a pénzét azokon a papírokon vesztette el, 
amelyek lényege a tiszta spekuláció .,.

X Magyar Általános Hitelbank és az Első Magyar Ipar
bank igazgatóságai között a fúziós tárgyalások eredmé
nyesen befejeződtek. A Hitelbank junius 15-1 közgyűlésén 
az alaptőkének 120 millióról 489 millió I<-ra leendő föl
emelését javasolják. A kibocsátásra kerülő 172.5Cl) egyen
ként 400 K névértékű u] részvényből 105.001) az eddigi rész
vényeseknek fog 10:1 fölajánltatni, mig a fönmaradó 67.500 
részvény minden 5 Iparbank-részvónynek 1 Hitclbank- 
részvényro való átcserélésére szolgál. Az Iparbank junius 
lG-i közgyűlésén az alaptőkének 100,000.200 K-ról 41G6 db, 
ex 1822-es szelvényű részvény kibocsátása utján 101,250.000 
K-ra kikerckitósét fogja indítványozni; ezek dbonként 
8000 K bocsáttatnak ki. Az Iparbank összes részvényei 
Hitelbank-részvényekre cseréltetnek út 5:1 arányban. A 
két intézet fúziójánál elsősorban az a megfontolás irá
nyítja a vezetőségeket, hogy hozzájáruljanak a pénzinté
zetek tulnagy számának csökkentéséhez; ekként az admi
nisztráció egyszerűsítése révén lényeges költségmegtaka
rítások is elérhetők lesznek.

X Magyar Forgalmi Bank Rt. közgyűlésének határozata 
szerint az 1922. üzletévi szelvényeket az intézet pénztáránál, 
Józscf-tér 5, részvényenként 60 K-val váltják Le. A köz
gyűlés az igazgatóságba uj tagokul Pál Ignácot, az inté
zet ügyvezető-igazgatóját és Langlelder Ármint, u bécsi 
Hók igazgatóját választotta be.

X Dovizahank Rt. (Budapest, V, Vilmos császár-ut 66) 
május 21-én megtartott közgyűlésén részvénytőkéjét 59 
millió koronára emelte föl, amely összeg bo.lzetésc előze
tesen biztosíttatott. A bank ezen évben ntódállamokbell I 
tőkések bevonásával részvény tőkéjét nagyobb összeggel í 
Ismét fölemeli.

X Magyar-Olasz Bank érdekkörébe tartozó és r.z elmúlt 
hetekben bevezetésre került Haltenyésztő junius 
7-én tartja második rendos közgyűlését. Az elmúlt üzletév 
mérlege 40 millió K alaptőke mellett 1,571.783 K tiszta nye
reséget tüntet föl.

Utólagos közvetítési fülért
kaphat albérleti szobát házaspár, férfi, nő, 
Sug&rnöl, í.iéjJtócsJ-ut 14. Tel. Józa. 92—34 
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páwí nem áll
BaStfoyány TivadLaiP gróf nyilatkozata

(A Reggel tudósítójától.) Az elmúlt hét politikai esemé
nyeinek egyik híre: hogy az ugynovezott októbrista poli
tikusok titkos összeköttetést tartanak fönn Gömbös Gyulá
val és készek az ő esetleges kormányalakítását

a szabad királyválasztás plattformja alapján
támogatni. E hírnek, minden józan ember számára, ellent
mondott az a tény, hogy a választásoknál Gömbös a leg
élesebb eszközöket használta a függetlenségi IS-as Kossuth- 
párttal szemben, úgy hogy a pártnak fiz biztos, abszolút 
többséggel rendelkező jelöltje közül csak egyetlen egy kép
viselője jutott bo a parlamentim, másrészt pedig azok a 
politikusok, akikot októbristáknak neveznek, mindig szembc- 
szállottak Gömbös Gyula fajvédelmi reakciós politikájával. 
A kérdéB tisztázása végett gróf Batthyány Tivadarhoz, a 
Függetlenségi 48-as Kossuth-I’árt elnökéhez fordultunk, aki 
a következőket mondotta A Reggel számára:

— A kommün bukásával kezdetét vett és némi 
veriánsokkal a mai napig is folytatott

kurzuspolitika nézetem szerint Magyar
országot egy újabb, végzetes katasztrófa 

felé viszi.
Úgy a kül-, mint a belpolitika teljesen helyte
len irányban vezettetik. Gróf Bethlen István 
párisi balsikere, valamint az a tény, hogy 
Rómában, dacára a kormány részéről tün
tetőén folytatott magyar-olasz barútkozásnak, 
Mussolini még mindig a trianoni szerződés

• A Fővárosi Opcrcttszir.húz uj rcvüopercttjc, ..A három 
grácia**. szerdán kerül bemutatóra. A partitúrában egy
mást érik a hatásos dalok és táncok'. PéldáiIniiiil ragyogó 
a második fölvonás, amelyben a < nsati-kastélyban rende
zett ünnepély tündöklő fény és pompa kifejtésére nd al
kalmat. Különösön itt érvényesül Szabolcs Ernő rende
zése. Biller Irén, a gyorsan népszerűvé lett uj prima
donna és kitűnő partnere. Ilalmay Tibor egészen újszerű 
duetteket adnak elő. Ilarnmth Hilda és Komlóss Vilmos 
játszók a hálásnál háláeabb főszerepeket.

• A ..Diadalmas asszony**, a Városi Színház nagysikerű 
operettje Köráry Ennnyvcl. az ünnepelt veiidégpriina- 
donnával, Kiválj’ Ernővel, Tisza Karola és Sziklai Józ-ef 
mulatságos kettősével, Tlortival és Siilckel, minden este 
zsúfolásig megtölti a színház hatalmas nézőterét. Ezen a 
héten: kedden, szerdán, csütörtökön, szombaton és va
sárnap megy a diadalmas operett.

** A Vígszínház heto Lcopoldinc Konstantin és kitűnő 
társulata vendégszereplésének jegyóoen fog lefolyni. Hét
főn és szombaton a „Clarissa’s balhés Hcrz“ cimü uj 
vígjátékot adjak. Kedden megismétlik a ,,Táncosnő“-t. 
Szerdán és pénteken a Sehnitzler-féle „Literatur" és 
Strijudbcrg ..Julin kisasszonya** kerül színre. Csütörtökön 
„A gyémánt köszörűs'* szerez derült órákat a közönség
nek, vasárnap és jövő hétfőn Molnár Ferenc ,,l'Aarf’ang“-ja 
szerepel a műsoron. Valamennyi előadás l-.-S órakor kez
dődik, csak a szombati és vasárnapi német előadás kez
dődik lo!6 órakor. Ezeken a napokon a Vígszínház 
együttese a „John Gábriel Borkmant** játszó 7 órai kez
dettel.

• „Kovácsné** és ,,A válóperes hölgy" fölváltva kerül 
színre a Magyar Színházban. Beöthy László „Kovácsné" 
cimü vigjátékn kedden, szí rrlún és j enieken, Vajda Ernő 
nagysikerű darabja, „A válóperes hölgy" hétfőn, csü
törtökön. szombaton és vasárnap. Mind n két darab a be
mutató kiváló szereplőivel vau műsoron.

• Salamon Béla Szőke Szakáll legújabb tréfájában lép 
föl a Sziget-Szinimdon.

** A „Névtelenek" bemutatója. Szombaton. 9-ón mutatja 
be a Belvárosi Színház Lcnonnand „Névtelenek" cimü 
rendkívül érdckfeszftő darabját. A Belvárosi Színház he
tek óta a legnagyobb ambícióval készül a kitűnő darab 
előadására, amely méreteinél fogva is nagy föladatot ró 
a dara Is rendezőjére, Somlftyra, n.ki egyúttal a darab férll 
főszerepét is jútsza, Szcreplőtúr'ui: Titkos Ilma, T. 
Halany Margit. Simon Marosa. P. Tárnoky Giza, Mol
nár, Bársony, Körmcndy és Szcgheő. A bemutatóig kedden, 
ezcr.ián es j.éut-ken a „t'ári biró“-t adják, hétfőn és csü
törtökön a nagysikerű „KékszakúU. nyolcadik felesége** 
cimü vígjátékot.

• Mály Gerő játsza Liptai Imre a ..‘Kegyelmes uram** 
komédiájában a főszerepet a Sziget-Színpadon.

• A „Szépasszony kocsisa" minden este. Rajna—Czcbor 
elmés és szép zenójü operettje, a „SzójWrSzouy kocsisa", 
minden esto színre kerül a Bbaba Lujza-Szinházban, mind
annyiszor a bemutató kiváló szereposztásában.

• Haraszti Mlcl én Herczeg Jenő Nagy Endre tréfáját 
játszók u Sziget-Színpadon.

• A „Sárga kabát" minden este. Lehár Ferenc nagy
sikerű daiját'ik.'i, minden este ozinre kerül a Kirúly- 
Szlnházban a bemutató kiváló szereplőivel.

• A Sziget-Színpadon Nagy Endre konferál.
• Kellemesen hüs a nézőtere a Royal-Orfeumnak n leg

nagyobb kánikula Idején is. A júniusi miisor vem mu
tat,iu, hogy óvadzárás közeledik, mert Kurnuuiov világ
hírű kutyaszinházu és beszélő kutyája, valamint a Vulla- 
modes ezenzúciós gladiátor játéka, 4 kedveim dán láncos 
(Túli Chríetiianseu, Henia Jacobson, Czonstaneo Nielscn 
és Willy BVisco) eredeti dán táncai ás az utolérhetetlen 
eredeti Solti Hcnnin kitűnő uj kupiéi mellett még eg.isz 
sorog attrakció tarkítja az uj műsort. Najry sikerrel Ját- 
ezák tovább Zerkovitz— Harmath uj operettjét, a „Hattyú- 
lovog**-ot is a rógi, kitűnő, előadókkal.

• 63—59-cdlk előadása lesz ezen a héten az Andrássy-uti 
Színház nagysikerű uj műsorának, amelynek keretében 
a nagysikerű Fazekas-dráma, a „Cirkusz, a gyönyörű 
zenéld Relnhnrdt-ojjerctt* a „Pajkos grlzettel;**, Móricz 
Z«igrnond kitűnő falusi komédiája, u „Hány óra, Zsuzsi?", 
a jxvmpás l’lorre Wcb&r-vigjút'k, „Baj van", „A moly" 
című tréfa. Kökény Ilona ós Németh Juliska nagyhatású 
Fzólóll és Békcffy konferánsza kerülnek azinre.
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pénzügyi terheit követeli tőlünk, mutatják 
hogy ez utón tovább haladni nem szabad. Aki 
azt a politikát csinálja, amelyet a Függetlenségi 
48-as Kossuth-Fárthoz intézett jelentésemben 
kifejtettem, oz jár a helyes utón és azt, egyedül 
azt vagyok hajlandó támogatni.

— Ami már mo$t az egységesnek nevezett 
párt különböző frakcióinak politikai terveit 
illeti, úgy én azokat nagy érdeklődéssel bár, de 
páholyból nézem.

Egyik frakcióval sem állok összeköttetés
ben, egyikkel sem tárgyalok,

harcaikról pedig csak annyit tudok, amennyit 
minden magyar újságolvasó.

— Őszintén megmondom, az ország érdekében 
kívánatosnak tarlóm, hogy a Bethlcn-kormány 
mielőbb félreálljon, az egységes párt pedig 
elemeire bomoljon, mert ez lenne a legegysze
rűbb módja annak, hogy szigorúan a mai al
kotmányos alapon egy oly uj csoportosulás 
jöjjön létre, amely kormányzati programjául

a külpolitikában megértést és incghékülést 
szomszédainkkal,

békét mindenkivel szemben, « belpolitikában 
pedig minden fehér és vörös szélsőségtől men
tes nemzeti demokráciát fogadjon cl.

• Viharos tetszést aratott a Corvin-szinház 
és a 'Tő-mozi slágerburfeszií műsora

„A pénz szerelmese**, Róbert Warwick és Kath« 
lin Williams-szal, „Kiky a párjával**, „A ván

dormuzsikás**, Ö a vad nők között**.
A Corvin-Színház és a Tó-mozi közönsége 

bebizonyította, hogy hálás tud lenni annak, 
aki igényeit, művészi élvezetszomját és kényel
mét kielégíti. Harsogó kacagás kiséri estéről- 
estére mindkét színházban a „Kiky a párjával** 
cimü slágerburleszket, „A vándormuzsikus“-L 
Chaplin ragyogó alakítását, valamint, Hatold 

i Lloyd humorát, az „ö a vad nők között** cimü 
burleszkben. Nagy sikere van „A. pénz szei’el- 
mese“ cimü finom, elegáns társadalmi szinmii- 
nek, amelyben Róbert Warwick és Kathlyn 
Wiiliams csillogtatja tudását. A Világesemé
nyekkel bővített miisort nagy tömegek tekintik 

l meg u .jéggel hütött levegőjű Corvin-Szinház- 
ban és a gyönyöi-ü fekvésű, pompás levegőjű 
Tó-niozibau.

VJ vigjátékcstéK a Kamarában 
Előadások szabad ég alatt.

IJüs és illatos nézőtér, nyitott mennyezet, 
amelyen át beözönlik a csillagos nyári ég 
mélységes ózonja, szellős páholysoroK gyö
nyörű közönsége előtt zajlott le a Kamara 
nagy vigjátélcestéinek első bemutató előadása. 
Három eredeti amerikai burleszkct mutattak 
be: „Hogy Jcsz a fehérből fekete** cimü tréfa 
egy elcserélt néger csecsemő körül sző épületes 
kalandokat. Nagyon eredeti a „Kis cselszövő1* 
cimü hétfői von ásos bohózat is. A „Jónás** 
cimü bohókás hőskölteménynek pedig egy jó
képű amerikai ifjú a hőse, aki egy elhurcolt 
hölgyet megment két lator kezéből.

De az előadás legrag^cgóbb darabja a „Ne
bánt svirág" cinni öti'öivonásos vígjáték, Hervé 
bűbájos operettje fllmátiratban. A Star-film- 
gyárnak egyik legszebb és legköltőibb alko
tása. Külön ki kell még emelnünk Fricsay 
Richárd zeneigazgató által összeállított gyö
nyörű kísérőzenét.

+ Az éjféli vándor — fantasztikus ftlmvigjá- 
tók az Urániában minden nap 5, #/<7, VsS és 10.10 
órakor.
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Szombaton este hét órától éjfélután keltőig 
Budapest színházi életében három rendkívüli 
esemény játszódott le. Ez estén lépett, föl új
tól a Magyar Királyi Operaházban Jeritza 
Mária* a világ legünnepeltebb operaénekesnője, 
a newyorkl Metropolitán csodálatos prima
donnája, fejedelmi ajándékként- nyújtva át 
önmagát annak a- magyar publikumnak, amely 
pályájának minden pillanatát majdnem az 
anyai szív szereidével, aggodalmával és örö
mével kisér le. Ezen az estén ünnepelte a ma
gyar színházi és irodalmi világ pártfogoltjá- 
nak, barátjának és vezérének, Beöthy László
nak, negyedszázados színigazgatói jubileumát 
és ez este lépett föl a Vígszínházban, tizenegy 
esztendő után először újból, Leopoidine Kon
stantin, a. nagy német tragika, Európa egyik 
legbámulalramélt óbb tehetsége.

A szombati este ünnepélyes és méltóságteljes 
eseményei előrevetették fényüket. A májusi 
alkonyban már estefelé hatalmas autókolosszu- 
:ok rohantak végig az utcákon, bennük frak- 
kos urak, estélyi ruhás hölgyek, akik megosz
lottak a három színház között, de, a nagy több
ség majdnem mind a három színházban jelen 
volt. Felhét órakor A Reggel munkatársa az 
Operaház kapujában állott As végignézte annak 
a díszes és részben előkelő közönésgnek a föl
vonulását, amely eljött az isteni primadonna
hangján elandalodni. Ez a publikum való
hun csak részben volt előkelő, mert azoknak, 
akik az Operaház szombat esti helyárait meg
fizethették, csak a második vagy 'harmadik 
generációjából fognak- Wőlfner Józsefek, Hát
rány Ferencek és Buszt Józsefek kikerülni. 
Ezek a muzsika tvagneri magasabbrendüségét 
bizonyára meg sem értették, nem is élvezhet
ték. De a névnek és személynek a presztízse 
annyira lebilincselte, megbüvölte őket, hogy 
ékszereik hideg ragyogásának, toalettjeik kin
cseket érő gazdagságának kinai falán keresz
tül is föl tudták magukba szívni a királyi asz- 
szony hangjának szépségeit.

Jeritza hangja. Talán nem is a hangja egye
dül az. amely öt a világhír legszcditőbb or
maira emelte; muzsika ennek az asszonynak 
minden mozdulata, a mosolya, az arcfintora, a 
szemének minden rebbenése. Muzsika, amely 
majdnem szervesen hozzátartozik a zenekar 
muzsikájához: ha Wagnert játszik, wagneri 
ritmusú és ha Toscát énekli, egyetlen gesztu
sában Puccini egész fantáziája dalol. Kissé res
telkedjék a Magyar Királyi Operaház Wlasics 
báróról az élén azért- a másodrangu előadásért, 
amellyel Jeritza Mária föllépését fogadta és 
kísérte. A szereposztásból Jeritza úgy ragyo
gott ki, mint egy vidéki trupp nagynevű ven
dége. apróbb balesetek — az első fölvonás kere
tűjének egyik lába mozgott, úgy, hogy 
Jeritza szinte fölborulJ. amikor ráült — mind 
bizonyítékai annak, amit A Reggel régóta han
goztat már: rendet kell teremteni az Operánál, 
hozzáértő emberek kezébe kell adni az állam 
egyetlen Operáját, különben ez a valamikor 
európai hírű mü intézetünk- menthetetlenül le- 
züllik arra a balkáni nívóra, amelytől pedig 
mindig úgy reszkettünk, mint a falraféstett 
ördögtől...

Akiket a páholyokban és a földszinten meg
ismertünk: Apponyi Albert gróf és családja, 
József főhercegék, Izabella főhercegasszony, 
Bethlen Istvánná Salm grófnővel. Éber Antal 
a családjával, Hatvány Lili Kállay Tamásné- 
val és bükéi Papp Istvánnal. Walder Béla és 
neje, ifj. Batthyány Gyula gróf és családja, 
Kramer Pál, a felesége és leánya, többen a 
Széchenyi grófok közül, Folkusházy alpolgár
mester, Péchy Erzsi, licitál Jenőné, Nagy Iza- 
bt llo, ifj. Wlassics páholyában az idősebb B Itw- 
tflcs, Doulcet francia követ, Forgách Balázs 
gróf, Roscnbcrg Mátyás a családjával, egy 
csomó idegen, angol és amerikai, bankigazga
tók színésznők, hírlapírók. sokun ismerősök, 
niég többen ismeretlenek. Az Opt ráhúz 32,000.001) 
koronát vett- be ezen az estén.

♦
És most hadd mondjam el a Beöthy-jubileum 

intimitásait, azokat a részlet eket, amelyeket a 
publikum amúgy is A Reggeltől vár. Beval
lom: talán soha még Magyarországon ünne- 
'P'ly ilyen szépen nem sikerült, mint Beöthyé. 
Az irói és rendezői fantáziánál' remekműve 
volt a Magyar Színház szombat éjfélje, dicsé
ret. érte Molnár Ferencnek, a rendezőnek. Este 
V órakor mái', ingujjban loholt üsszc-vissza a

Magyar Színház színpadi labirintusában és 
személyesen ügyelt föl még a söprögetésrc is. 
Embertelen munkát végzett Molnár hetek óta 
a jubileum előkészítésével. éjjel-nappal pró
bált, tervrajzokat készített és a függöny fölgör
dülte elölt pillanatokkal is még szigorú utasí
tásokat osztott ki, szónokoknak, szereplőknek, 
sőt magának a. jubilánsnak is. Az a pillanat, 
amikor a függöny fölgördült és Beöthy a szín
padra kijött, felejthetetlen emléke marad min
denkinek, aki szombat este a Magyar Színház 
vendége volt. Elöl, a rivalda előtt, a koszorúk, 
virágok, csokrok gazdag garmadája, a háttér
ben az Unió-színházak tagjai, színésznők, szí
nészek, színpadi munkások, a bal sarokban a 
küldöttségek tagjai, csupa ismert fej, ismerős 
arc — és lassan kijön a színpadra a vezér. Az 
egész színház föláll, percekig zug a taps, Beöthy 
meghajol, az arca sápadt és komoly 
gyón meghatott, lent éljeneznek, zug 
Beöthy feje lelianyatlik és az arcán 
csordul végig két nehéz könnycsepp, le

porába. Fölnézek a szemközti páholyba, 
a felesége, az édesanyja és a leánya ül- 
Beöthyné arca ragyog a boldogságtól, Rá- 
Azidit zokogás fojtogatja és a leánya, 

oly büszkén.

i

éa na- 
a ház, 
laasan 

a szin-
pád 
ahol 
nek. 
kosi 
Beöthy Baba, mint egy hattyú,
megnőve és megszépülve, nézi az apját, akire 
hull a taps esője, mint a felhőszakadás zugó 
zápora.

Aztán jönnek a szónokok. Háromról beszélek 
ül csupán. Hellai Jenőről, aki félig sírva be
szélt, okosan, egyszerűen; Sebestyén Károlyról, 
akinek minden szava olyan forró és közvetlen 
volt, mint a szív dobbanása és Rózsahegyi Kál
mánról, aki a fölfedezettek nevében köszön
tötte Beöthyt, elragadó és elbájoló közvetlen
séggel és annyi kedvességgel és humorral, hogy 
beszéde végén a közönség valósággal ünnepelte. 
Rózsahegyi Kálmánnak külön személyes sikere 
volt ez a kis szónoklat s a közönség spontán és 
meleg tüntetését élete legszebb emlékei közé 
könyvelheti el. Beöthy alig tudott beszélni* 
Üdvözölte a közönséget, aztán fölnézett a pá
holyba, ahol Rákosi Szidi ült és egyszerűen, 
fiúi alázattal, meghajtott fővel és szívvel meg
köszönte ezt a napot és ezt az estét — az édes
anyjának, akinek mindent köszönhet... Min
denki odanézett a siró öregasszonyra, a ma
gyar színpad csodálatos nagyasszonyára, aki 
életében talán először küzdött lámpalázzal kö
zönség elölt...

A színpadi 
gyár Srinház 
az Akadémia 
Pékár Gyula 
való látvány volt, amikor 
zeviczyt és Pelzárt 
színház hátsó bejárata előtt ez alatt stráf- 
szekerekre rakták a rengeteg virágot, csokro
kat és koszorúkat s aztán megkezdődön az elő
adás, amelyet mindenki végignézett. A Reöthy- 
esién mindenki ott volt, akinek valamelyes 
köze van a színházhoz, vagy aki azt képzeli 

'. Nem volt ott: 
nem voltak ott a Faludiait, 
adják a Vígszínházát, most

ünnepség befejezte után, a Ma- 
társnlgójában üdvözölte Beöthyt 
nevében Berzeviczy Albert, aki 
társaságában volt. Isteneknek 

Molnár Ferenc Ber- 
Beölhyhez kalauzolta. A

ott volt, akinek 
házhoz, vagy aki

magáról, hogy köze van hozzá. 
Bárdos Artúr és 
akik ha el nem 
szintén jubilálhatnának. Nem volt ott Harsányt 
Zsolt, Féld Matyi és az öreg Féld Zsiga, aki 
állítólag meg van sértve, mert Beöthy egy nyi
latkozatában azt mondta, hogy ö az egyetlen 
színigazgató Európában, aki 25 éve áll ugyan
azon' a helyen — holott ő már 30 éve színigaz
gató. Nem volt ott Fedák, aki Párisban van és 
nem volt ott Péchy Erzsi sem. És még többen 
mások.

Előadás után az egész közönség átvonult, a 
Fészekbe, mint egy nagy család. Beöthy is át
ment egy negyedórára és reggel 7 óra
kor távozott. Vasárnap délben meglátogattam 
őt a Magyar Színházban, alig győztem végig
nézni azt a rengeteg ajándékot, irók, színészek, 

amellyel 
a

i
I 
í

mii vészek mü vészi meglégetéseit. 
Vezérüket a magyar tehetségnek ezen 
rázatosan szép ünnepén fölkeresték• ••

♦
Jeritza és Beöthy között bementem 

színházba is és megnéztem. Leopoidine 
slantint. „A táncosnőt" játszotta Leopoidine 
Konstantin, nem is játszotta, hanem dalolta. 
Olyan ez a nő, mint egy nagy szimfómuus zene
kar, minden szavát, minden gesztusát a hang 
más és más moll iával vagy dur jóval kiséri, 
csilingelő csengők és zugó harangok csodálatos 
orkewtere. Külön lehelne Imi a mimikájáról,

köp

et Vig- 
Kon-

arról a tökéletes gesztuskulturáról, amellyel a 
szinpadot uralja, a megjelenéséről, amely egy 
skót hercegkisasszony hűvös előkelősége s egy 
bécsi szobalány bursikóz közvetlenségének 
furcsa vegyüléke.

Minden szavában benne van az egész szive, 
ég minden szava, mint a 
érdemelte azt a föntartás 
tót., amellyel a Vígszínház 
tatását kifejezésre juttatta

<

tűz, valóban meg- 
uélkül való hódola- 
közönsége elragad- 
elölte.

’Aotiún,

Külföldi magyar karrierek
L

Dergan Blanche
Berlin, junius 2.

(A Reggel berlini levelezőjétől.) Otthon kevosen ismerik 
a pályafutását, de itt kint annál többon. Mint egészen 
fialni kezdő tűnt el Pestről és mint. kész, nagy iniivéwzn.ő 
tűnt föl Németországban, nagy szerepekkel, nagy sikerek, 
kel. Megvolt hozzá a tehetsége, megvolt hozzá a szépsége 
és megvolt hozzá az összeköttetése. Mert mindig a leg
előkelőbb internacionális társaságban forgott, és tálén 
ennek köszönheti, hogy

közvetlenül a háború után Indiába utazhatott.
mint első „ellenség", amiről annak idején hasábokban szá
molták be a lapok. Magas, sovány, hajlékony nő. szőke 
hajjal és mély, okos szemekkel. Elmeséli azt a pár évet, 
arai azóta történt vele, amióta elkerült Budapestről:

— Körülbelül nyolc éve... Amikor még Reinhardt min 
den évben ni égj ölen t Pesten a társulatával. Akkor voltam 
fiatal kezdő a Vígszínházban. Reinhardt látott játszani, 
megismerkedtünk, rábeszélt és kihozott Berlinbe. Két évig 
kellett volna tanulnom az iskolájában. ennyi volt, az előre 
megállapított terminus. De nyele hőnap múlva, már szerző
désem volt Drezdában, ahol a „Stuart Mária" címszerepét 
Játszottam. ~EU volt 191*>-ban.- Az első nagy szerepem, az 
első nagy sikerem. Visszakerültem Berlinbe és a Winter 
gartenbeu léptem föl VolmoeLler ,J)le Venetianiseho Nacht" 
elmü pantomimjében. Utána Königsbergben Georg Kaiser 
„Korallo“-Jában.' Még ebben az évben Leipzigben, ugyan- 
csak Georg Kaiser „Brand im Operahaus" cimii színmüve 
bon. Ez a két szerop nagyon közel hozta hozzám Kaisort, 
megszerettem és ettől kezdve legszívesebben Kaiser-szere 
pékét játszottam. Ezután jött Prága. Játszottam a „Táj
funt", Hascnclever „Jansoits", Wedekind „Erdgeist" és 
,JDie Büchee dér Pandorá"-jában Lulut. Nehéz, nagy 
három szerop volt ez és akkor hagytam ott Prágát, amikor 
meghívást kaptam Gertrud Bpoldlál, hogy játszom el 
Schnitzler „Reigen^-jében a szinássnőt. Újra Berlinbe jöt
tem és játszottam estéről-estére. fin szeretem a nagy szere 
pékét, a mindig uj szerepekot és ez a minden esto ugyanaz, 
idegessé tett, fa ekkor jött a megváltás. India! Hogy 
hogyan jött, azt magam sem tudom. Egy barátnőm a fér 
jével ntasott, meghívtak. Nehéz volt ngyon az indulás, a 
vízum ós egyebek, hiszen a versaillesi szerződés határozol 
tan kimondta, hogy volt ellenséges állampolgárnak India 
megközelíthetetlen. De mégis sikerült. Elindultam és meg 
érkestam Bombayba. Onnan három napig utaztam föl a 
Himalaya álé és

félévi* voltam KasbmirWn.
Hogy micsoda benyomást tett rcám India, azt cl sem 

tudom mondani. Amikor visszajöttem, mindent egészen 
máskép láttam, mint azelőtt. Olyan nagy fordulat volt ez 
az én életemben . .. Ami India előtt vagy India után tör
tént velem, azt én úgy érzem, mintha Krisztus előtt vaun 
Krisztus után történt volna. Azért örültem., amikor vissza 
jöttem. Mert, hiába!... Csak Európa létezik a földön. 
Amire visszaértem, véget ért a Reigen-botrány és én újra 
játszottam régi szerepemet. Most télen azután Prágában 
én vittem színpadra Kaiser leg-ujabb darabjának., a ,,D.< 
Plucht nach Venedig"-nek a hősnőjét, George Sanda!, amit 
Kaiser egyenesen az én szamomra irt. Ez volt a logked 
vocebh szerepem, ez volt a legnagyobb sikerem ós ez volt 
az utolsó sikerem. Mert... Mert... férjkezmegy. Egy 
tintái földbirtokoshoz és már utaznak is Karlsbad közeié 
tym levő birtokukra. Dergan Blanohe pedig végleg le akar 
mondani u szinészéletről. Azért hálásan és mosolyogva 
fog 
egy

kezet, amikor úgy búcsúzom tőle: A. viszontlátásra 
év unilva a —■ színpadon.

Színházi Telefonhírmondó.
Révész Imre.

A VigszinháK
társulata Jób Dániel igazgató vezetésével szom
bat este elutazott Pozsonyba. Első előadásul 
„John Gábriel Borkmanntt-t játszották, amint A 
Reggelt táviratilag értesítik, nagy sikerrel. — 
Más. Lehár Ferenc a Beöthy-jubíleumra Herczeg 
Géza társaságában Budapestre érkezett, ahol 
megvárja darabjának a Fővárosi Operettszín
háziján tartandó premierjét, — Más. Tizenhato- 
dikán Beöthy László tiszteletére a Fészek-klub 
garden-partvt. rendez, úgynevezett firenzei ud
varán. — Más. Bársony Istvánt, az Andrássy- 
uti Színház főrendezőjét, az Unió kicseréli a 
Belvárosi Színház rendezőjévé. Utóda Máig 
Gerő lesz. — Más. Szomory Dezső befejezte 
„KJeopátre" oimü tragédiáját, amely Darvas 
Lilivel a főszerepben, a Magyar Színházban fog 
színre kerülni. — Jfrís. Ernőd Tamást, a kitűnő 
poétát, az Andrássy-úti Színház eddigi titkárát, 
az Unió a színház művészeti Igazgatójává ne
vezte ki. — Más. Huszár Károly, Budapest nép
szerű Pufi-ja tudvalévőén Amerikába készült. 
Mielőtt azonban kiutazott volna az uj világbm 
Berlinben leszerződött egy hatalmas film elját
szására, amelyet két hét alatt be kellőit volna 
fejcznlo. A múlt héten Pufi váratlanul súlyosan 
megbetegedett, tűdőgyullndást kapott, 40 fokos 
lázzal fekszik berlini lakásán, ahol magvar l>a- 
rátaí és Mfinowill igazgató, a berlini Memlol- 
sohn-bankház egyik vezetője, r legkitűnőbb or
vosprofesszorokkal együtt, a legodaadóbhaa 
ápolják. Slusz.
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Svéd-magyar atlétikai viadal
Az Egész vonaton a magyarok győztek' — Hémethy uj 

országos Hkordot fűlött 
tiiíöl-utt jsdlyb. — 5000 néző

(A Béggel tudósítójától.) Ellenségeinknek a 
nagy világégést követő bojkottja a sportra is 
kiterjedt, amely pedig mindenütt és minden
kor távol maradt az átkos politika füzétől és 
éppen ezért szolgálta a legreálisabban a nem
zetek érdekeit. Szerencsére voltak azonban jó 
barátaink is, különösen Északon, ahol a svédek 
vezérkedtek abban, bog?’ bennünket a bojkott 
gyűrűjéből kiszabadítsanak. Emiatt nyílt el
lentétbe kerültek az angolokkal, de nem hátrál
tak meg, hanem ők maguk jöttek hozzánk. 
Előbb válogatott futballcsapatukat küldték le, 
azután Stockholm legkiválóbb atlétái mérték 
össze erejüket fővárosunkban a hazai legjobb 
atlétákkal. Most pedi- kétnapos viadalban a 
svéd atlétika büszkeségei

Sörderhom, Bergstroem, Kronberg és 
Larsson

szálltak harcba ; magvar atléták legjelesebb
jeivel. akiket az is sarkall, hogy az FTC viada
lán szemelte ki a Magyar Atlétikai Szövetség 
azt a nyolc atlétát, akik a jövő vasárnapi 
párisi „kis olympiász“-on fogják képviselni a 
magj ar színeket.

A viadalon a háromnapi utazástól elgyötört 
svédek nem tudták képességeiket teljesen ki
fejteni és ezért mindössze 3 szerény helyezéssel 
voltak kénytelenek megelégedni. Kívánságukra 
a 3X1000 méteres stafétában is indultak mieink 
és a legnagyobb jóindulatunk ellenére sem tud
tak győzedelmeskedni a svédek.

Részletes eredmények: I. 100 méteres síkfutás. Győztes: 
Gerő (KAOE) 10.9 mp. 2. Vida (MTK) 11.2 Lap. 3. Sehwartz 
(NTE) 11.3 mp. II. Sulydobás. Győztes: Bedő (BEAC) 
13 m. 24 cm. 2. Dr. Csejthey (BEAC) 13 gi. 3 cm. 8. Nonu 
(MAC) 12 m. 32 cm. III. 400 méteres síkfutás. Győztes: 
Kurunczy (MTK) 50.1 mp. 2. Fixl (MAC) 50.6 mp. 3.

Súlyos szerencsétlenség a Millenáris pályán
A Magyar Kerékpáros Szövetség pályamegnyitó versenye

(A Reggel tudósitójától.) A Magyar Kerék
páros Szövetség 8,zezonnyitó pályaversenye erő
sen megérezte, hogy a kit legjobb magyar 
fleyer Lharetzky (VII. SC) és Grimm (Edison) 
ugyanakkor Becsben startoltak. Azonban nem 
várt és kellemetlen szenzációja akadt a vonta
tottan rendezett meetingnek, mert

a tandem-verseny finishében a Havasi— 
Mazák-pár gumija fölpukkadt, amitől a mö
göttük haladó Széchenyi—Sághy-ogyüítes 
megijedt/ A kormányon ülő Széchenyi ke
rülni akart, de a fordulóban a gép kilendült 
és a verenyzők a korlátba szaladtak. A gép 
pillanatok alatt összetört és a kél matador 

salto martaiéval a földre- zuhant.
A mentők azonnal berohantak a pályára. 

Legelőször Sághy tért magához, aki, bár erős 
Húzódásokat szenvedett, saját lábán jött ki on
nan. Széchenyi azonban halálsápadtan, mozdu
latlanul hevert a földön. Az első segély után a

A vasárnap! bajnoki mérkőzések Vízül n II. osztályú 
,.83“ PC—fi/'./é-mérkőzés felé fordul: a legnagyobb ér 
doklődés, mert önnek győztese már jövőre az I. osztályú 
bajnokság-rt küzd. A nagyfontosságu mérkőzésijén a i;ze- 
zón végété megerősödött ,,33'*-Eok 1:0 (1:0) arányú érté
kes győzi lm • . arattak és igy hosszú idő után njból az 
elit csapatok között üdvözölhetjük a derék „33"-sokat.

MTK— MAFC 9:0 (3:0). A bajnokcsapat méltó akar lenni 
az. idén la a bajuoki címre, ezért po-.ipás játékban állan
dóan a kapnrt tört, aminek az ei edményeként az első 
félidőben Siklóit)/ (2) i'.s Braun ró'én 3 gólt ér el, maid 
a mérkőzés m sodlk felében Őrt/. (2), Molnár (2), Si/f. 
lőssy és Braun 9-m növelik a "ólok számát., bár a 7. gól 
Pj%n.a, xobP eorsra érdemei, Múegyotomisták uj kapussal 
kísérleteztek. A MAFC tehát már visszavonhatatlanul le
zuhant a II. osztályba.

MAC—Törekvés 1:0 (1:0). A vusárnnp szenzációja, hogy 
a sorozatos vereségeket szenvedő atléták a sok mérkőzés
től klmorült vasutas csapat fölött Barabás Jobbszélső 
góljával megérdemelt győzőimet, arattak. A mezőny leg
jobb embere Fehér, a kék-sárgák kapusa volt.

u 9*'2 Nn*y°D »”rép küzdelembon találkozott a két csapat, amelyben különösön a esa- 
társorok tüntették ki magukat. A ferenovórosiakó nívó- 
sahb, a budaiaké onorgikusabb volt. A vozető gólt az I 
félidő 22. percében Kgry lőtte az ellenkező sarokba helye
zett labdával a könnyelmű Neuhausz mellett. A 80. pőré
ben Ollinger kiegyenlít, a 34. úr 42. percben Egry, ille
tőleg Pataky 3:í-re fokozzák aa eredményt. A ff. fél
időben Amsei súlyos faultjáért megítélt 11-est SaaW 
belövi.

. A Pauluss, Kása és Pejcs helyón
tartalékokkal újpestiek a széllel támogatott KAC
jmatt biztos győzőimet arattak. Ezúttal különösön Priboj 

Juhász (MAC) 50.8 mp. IV. Diszkoszvető*. Győztes: Dr. 
Csejthey (BEAC) 42 ro. 16 cm. 2. dr. Kobulszky (MAC) 
40 m. 52 cm. 3. Marvalics (NTE) 39 ni. 87 cm. V. 110 méte
res gátfutás. Győztes: Püspöky (MAC) 16 5 mp. VI. 
300 meteres síkfutás. Győztes: Nemethy (FTC) 8 p. 54.8 
mp. (Országos rikord!} 2. Kultsár (MAFC) 8 p. 57.6 mp. 
3. Orosz (MTK) 9 p. 11.8 mp. VII. 800 méteres síkfutás. 
Győztes: Benedek (MAC) 1 p. 59.8 mp. 2. Fouyó (MIK) 
2 p. 0.4 mp. 3. Söderbom (Cöteborg) 2 p. 1.8 mp. VIII. 
Túvolugrás. Győztes: Molnár (MAC) 6 m. 76 cm. 2. Püs- 
pöky (MAC) 6 m. 75 cm. 3. Dr. Haluska (BEAC) 6 in. 
71 cm. IX. 1000 méteres síkfutás, junior. Gyö'tes: Zol- 
tányi (MAC> 2 p. 46 5 inp. 2. Paulovits (Move BSE) 2 p. 
48.7 mp. 3. Rózsa (MTE) 2 p. 49 mp. 4. Friedmann (FTC) 
2 p. 49 5 mp. X. Hármasugrás, licp. Győztes:. Sehinkásch 
(FTC) 14 m. 58 cm. (210 cm. előny). 2. Vidóozy (MAC) 
14 m. 55 cm. (240 cm. el.). 3. László (MTK) 14 m. 32 cm. 
(ISO cm. el.).

Programon kívül: 3X1000 méteres staféta. Győztes: 
MTK (Grósz—Görög—Fonyó) 8 p. 9 mp. 2. Göteborg 
(Larsson—Söderbom—Kronberg) 8 F. 14 mp. Fonyó a 
finisben könnyen győz.

Három rekord dőlt meg a MAC uszóverse- 
nyén. A MAC császárfürdői uszóversenye telt 
ház előtt folyt le és azon húrom uj országos 
rekordot állítottak föl a Göteborgba gravitíló 
versenyzőink. Az uj rekordok a következők: 
100 méteres hátuszás: Bartha (NSC) l p. 17.6 
inp. 7.50 yardos gyorsuszás: Seblenker (NSC) 
22.6 mp. 100 méteres hölgy úszás: Dénes 1. (MUE) 
1 p. 32.2 mp.

A „knock-out-khály“ lett a világ pehelysúlyú 
boxbajnoka. (Newyork. junius 3. — Havas.)
A világ pehelysúlyú boxbajnokságáért vívott 
mérkőzésben a francia Crioui a hatodik menet
ben leütötte ellenfelét. KHbane-t.

Az uj világbajnok e háborúban súlyos állopcráeión 
esett át és megnémult. Orvosai eltiltották a boxolástól, ő 
azonban mégis megpróbálta és csodák csodájára semmi 
baja nem történt, még a beszélőképességét is visszanverte, 
sőt. v i 1 á g b a j n o k s á g o t is nyert nevéhez méltóan — 
„knock-out“-al.

mentők azonnal a Dolog-kórházba szállították, 
ahol rögtön megoperálták a jobb vállát. Sze
rencsére azonban komolyabb baj nem történt, 
úgy hogy Széchenyit az operáció után a laká
sára vitték.

Főbb eredmények: Pontverseny (2006 m.): 1. Zninccsnik 
(MTK), 2. Mázlik (MTK), 3. Schwtirc (VII. kor. SC), 4. 
Hűvel (Vil. KK). ünnepi mcavyitóverseny (1000 m.): 1. 
Velvárt (MTK), 2. J’irity (FTC). 3. Burghardf (VII. kér. 
SC), 4. Pfeiffer (EKK). Ifa’aaők versenye (1000 m.): 1. 
Szóbél (Vil. KK), 2. Lághy (Vil. KK), Tibi (Vil. KK). 
Tandem-verseny (2000 in.): 1. . Velvárt- Dénes (MTK).
Mótorvezcléses verseny (25 km.): 1. Tóth Gyula (EKK), 
vez. .lankovics F. (VJI. kér. SC). Idő: 27 p. 32 mp. 2. 
Bartos 1 körrel hátrább, 3. Búniczky (Kitartás KK).

itt említjük meg bécsi tudósítónk jelentésé
ből, hogy Uhereczkyt és Grimmet nem enged
ték Becsben indulni n rendes verseny számok
ban., (Lgy látszik, idejében megérkezett a szö
vetség letiltó határozata.) Kívánságukra azon
ban versenyen kívül elindultak egy fleycr- 
számban és ott győztek is.

tüntette ki magát, aki egymaga 3 gólt lőtt. A vezetést 
is az UTE szerezte meg Bluhon réven, aki Szentel pom
pás pasasából védhetetlon gólt lőtt. A mérkőzés jó részé
ben a kispestiek alig tudlak a fólvonalon túljutni. Egyet
len góljuk Remete hibájából esett.

tetszetősebb játékot 
védelmi hibából a 
az. elért erodméuyt.

Zugló—VÁC 1:0 (1:0). Búr a VÁC 
produkált, már az első félidőben 
zuglóiak szerzik meg a vezetést, akik 
sikerrel meg is tartották.

II. osztály: VIT. kér. SC—NSC 1:0, Postások—RTK 2:1, 
Ékszerészek—KAOE 4:0, Húsos—Te.it vériség 1:0, BTK— EMTK 2:1, TTC-BAK 2:0.*

Bécs: Amateiire—Rapid 2:0 (2:0). 50.000 néző. A Rapid 
egy játékosának a kiállítása miatt levonult, amire nagy 
botrány támadt. Unsz percnyi kapacitúlás után tovább 
játszottak, do már az elért eredményűn változtatni nőm 
tudtak. — ITakoah—WAC 2:0 (2:0). — Sport. Club— 
Jlortha 0:0.

A legjobb vidéki csapat elméért a Szegedi 
Atlétikai Club Pécsett mérkőzött a Pécsi 
Sportclubbal. Eredmény: 2:1 (1:0) a szegediek 
1'a váró. Az első, félidőben a szegediek nagy id
ényben voltak, a második félidőben a pécsiek 

támadtak erősen, de nem tudták a kiegyenlítést 
elérni.

Tennisz&k:
amcm, nímft te maovam •yArtmSnyom

JS?.RlSX5J.,A.A.2!ríMr'lrt 361 Nrl11 :

Rnósport.
Alagi lóversenyek. Vasárnap kezdődött a Magyar Lovar, 

egylet Derbv-meetingjo. A nup főszáma u Villám-díj volt, 
amelyet Bien-Vcnu nyert meg két gyöngeképességü ellen
felével szemben. A mezőnyökön erősen meglátszott a bécsi 
konkurroncia, do a versenyek nagyrészt a papírformának 
mogfelclőcn folytuk le. Részlets eredmény: /. futam;
I. .Veséit Öecarv.m (2’ir) Szabó L. II., 2. Ferrario (2) Szó- 
kölni, 3. Szerény II. (8> Gutal. %h, 4h. Tót.: 200:210.
II. futam: 1. Grál (p) Hofbuuer, 2. Bnrnababa (3*/^ Hor
váth. 3. Picikém (2’ji Vondra. Fm.: Ordas (8), Csengő (12), 
Kétes (10), Ne mókázz (14), Vokur (12). lh, 5h. Tót.: 
200:360, 200, 220, 200. III. Jutom: 1. Bion Venu (2l4r) 
Szabó Tj. II.. 2. Klkeriki (2‘-í) Hofbaucr, 3. Lorraino (5) 
Szokolai. >-ji, 4h. Tót.: 200:220. II’. futam: 1. Onkel I.ud- 
írig (2rt Hofbaucr, 2. Csicseri (íii) Gutái, 3. Cromweíl (3lá) 
Szokolai. Fm.: Lóránt (4). Kereső (12) Nyh, 4h. Tót.: 200:320, 
260, 280. V. futam: 1. Planéta (4) Jlofbauer, Oscar Anion (2) 
Szabó L. II., 3. Filigrán (U2) Vondra. Fm.: Dongó (10), 
Szándék (2), Pörgettyű ()!), Bugaczi barna (12). lh. 2líh. 
Tót.: 200:1380 , 240 . 22<:. 220. FI. futam: 1. Keszfren-5 (l'ír) 
Tlofbai.-or, 2. A.nrés (5) Horváth. 3. Integritás (5) Steczúk. 
Fm.: Belevaló (20), Superstition (14), Pajkos II. (Ifi), 
Koncsi (4). Víziló (5), Pour l’amour (16) Virgonc (10).

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

..Vilúgcsság“-künvvnvomda rt. Budapest. Vili, Couti u 4, 
Műszaki igazgató: Detitscli I).

A PALACF. (UJVÁRY) KABARÉ
NYÁRI DEPENDENCE

1 A !

KÉKMADÁR KABARÉ
AZ ANGOL-PARKBAN

*
A műsort Hormath Imre irt® 

Igazgató: Ujváry Ferenc

régiségeket, Bnilliánst, 

gyöngyöket teljes értékben vesz és elad Schmelxer EenS 
IV, Károly klrály-ut 28, Központi Városház, főkapu m.

r-iatiV^Tl FQLDB.RTOKOSOtC ÉG FOI.DSÉRL0K 
KERESKEOf L**: RÉ5EVÉNVTARSASÁOA 

VÍ, TEREZ'KÜRUT 28. SZ.

Alezö.'fazdasági géposztály,
l gabbna-, erötakaruiány- és mütrágyaosztály.
E 42h Telefon: 65-49. 65- 50, 17-39. 153—03.

Réz- és vasbutorok
gyárából a legjobbak úr olcsók. Szukmabell javítások vál- 
iult:-timk: Huilo-utcu 8, Dohány-utcn C. TM.: J. 61—97 esi

Hst i s f © 0 a t.
PRETSUH VILMOS szám alatti
VI!, Rottcnbiilcr-iitca ékszerüzlet

212 Lövöldet-úr sarkán. Orajnvitás egyévi jótállásai.

wald Emil
Telefon: 192^27
Postaiak, számla 52117

Lf-

254 V, Bálvány-utca 13 
félemelet

■
Il&znanll Iroda:
IV, Pilvax-köz 0 

KöiiigsUilller 
Testvérek rt.

783Telefon 18-08

ÍRÓASZTALOK és teljos lrodnbo- 
rendozések Lányi
nál, Vörösmarty-u. 
58. Tel.: 61-43 *

Szülök figyelmébe!
Url család leánygyermekét üdülésre, nyara* 
lágra elvállalja előkelő úri család, esetleg ter- 
mészetbeni fizetéssel. Elsőrangú ellátás, ki
tűnő bánásmód, kívánatra korrepetálás, vizs
gára előkészltás. — Külön német bonno, — 
„Margitsziget" Jeligére lóvéi a kiadóhivatalba

Szaftorwosi PendelöASZ  ̂

gek részóre (e>rUstaalvnrst*nol«Aa.) Rsndejéa egéas
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