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N e g s z ü n t
a  n y o m d á s z s z f r ö l k
$ imanfcaffidök ás munkások tisztességes békét kötöttek.

(Syula közveftotette a megegyezést. — Na már meg- 
jeSennek a tíéll és az estfl5 kesSsSen pedig a reggeli lapok

<A Reggel tudósítójától.) \ nyomdai mun
kások és munkaadók közötti harc, amelynek 
szomorú következményeit az egész ország gaz
dasási és politikai élete megérezte,

a vasárnapi délelőtt folyamán véget ért.
A két fél tisztességes békét kötött egymás

sal, avni lehetővé teszi, hogy b magyar sajtó 
ismét zavartalanul teljesíthesse hivatását. 
Mielőtt a nyomdászsztrájk eseményeinek is
mertetésébe kezdenénk, meg kell állapítanunk, 
hogy A Reggel múlt beli némaságát nem a 
sztrájk okozta, hanem az az intézkedés, amely 
a napi és időszaki lapok szünetelését ren
delte el.

A nyoindászsztrájkkal kapcsolatos esemé
nyekről az alábbiakban számolunk be;

Amint A Reggel legutóbbi — két héttel ez
előtti — számában megírtuk, két esti lap sze
mélyzete az Athenaeum nyomdában abba
hagyta a munkát ős ezzel súlyosan megsér
tette a nyomdaiparban fönnállóit kollektív 
szerződést. Ennek retorziója gyanánt a nyom
datulajdonosok kizárták  a napilapok szem ély
zeteit, majd később az összes nyomdai m unká
sokat. Egy hét múltán ez a konfliktus el
simult. A szakszervezet és a főnökogycsiilet 
között olyan természetű megállapodás jött 
létre, amelynek alapján a nyomdászok föl
veszik a munkál, a ko llek tív  szerződésen esett 
sérelmei a paritásos békéltető bizottság utján  
megtorol jak, viszont, a. főnökök bértárgya
lásba bocsátkoznak, elfogadva tárgyalási ala
pul a munkások 50%-os bérkövetelését. A béke 
Uy helyreállván, a m unkások fö lvették  a mun
kát, a békéltető bizottság pedig még az este 
meghozta megtorló határozatát a szerződés
szegő személyzettel és azok bizalmiférfiaival 
szemben: a két személyzet minden egyes tag
ját 50—-30.000 korona, pénzbírságra Vélte, a. 
bizalmiférfiakat pedig m egfosztotta tisztsé
güktől.

Másnap megindultak a bértárgyalások: a 
főnökök hat, illetve kilenc hónapra fölosztott 
borja vitást kínáltak a munkásoknak, am it azok

kereken visszautasítottak és másnap be
szüntették a munkát

Ezzel egyidejűk*n a, szakszervezet — most 
már felére redukálva követelését — minden 
nyomdaüzemnek egyoldalúan fölállított bér
tételeket terjesztett, elő aláírás végett- Ahol 
özeket a bértételeket elfogadták, ott zavana- 
lanul folyt tovább a munka, ahol pedig az olá- 
Irást megtagadták, ott n személyzet sztrájkba 
lépett.

^  nyomda tulajdonosok elhatározták, hogy 
maguk fogják kiszedni és kinyomni a Napi- 
apók Szindikátusának közös kiadásában meg- 

,1P enendő magyar éá német napilapot: a

„Magyar Sajtó"-1 és az „Ungarische Presse"-1. 
Ez meg is történt.

Néhány nap múlva Valkó Lajos kereskede
lemügyi miniszter tanácskozásra hívta meg a 
munkások és főnökök képviseletét és bejelen
tette, hogy amennyiben u felek nem tudnának 
megegyezni, a. kormány kénytelen lesz bizo
nyos rendszabályokat alkalmazni. Ezt a ki
jelentést mind a két fél máskép magyarázta és 
a munkások előbb a főbizalmiak, utóbb pedig 
titkos leszavazás utján elvetették a munka
adók javaslatát- A béke ilyképen meghiúsult, 
a kormány pedig másnap betiltotta az összes 
napilapokat, sőt az időszaki lapokat, is. E kor
mányrendelet elnémította A Reggel-1 is, noha 
munkásaival semmiféle bérdifferenciája néni 
volt.

Közben az újságírók akikot a lapok
kényszerű szünetelése exisztenciúlis érdekeik
ben támadott meg — szintén mozgalma.; indí
tottak a nyomdaipari béke megteremtése ér
dekében. A Magyarországi Újságírók Egye
sülete megbízásából Paknts József nemzetgyű
lési képviselő és Lázár Miklós szerkesztő a két 
harcoló félnél való érdeklődés után fölkeres
ték a miniszterelnököt és részletesen informál
ták őt, majd pedig — egyedül és kizárólag az 
újságírók érdekei s z e m p o n t já b ó l  — int érvén
él óját kérték a sztrájk megszüntetése érde
kében.

A miniszterelnök áss József népjóléti
minisztert bízta meg n békeköz vet itéssel,

aki kiilön-külön magához kérette a nyomda- 
tulajdonosok. majd a szakszervezet, képvise
lőit. E tanácskozások során újabb súlyos 
komplikációk állottak elő és igy a népjóléti 
miniszter által vezetett, tárgyalások meg
szakadlak. A pénteki nap folyamán .igái Ráta, 
a Napilapok Szindikátusának elnöke,

Peidl Gyula nemzetgyűlési képviselőhöz
fordult, azzal a kérelemmel, vállalná el a 

hékeközvetitő szerepet.
Peidl e fölhívásnak készséggel tett. elegei és
a szombati nap folyamán összehozta köz
vetlen tárgyalásra a szakszervezet és a fn- 

nökcgyesület képviselőit.
Úgyszólván egész napon át folytak a tanács
kozások. inig végül is

létrejött a megegyezés.
Vasárnap délelőtt 10 órakor a. nyomdászok 

főbizalmi lest iilet e ülést 'ártott, amelyen W ie- 
seuberger Vilmos előadó ismertette a főnökök
kel való tárgyalás eredményét és az ossz,veze
tőség nevében elfogadásra ajánlotta  azt a fő- , 
bizalmiaknak. Ezen az ülésen fölszólalt Peidl 
Gyula is, akit volt szaktárcái meleg ovációban

Jegyzetek a sztrájkhoz
Vasárnap délben tisztességes békével vé

get ért a nyomdászok sztrájkja. Az ország: 
tehát végrevalahára fölszabadult a közel 
négyhetes szellemi blokád lidércnyomása 
alól. őszinte örömmel, minden jóérzéssel 
üdvözöljük a békét, de nem tudunk elfoj
tani bizonyos keserűséget sem. Miért ily ké
sőn, lapok hullása, közönség indokolt elke
seredése idején, m iért nem találkozhattak 
békés megegyezésben a munkaadók és a 
munkások már huszonöt nap előtti Az ú j
ság m a ebben az országban inkább közüzem* 
m int valaha. Gazdasági életünk ezer szállal 
kapcsolódik a hírszolgálatba és az elmúlt 
süket hetek a bizonyságai, hogy újság nél
kül, bel- és külföldi információk és ú tm uta
tások nélkül m int fonnyad el a kereskede
lem, az ipar, a tőzsde, a vállalkozási kedv; 
m int lesz úrrá  a városokon kedvetlen, 
meddő, fásult hangulat, bizalmatlanság, 
ideges gyávaság, amely leginkább ahhoz a 
kedélyállapothoz, és idegdiszpoziciőhoz ha
sonlítható, amit a háborúban éreztünk, am i
kor este világot sem volt szabad gyújtani. 
A nyomdai sztrájk veszteségszámláját, mi Ili - 
árdokra becsüljük. Nemcsak a nyomdák és 
a lapok káráról van szó, súlyos veszteség 
érte az egész magyar közgazdaságot, mindén 
viszonylatában, színházakat, kiállításokat, 
jótékonysági akciókat, st b., de mindezeken 
túl e példátlanul hosszú sztrájkkal csorbát 
szenvedett a nemzet hitele a külföld előtt is. 
Ma arról van szó, hogy kölcsönpénzt kap
junk a gazdagabb és boldogabb nyugati 
államoktól, ilyen bénultság, amit a sztrájk 
idézett föl, uem a legjobb zsiráns. Beszéljünk 
arról, hogy a hetekig tartó  harc, mint a 
köszörű kő, kié lesi lett. politikai és társadalm i 
ellentéteket, gyűlölködést provokált, meg
enyhült szenvedélyeket és kialvó hangulato
kat. keltett uj életre. Ilyen luxust valóban 
nem bir el Magyarország. Hibás ebben a 
nyomdafőnökök egyesülete is, amely nem 
érezte át eléggé, hogy az újság erkölcsi 
alapja gyakran fontosabb, mint az üzleti és 
hogy, veszedelmes dolog a közönséget egy 
bérharc aproposzából rászoktatni az újság 
nélkülözhet,őségére. Kétségtelen, rendkiv iil 
súlyos anyagi megterhelésről volt szó, do a 
szombati elhatározáshoz, amely a becsületes 
megegyezésre vezetett, talán  néhány héttel 
előbb is hozzá törődhet tek volna. A munká
sok számára, akik bizony kiizdouek a mai 
ólet fekete gondjaival, egyetlen mondatot 
még. A közös m agyar nyomor méltányossá
got, parancsol. Most fizetjük a háború Cecil
jé t igazán. Úgyszólván kivétel nélkül (ízel
jük. A régi M agyarország fájdalommal, vé- 
rezve, de hozzásorvad h mai csonka ország 
életstandardjához. I t t  ma mindenben átm e
neti tulprodukció mutatkozik. Keserves hó
napok következnek, a megrázkódtatások* 
vajúdások időszaka. A" magántisztviselők, 
újságírók, orvosok, ügyvédek sorsa se jobb, 
m int a munkásságé, talán még vigasztala
nabb. Vigyázzunk! Ahova ütünk, sebeket, 
ütünk.
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részesítettek. Végül kétórai beható vita után a 
íübizalnütestület

33 szavazattal 26 ellenében, elfogadta a fő
nökökkel való megállapodást __

íés ezzel kimondta a négyhetes nyonidászszirájk  
'megszüntetését. Ezt követően, déli 1 órakor a 
Grafikai Főnökegyesület tartott szakosztályi 
ülést, amelyen egyhangúlag 

elfogadták
Uz előterjesztett megállapodás tor vezetet.

A m egállapodás szövege:
Nappalt szakmunkások hórjaTltásA:

Május 5-töl május 17-ig hetedként — — 25.000 K
Május 19-től janin* 14-ig hetenként njabb 20.000 K
Junias 16-tól hetenként ujnbb— — — — 25.000 K
Julius 3 4 -től hetenként ujsbb— — — _ — 20.000 K
Május 5-től jnlius 14-ig összesen — — — 90.000 K

Nappali verkmunksnál alkalmazott gépszedőV hérjavttása: 
Május E-től május 17-ig hetenként — — 30.000 K
Május 13-től június 14-ig hetenként njabb 25.000 K
Jnnins 16-tól hetenként újabb — — — 30.000 K
Julius 14-től hetenként njabb — — — — ló .0 0 0  K
Május 5-től julius 14-ig összesen— — — 100.000 K ~  
Lapnál foglalkoztatott szakmunkások bérjavltnsa:

Nappal
Május 5-től május 17-ig 

hetenként — — — — — 40.000
Május 19-rül június lt-ig  

hetenként újabb — — — 40.000
Junins 16-tól juling 12-ig 

belenként u.iabb — — — 40.000
Julius lt-<öl belenként 

újabb — — — — — — 4 0 .0 0 0

Május 5-től jutius 14-ig
összesen — — 
A munkrtsnök a 

65%-át kapják.
A kizárás által

160.000 
fönti összegek 60.

okozott munkából

Éjjel Vegyes üzem
59.000 69.000 K

40.000 40.000 K

45.000 50.000 K

40.090 40.00TI K

175.090 190.000 K
x segédmunkások a

’esztéfóg 50/.' - fit a
sk május 19 én ki-

fizettetnek.
A heti index a 10% -oe standardja vitással együtt, a fönti 

béremelésektől függetlenül. továbbra is érvénylen marad.
1. A  munkásság a két oldalról történt rali- J 

lás ulán Iniclülondó időbért mninkába áll.
2. A munkaadók által megajánlott és föntebb 

részletezett Léi íételek ép az azokra vonatkozó 
határnapok változatlanul érvényben marad
nak c.s az első fizetés javítás május 10-én kerül 
kifizetésre.

3. A sztrájk következtében
a kollektív szerződés megszűnvén, a felek
képviselői készségüket jelenük ki uj szer

ződés kötésére.
!Az uj szerződésre vonatkozó tárgyalások oly 
időben inditaudók meg. hogy az in kolleklw  
szerződés 1021 julius li-én legyen életbeléptét- 
iietö.

4. Az elmúlt munkaszünetelés alkalmából 
technikai munkái vegzey, alkalmazottak min
den háborgatástól vagy megtorlástól mente- 
sittetnek, viszont mentesek maradnak minden 
megtorlástól uz olyan alkalmazottak is, akik 
a muiikasziinetelés alkalmával technikai 
munka végzésére nem vállalkoztak. U gyanígy  
nem érheti meg!óriás a munkába visszatérő 
szem élyzeteket sem és nem tagadhatja meg 
senki, az elhagyóit m unkahelybe való vissza- 
állcst.

A nyomdászok e megállapodás alapján hét
főn reggel mindenhol fölveszik a munkát, a 
lapok megjelenése pedig ismét lüktető, eleven 
életet visz az <**nnilt hetek fásult, és bénult gaz
dasági, társadalmi és politikai életébe.

L á z a d á s & k  a  v ö r ö s  h a d s e r e g
n yu ga ti fron tján

U&rafná&an p ró & a m o zg ésitd s t re m iz ite k  e í
Moszkva, május 1

(A  Reggel tudósitójától.) A népbiztosok ta
nácsa permanens üléseket tart, melyek jelen
tős politikai eseményekkel függnek össze. így 
nagy’ föltiiuést keltett Dzer sin sitinek, a legfel
sőbb gazdasági tanács elnökének lemondásra, 
továbbá Semasko népbiztosnak egészségi 
okokból való visszavonulása. Az utóbbinak 
helyét Kartasov  foglalta cl. Tuehasevskit ú j
ból kinevezték a nyugati front főparancsno
kául. Londoni jelentések megerősítik a szov
jetkormány átszervezéséről szóló híreket- Lon
donban úgy tudják, hogy Trockij átveszi a 
legfelsőbb gazdasági tanács vezetését, Dzer- 
s im k it  pedig kinevezik a hadügyi hivatal fő
nökévé.

Ez a kinevezés a nyugati front ezredéinek 
lázadásával függ össze.

sereg főparancsnokságára. Budenuyt közben a 
vörös hadsereg ama részének főparancsnokául
nevezték ki.

ameiy o romániai határokon a mozgósítási 
kerülttekben van elhelyezve. Ukrajnában 

próhamozgósítást rendeltek el.
Kami enioPodolskban Trockij odaérkezését 
várják.

A  f e H a s t l s s t v i s e l ő l c  a
k é r i k ,  h e l y z e t t i k  J a v í t á s á t

A  K* A* N . S z . o r s z á j^ e s  t a g é r t e k e z l e t e  a  t i s z t v i s e l ő k  h e l y z e t é r ő l

(A Reggel tudósítójától.) A  Közszolgálati 
Alkalmazó link Xcmzcfi Szövetrege vasárnap 
délelőttre országos totrértekezletet hivott öss>;e 
p. Sándor-utcai légi képviselőháziba. A tagér- 
tekezletre nagyszámban jöttek össze az o--;zág 
különböző városaiból és itr.-ott a szenvedi'!ves- 
ségig fokovörJoi t hangulatban tárgyaltak a 
köztisztviselők mdyos anyagi helyzetéről. Az 
elnöki ü'.ztet fíé-ky A ria l i^nzsáríigyminisz- 
teri államtitkár töltötte he. ;;!?i mindenekéit)*! 
arról tájékoztatta n jelenlevőket, hány az or
szágos elnöki bizottság és a. nagyválasztaiáuy 
a közíúsztvi^plök illet menyeinek rendezése 
üeryéhen legújabban két irányban is fölterjesz
téssel fordult a kormányhoz. Az egyikben a 
fizetésrendezésre vonatkozó általános elvi 
szempontokra mutatnak rá, a másik fölterjesz
tésben a felhatalmazási törvény keretein heiiil 
jelentkező hiányok pótlására tesz konkrét ja
vaslatot a K A X S Z  központi vezetősége.

.Tavomitzhy Jenó, a K AS S.t vezáríitkára Ismertette 
résziölesebben a köztisztviselők anyagi helyzetének Javi- 
tásúru vonatkozó tervezetet és ramntatott főleg a.iTa. hogy 
a íóih atal marási törvény csupán az általános négy kere
tét szabja meg a köztisztviselők illetményrendezésénök. 
E ke-eíen bejül módiiban áll a kormánynak, hogy a köt- 
tisztviselők anyagi helyzetének javítását a K A S S i  által 
kért módozatok mellett keresztülvigye. Erre azért is nagy 
szükség vsn, mert a köztisztviselők illetményeinek eme
lése mrir a m ült év jnniuttiibav hibáz alapból indult ki, 
to\ ábbá. mert a folyó évi junius 30-ával teljesen meg
szűnik a természetbeni ellátás és ez a körülmény a kés*- 
pénzben járó Illetmények dolgában egészen nj helyzetet 
teremt.

A kormány képviseletében jelenlevő Ba,- 
lázsy A nta l pénzügy miniszteri ál lám titkár, to- 
vábbá nz eg>,es poriaméin i pártok tisztviselő 
blokiainak kiküldöttei a legmelegebb támoga
tásról

amely t.öhh fölszólalná után egyhangúlag tudo
másul vette a vezetőség által eddig tett intéz
kedéseket Az elfogadott határozati jrvasiatok 
során a tagérte.kezlet táviratilag üdvözölt* 
H orthy Miklós kormányzói, a kinek jóindulatú 
támogatását kérte  és egyúttal elhatározta a 
tagértekezlet, hogy a kormánynak küldőit elő
terjesztések egy-egy példányát a kormányzó
nak is megküldi.

W S.TSilU JL . AAJ -Cw.‘ ,hlí
S I R D E T Ö I R O D A  H E L Y IS É G E IT
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cikkekre kiterjedő raíütíküwüSíi fc&tívelmeire£7&s£í?a általánosan ismert szolid áruinkból

ENGEDMÉNYT NYÚJTUNK
4

Készpénzfizetésül ííJvaSa!©^™ é/áéEtpiapsroísat ?s elfogadunk napi középárfolyamon. — Ninden hangzatos
leU ö  és örcdicséret nélkül ná». vff-vsÉiwh &S«a3 üényi Raktárunknak a legmesszebbmenő igényt is kielé
gítő vólaeztékossága. — Áruink minőségének évtizedes szakértelmen alapuló kiválósága. — Arainknak a mai súlyos helyzethez* 
főleg pedig a minőségekhez arányított olcsósága. — Ezen közismert tényről legudvariasabb készségünk mellett, vételkónyszer

nélkül győződhet meg mindenki

ww' KüSSnleges auté-a kocsi- és utiSakarők nsgy v&las%Sékban
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ő lesz a legboldogabb, ha az uj büntetőnovella megszava
zása után föloszlatják az internálótábort. — Szeptemberben

lesznek a  községi, választások
4 Régnél munkatársa főik orrsto Rahovszku Inán bel- 

AgyminisBtert. aki a nuomrldsztztrdjkról, valamint a la
koknak. ezzel kapcsolatot betiltásáról a következőkben
nyilatkozott:

— A betiltó rendelet nem irányult nem a 
sajtószabadság-, sem általában a sajtó ellen.

\  közrendet láttuk veszélyeztetve azzal, 
hogy a nyomdászszt rá.ik következtében 
csak szélsőséges irányú lapok jelenhettek 
mag és ennek a veszedelemnek elejét kel

lel! venni.
“Kétségtelen, hogy azokat a lapokat, amelyek
hez a közönség már hozzá szokott, nem pótol
hatták egyéb szurrogátumok, az úgynevezett 
sziikséglapok, meri hiszen jól ludjuk, bog.v a 
közönség ezeket a szurrogátumokat se nem 
veszi, se nem olvassa. A lapokai beül tó rende
lettel szemben bizonyos oldalról azt a kifogást 
■emelték, hogy ez a. rendelet nem hivatkozott 
megfele’ő paragrafusokra, amelyeknek alap
ján a betiltás törvényesen volt elrendelhető. 
Ka azonban leijeién fölösleges lett volna, mert, 
hiszen köztudomású, hagg a törvénynek mcJy  
paragrafusai alapján roll a rév,(hírt kibocsát - 
ható. Arról is hallót iám, hogy a lapokat be
tiltó rendelői állítólag a. koininiinro emlékez
tető helyzeti I. teremtet! volna, aiidkor ugyanis 
egycscgyodíil csak a bolse.viki \'örös Újság 
jelenhetett meg. Hogy ez az ősszel asonliü's 
mennyire nem állja meg a helyét, bizonyltja 
az is, hogy imo,

mihelyt mód és alkalom kínálkozott vala
mennyi napilap megjelenésére, ennek uí- 
jcábó! nyomban elhárítottunk minden hiva
talos akadályt és a iapbetütn rendeletét ér- 

vényteleiMtettü k.
.A kommiinben, sőt a kommünt megelőző idő
ben is, egészen más volt a helyzet. Éppen A agg 
Vince. aki most a sajtószabadság mellett, be
szél, volt az. aki tűrte, hogy felelőtlen oszta
gok terror alatt tartsák u lapokat és tetszésük 
szerint, lehetetlenné tegyék megjelenésüket.

Munkatársiunk most mogomlitotte n hr1ü«yminis*tompk. 
hoi/y a politikai körökben elterjedt hir s/.erint ellentét 
merüli löt fiiizte ét Bethlen István 7 1 0 / miniszterelnök 
között az internálótábor tölomlaJdtótxak és nz emigrnrió 
részleges lilzvirf álás ónak kérdésében.

— Előre bocsátom — válaszolta a belügy
miniszter hogy amióta miniszter vagyok, 
közöttem és a miniszterelnök 11 »• közöli, soha 
még a legkisebb félreértés sem merült föl. 
Ami már most a kérdés lényegét illeti, olvas
tam A Reggil-hcn Iterku díjul a képviselő nr 
nyilatkozóiá.i és mnidaz, ami r nyilatkozatból 
gróf Bel! irn Isi. nőn program jakéul kidombo
rodott. Irljisrn födi az én álláspontomat is. 
Nem nyilatkoztam ugy, hogy egyáltalán nem 
látom elérkezettnek az időt a zalaegerszegi 
inlernálólábor föloszietacáro. \clenié.nyetu sze
rint azonban erre vem kerülhet a sor m ind
eddig. amíg bűn trtöt>irrényköny vünk vem tö-

IV, Haj^-dtca 12*14. ss. ÍBaívárosJ

100 cm. riivatmintás Marocain 185.000 
100 cm. divatmintás Foulard 145.000 
100 cm. divatmintás Georgetíe 190.000 
100 cm. Twille, szolid mintákban 175.000

71 selyemplncé&e 
olcsó mmpadék- 

vdsóp!

R* I p ó q é p e f t  k i r á l y a

STOEWER
Kórjrn njánlatot a ytrr.ér- 
k rp n sc lr t tó l :  V, Vilmos 

csóOTÜrnt 80.
Telefon 48-«i5

kötetes, vagyis az uj büntetőjogi novella tető 
alá nem kerül.

Én leszek a legboldogabb, ha a társadalmi 
szempontból veszedelmes elemek ellen* 
őrzését és üldözését az uj büntetőjogi 
novella megszavazása után kiadhatom a 
kezemből és az internálótábor intézménye 

véglegesen meg lesz szüntethető.
Az emigrációról nem sok mondanivalóm van. 
Ez igazságügy m iniszteri kérdés, amely nem 
rrám tartozik. Az én dolgom c.-.ak arról gon
doskodni. hogy aki ellen körözőlevelet adnak 
ki, azt letartóztathassam, annak pedig, aki 
ellen nem adnak ki körözőlevelet, bántódása no 
essék.

Politikai körökben sokat beszéllek legutóbb arról is. 
ho(sry az országos főkapitányság intézményét rövid időn

belül átszervezik. A Begyei munkatársának erre vonat? 
kozó kérdésére a belügyminiszter igy válaszolt:

— Az országos főkapitányságról külön tör
vény intézkedik, átszervezési munkáról tehát 
e törvény módosítása előtt, szó sem lehet. Már 
pedig ennél most igazán sokkal sürgősebb 
dolgunk is van. Itt vannak például a törvény- 
hatósági választásról szóló javaslatok, ame
lyeknek minői előbb telő ulá kell kerülniük. 
Ennek biztosítása céljából,

mihelyt a Ház összeül, intézkedünk a köz
igazgatási bizottság összehívásáról is,

hogy a bizotf.-ág munkájának befejezése után 
megkezdhessük a javaslatok nemzetgyűlési 
tárgyalását. Tudomásom szerint elsőnek az uj 
várni ári iát, majd a büntetőjogi novellát tár- 
gi/alja le a Ház és mihelyt e ja vasiatok telő 
alá kerüllek, haladéktalanul a törvényhatósági 
választásról szóló javaslatokat fűzzük a nemzet
gyűlés napirendiére. Úgy számítjuk, hogy

június közepére befejeződik a nemzetgyűlés 
ülésszaka, vagyis az uj választási törvé
nyek alapján szeptember végébe kiírhatjuk 
a már régóta aktuális törvényhatósági vá

lasztásokat.
Szó lehel arról, hogy még ebben az ülésszak
ban gondoskodjunk a házszabályok revíziójá
ról is, de döntés 
történt.

erre vonatkozóan még nem

«m» —w

Hetvenöt párt és ötezer
Berlin, május 4.

(A  Reggel híd ősit ójától.) \  hetek óta in rfó 
választási harc vasárnap érte el tetőpontját: 
egész Német ország ezen a napon választotta 
meg az uj birodalmi gyűlő.*t, mely hivatva 
lesz a német birodalom sorsát intézni. A vá
lasztási agitáció talán még sosem \olt oly he
ves, mint a mostani,

melyben nem kevesebb mint hetvenöt párt 
küzd egymás ellen a győzelemért. A jelel

tek száma túlhaladja az ötezret,
holott 1920-ban. az összes jelöltek száma esők 
3200 volt. A szavazás lajetromős. A szavazó- 
cédulákról a kormány gondolkodott. A hiva
talos szavazólapokon fül vannak sorolva az 
összes pártok jelöltjei. Ennek az újításnak kö
szönhető, hogy n szavazóhclyiségak előtt nőm 
isméi lödnek meg olyan verekedések, .amilye
nek tel u legutóbbi választásoknál volt hangos 
egész Nőmé torsaiig: a szavazólapok osztogatni 
nem verekedtek össze egymással, miután az 
egyes párti k nem is állítottak ilyen eédula- 
oszlogatókat a szavazóhely Lségek kapujába. 
A szavazást reggel 9 órakor kezdték meg és 
délután 5-ig befejezlek. Az eredményeket csak 
n a Ivrdr'ik  ki. A i jártok listáján néhány érde
kes uj név olvasható. A német nemzet: párt 
Bismarck unokáiéit is jelölte, aki alig Ír -/.ón
ba téves. Tirpitz admirálist is ez a párt . lölte.

küzd egymás ellen
A szászországi szociális néppárti hlok lista
vezetője Miieké kapitány, aki a háborúban 
mint az Emdcn hajó parancsnoka szerzet; ma
gának világhírt. Az uj birodalmi gyűlésnek 
harmincegy nappal a választások után, tehát 
legkésőbb június 4-én kell összeülnie. Éjjel je
lentik Berlinből, hogy a választások rendben 
folytak le. A szavazásban való részvétel rend
kívül élénk. A szavazásra jogosultaknak mint
egy 80-85%-a élt szavazati jogával. Az este líl 
óráig beérkezett választási jelentések közül a 
berlini II. szavazó körzet 142 kerületéből a kö
vetkező ideiglenes eredmények ismeretesek: 
Szociáldemokraták 18549. demokraták 7685, 
kommunisták 17.04J, a német, középosztály gaz
dasági pártja 3354. német-szociális párt 2536, 
Centrum 3124. német fajvédők 3123, német nép
párt 5724, német nemzeti néppárt 18.230.

tíeszereii 8
Kópén húga. május 2.

(A Reggel tudósítójától.) A szociáldemokrata 
Stav nhig-komi nny  törvén vj a* adatot lorjeszt 
a. parlament elé, mely a hadügyi kiadásokat 
50 millió dán koronáról 8 millióra szállít ja le én

megszünteti az általános véd kötelezett
séget.

A dán f id  la, a javaslat szerint, ezentúl csali 
9 egységből fog állani.

Amerikai történet 7 fölv.

ki ő r s ie m
Magyar tilm 6 fölv. Főszereplő:

Peírovich Szvetiszlav 
„fi” mint kisgazda

Amerikai FTarold Lloyd-burleszk és

Híradók
Előadási y kezdete: V«fi, V«8 és l,*10 órakor

D tM tM lt H OM IM W Iil H MH IM I M IM W

VI, Révjil-a. 18 KIS KOMÉDIA Teleíon: I4-J3
Az n.i Aprít Int műsor R ó tt  és S te lnhnrcK  fflllóptóvel 

D o k to r  K r n u s i  <■* M a* nnd M órit*  bohózatok 
Kezdete pontban 8 órakor
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M n d rá ssy  G yu la  g ró f
a  n y o m d á szsz trá fk ró l

(A Reggel tudósítójától.) A ftaífónak példátlanul hosszú 
Ideig tartó némaságáról

Andrássy Gyula gróf
a következüket mondotta A Rengd munkatársának:

— Páratlan dolog volt a lezajlott nyomdász- 
sztrájk, páratlan az országok sajtójának törtó’ 
Hetében. Ilyen hosszú nyomdászsztrájk nem 
volt még soha Magyarországon és a külföldön 
6em emlékezem hasonlóra, fts ennek az áldat
lan sztrájknak nemcsak a sajtó látta kárát, ha
nem az egész ország, annak minden társadalmi 
rétege egyformán.

Különösen érzékenyen érintette a sajté 
szünetelése a Magyar Nemzeti Bank rész* 

véuyjegyzcsének propagandáját,
amelyben a lapoknak igen nagy szerep intett 
volna. így nem mehetett át a jegyzés fontos
sága és jelentősége a köztudatba, ami föltétle
nül káro*au befolyásolta az eddigi jegyzést. 
De súlyos kárát látta a sajtó némaságának az 
ipar és a kereskedelem is és minden gazdasági 
tényező, amelyeknek mozgási lehetőségeit vette 
el a sztrájk. Hogy csak egyetlen súlyos kö
rülményre mutassak rá. a hirdetések elmara

dom  a kereskedelemben valóságos pangást 
idézett elő.

— A politikai életre is teljes némaság bo
rult a sajtó szünetelése folytán* hiszen beszélni 
sem kell arról, hogy a politika éltető eleme a 
nyilvánosság.

— Ami a kormánynak ama tényét illeti — 
folytatta nyilatkozatát Andrássy —, amellyel 
megtiltotta a. sztrájkban kiszedett lapok meg
jelenését, orré nézve annyit mondhatok, hogy

ezt, mint erőszakos tényt, nem helyeseltem.
Magam is osztom a miniszterelnök urnák 

azt az álláspontját, hogy minden bér mozga
lomtól föltétlenül távol kell tartani a politi
kát, azonban jelen esetben az ón tudomásom 
szerint tisztán gazdasági harcról volt szó, 
amelybe semmiféle politika közre nem já t
szott és az az eset sem állott elő, hogy a mun
kásság terrorja, folytán jelenhettek vagy nem 
jelenhettek meg egyes lapok. Kernelem, hogy 
a jövőben nem kerül a munkások és munka
adók között ilyen éles harcra a sor. hanem 
békés tárgyalások során meg fogják találni 
azokat a módokat és eszközöket, amelyekkel 
nemcsak saját érdekeiket, hanem a, köz nagy 
érdekét is megóvhatják.

Forradalom és ellenforradalom
„Egymáshoz m éltók: tolvaj apák  és orgyilkos fi.uk (i

(A  Heggel tudósitójától.) Próbaidős csend
őrök, vezérkari altisztek, perverz zsidók és 
amnesztiás akasztófavirágok reggeli félhiva
talosa az elmúlt héten nem éppen szívélyes 
hangon nyilatkozott A Hegnél szerkesztőjéről. 
A támadás apropos-ja egy kúriai ítélet és an
nak indokolása: Lázár Miklós egy sajtóperé
ben a királyi ív ima a szabadságvesztés! bün
tetést 6 hónapról 14 napra szállította le és 
indokolásában kimondotta, hogy erre főleg a 
vádlott újságírói múltja, egyénisége készteti. 
Az ítélethez valamelyik sváb csaposlegény a 
következő megjegyzéseket fűzte:

— A budapesti ítélőtábla i t i . . .  njs&smuki, A Reggel 
című hűtőnként megjelenő ezo.nnyec.skéjőbon. . .  r Jog
rendi fajta e rituális töpörtyüjenek . . .  t in ta if ja .. .  
indoxhamisitás. . .  kizárták az összes egyetemekről. . .  
Arra szokott hivatkozni, hogy ellen forradalmár volt. Az 
ujságmukiuak több barátja működött a proletárdiktatúra 
alatt Szabados elvtárs környezetében, sőt előszobájában . . .  
Ellenforradalmi hevületében dobatta ki tengerdszesőcsft- 
lékkel a „Deli Hírlap** szerkesztőségéből őrgróf PaUa- 
vicini G yörgyöt. . .

A többi lényegtelen, az alkohol és a vérhaj 
ölelkezéséből született szóvirágok. jelzők, 
csuklások. A sihedor kijózanodva maga is 
mulat rajta, mint ahogy mi is inkább megtisz
telve, m int sértve érezzük magunkat. Ez a 
cikkecske ugyanis tegi és e hasábokon ismé
telten kifejtett elméletünket, igazolja, amely 
szerint ez a társaság és a. bolsik egy anyaméh
ben születtek. A bolsevizmus alatt a konimu- 
nizált „Az Est" 1919 május 6-iki számában 
ugyanis .JLűzár szerkesztő ur" cím alatt a kö
vetkező kéthasábos cikk olvasható:

— A magyar tanáof-köztársaság válságos, komoly óráit

1
A májusi uj műsorban föllépnek:

G. K e v í é s z  E iM  
GőtSs. Sándor
R ózsahegyi Kálmán  
Sarknál MSaáár 
B ék effi R ászió  
Sólyom  Janka  
R aáé Sándor  
Friűz fűdön 
H araszti M id  
Sándor S tefi 
Sándor ló z s e f  
Szeniiványt Kálmán  
P o sn er M agda

3 tb»

éli . . .  mindenkinek meg kell tennie kötelességét . . . Eb
ben a komoly órában Becsből, tehát velünk szemben 
védett helyzetből. hátb8 támadták gyalázatos módon a 
tanácsköztársaságot. A „Per Nőne Tag" cimü lapban 
jelent meg az ordioáré támadás, nme.'y munkásokról, 
újságírókról cs általában mindenkiről, aki valaha forra
dalmi politikát űzött, alaposan leveszi a keresztvizet. Az 
alantas förrocdvény írója Lázár Miklós, a budapesti 
újságírók tár mid almából kirfipUctt hírlapíró. Lázár ur 
prófétai hangon kesereg Magyarország sorsa fölött és ki
fejti. hogy Károlyi gyöngcsége é* árulásai, a munkásság 
tévelygései, s söpredék hírlapírók snlyos vétkei után nem 
következhetik be más. mint a „patkányforradalom" bu
kása és a földmivesek és kisgazdák uralma- Lázár szer
kesztő ur ezt az aljas, szemtelen cikkét abban a perc
ben irta. amikor ngy látszott, hogy a tanácsköztársaság 
összedől és most már minden különösebb férfias bátor
ság nélkül, nyíltan be lehet állani n bujkáló ellcnfor 
raónlom Íródeákjának. Kiderült, hogy Lázár főszerkesztő 
ur kiesé elhai%arkodta ezt a lépést cs tulkorán állott be 
Pécsben ellenforradalmai bérencnek. Képzelem, hogy eb
ben a pillanatban ez a sajtókalandor milyen rémülettel 
reszket bécsi odújában stb. Ez az obskúrus főszerkesztő 
tudvalevőleg átnyújtotta lapját szőrösől-bőröstől annak a 
fekete érdekeltségnek, amelynek kifelé látható vezére 
Pallavielni őrgróf volt . . .  Es ez áruló cselekedete miatt 
kidobták öt a szerkesztői szókból és most. hogy a szál;- 
szerveret hivatalosan is kizárta f.ósdr *irat mindenféle 
újságírói intézményből . . .  ez a hihetetlenül erkölcstelen 
sajtöhH&ra rágalmazza szapora cikkeiben a tanácsköz
társaságot. mcndannnk sem kell. nem ingyen, hanem 
bizonyára megfelelő jó és kiadós ellenforradalmi pénzért. 
Itá kellett mutatnunk arra. kik azok a kibérelhető nla 
kok. akik gyáván, orvul hátba támadják a nehéz napo 
kát élő és élethalálharcot folytató tanácsköztársaságot- 

A „VöWks Újság" 1919 július 4-1 ki számában 
viszomt hosszú ci Isik foglalkozik tjó zár M ik
lóssal, amelynek legpajzánabb részei ozok:

—• A bécsi kapitalista e*njtó becstelen é« kntmérgeaő 
munkájában hűséges fegyvertársakat n y e r . . .  Az ellen
forradalmi bandából kimagaslik Lázár Miklósnak nem 
túlságosan délceg sin.Via. Lázár Miklóssal, a „Déli Hír
lap" volt. főszerkesztőjével, ezzel a (szeméttel, aki lapját 
jó pénzért el akarta adni Pallavieini őrgróf fekete társa
ságának, de kirúgták őt is és PaHaviciuicket is. a hí
res haditudósítóval. aki „Magyarok dalolnak" é? egyéh 
poétikna ci/roii gyönge könyvéé,ekéivel nomzetiszinü 
glóriájába vonta a világháború valamennyi vérszopó 
magyar tábornokát, ezzel a sajtókukaecal, József főher 
cég és Iraksohioh volt leihzsumalisztáJávái már foglal
koztak a proletár!apók. most azonban újból fölaziare ke
rült gyűlöletes, aljas n e v e . . .  A kudarcot vallott ellen
forradalmi pucciról vérfagyasztó adatoktól hemzsegő 
cikkek jelennek meg a bécsi kapitalista sajtóban. Példát
lan arcátlansággal olyan fantáziával, amive.1 csak egy 
megfertőzött és elaljasodott agy b ír h a t ... A hazugság- 
áradat. szerzője Lá.zár Miklós főszerkesztő n r . . .  hl* a 
piszkos Lázár hasúd ott. Ec a vihar edzett sa.jtóbriganU »* 
féljen, neip fog külön elbánásban részesülni. Becsli*len- 
séglxtn megkopassndott fejével végezni fog o proletár isi- 
tust Vagy Béreken vagy máshol, az mindegy, sorsát el 
nem kerülheti!

Elkerülte a sorsát. Akkor is, most. is. Ms nem 
volt som vörös, sem fehér, sem rózsaszín, sem 
hupikék. Ember volt. és ember maradt. Ur cs 
magyar. Amíg e történelmi dokumentumok, 
friss és sárgult újságok között turkál. Vajda 
János verssorai zsongjanak a főjében: Egymás
hoz méltók, bár nem nagyon hiúk: tolvaj apák 
és orgyilkos fiuk.

Körözik Kmetty Károly 
volt örítanrsfás-tísziet—  

gyilkosság rajait
(A  Heggel tudósítójától.) A székesfehérvári 

dandárhadbiróság gyilkosság és más bűncse
lekmény címén körözőtevelet bocsátott ki 
K m etty  Károly 2.9 éves, volt tartalékos főhad
nagy ellen. Kmetty Károly, mint ismeretes, 
szerepet játszott a Britannia-s/állóban mű
ködő különítményben, de az olt elkövetett cse
lekményeiért amnesztiában részesült. A székes- 
fehérvári katonai törvényszék azonban régeb
ben elkövetett bűncselekményeiért akarta őt 
felelősségre vonni s ezért az ország összes ha
tóságaihoz köröző levelet küldött Kmetty el
len, amelyben fölsorolja azokat a bűncselekmé
nyeket, amelyekkel Kmetty Károlyt, gyanúsít
ják. E bűncselekmények között szerepel többek 
között

az a gyilkosság, amelyet Kmetty Károly
1918 december ii*án követett el Budapestem 

A forradalom után ugyanis Kmetty találkozol 
a Wesselényi-uteában Gábor Hugó tanárjelölt
tel, akivel szóváltása támadt és a szóváltást 
tettlegesség követte, amelynek folyamán 
K m etty  revolvert rántott és Gábori nyakszirten  
lőtte. Kmetty Károlyt sem Budapesten, sem 
szülővárosában, Hódmezővásárhelyen nem ta 
lálták meg.

■■ ■■<■ iwrit .rjWf, i fZSDCrjt. ■■■»-

Tizenhat récji szinészfénykép — 
kilenc millió korona

(A  Heggel tudósítójától.) Hozsnyai Kálmán 
iró észten dokkal ezelőtt átadóit 41 darab ere
deti fényképből álló gyűjteményt Incze. Sóin- 
dornak, a ,.Színházi Élet" szerkesztőjének, hogy 
a fotográfiákat a lapjában közölje és azután 
az eredeti fényképeket szolgáltassa vissza. 
Amikor Incze visszaküldte a fotográfiákat, 
azokból 10 darab hiányzott. Kozsnyai erre port 
indított Incze Sándor ellen és keresőiében azt 
mondta, hogy az értékes fény képgyűjteménye 
tönkrement azáltal, hogy Incze elvesztett 
16 darabot belőle. Mivel a fotográfiák régi 
magyar, nagyhírű színészek és színésznők 
fényképei voltak, ez a gyűjtemény jelentékeny 
mübeccsel birt, tehát kötelezze a törvényszék 
az alperest, hogy fényképenként 50 arany
koronát, összesen tehát 800 aranykom át fizes
sen kártcriíésül. A por dr, Födy K á ro ly tauács- 
e.lnök előtt, folyt, ahol nagy vita indult arról, 
van-e miibecse a régi m agyar színm űvészek és 
sz'mművésznők fényképgyüjtennényének. Szak 
értőket idéztek a tárgyalásra és ezek közül 
Tvrcsányi István  hírlapíró olyan szakvéle
ményt adott, hogy a szóbanforgó m űvészek  
fotográfia gyűjtem énye kétségtelenül jelenté
keny mübeccsel bir. A másik szakértő, Lantos 
Adolf viszont úgy nyilatkozott, hogy az ilyen 
fotográfia gyűjteménynek sem m i forgalm i ér
teke nincsen.

Az ellentétes szakvélemény után n bíróság 
külön szakértőül rendelte ki Szász Károlyt., aki 
eldöntötte a vitát úgy, hogy a maga részéről 
föltétlenül becses értékkel bíróknak mondta a 
fény képgyűjtem ényt. A törvényszék erre ma
rasztaló Ítéletet hozott, kötelezte lueze Sándort, 
hogy ha a hiányzó fotográfiákat. 15 napon belül 
nem tudja visszaadni, akkor végrehajtás terhe 
mellett fizessen 9,090.000 koronát és ezen föl ül 
2,009.000 korona perköltségei.

• 1924 május 5.
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A budapesti rendőrség detektivjei kinyomoz
ták Mírffy Béla somogyi föfidbiitdkos rejtélyes

halálának titkát
A íá ld W rto iio s  fogasSSsSsöl EtSpréEsálfia a s  ©wafcasxSás é r z é s é t

é #  e k ö z S s e n  Sirass®® niueggyí3k© ?tta
(A Reggel tudósítójából.) Kzerkilencszázhu- 

ezonkettő november 9-óu a sojuogy megyei 
Hencse községben a régi, dúsgazdag M árjfy- 
esaJád fiatal, 36 éves féríitagját, M árffy Bélát, 
kastélyában fölakasztva, holtan találták. A 
délceg termetű, közkedveléséinek és közszere
tetnek örvendő földbirtokos halála ország
szerte nagy megdöbbenést keltett. Széltében- 
hosszálxui terjesztették a hirt, hogy a földbir
tokos éjszaka bezárkózott lakosztályába és ott 
zárt ajtók mögött fölakasztotta magát, anélkül, 
hogy bárkinek levelet ir t volna életűnLságáról 
és öngyilkossági szándékáról. A halálesethez 
■annak idején kiszállott a kaposvári vizsgáló- 
bíró, a helyi nyomozó hatóságokkal együtt. A z  
orvos önakasztást konsta tá lt és a hivatalos v izs
gálat is azt állapit o tt a mén, hogy a földbirtokos 
fölakasztotta mánál. A tragikus körülmények 
között elhunyt Márffy Hála édesanyja, özv. 
Márffy Béláné, aki a haláleset alkalmával a 
hencsei kastélyban tartózkodott Alico és Mira 
nevű leányaival, nem tudott belenyugodni abba 
a gondolatba, hogy gyermeke öngyilkosságot 
követett cl, mert M árffy Bélának semm i oka 
nem volt arra, hogy eldobja m ayától fiatal éle
tki. özvegy Márffy Béláné több gyanús dolgot 
tapasztalt a kastélyban és

pőtnyomozást kért
a halál okának megállapítására. A belügyi 
nyomozó osztály detektív jóit, bízták meg előbb 
a rejtélyes haláleset tisztázásával. Annak ide
jén pontosan tudtára adták a nyomozóknak, 
hogy Márffy Béla november 0-én este együtt 
vacsorázott édesanyjával és két bugával. Vi- 
gau és derűsen, hosszabb ideig elbeszélgetett 
velük, majd ki jelentette, hogy korán reggel be 
akar utazni Kaposvárra egyet-roást bevásá
rolni. Vacsora után a fiatal földbirtokos be- 
csöngoíte Ném et Sándor nevű szolgáját és a 
család jelenlétében kiadta neki utasításait:

— Reggel fi órakor utazóin Kaposvárra. Fél 
hatkor kérem a reggelit és a kocsis 6 órakor 
várjon az udvaron.

Ezután M árffy Béla fölállt, szívélyesen elbú
csúzott hozzátartozóitól és inasa kíséretében 
visszavonult szobáiba. Reggel fi óra előtt Né
met Sándor inas pontosan ni ̂ je len t a kas- 5 
télyban, előbb a konyhába ment és teát főzött 
gazdája számára. Többek szeme láttára ment 
Márffy Béla szobái felé, hogy fölkeltse és bő
vüléssé a reggelit a földbirtokosnak. Az ajtó
kat kinyitotta és több szobán keresztülhaladva, 
benyitott Márffy Béla dolgozószobájába, ott a 
reggelit letette az iróarztalra és ijedten, sápad
tan. zilálton futott végig a folyosókon. Segít
ségért kiáltott. Amikor megkérdezték tőle uz 
összesoreglett kastélybóliek, hogy mi történt, 
lihegve csak ennyit mondott:

— A fialni nagyságos úrral valam i nagy baj 
történhetett.

Többen buaiettók Márffy Béla szobájába, 
Márffy Béla hálószobája és dolgozószobája kö
zötti ajtó egyik szárnya kicr.it nyitva volt,

az ajtó felső pereméről vastag függöny- 
zsinór lógott le feszesen

g»E R ^ É T T E R E N Í  
ES VEZEKLŐ p e r c E “
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A halászlét B ucsky  P éter szem élyesen főzi

*
A zenét Gfemérsya J esiő  éa Fefiíé* 
Laci, a Ousino de Paris házi zenekara 

szolgáltatja

s a félig nyitott ajtónak nekitámaszkodva, 
kissé ferde testtartásban, do úgy, hogy a lá
bak a. földön nyugodtak, lecsukló fe jje l, viasz
sárgán, kötélhurokkal a nyakán, holtan és er
nyedten, m egroskadt lábbal állott Márffy 
Béla. fjed fen szaladtak az ajtó mellé, hogy 
meglazítsák a kötelet. Segíteni már nem lehe
tett. Márffy Béla halott volt. Az a kötél, 
amelynek egyik hurka mélyen be vágódott 
Márffy Béla nyakába, át volt vetve az ajtón 
és az ajtó túlsó felén a kötél végére két darab 
testgyakorló súlyzó volt rákötve és a két 
súlyzó húzta lefelé a kötelet. Mindent úgy 
hagytak, ahogy találtak, hogy a iiatóság a 
külsőségeket érintetlenül találja. Az inast 
hallgatták ki legelőször. Azt vallotta, hogy 
este szobájába kísérte Márffy Bélát, látta, 
amint leült az Íróasztalhoz. Azután elment és 
hazament a feleségéhez. Az öngyilkossági ese
tet már az első pillanatban gyanúsnak talál
tak. Fölmerült az a kérdés, hogy vájjon az a 
két súlyzó, amely a kötél másik felét meg
feszítette, elég nehéz-e arra, hogy valaki így 
megölhesse magát. A  két súlyzó súlya összesen 
11 kilop ram volt és az orvosi vélemény szerint 
ez a sú ly  éppen elég ahhoz, hogy az öngyilkos- 
jelölt. gégéjét oly erősen meg szór ittassá a hu
rokéitól, hogy ezáltal fulladás állhasson be. 
Márffy Bélát ilyen vizsgálat után eltem ették  
a Márffy-család sírboltjába.. Később nj mo
mentumok, ni gyanús és különböző helyzete
ket megvilágító részleteket tudott meg özvegy 
Márffy  ̂ Béláné. Ezért, amikor a belügyi 
nyomozónszlály sem tudott fényt derí
teni Márffy Béla furcsa halálára, özvegy 
Márffy Béláné ismételten fölutazctt Buda
pestre és a budapesti állam rendőrséghez for
dult támogatásért. A főkapitányságon özvegy 
Márffy Béláné fölkereste lovag fíialoszkurszky  
Géza detektív főfel ügyelőt, a.ki dr. H etényi 
Imre főkapitány helyettes osztályán- teljesít 
szolgálatot., s arra kérte a detetktívfőfelügye- 
lőt, hogy jöjjön ő le Höncsőre, próbálja meg 
föloleveniteni a nyomozást. Bialoszkurszky és 
M ihalovits A ladár detoktlvfölügyelő hnsvét 
első napján utazott le a somogyinegyei IleD r 
ősére. Ekkor már n detektívek ismerték az 
iigy másik rendkívül érdekes előzményét 

Két év előtt történt Somogyinegyében, hogy 
egy kis faluban, kinn a réten holtan találtak 
egy fa alatt egy kis fint, aki állítólag föl
akasztotta m agát A kötél a gyermek nyakéul 
volt és ogy gyönge ágra volt kötve a kötél 
másik vége. A halott kisfiú kuporodottan gug
goló helyzetben ült a földön és akkor széltében- 
hosszában arról vitatkoztak a somogymegyei 
földbirtokosok, hogy vájjon az a gyemnek föl- 
akasztotta-e magút, vagy pedig gyilkosság ál
dozata lett-e. A vitatkozók között volt Itoyos 
gróf, Márffy Béla és más somogymegyei bir
tokosok. Az a vélemény alakult ki, hogy egy 
gyermeknek nem lehet annyi lelki ereje úgy 
fölakasztani magát, hogy guggolva rántsa meg 
a nyakán a kötelet. A somogymegyei birtoko
sok ez esettel kapcsolatosan az akasztással járó 
különböző érzésekről beszéltek, sző volt arról, 
hogy m it érez egy akasztott ember az utolsó 
él el pillává inban és vajion állva meg tud-e 
halni a haléi rászánt ember. Ezekről a kérdé
sekről fogadásokat is tettek és a somogy- 
niegyoi birtokosok eltávozásukkor ki jeleni et
ték. hogy ki-ki magán próbálja meg azt, 
hogy m ilyen az az érzés, amikor az ember öm  
magát fölakasztja és majd később beszámol
nak tapasztalataikról. Márffy Béla is vállalko
zott a társaság előtt arra, hogy kipróbálja az 
nk; ziást. A szerencsétlen fiatalember^ aki kü
lönben nagyon zárkózott és önmagának élő 
életet élt, kitűnő vadász volt, híres medveölő 
Somogy megyében. Mindönki tudta róla, hogy 
szereti a bravúrt, a veszélyt és a hajmeresztő 
sportokat. A detektívek, akik leérkeztek Hen
riére, sejtették, hogy a bizarr fogadással szo
ros kapcsolatban ált a titokzatos haláleset. 

Amint leérkeztek, maguk elé vezettették

5
Német Sándort, a szolgát, aki ezt mlndotta:

— Béla urli fölszólított, hogy kiaérjein őt a 
Szobájába. Ott kiadta az utasítást, hogy regi 
gél 6 órakor készítsek neki reggelit és állítsam; 
a kocsit a kapu elé.

A detektívek már ezt az első mondatát meg
cáfolták. Mert ezt az utasítást Márffy Béla 
még a terített asztal mellett, édesanyja jelen
létében adta ki neki. Sor került ezután arra  a 
titokzatos hosszú, rapszódikus csöngetésre, 
amelynek elhangzása után özvegy Márffy Bé
láné utasította Német szolgát, hogy kérdezze 
meg a fiát, vájjon ő csöngetett-e. A szolga erre 
vonatkozólag igy vallott:

— Bementem a nagyságos úrhoz, ott ült az 
íróasztala mellett és dolgoz' it.

Német Sándor nem tudott magyarázatot 
adni arról, hogy miért liivla őt Márffy Béla, 
Mindinkább összezavarta a dolgokat és ekkor 
a detektívek tisztán látták azt, hogy a fiatal 
földbirtokos szerencsétlenségének titkát csákls 
Német Sándor szolga tudhatja. A keresztkér
dések határa alatt Német Sándor megtette 
első beismerő vallomását, amely igy szólott:

— Amikor csöngetés ólán. bementem a ven
dégszobákba, Márffy Bélát nem az Íróasztali 
mellett találtam.

Ott találtam az ajtó mellett kötéllel 
a nyakán.

Amikor megláttam sápadt arcát, annyira meg
ijedtem, hogy nem mertem szólni és kerülői 
utakon siettem haza a faluba.

Ezt a mesét som fogadták el a detektívek. 
Minden egyes mondatát, amellyel ellentmon
dott önmagának a szolga, visszaverték neki s 
az özvegy asszony jelenlétében az események 
külsőségeinek föltárásával odáig folytatták 
Német Sándor sarokbaszoritását, amíg végül 
Német kijelentette, hogy teljes beismerő val
lomást akar tenni.

— Márffy Béla ur — kezdette meg vallomá
sát a szolga — amikor a szobába értünk, azt 
mondotta nekem, hogy

ő most fogadásból kipróbálja az akasztást.
Elővett, egy fnggönykötelet, amelyre rákötőtto 
azt a két súlyzót, amellyel tornázni szokott. A 
súlyzókat átvetette az ajtón, hurkot készített 
a kötél másik fölére, engem átküldött a másik 
szobába és azt mondta, hogy fogjam a súlyzó
kat, ő bent a nyakára teszi a kötelet és arra 
szólított föl engem, hogy ha kopog az ajtón, 
akkor azonnal nyissam ki óvatosan az ajtó t és 
úgy vigyázzak, hogy a súlyzókat emeljem, a  
kezemmel, hogy ezáltal 6 odabent leoldhassa a 
nyakáról a kölelet. En be is mentem a szobába 
és ekkor irtózatos gondolatom támadt:

ott feküdt az asztalon az a pénz, amelyikkel 
a nagyságos ur reggel Kaposvárra akart 
utazni. Fogtam a súlyzókat és ahelyett, 
hogy meglazítottam volna a kötelet, meg
rántottam a súlyzókat és hallottam, amint 
a nagyságos ur bont hörögni kezd. Kiál
tani mar nem tudott, a kezeivel csapkodott 
és el is értő az ajtófélfa mellett levő csengőt 

és sokszor egymásután csöngetett.
Később nyitottam csak be a szobába és ngy, 
hagytam ott a halottat, ahogy volt. K evés 
pénzt vettem  csak magamhoz, kiosontaiu a 
szobából és rázártam az ajtót.

A részletes és önkéntes vallomás után a 
budapesti detektívek azonnal értesítették újra 
a kaposvári ügyészséget és a vizsgálóbírót, 
ahonnan a bizottság másnap újra kiutazott 
Heucsére. A beismerésben levő gyilkos szolgát 
részletesen kihallgatták. A jegyzőkönyvbe 
vették azt a kísérletet is, amelyet a budapesti 
detektívek folytattak le. Mihalovits Aladár 
detektivfölügyelÖ bemutatta a bizottság előtt, 
hogy hogyan történt az akasztási próba s azt 
is, hogy a megrántás után hogyan történhe
tett meg, hogy a Szerencsé Bon, fiatal Márffy 
1 léiét halálra fojtotta a 14 ldiogramos két da
rab súlyzó. Német Sándor szolgát letartóz
tatták. í  űll József.

Fényképező kamarák
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Arak taknrékkoconában
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A jól öltözködő urivilág figyelmébe! A Szénásy Gyula Kristőf-íéri
cég féríiöltönykelméi a legértékesebb anyagokból szőttek és igy a belőlük

%

Készült öltöny fa^ontartó s vonalhatásban előkelő.
Az árak a mai krizisszerü gazdasági viszonyokhoz mérten aránylag 

olcsók, — mindenesetre olcsóbbak, mint bárki másnál. Ennek igazolá
sára kéri a t. uriközönség szives látogatását.
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M á  jusi mágia
Május, te mágus,
Érintsd varázsvessződ szivemhez, 
üldözd ki tarka pántfikáit.
Május, kegyelmes és szerelmes,
A  rang füst ős, kon fet t ilombns,
K eríts meg, csiklandozz, bolondozz:
H isz úgysem bolygatsz már sokáig, 
Szeretnék szépen élni most,
S  régen megunt, bagoly-szememmel 
Fői inni kéket és pirost.
Tapogató, öreg kezemmel 
Bőrét rsókdosni a gyümölcsnek.
Mert én az életet szerettem,
Kicsapotian, keseredetten 
Szerettem,
S szeretnék szépen élni most.
A kár a ggerm ekek s a bölcsek.
A  mély, a boldog fűbe fekszem  
S  dúdolva dajkálom magam.

K inyújt ózom és nem vetekszem.
Csak nézem, hogg a rii.gg kibuggyan,
S a mag izzadva megfogan,
A  borzas, töviskes bozót 
Lógázzo. a  piros bogyót,
A  nap hegyek közül kisiklik,
S  az ezüst országutakon 
Versengnek az arany biciklik,
A  buta. békét szeretem,
A  bámész ácsorgóit kapukban.
A  zengő déli tereken  
A z eszterláncot, isp iláng it. . .
És üdvözlöm az esti tompát,
M ikor utam ra kiviláglik.

Én, lásd, az életet szerettein,
Csalódottan, keseredetten,
Szerettem
És ápolnám, m ini a palántát,
Szeretnék szépen élni most!
Május, beléddobom a. lelkem.
Hogy langyos fürdődben kimosd 
És szikrázzon fiatalon!
E  támolygó, izgága testtel,
Mely lenni, vágyik tehetetlen.
Illanj el s fit kason temesd, el 
Hajnalban a domboldalon,
Május, te mágus.

Zsolt. B é la ,

Á ju lt csöndben
, Kezdetben úgy volt. hogy nem is nagyon  
bántuk az újságokat. Legalább nem tudjulc, 
hogy m i van, mondták az emberek, hiszen  
jól úgysem Írnak az újságok, a rosszat pedig 
könnyebb elviselni, ha. nem ju tta tják  eszünkbe. 
Aztán, m ikor nagyon fekete lett már a. csönd., 
kezdtek az idegek bor zol ód ni. A m i rosszat az 
élet számunkra, kiutal, azt megkaptuk újság 
■nélkül is, de a. panasz belénk fulladt és gonosz 
méreggé erjedi, mely elharapódzóit és a lélek 
szubstanciáit bántalmazta. Még rgy hét ilyen  
síri csöndben és a jámbor nyárspolgár keserű  
forradalmárrá érik. A  k i m m  mondott szó, 
az el nem sirt panasz, a világgá nem üvöltött 
kétségbeesés súlyos betegségeket okoz, s a. tehe
tetlenségét egyre dühödirhben érző ember 
nckivadnl börtöne falainak. Most, a. három
hetes csöndben megtanulfuk, hogy mi az újság  
nekünk. A páinknak leültök daloltál; el azt, 
am it öl; maguk csak kim ondhatatlanul éreztek  
s ha szivük fá jl a szerető kegyetlenségén, 
néhai Benedek Aladár formnláztn. testetlen  
fájdalm ukat megfogható és kiélhető Urai va 
lóságba. Ma. nem a. kegyetlen kegyes fá j szi
vünknek. hanem fáj az élet, a szegény minden 
nap, a n yü tf cipő, a. politikusok boiránkozla- 
tása. a hivatalnok parkázása, a siber metreszc, 
aki a. mi kenyerünk árába öltözik, fá j m inden  
nagy és kis dolog, ha, Poincaré beszél a 
ftrassburgi szatócsok diszgyiilcsén, mert éltől 
is a m i kenyerünk tesz heveseid) és ha eső esik 
és ha nap süt, m ert ettől is éhosebbek lesznek 
gyerekeink és fáj, ha az Illetékes egy szociális 
vilá.gnéztct alapjára helyezkedik, meri ettől is 
a házbér tesz u j rém a regi. kísérteié/: közölt. 
K ekünk az fá j ma, hogy az aranykorona  
hatezer papirkoronál ér. ha u mi m unkánk  
bérének aranyparitásáról van szó. de legott, 
iizcnlw tezerre duzzad, ha m i fizetjük öt a házi
úrnak és az fáj. hogy emberei; róttunk és ma 
uj emberek uniói gázolnak el és az fáj, hogy 
a világon vagyunk, hogy enni kell. boga nem 
járhatunk pucéron, hogy nem lakhatunk bar
langok odraiban, hogy egy civilizáció minden 
terhét v iseljük , amikor minden lehetőségéi el
vesz íte ttük  és minden fái. ami egyszerit állati 
ételünkre tartozik és ez n sok marcangoló 
próza, az a tömérdek kis lengéién fájdalom  
m ind testesülni akar, pánt! kifejeződni akar, 
m ind artiku lá tlanul bőg bennünk valamely 
tagolt és érthető és fölfogtwtó, tehát, elvisel-
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helő lesiet ülésért, — ó, Istenem, az újságért, 
amely a ma líráját dalolja, a ma panaszait 
rikoltja és haragjai harsogja és kiállni segít 
azt a minden kint, ami belénk fuHasztva, 
dühödt vadállat Iá mérgezi a jámbor család
apái. .-Iz újság a mi igazi líránI; s ha messziről 
halljuk is dalolni a költői, a lélek szubW is 
mozgalmainak form ákat keresvén, mi azt 
m ondjuk , hogy ez a gazdagok magánügye, 
bennünk nem a lélek mozog, lument a gyomor 
fá j és vem a kozm ikus vonal kottás, hanem a 
jövő télt szén, a cipő. a házbér, a tandíj és az 
adó marcangol a tudat alatt és követe! rgy uj 
művészetben, a tragikus próza lírájában, az 
áldott-, a. vigasztaló, a lecsillapító újságírás 
mindennapi énekében kifejeződést. Az újság a 
m i hangunk, a mi kínzó érzéseinknek• ön tud a- 
fositója, a mi. kevés marodéi; szabadságunk 
emberről fűnk utolsó illúziója és ezért vigyázni 
kell a sajtóra, meri sokkal inkább, m int a 
tiszta erkölcs, az állam támasza és talpköre a 
szabadon kurjongató, síró és panaszkodó és 
minden elfőj tolt keserűséget A  daloló sajtó, a 
halálos feszültségeknek ez a biztató szelepe.

M á rk u s  L ászló  
■ ■»  ■«»—-------

— A nyomdászszt rájk epilógusa. Mennyi 
tárgyalás, mennyi izgalom, káromkodás, dü
höngés! A magával tehetetlen harag mindun
talan ilyen kitörésekben könnyített magán: 
Micsoda. ország, amely három hétig nélkülöz,ni 
tudja az, újságokat! Vasárnap este az,tán jám
bor aréna 1 beállított a kézbesítő és hivatalos 
írást ad át arról, hogy a belügym iniszter újból 
engedélyezte a Budapesten megjelenő időszaki 
sajtóterm ékek megjelenését. A hivatalos aktá
ban nyoma sincs a mi izgalmunknak. Száraz 
hangon, mindennapi stílusban hozza tudomá
sunkra a nevezetes fordulatot s mi érthetet
lennek találjuk, hogy a hivatalos Magyaror
szág hol veszi ezt a mérhetetlen flegmát. De 
nern baj. A fő. hogy itt a belügyminiszter 
031 Ott—1924. számú leirata a lapkiadókhoz, 
ügyészséghez, az, állam rendőrség főkapitányá
hoz és Budapest polgármesteréhez. Nines henne 
voitaképen semmi, Es mégis ezen múlott- hogy 
meginduljanak a gépek és újra hangos legyen 
az utca a rikkancsok kiáltozásától.

— T/etarlóztatnH IsrazoIványNWSdelsrő. A rendőr«á;: le 
tart ójstn Ma Kauderer l.stvdn fofrlnlkor.ásnélkftli opyArU, 
aki w. A,p7nkai mulatóhelyeken olyan leányoknak, akik 
nem voltak tagjai m. Artista-Egyesületnek, hamis ipa
rai vrínyokal állított ki. persze iá pőnzórt.. Az utóbbi kló- 
ben Kauderer két leánytól több millióf veti tnl. külön
féle rímeken, de nem számolt el. Föl jelen te ttá.k ás igy 
esipták el Esptanad szállóbeli lakásán, ahol rendőr fopal- 
mazói uniformisban, mint rendőrtiszt viselő lakott. Kan- 
derer ugyanis valamikor ren.dőrdijnnk volt., de fepyrlm i 
utón ni bor sót ottrik.

— Polónyi Dezső jobban van. Dr. Polónyi
Dezső volt. országgyűlési képviselőn, a kiváló 
ügyvéden, a hét elején a Rnkáis-téri Erz-iébet- 
kórházhan súlyosabb szóm műtétet. végzett
Imre professzor, amely kitünően sikerült, 
Polónyi már kedden elhagyja a kórházat, és 
szentendrei birtokára vonul vissza néhány
heti üdülésre.

A villamos! A villamos! Ma. délelőtt a.7 F,rzsóV*t- 
kornt és Pob-ntoa kerresztcRásénál egy fi-oe villamos el
ütötte Itleyrr Jenő fitt éves kereskedőt. Az éle.fveszélyesen 
sérült kereskedőt a Telep-ut.eni kórházba sz-állitották, a 
villamos vezetőjét. Palnssa Józsefet pedig őrizetbe vottAk 
a főkapitányságon. — A Margit-kömton vasárnap osto 
egy robogó villamos elgázolta Jolin József 10 éves inast 
és gazdájának, Steinbei-ger Árminunk két kis leányát- n 
fi éves Erzsit és a 4 éves Erőt. Az életveszélyesen sérült 
(int a Rókusba szállították, a két. kis leány sebeit a 
Fehérkoreszt kórházban kötözték be.

— Mr. Smlth lesz h Jegybank tanácsadója.
A Jegybankról szóló törvény és a népszövet
ségi jegyzőkönyv szerint a magyar kormány 
a Sépszövetség kijelölése alapján egy tanárs
ágát fog kinevezni, hogy az intézet működését, 
ellenőrizze, A szakértő személyét illetőleg ed
dig még nem történt döntés. Mr. J. SmUh fő
biztos erre vonatkozólag tanácskozásokat folv- 
latott Korányi Frigyes báró pénzügymi ni sz- 
terrel és lehetséges. hogy a népszövetségi el
lenőrzést a Jegybanknál esetleg maga <i főbiz
tos fogja végezni és külön tanácsadót nem fog
nak kinevezni.

— Véres összeütközés Kohlénzben rendőrök 
és munkások között. Párásból táviratozzak: A 
..Daily M a il1 kohlenzi jelentése szerint egy 
összeütközés során a rendörprefi l;tus titkára  
életét vesztette, 12 rendőr és 20 munkás pedig 
megsebesült.

Fővárosi Bekeftow-cirkusz
V firorllijot

Naponta este *,*S órakor, minden e&ülörlök, szombat, vasár
én ünnepnap <1. n. 4 óm kór nagy elmúlás. ' sitUirtök és 
szombat, d. n. t érakor, lm Ózon napok nem esnek ünnepre, 
fél lielyárak föl nőt töknek ér, gyermekeknek. Délután és 

este egyenlő, teljes műsor.

~  Az ébredők panaszkodó nagygyűlése. \ x
Ébredő Magyarok Egyesülete vasárnap dél
előtt országos szervezkedő nagy gyűlöm tartott 
az uj városháza közgyűlési termében. A nagv- 
gy-jilest Eekhardt Tibor n<-mzeágyülési képvá- 
sélő, országos elnök nyitóit a inog.

Hosszabb beszédben bírálta i, kormány politikáját,, 
amellyel, szerinte, a kormány fönki-pirsai a keresztén.>/• 
ma a var sáp szabad sáp jopaU. Az ébredők szervezkedésének 
napy akndáyniról beszélt, és hibáztatta azt n rendszert,, 
amely egyoldalúan kezeli a‘ nyiilrkezcsi jogot, Hibáztatja 
azokat a keresztényeket, nk'ik niejr mindig nem orientA- 
lódnak flf Ébredő .Magyarok Egyesülete éWol képviselt 
jntranzigen* keresztény politika felé. hanem ehelyett tu
datosan vagy öntudatlanul a liberális frakciók szekér- 
tolójává szegődnek és ezáltal a vörös internacionalizmus,
elflretörekedéséf sc^itik elő. Eekhardt tAdakozik ama iriri1 
rllrn, mintha az intranzipm s keresztény tábor és a vörös 
internacionalizmus alapján álló szocioUJ rmok ráták körött 
az utóbbi hetekben lefolyt események soron bármilyen 
csekély mértékben is közeledés történt volna. Végül arról 
beszélt Eekhardt, hogy az Ébredő Mapyárok Egyesületé, 
nek módosítóit u j mzipszabál.yai lehetővé fogják tenui, 
hogy a mar a legközelebbi betekben epémen uj alapokon, 
erőteljesebb szerv étkedéit nulit hassanak meg az epén  
or stopban.

Az elnök után, aki tomixdó helyeslés közben 
fejezte be a beszédéi, H erkély Tibor bemu- 
latta a módosított alapszabályokat, amelyek
nek rendelkezései lehetővé teszik h szervezke
dés kiépítését.

— ÁRION angol fogkrém a legjobb.
-- Uj Tarzan-fHm: „A dzsungel Ha J.“ Fősze

replő: Eittio Lincoln, a vfíág legerősebb embere 
az Urániában ö, V*8 és Hl órakor.

Női és férfi

drapp, zöld és szürke színben . 360.00? K
double gumikabát............... .. 600,000 K
szövetszerii gumi k a b á t............. 700.00(4 K

Viaszosvászon
békebeli minőségben, 

barchent háttal f»0 cm széles
78 cm széles 

100 cm széles 
Napkin viaszosvászon 80 cm széles

78 cm széles 
100 cm széles

47.000 ív
75.000 K
04.000 K
27.000 K
42.000 K
54.000 K

Padüőkdrpit
különféle perzsa, virágos és parkett mintákban

fi7 cm széles 7o.0fi0 ív 
87 cm széles 00.000 K 

100 cm széles 108.000 K.

Futószőnyeg, kitűnő minőségben, piros és zöld 
bordűrrel Hő cm széles 50.000 K

90 cm széles 70.000 K 
Gyapjuszőnycg, gyönyörű színekben és külön

féle mintákban (>á cm széles 84.000 ív
90 cm széles 124.000 K 

Se/Jonátvetfí, perzsa- és gobe-
lim ninlákbnn............................  800.000 K-‘<o

Ágy- és asztalkészletek nagy vá
lasztékban .................................  700.000 K-tüi

EbédSőszőnyegek
minden moretbaó ás minőségben, nagy választékban kaphatók

IS LIPÖT
Itoofeumüzleteiken

V ll, Ilákóci-ut 24 V IÍ, Erzsébet-körut 28 
V, Lipót-kürul 24 IX , Ferenc-körut 30

| Miről beszél egész Budapest? ”|

s B u r b e r r y  r a g i á n  és ö l t ö n y ö k  i
L

 l e g o lc s ó b b a n  h o s s o r c x h e l ö k  |

Braun K lem ér, K ároly-körut 13, I. em ele t, V á ro sh á zá v a l s z e m b e n jjFriad K i r á l y - u t c a  39 Frí  ed



__ Vörösek és fehérek. Abban az időben, awi- 
Vor az ellenforradalom orgyilkosok és rablé- 
ffvilkosok eszközévé ájult, egyik hotel éttermé- 
\dn ebédeltem óa szemben velem igen érdekes 
férfin kanalazta a májgombóc levesét. Előtte a 
Szózat" cimti újság feküdt, amely első oldalán 

ökölnyi hetükkel számolt be arról, hogy a gő
zölgő levest szürcsölŐ és a gombócokat jóizücn 
falatozó férfiú, volt miniszterelnök, majd had
iig v minis ztoT, bűnrészes Tisza István meggyil
kolásában. B bizarr képet sohasem felejtem el. 
A pesti ellenforradalom Uonlungor-je olyan kö
zönnyel futotta át az újság első két oldalát, 
mint a tőzsdei kurzusokat az a polgártárs, nki
nek egyetlen részvénye sincs. Sokszor gondol
tam erre, mikor az elmúlt években különböző 
viJágnézletü újságokban leszedték a keresztvizet 
közéleti férfiakról, hátborzongató vádak és gya
núsítások robbanlak; a közönség izgult és só
im jtozott, a vége pedig az lett, hogy a becsüle
tében megtámadott előkelőség még válaszolni 
sem tartotta érdemesnek. Mi ennek a jelenség
nek az okát A rejtvény megfejtése egyszerű és 
érthető. A vörös és fehér bolsevizmus annyira  
lejáratta a nyomtatott betű becsületét, annyi 
felelőtlen, kulturdtlan, súlytalan, szédült, nemi 
betegségtől k im art agyvelejű suhanó került 
abba a helyzetbe, hogy konjunkturális lapok
ban elevenek és holtak fölött Ítélkezzék, hogy 
ma már valóban felelni sem szokás obskúrus 
hírlapi támadásokra. Nem az a fontos többé: 
kit ér a támadás, a lényeg az: ki és m elyik  or
gánum a támadó. Ez a helyzet bizony a magyar 
publicisztika sülyedését jelenti. Lehetnek ese
tek, amikor az újság és az újságíró téved vagy 
éppen megtévesztik adatok, látszotok, informá
ciók, az igazság keresésének szenvedélye út
vesztőkbe sodorhatja a legbecsületesebb szán
dékot is, de tudatosam, sőt céltudatoson, meg
győződés nélkül, sőt meggyőződés ellenére gya- 
lázni és rágalmazni — ez, mint szerkesztői, új
ságírói, politikái, világnézi éti program: a vö
rös bolsevizmus szülöttje és a fehér bolseviz- 
mus nevelése. Ez a szellem és ez az erkölcs az 
oka aztán, hogy a háromhetes sztrájk a latt 
annyi gyanú, rágalom, rémhír keletkezhetett és 
talált hitelre, még gazdasági körökben is. Min
den aljas indulat, személyi gyűlölet, vissza
fojtott bosszú, patologikus irigység most aztán 
kitombolhatta magát, alaposan és felelőtlenül. 
A rémhirsáskajáráshoz, amelyet a 20 napos 
szellemi blokád zúdított az országra, a bakté
riumokat a sajté görényei, duvadjai már elter
jesztették jóval a sztrájk előtt. TTgy hisszük, ha 
másra nem, a tanulságok levonására jó volt ez 
az áldatlan sztrájk: a tanulságok levonására 
úgy a tisztességes sajtó, mint a közönség ré
széről ...

— A nrptta flfrüttAr kegyelme* kapót*. Amikor a>
Arvizapáló Bízottnál* mollett mftkfMő rCpSló-nzsorablró- 
núg mogkoirfta möktMásét. aa etatf vádlott Aoepiti Jenő 
Píplncér volt, áktt m raezUzó detektívek a röpfilő-tiasora- 
hiróaáxl Mtntetfltanáoa eM állítottak. Ai volt ellene a 
vád, hogyha Hadlle-kAvAhísibaa ment egy eantondoda, eg7  
csésze kávéért és egy konyérért »  előirtana /** korona 
helyett 170 koronát tadmUott. Aa uasoraMróírág előtt 
Aospitv. ftí7.al védekezett, hogy 6 10— 10 korona borravalót 
számított föl a kávé rendes árán fölül és megmondta a 
panaszosnak, hogy a még visszajáró # koronát nzórt nem 
tudja megfizetni, mert ilyen aprópénz már akkor for
galomban sem volt. A főpineért az uzsornbirósíig egy
havi fogházra és 5000 korona pénzbüntetésre itAUo 6b 
azonnal le is tartóztatta. A pinc&rok orsziígos íswfllséuc  
közbenjárásává móvit usabadlábra hrlj/czlók az ötfi'/er- 
inekes cxalddapdt mintegy kétheti fogság után. Ugyancsak 
a föinncérek országos szövetsége kegyelmi kérvényt adott 
ho Anspitz Jenő kartársnk érdekében és most érkezeti

:u "gyéír/ségro a legfelsőbb kézirat, amely a főpincér
nek u további büntetését kegyelemből elengedi.

Ha megmondod, I Ivei társnlkodot, megmondom: ki
va \ Ifa egy Gutniann J. és Társa cégnél (Kuknézi ut Ki) 
ke-/.ült ruhában vagy in liánban látlak, több, mint bizo
nyé.,, hogy jáizlésü em b'r vagy.
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(A  Reggel tudósítójától.) A budapesti bank

piacot súlyosan érintette egy nagystílű, régi, 
neves tőzsdecégnek összeomlása. A Weisz Em il 
és Fia cég' bukott meg máról-holnapra, hirtelen. 
Iliin vádi följelentéseket is tettek a cég ellen 
és Weisz Emil, valam int fia, őszi Gyula az 
utolsó pillanatban nyomtalanul eltűntek Buda
pestről. A Weisz Emil és Pia cégnek Nádor- 
utca :i4. szám alatt van tőzsdebizományos 
irodájuk, több mint 25 éve áll fönn a cég és 
a legelső és a legnagyobb tőzsdei forgalmat le
bonyolító irodák közé tartozott. A Weisz Emil 
és Fia cég tagja volt az egyezménynek is és 
mint egyezményesek, roppant tőzsdei forgal
mat bonyolítottuk le. Üzletfeleik főleg a közép
bankok és nagyobb gyárvállalatok voltak. Az 
utolsó pillanatig rendesen bonyolították lo 
üzleteiket, körülbelül 15 hivatalnok dolgozott 
az irodában és látszólag minden fennakadás 
nélkül folytatták a tőzsdei ügyek lebonyolí
tását. Weisz Emil és Fia cég üzletfelei sorába 
tartozott az Első Magyar Szalámigyár Rész
vény társaság is. amely vállalatnak nagyobb 
forgótőkére volt szüksége és ezért a Weisz 
Emil és Fia céghez fordult A cégfőnökök kész
séggel állottak a vállalat rendelkezésére és ez 
alkalommal szinte tulbuzgóan vállalkoztak 
arra, hogy több milliárd korona erejéig na
gyobb mennyiségű részvényfödözetre a pénz
szűke ellenére is megszerzik a milliárdos koszt- 
pénzhitelt. Az Első Magyar Szalámigyár Rész
vénytársaság múlt hó elején is adott 85.000 
darab Első Magyar Szál ám igyál*-részvényt, 
amelynek összértéke körülbelül négy és fél- 
milliárd korona. A szalámigyár arra kérte a 
céget, hogy üzleti összeköttetéseiket fölhasz
nálva, szerezzenek erre a nagy részvény
mennyiségre néhány milliárd korona hitelt. 
Weisz Emil á t is vette a 85.000 darab részvényt 
azzal a föltétellel, hogy néhány napon belül 
szállítja Is értük a kölcsönvett milliárdokat. 
A szalámigyár többször sürgette a pénz át
adását, de Weisz Emil és a fia. Őszi Gyula 
állandóan kifogásokat mondottak és azzal 
húzták-halasztották a pénz átadását, hogy 
még nem sikerült nekik plaszirozni a nagy
mennyiségű részvénypaketteket. Egy hónap 
telt cl ezzel a huza-vonával. A múlt hét szom
batján a szalámigyár megbízottja személyesen 
és többször kereste a cég főnökeit, de nem 
találták őket az irodában. A szalámigyárnak 
gyanús volt a dolog és gyorsan érdeklődni 
kezdtek Weisz Emil és Fia cég üzleti ügyei 
iránt és legnagyobb megdöbbenésükre arról 
értesültek,

hogy a Weisz és Fia cég nagy titokban 
frankspcknlációkba bocsátkozott és ez a 
spekuláció alapjaiban ingatta meg a céget.

Még ugyanaznap megtudták azt is, hogy azo
kat, a Szálé mi-részvényeket, íi melyekről Weiszék 
azt állították, hogy* nem sikerült még elhe
lyezniük, már plassirozták, sőt nagyobb össze
geket is veitek föl rájuk. Erre elhatározta a 
Szalámigyár Rt. igazgatósága, hogy megteszi 
sikkasztás elmén a W eisz Emil és Fia cég el
len a bűnvádi följelentést. Dr. Kiss István  
rendőr főtanácsoshoz, az intellektuális osztály 
vezetőjéhez a múlt hét vasárnapján délelőtt vit
ték lie a följelentést. Nyomban úgy intézked
tek, hogy az ügy nyomozása a detektívek ke
zébe kerüljön. A Nemes-főcsoport kapta meg a 
nagyszabásúnak látszó ügyet. Nemes Sándor 
főfelügyelő a &?a//mmi7/-(lctektivcsoportot bízta 
meg a nyomozással. Miután több milliárdról 
szólott fi följelentés, nyomban elő akarták 
állítani Weisz Emilt és fiát, u rendőrségre. A 
detektívek ki is mentek Weisz Emil lakására, 
ahol Weisz Emil felesége fogadta őket és csak 
annyit; mondott, hogy a férje és a fia aznap 
reggel pontosan kapunyitás után eltávoztak  
hazulról. Amikor az asszonyt ki akarták hall
gatni, kijelentette:
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— Tudom, hogy fiam és férjem ügyében nőni/ 
vagyok köteles vallani és ezért többet nem ief- 
mondok.

Nyilvánvaló volt, hogy a két tőzsd0blzomá-t 
nyes megszökött. A rendőrség rögtön két fény-t 
képet szerzett Weisz Emilről és Őszi Gyuláról!*,1 
Ezeket a fényképeket sietve sokszorosították* 
Végigjárták velük a detektívek a várost, a4í 
összes szállodákat, de a két tőzsdést nem talál-e 
ták. Másnapra már hire terjedt bankkörökbenl 
a szökésnek és egymásután több följelentés- 
érkezett a főkapitányságra. Följelentést tetteké 
többek között: a Biharszilágyi Olajipar Rt* 
150 millió korona kárt jelentett be. Va.ss Imrdj 
400 milliós panaszt tett, a Magyar Érték ésP 
Termény bank 100 millióst. Ezenkívül magán-:, 
károsultak több kiseb b-nagyobb kárösszeget/ 
jelentettek be. A rendőrség egyszerre kéti 
irányba terjesztette ki a nyomozást. Zárlat aláí 
vették a cég üzleti könyveit, más oldalról aiJ 
megszokotték kézrekeritésére tettek meg min-t' 
den intézkedést. Megállapították,

hogy úgy Weisz Emilnek, mint őszi Gyulá
nak útlevele volt. i

Az első napokban az a hír terjedt el róluk'*/ 
hogy repülőgépen hagyták cl az országot, döfi 
ez nem bizonyult valónak, mert Budapestről? 
egyik röpülőgépvállalat sem vitt hasonló sze-r 
melyleirásii utast külföldre. Nagyon valúszinü-r 
nek tartja  a a rendőrség, hogy a két tőzsdes 
bizományos, akik már előre készültek a  szö-t 
késre, vagy autón, vagy pedig vonaton hagy-e 
ták cl az országot. A lefolytatott nyomozást! 
során kiderült, hogy a Szalámigyár 85.000 fia-* 
rab részvényét sikerült nekik már annak ide* 
jón elhelyezni

és a részvényekre körülbelül két mi Ili ár dót 
vettek föl készpénzben és pedig a Trezor- 
banktól, a Kemény Pál és Tsa cégtől, egy  
Maximilián Kohn novii tőzsdéstül, Keresz
tes Gyulától és a Bieűermanu Íj. JVL cégtőL

A könyvek átvizsgálását még mindig folytatja! 
a rendőrség. Úgy látszik, a tőzsdebizományoslí 
irodában a könyvelést elég rendesen vezették 
és bár annak ellenére, hogy az eddig bejelen
tett károk meghaladták a húszmilliárdot, az 
irodában folytatott könyvelésből maga a  cégf 
tisztviselőkara sem látta, hogy a tőzsdebizomán 
nyosok fizetésképtelen helyzetbe _ jutottak* 
Amint a rendőri vizsgálat megállapította* 
ennek érdekes oka van és pedig az, hogy W eisz 
Emil és Őszi Gyula titokban nagyszabásúi 
frankkontrem in üzleteket kötöttek. Weisz Emil1 
nagyon gyakran utazóit el és ilyenkor mindig 
azt mondotta, hogy üdülni megy, holott üdü-i 
lés! idejét Parisban töltötte, a fia pedig M üa-1 
noha szokott leutazni és onnan kontrcm inálta  
a frankot. A frankkontreminhez való födözetefc 
aranykoronákban kellett lefizetniük és erre fór- 
fii tolták az ügyfelek milliárdos vagyonút*  
Érdekes; hogy az irodában a frankkontremin-* 
rőt semmi föl jegy zést nem találtak, m ert eze- 
két a. mellék-spekulációkat a lakásukon fo ly ta 
tott külön könyvelésben rögzítették meg. AJ 
rendőrség az összes európai államokba körözés 
levelet, küldött Weisz Emil és Őszi Gyula el
fogat ására, akik tvz eddigi adatok szerint} 
húsz mi/liárdot sikkasztottak cl, hogy külfö l
dön lefödözhessék magukat. Sokan vannak 
azonban, akik még nem tettek följelentést a 
cég ellen, főleg a középbankok és ezek is* nemi 
annyira, azért, hogy a hírnevüket védjék, ha
nem m ert rem énytelennek tartják  vagyonuk
nak bűnvádi utón való visszaszerzését. A Weisfl 
Emil és Fia cég ügyeit egy dr. Lakatos névül 
ügyvéd, mint kirendelt zárgondnok, ,vezeti 
tovább.

.1
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— Lázár Miklós büntetését 14 napra szállí
totta lo a Kúria, Ismeretesek annak a pörnok 
részletei, amelyet dr. N agy Em il ignzságiigy- 
miniszter indított A Reggel, illetve annak fe
lelős szerkesztője, Lázár Miklós ellen. A tör
vényszék Lázárt sajtó utján elkövetett rágal
mazás miatt 6 hónapi fogházra ítélte és ezt. a 
tábla is helybenhagyta. így korült az ügy a 
királyi Kúria elé. amelynek Ráth-tanácsa a 
két első fórum ítéletéi megsemmisítve, Lázár 
M iklós büntetését 11 napi fogházra szállította, 
le. A Kúria előtt. Lázárt őr. Zbóray Miklós 
ügyvéd társa, dr. Vajda (klón képviselte. A 
Kúria ítélete megállapítja a vádlóit bűnössé
gét, de enyhítő körülménynek veszi férfias 
magatartását a törvényszék előtt; meggyő
ződvén ugyanis arról, hogy adatai megtévesz
tették és újságírói szenverlélyességéhen látsza
tokat, fogadott el tényeknek, önként, teljes 
elégtételt adott az igazságügyminiszternek. 
Nagy Emil, mint magánember el is fogadta 
ezt az egyenes, őszinte és férfias elégtételt., 
csupán közjogi állása miatt kért megtorló íté
letet. Enyhítő körülménynek kellett, venni 
■Lázár büntetlen előéletét, Írói és újságírói 
múltját és a tényt, hogy működésében min
denkor önzetlenül az igazságot véli szolgálni. 
Ehhez a törvényszéki tudósításhoz A Reggel
nek még annyi hozzál ennivalója van. hogy 
mélyen sajnálja Nagy Emil elleni lámádé á-i. 
amelyet jóvátenni már az első tárgyaláson kö
telességének tartott.

— Magyarok utazása a brit világbirodalom kiállítására.
'A Magyar-Angol Koreák cd él mi Kamara tagjai rövidjei » 
békekötés után Londonban, rtirmin/rhayibán és Manotios
tor ben .iárt.ak a hriborn előtti összeköttetéseik fölnjítúsa 
végett és amint ezt annak ideién npy az árutól, mint a 
magyar lopok jelentették. Angliában mindenütt a leg
nagyobb rokon .zen vve| t alálkozt.i; k sói; ami Londonban 
különös föitiinéot I,-eltelt, moit akkot még akkreditált 
követünk sem voli . Győrir/y  király és Mary királyné in 
fofjadly éhet. Az angol király ez nlkalommil különös 
örömmel adott kifejezést afölött, hogy av.qvd fáidon ismét 
rid Dö'.ölhc.f marin örököt, „okik ellen Anniidban soha senki 
ellenséges érri'lelfel nem viselteit If ". lís az, a S7.i vélyesség. 
amelyet honfitársaink iráni npy hivatala. mint n<*m 
hivatalos kövük tainif itoltok, bebizonyított a. hopv G y ö rg y  
király eznltnl is egész népév. ok érzéseit tolinaysolta. 
A Heggel értesülése szerint a barátságos viszony n.iabb 
bizony i tékaként a napokban' igen meleg hangit l e te l  < -ke
zelt EMPIRE F .\llir ,!T !O S  meglátogatására, F. meg- 
hivöara a1* .Magyar-Angol Kereskedelmi Kamara tag
jaiból álló társaság május folyam én útnak in
dul- . Loflöonba, Kellő nyel- ismeretekkel biró szak-
nvptoil magijai ve;elük kitételében, ami lehetőr* lesi> 
csak magyarul bestéié érdeklődők- csatlakmésrit is. .feleot- 
kéréseket ko-látolt «zámba-i. nem tegoy őszéről is. má
jus in ip még eI,'ocrao a W- gyár-Antid Keres.kvdeimi Ka
mara, Hudagest (nszágkeira X VIf .  ddétd tőrként
10—1 között.

— Helyreigazítás. Jí>22 november 27-én ..Göm
bös Gyulát- megtámadták .Balassiigyarmaton, 
mert zsidónak nézték* cimniel cikket irtani 
A Reggelben, amelyről időközhen megállapí
tottam. hogy téves információkon alapult. 
Amennyiben Gömbös Gyula ur a cikkben fog
laltak minti sértve őrizné magái, kötelessé
gemnek 1 ártom sajnál kozákomat kifejezni an
nak kiemelésével, hogy öt személyében meg
bántani nem akartam. Dr. Simon;/i Sándor.
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Látogatás
Magyarország főbiztosánál

M6ondom  lesz rá, hogy a nyilvánosság állandóan inform álva legyen.-4*
A  főbiztosi h ivatal hétffón m ár dolgozik

(A Reggel tudósítójától.) Mr. J. Smith még 
jóformán ki sem pakolta bőröndjeit, de kitűnő 
amerikai érzékkel máris magához kérette a 
magyar és külföldi sajtó képviselőit, hogy nyi
latkozzon elöltük. Sokan voltunk pentek dél
előtt 10 órára együtt a főbiztos Ilungária- 
szállóbeli fogadótermében.

Legalább tíz külföldi újságíró jött el.
köztük a Le Temps. Le Journal, Daily Telegraph , 
The Times, Chicago Tribüné kiküldött tudó
sítója. A N cw york fíóraid munkatársa. Mrs. 
W illkins, elkésve érkezett. A főbiztos barátsá
gosan üdvözli és hellyel kínálja meg a legelöl 
álló aranyozott empire karosszékben.

Mr. Smith a Hunéra néző fogadóterem két 
ablaka között áll, mögötte Royal Tyler, fíenis, 
Felkin és Krabbe urak, a Népszövetség kikül
döttei. A főbiztos alacsony termetű, karcsú, iz
mos. Nem látszik meg rajta, hogy f>4 éves, moz
dulatai. testtartása, szem.iátéka annyira fiata
losak, hogy

40 évesnek sem tartaná az ember.
Sötétszürke zsakett van rajta, csikós, szürke 
nadrág, levasalt szélű, álló gallér, sötétkék, 
hosszú nyakkendő. Amikor beszél, jobb kezével 
kis ivii gesztusokat csinál, a. hangja kelleme
set) cseng, kiejtése tiszta, alig van benne ame
rikai akcentus.

Csak angolu l tud.
A kitűnő Ott Uh György, a külügyminisztérium 
attaséja tolmácsolja, amit mond.

Mr. Smith fon meglátszik, hogy a nyilvános
ság embere. Közvetlenül, minden feszélyezett - 
ség nélkül, barátságos, de. nem diplomata- 
mosollyal üdvözli n megjelenteket. Mindjárt az 
első- mondatában hangsúlyozza, hogy'

szám it a sajtó tám ogatására, mert enélkül 
munkája nnm lehet eredm ényes.

fn magam — mondja — inkább dolgozni, 
mLit beszélni akarok és ne haragudjanak, ha 
nem fogok minden nap valami •meglepő nyilat- 
kozaiot tenni. De gondom lesz rá, hogy

környezetemnek egy tagja állandóan a
sajtó rendelkezésére álljon és informálja 

a nyilvánosságot.
A hivatalos nyilatkozat, amelyet fö!oLTas, 

több példányban lemásolva ott fekszik az asz
talon és a főbiztos kéri az újságírókat, hogy 
mindenki vegyen egy példányt. A gépírásos 
ivek egy másodperc alatt, elfogynak, kiderül, 
hogy a jelenlevők két harm adának nem ju to tt 
belőle.. Mr. Smith  mentegetődzik: „Csak tegnap  
késő este d iktáltam  le — mondja — és az iroda 
nem tudott elég másolatot készíteni.“ Ebben a 
pillanatban nyílik az ajtó és a gépirókisasz- 
szoiiy egész csomó gépírásos másolatot ad ál
M. Denvisnak., aki az újságírókhoz lép és szét
osztja közöttük a példányokat.

Közhon a főbiztos beszélgetni kezd a körü
lötte állókká). Megemlíti, hogy részt vett a 
versaillesi békekonferencián, ahol pénzügyi 
kérdésekkel foglalkozott. Nem mond lényeges 
dolgokat, de az a. nyíltság, ahogy beszél, sej
teti, hogy

ha tájékozva lesz a magyar kérdés minden
részletéről, nem fogja véleményét és elha

tározásait titokban tartani.
Máris látszik, hogy tudja, mi történik Buda

pesten. „Tizenegy órakor ülést tart a parla
ment — így szól valakihez — és én nem aka

N y á r i O
Hermina-ut 65. szám. A z  Angol P ark m ellett

a X X . század legszenzációsabb talánya.

M  c s o d la o fo u lá M u m .
Páris, London, Berlin szenzációja.

Holnap,kedden záróra reggel 5 óra,kor

SZALAi a PAPLANKIItALY-hoz legyen.
Csuk VII, Budapest, Kerléts-utca  3B címre Ügyelni I

rom önöket, tartóztatni. Nem  szeretném, hogy  
m iattam  elkéssenek

A főbiztos kezet fog távozó vendégeivel. Kok
szoméi közben folyton mosolyognak. Amikor 
egész közelről megnézi az ember, alig lát egy
néhány ősz szálat tömött barna hajában, amely 
oldalt, van elválasztva. Minden vonása az ame
rikai gentlemant árulja el. „I hope I shall sec. 
you svon again“ —

remélem, hogy nemsokára viszontlátom
önöket

— mondja, rendkívül barátságosan és a távozó
kat. az ananycirádás ajtóig kiséri.

A Reggel munkatársának értesülése szerint 
Mr. Smith. a Népszövetség főbiztosa

már hétfőn megkezdi a munkáját a pénz
ügyminisztériumban berendezett. hivata

lában,
amelynek tagjai egyelőre Mr. Tyler. M. Danis, 
M. Felkin  és M. Krabbe. A hét folyamán érkez
nek Budapestre M. Chorron és Mr. Skippiroun, 
a Népszövetség pénzügyi osztályának szak
értői. Vasárnap Mr. Smith több látogatást lett. 
a budapesti diplomáciai testület, tagjainál és 
a magyar közélet néhány kitűnőségénél.

ív .  i.)
■■iTngiffin i ■ ■■■*•

— Merénylet a német néppárt egyik vezére
ellen. Berlinből táviratozzak: Vasárnap dél
ben revolvermerényletet követtek el a német 
néppárt egyik vezető személye, dr. Fa Íz 
Richárd. ellen, aki azonban sértetlen maradt. 
Dr. Fa Íz az utóbbi időben több népgy ülésen 
szerepelt.. Minden jel a rra  mutat, hogy politi
kai merényletről ?v;jt szó. A tettest eddig nem 
sikerült kézrekeriteni.

— Ismét szám öltött tőrük hercegek érkezek Budapestre.
Vasárnap délben megint egy torftk herceg órkeaeit Bn 
dspestre nagy kiáérőttel és n Hungdria-síálldbau vett la 
kast. A hőre orr. Mehineri \iizo m  Edd in, mindössze "I éves, 
Magánzónak ,ielöntötte he magát. kis hnga. MUri Chyh. 
pediír csak 0 éves. Kisérot.iikhen van két hárontliölcry, ocy 
nevolónó. orv nói. ojry férfi sznicra és egy eiimicb. A her 
regnek betegsége miatt engedték meg. hogy mostanáig 
Konstantinápolyban maradjon, de amint mr.fjfjy,',rj’/ult, 
aíf>vpal kivlaM4ntt.dk a kőztriri'itnrji hatósd'jnk.

— Ej Tarzan-lilm: „A dzsungel fia í." Fősze
replő: Elmo Lincoln, a világ legerősebb em
bere az Urániában 5. '/*8 és 10 órakor.

T a v a s z i  r a g l á n o k
jutányos árakban. F ra k k -, sctvioUin ^ k ö lc s ö n z é s  és e l
adás. Skalla  T e s tv é r e k , IV, H aftf-u tca  3 . Tel. láá ot

Kék Madár volt P£!e-Méle
V0( Nagym es8-Utta 30. Telefon 9S-17

Fényes műsor!
Ma záróra

röggel órakor

&
NégysixoSaiás la k á s
komplelt. utcai. K ristof-tém él, eseféPirtó vagy áfadó. 
Ajánlatok ^Serious 1124" Tenzerhoi. IVr, Biervita-tér A M.
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Vasárnap volt az első Magyar Tourifit 
Trnphv. A K irályi M agyar A utom obil Club 
vasárnap rendezte a Tourist Trophy-t, amelyen 
í  zenhat roótorkerék párversenyző vett részt. 
a versenyt, amoly reguol Vi9 órakor kez
dődött, a zugligeti Szanxis-a  ál rengeteg 
érdeklődő nézte végig és a starthelynél ott volt 
Horthy Miklós kormányzó is, családjával. A 
versenyzők négy kategóriában küzdöttek és a 
verseny délután 3 órakor ért végei, amikorra 
valamennyi versenyző az előirt köröket abszol
vált). izgalom volt rengeteg, mert a verseny
zők közül csak hárm an  nem szenvedtek bal
esetet, a többiek mind: szerencsére, komoly
sérülésről nem kell beszámolnunk.

V/, sredménvt ilt odiuk: T. knfogórin, Irt kör: Győztes: 
Mailáth Mihály. Gaton-gépen ÍA többi versenyző nem 
futott be.)

II kategória. 20 kör: 1. Wolfner László. A ia-gépen.
1 nolmár W altér. 3. Gyurkovios Tibin. Síinbram-sápon.

[II. kategória, 30 kör: 1. nbsznlnt győztes: Dr. Feledi 
Píi!, Sunbeam gépen. 2. Warner Tál. Sunbeam gépen. (A 
röbbi versenyző nem futott be.)

]\*. kategória, 30 kör: Ebben a kategóriában a verseny
zők egyike sem futott be.

_ Boldogtalan szerelem: kettős öngyilkos
ság. Vasárnap este K órakor a Ligél-szanató
riumban Tar Sándor 20 eves szanatóriumi 
szolga. és menyasszonya. W enczcl Margit 19 
éves leány közösen öng\ ilkosstigof. követtek el. 
A férfi először revolverrel r o ló it  a  leányra, 
fiki szörp vet, halt- V/uten maga felé fordította, 
a fegyvert és életveszélyesen megsebesítet e 
rnogát. A Rókus kórházba szá 11 iIoták. Levelet, 
is laláltak náluk, amelyben azt Írják, bogy 
boldogtalan szerelm ük  miatt, követik el az ön
gyilkossá got.

_  Dr. Magyar István kúriai In né cár hifik Az egész
ningrar jog.! -/.világban osztatlan örömet keltett az n 
jnara* kitüntetés, amelyben dr. Monitor István kúriai 
Inrn rás'rtsü'.t: ne tűin.-/ nanpnl ezelőtt kúriai tanácselnökké 
nevezték hi. A modern biintn ’.og e kiváló művelője, 
mint jogtanár kezdte közéleti rniikodását n kecskeméti 
jogakadámiári, <le hrmarosnn eit.hngiyta a katedrát ás 
iigyüiicsak K •e-.kemáten nüigyász let! Vem" kara Pepire 
helyezték át ás az esküdtszék előtt mondott vad beszállói 
mindig nagy szónoki ás jogi -iker' jelenteitek. Gyorsan 
fölkerült n táblához. mini f«ti";,-e-> helyet v*. majd kúriai 
kiróná neve,,'ek ki. Mint n \ ádlinlóí »g képviselőin, ke
mény szigorral, de megértó-n ülő- ’e a bűnt n« a bírói 
székimn mondott itálote.i mind klasszikus értékünk. Pr. 
Magyar István volt n~ el só. aki -zakitnii a régi ..knriá- 
lis" stílus szokványé. ív a I ás Ítéletének ' l i v n csupa erő, 
lendület es emeli.edet.tség. I i nvltö.-r.gal .in t -ztelóinek 
sokasága kereste tol laikus udvn/lottti dr. Megynr I t tv in t ,

— AlJiob'tlegye/.mény A mer*ka és Németor
szág között. W ashingtonból távir torzak: Az
Egy ét, tilt. Államok és Németország között tá r
gyalások indte'ők meg, amelyeknek az » cél
juk. hogy* alkohol egyezm ény léi csrl jón a Izét 
ti Ham közölt. Az egyez tvteny épp ug:., mint. az 
aagol-amc-ikíii- .•tikoiiolrgvaztiié-^, hív tíva. 
lenne megkönnyíteni n/. niuorik.'ti alkoholt i la - 
iont kérésziül viteléi és elismerné az amerikai 
kormánynak azt a jogát, hogy idegen lobogót 
n'all vitorlázó ka iákat is átkutasson a fenge- 
ren. Miután mindkét fél megegyezett a főbb
w . t ] • i : v«'l !ri*.'AW-*'j. . <>-- * ■ * l f  > ,
legközelebbi napokban aláírják.

— t j Tar/.mi-filni: „A dzsueicei fsa í. Fösze- 
repbi: Elütő Lincoln, a »Hág legerősebb embere 
fiz Urániában 5, y*8 és ifi órakor.

-- ÁTKON angol fogkrém rno is olcsó.
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magnesgyujtók, dynatnók, ön i mii tők, jjaj 

porlasztók és benzinszivóii, LjE
tachométerek és kluxo- 9&t

nők számára ■

F r te íim sa n  r í  P !
VI, Dessev, Ü’y-utca 29, Telefon: 8il-8tí j i
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EsoSdos íareinÉtísreS
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rtrtyngn két luitetbep. XÍouroni'elbt tő
osztály teljes

...-I ívnit‘i.nei'. iiis^rnntiniu'ielc Zsoldos Ion 
tnluKciuúl Uudupust, Dohány-ulon 8)
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(A  Reggel tudósitójától.) Az a titkos, lap
pangó elégedetlen ség, amely hónapok óta fii - 
tötíe a A'emzeli Kaszinó tagjainak nagy részét 
a fönnálló Csekonics-ro7^\m ellen, az elmúlt hé
ten nyíltan és hangosan robbant ki a közgyű
lésen, amely kétharm ad többséggel m egbuk
tatta  a regi igazgatóságot, élén Csrkonirs Iván  
gróffal, akivel együtt. Széchenyi Emit gróf 
és Radisics István  is távozlak. Ilyen zajos, iz
galmas közgyűlési még nem láttak a kaszinó 
kegyelmes és méltóságon urai. Az elégedetlen
ség néhány hónapra nyúlik vissza, amikor gróf 
Csokonte.fi kiadta a. Kaszinó földszintjét, bank
nak és a nevezetes szeparékból, a „libaszobák- 
ból“ kasszaterem lett. Volt is tiltakozás, de 
Csekonies rendelkezései a. hangosakat élnémi- 
tották. Muszáj volt ezt megtenni — mondotta —, 
különben nagyon föl kellett; volna emelni a 
tagdíjakat. És lám. mégis csak jö tt a tagdíjak
nak aranyparitásra  való emelése, ami rond- 
kiviil el ke seri tette a Kaszinónak számos oly 
tagját, akik anyagilag nem bírják az inflációs 
idők iramai és meg a redukált tagdíjakat is 
csak nehezen fizeifék.

hízok vonultak föl teljes számban a köz
gyűlésre, amelyen Edelsheim  G yulay Lipót

gróf is fölszólalt és a maga részéről is erős 
kritikában részesítette a fönnálló gazdáiké* 
dóst. Izzó volt a levegő, az ellenpárt erősen 
dolgozott és már a szavazás megkezdése előtt 
az augurok látták, hogy Csckonicsék megbuk
tak, bár a történelm i arisztokrácia közül az 
Apponyiok, Andrássyak, Erdődyek veink sza
vaztak. És igy uj igazgatóság kerül a kaszinó 
élére és kompromisszum árán újra belekerült 
Széchenyi Emil gróf is. A másik két uj igaz
gató Wenkhefm. Dénes gróf és Jekelfa lussy  
Zoltán. A régi vezetőséggel szimpatizáló mág
nások — főleg a nagy játékosok  — most 
sztrájkba, léptek és vagy egyáltalában nem  
látogatják a kaszinót, vagy ha fölmennek is, 
nem kártyáznak. Az úgynevezett ..nagy por
aid' most áttették székhelyüket a Park-Clubba 
és egyáltalában nem játszanak a Nemzeti 
Kaszinóban, amely igy a kártyapénztől elesve, 
alig rendelkezik bevétellel. A sztrájkkal ki 
akarják éheztetni az uj igazgatóságot, amely 
pénz nélkül nem tudván gazdálkodni, kényte
len lesz visszavonulni. Tény az, hogy körülbelül 
tiz nap óla á kaszinóban nincsen játék. Hogy 
az uj igazgatóság meddig bírja, ezt a passzív 
rezisztenciát a jövő fogja megmutatni.

— Vzrév«] t ‘Hakniinak a lakók a házbér-
megnllanite'i r,-l?n. A szanálási törvény alap
ján kiadott lakhérrenrl' let. a múlt hét végén 
vonult be a pesti partá.jók szerény otthonába. 
A háztulajdonosok ugyanis, túlkapásokra  ra- 
gadte-tek magukat és olyan úgynevezett béke
beli lakbéreket, állapi tol lak meg kalkulációs 
alap gyanánt. aw M ycknt a lakók 10X7 novem
ber eke jen nem / i ~ ' H Sok háztulajdonos az 
1917 november el-éjét követő  emelést is bele- 
számífotfa az aranyhéj-bo, noha ehhez semmi 
jogi sínesem. v”nnnn!< viszont olyan háztulaj
donosok. akik önkényesen úgy szabták meg 
az 1917 novemberében még nem is létezett 
lakás vag\ bolthelviségek bérét, mintha azok 
a jelz»di időpontban fixen megállapított arany
bért fizettek volna. A Reggel munkatársa egész 
sorát járta végig a nagyobb budapesti bér- 
kaszárnyáknak és niegá'barütntta, hogy a ház- 
tulajdonosok csaknem mindenütt igyekeztek 
fnllév-ni a rendeletben fölállított, kereteket, 
ilyen esetekben a lakóknak joguk van nyolc 
napon belijj tiltakozni és az ügy elintézés 
régeit a lakásbiróság elé kerül. A fölemelt 
bolibér olyan teher, hocy máris sokan az ü z
letük k 'árusi fásának gondola tá.val foglalkoz
nak. Riznnyos, hngv november elsején meg
ismerkedünk cgv régen feledésbe merült, foga
lommal: az üres iizlethelyiséggel.

Tl.'uliz.ifos hnisz* Pnrköozy Ilona bárónő tánrlntésefr 
rllrn tlrrCI n s:crlrrs;/ol>ö2 .i Általános érdeklődés kí
sér te hárem óv előtt fínrkony Unna hóróuö. alapítványi 
hiilcry n'*ró«z vallnlI;o7.ósáL A bárónő, mint ismerete*, 
t.inrinió7.olot n*i'et( rorenelr.k-tere í, is7ri.m niatt „fírn- 
noco" néven és példát adott, hocy mint őri arisztokrata 
e-nl/irl sárin és idős dáma, lehel k ö z té le tb e n  élni é-s 
rlo<fjr>rn>. \ (Ar*ada! ni minden o‘7tnlja !atocr;;tin a pl 
rntlnnul flne-n. *!•«-.*• it „vált és elv nópízeriivá v.áít, Gra- 
ciosá t. o máfrnáevilás: éppen uay. mint. az előkelő Linót- 
vúrne. a sziilcuísi- és pénznrisztokrárla ogyaránt. Itarkóczy 
bárónő a Katolikus Orssáfjos Szöretsé<7 albérlőié volt é.< 
mry látszik, dcétrnktiv foglalkozáánnk minősit.öttók a 
táncot, mart o reniibfiztál oojiértrhpüru kilakoltadéi ol-

(V, Erzsébet-lér)
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jnrCfft indítottak ellop* é,, őzt piJtorB.lt h  mriiuf elsőjére 
elérni. Ami magyamI annyit jelent, hotrv Rorkdr.zy báró
nőt, oki közel Sfl évig doloozoft a katolikus intézmények, 
érdekében ép akinek bátyja klerikális nteygyőzödépe midiit, 
bukott mén a kr/ttupzminiszt éri untban, megfosztották, 
egyef.lee kenyerétől. Közbe mefreyypzéesol ntry határoztak. 
ho<ry a ftraeioea április 23-isr üzemben marad ós n hneen- 
estélyt. ?<í-án. szombaton tartják mejr. amelyre különben 
Auguszta főhercegnő kiterrtér.el együtt el Ígérkezett. A 
bárónő többször iay.ta vendégül a föhercegi realádo*. sőt 
József Ferenc fobereec állandóan látogatta a szerdai 
lánco.stölyoket és exponálta magát, illetékes helyen a 
Gracioaa érdekében, hogy a bárónő meg egy kegyelem, 
énét kapjon, begy a S év előtti beruházások legalább 
részben iR(*jttériiljsac«,. Szombaton minden előkészíiletet 
megteltek a magas vendégek fogadására, amikor délben 
t órakor Barkóczv bárónő n lakáaán telefonértesitést. 
kapoi.t s főhov'-ogi nalotÁból. hogy wt*«l o teaestéig el
marná, a főhercegéi: tfttt jelennek meg. A bárónő meg
lepetve érdeklődött, hogy honnan kapták a meglepő hír
adást. amire kiderült a következő tényállás: A palotában 
fönt járt egy hölgv és a házfőnők mégbizásábó) azt jelen- 
t'-Mé. hogy a főherceg! csaj.ód ne menjen el a Gracjosa.- 
.istélyre, m ert a gvardian 4 órakor hecankja a helyiséget, 
ott. tánc többé nr-m lof-z. A bárónő erre nyomban meg
indította az ellenakciót. délután fi óráig különféle uta
kon módokon sikerült megakadályoznia a ho‘ránvi. Köz
ben többször telefonáltak a főherceg! palotából és amikor 
Auguszta főhercegnő t.ieztián látta az intrikák és az egész 
hajsza szálait, kijoloritofjbe. hogy ennek nem lírán  az 
eszköze lenni ép MlO-kor egész kíséreténél megjelent a 
Óra dósában, ahol lelkes gráciákkal fogadták. Kom érdek
telen. hogy a házban, ahol ’14 nagy* terem kong az üres
ség tő l .  ahol meg az utr-asöpíöknek is int. a szoba, éppen 
báró Barkóczv Ilona tá.noint)ézetén«k nincs létjogosult 
ságn és helye . . . (Aláírás.)

Apponyl Albert gróf Béosbe utazott- Amint értesd- 
lünk. Apponyt Albert gTof szombat, este Rérsbe utazott. 
l'tazaaa magánjellegű.

A törvénykezési IllelékeV hitelezése. Pr. Sebeők. 
pe-sö ügyvéd a budapesti ügyvédi kamara választmánya 
ele érdekes javaslatot terjeszteti, A javaslat lényege az. 
hogy a pörös és pörönkivüli headványokra ezentúl ar, 
ügyvédek nem bélyegjegyekben ragasszák a törvényke
zési illetékeket, hanem azokat fegyelm i felelősség terhe 
alatt négy edér énként, utólag, készpénzben fizessék le. 
amint az a vámoknál már eddig is vá.mhitele.k formá
jában történt. Az indítvánnyá! a budapesti ügyvédi ka
mara választmánya e napokban foglalkozik.

— A külHildi divat Budapesten. A kiiflföld 
nagyvárosaiban ragyogó szép Burherry, Cn- 
vercol és Double felöltőkéi, öltönyöket, láthat 
az idegen. Budapesten sem. lesz azonban ebben 
hiány, mert Selinur Henrik megjött külföldről 
és üzletében íRákóczi-ut 15.) már is láthatók a 
külföldi divat káprázatos cikkei.

A  v s o A m - s z i m p a d
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U t 0 ! S á előadása

Bajor, Borost, Békefffi és Pethes
fö llé  ötével

csiltti^akön, e h6 8-én premier

Májusi nagy revü



a  Récéét T 9 2 4  mSjtts Bl

Detektívek tettenértek egy kereskedőt, 
mini meglopta önmagát

— R o s e n f ö e s ’fg v i t t r a  QsBftft —

(A  Reggel tudósítójától.) A múlt kedden a 
kora délelőtti órákban a Király-utca egyik leg- 
iforgalnmeabb helyén, a 32. számú ház körül 
nagy riadalom keletkezett Ebben a házban 
van 30 esztendeje a Rosenberg és Q uitt cég 
divatárukereskedése és ennek az üzletnek a 
közelében keletkezett a csoportosulás, mert az 
egyik cégtulajdonos, Quitt Lipót riadtan 
kiáltozott segítségért:

— Bablók! Gyilkosok! Segítség!
Quitt Lipótot három jól megtermett, férfi 

fogta körül, akik előre! uszkolták s ezeknek  
kezei közül akart megszabadulni a szoronga
tott kereskedő. Nagy csoport verődött össze a 
Király-utca e forgalmas helyén és a járó
kelők akartak segítségére menni Quitt lapát
nak, de a három férfi, m indenkit elutasított. 
Igazolták magukat, hogy detektívek és ^elő
állítják a kereskedőt, Quitt Lipót családja 
persze rögtön tudomást szerzett arról, hogy a 
családfőt elhurcolták a detektívek. Nyomban 
autóba szállt a kereskedő egyik fia, Quitt 
Morcéi gyáros s a főkapitányságra hajtatott, 
hogy megtudja, mi történt az apjával. • Leg
nagyobb csodálkozására azt az értesítést 
kapta, hogy Quitt Lipótot nem álliiottáJc elő, 
nincs is ellene semm iféle följelentés. A fiatal 
Quitt erre a VI. kerületi rendőrkapitányságra 
sietett, mert azt mondták neki, hogy talán oda 
vihették az apját, mert hiszen az üzletük is a 
VI. kerületben van és a lakásuk is. A VI. ke
rületi rendőrségen is azt mondtak.

hogy Quitt lápot nincs a Mozsár-utcai
kapitányságon és semmiféle eljárás ellene 

nem folyik.
Quitt Marcel fölkereste apjának régi barátját, 
Espár Sándor bankárt és az ő társaságában 
kezdett most már kutatni atyja után. Elmen
tek a VII. lcorüloti, Hársfa-utcai rendőr
kapitányságra és nagy meglepetéssel értesül
tek arról, hogy Q uitt L ipót ott van. I t t  talál
ták régi üzlettársát, Rosenberg A dolfo t is, aki 
30 esztendeje társa Quitt Lipótnak. Rosenberg 
Adolf dr. Iluber Elemér ügyvéd kíséretében 
tartózkodott a Hársfa-utcai kapitányságon és 
azzal fogadta a fiatal Quittet: I t t  az O'pád, le 
fogják tartóztatni.

— Az isten szerelméért, mi történt! •*— kér
dezte Quitt Marcel és Espár, amire RoBenberg 
Adolf igy válaszolt:

— A z apád meglopott és én lecsutcatom. Nem 
vonom vissza a följelentést, csak abban az 
esetben, ha az apád fölhatalmazást ad neked 
arra, hogy velem egyezséget köt

Erre megkezdődött az alkudozás, a magya- 
rázgatás, szabadkozás, tiltakozás, fenyegetőzés 
'és közben a detektívek két-háromszor elővezet
tek az öreg Quitt Lipótot, akit azzal rémitget- 
tek, hogy ha még mindig nincs visszavonva a 
följelentés, akkor, m in t letartóztatottat, á tv i
szik a főkapitányságru. Espár Sándor bankár 
látta az öreg és fiatal Quitt nagy kétségbeesé
sét cs kijelentette a detektívek előtt, hogy lát
szat szerint itt az egyetlen kivezető ut: min
dent aláírni, mert fő a szabadság, azután majd 
elintézik a maga utján az egész ügyet Quitt 
Morcéi erre, mint apjának teljhatalmú megbí
zottja, aláirt egy olyan egyezségi okiratot,

amely szerint Ouitt Lipót a maga üzletré
szének túlnyomó nagy részét az üzlethelyi
séggel, a négy miilíárdot érő üzleti raktár
ral együtt átengedi Rosenberg Adolfnak és

Mver carnanbís, torponllndiis, n Mltoliell-
nól ifi jobb miufjsöiíijon kónziilíi kiváló tisz
tító és konzerváló hatásúéi bíró cipókróm
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azonkívül fizet még 10 millió korona ügy
védi költséget is.

De mire ezt az egyezségi okmányt aláírták, 
a detektívek  m ár tovább szállították az öreg 
Quittet, bevitték a főkapitányság központi 
ügyeletére. Amikor az egyezségi okirattal ide- 
érkeztek, benyújtották a följelentést visszavonó 
kérvényt, de ennek itt már semm i foganatja  
sem volt. Dr. R ezsny  rendőrfőtanácsos, mint a 
központi ügyelet vezetője, kijelentette, hogy a 
följelentés hivatalból, üldözendő bűncselek
ményre, lopásra vonatkozik, a följelentés v i s 
szavonása nem elegendő az eljárás megszünte
tésére és mert a VII. kerületi kapitányságon 
dr. Koos Géza rendőrfőtanácsos és dr. K iss Á r
kád rendőrkapitány elrendelték Quitt Lipót 
előzetes letartóztatását, a fogság megszüntetése 
csak a nyomozás későbbi stádiumában . követ
kezhet be. Quitt Marcelck nem nyugodtak bele 
ebbe az intézkedésbe, fölkeresték dr. Katona  
Rezső rendőrfőtanácsost, a bűnügyi osztály ve
zetőjét,

aki a tényállás megismerése irtán nyom
ban intézkedett, hogy Quitt Lipótot rögtön 

helyezzék szabadlábra.
Ennek az intézkedésnek természetesen azonnal 
megvolt a foganatja és Quitt Lipótot, aki az 
elszenvedett idegizgalmak folytán beteg lőtt, 
hazaszállították a lakására.

Szabadulása után Quitt Lipót igy beszelte 
el a történteket: Rosenberg Adolffal 30 esz
tendő óta vagyok társas viszonyban, de újab
ban szerettük volna a társasági szerződésün
ket megszüntetni. A gyakorlati lebonyolítás 
körül ’azonban annyi differencia merült föl, 
h o g y  ezt áthidalni nem lehetett. Nemrégiben 
följelentést tettem ismeretien tettesek ellen, 
mert azt tapasztaltam, hogy az árurakláram at 
szem érmetlenül lopkodják. Az eljárás során 
házkutatást tartottak több alkalmazottunknál, 
do eredménytelenül. Ezek az alkalmazottak 
azután össze oskedtük a társammal és am i 
szerveziktedtek, hogy engem tonik retesznek. A 
múlt kedden reggel odamentem a pénztárhoz 
és kivé ltom 100.000 koronát. A szerződésem 
ugyanis úgy szól, hogy ón is, meg Rosenberg 
is teljhatalmukig kezeljük az üzleti pénztárt 
és csak a hó végén számolunk össze. Amilcor 
ezt a 100.000 koronát kivettem ,

hirtelen elő ugrott az üzletemben elrejtőzött 
három detektív, körülfogtak azzal, hogy 
most tettenértek, amint én 100.000 koronát 
loptam és elhurcoltak a VII. kerületi ka

pitányságra.
I tt órákon keresztül rémi tgettek, Bosenberg 
meg az ügyvédje azt mondták, hogy a sorsom 
az ö 'kezükben van és ha a fiam révén ki nem 
egyezkedem velük és nem adom nekik a va
gyonomat, akkor a börtönben maradok. Ren
geteg lelki izgalom, lépelődés és kétségbeesés 
után a Ugattam Espár barátom tanácsára, a 
fiam is ösztökélt az egyezkedésre és igy kelet
kezett az az Írás, hogy mindenem a Roscn-
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nagy választékban kspfistÉ
ügy szóbeli, mint Írásbeli fólvllú- 
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berg Adolfé, CsaJk egy kin részét kapom az
üzle Uh el yi ségn ok és elenyésző csekély hányadát 
az üzleti raktárnak.

Quitt Lipót szabadulása irtán bűnvádi föl
jelentést te tt Rosenberg A d o lf és kinyomozandó 
tettestársai és bűnsegédei ellen. A főkapitány
ságon dr. Vogel József rendőrkapitánynak 
osztották ki az ügyet. Quitt Lipót följelenté
sében arra is kéri a rendőrhatóságot, hogy, te
gyék nyomozás tárgyává,

mi címen avatkozott bele ebbe a* ügybe a 
VII. kerületi rendőrkapitányság.

Rosenberg Adolf nagyon jól tudja, hogy az 
üzletünk Király-utca 32. szám alatt, tehát a 
VI. kerületben van  és csodálatos, hogy azt a 
följelentést, amit ismeretlen tettes ellen adott 
he, úgy tüntette föl,

mintha az üzlet Király-utca 31. szám alatt, 
tehát a VII. kerületben lenne.

Rosenberg följelentését 28-án iktatták a 
Hársfa-utcában és úgy könyvelték el, hogy az 
a közigazgatási osztályhoz tartozik, mert egy 
fönnálló rendelet értelmében bűnügyi eljárá
sokat csak n főkapitányság bűnügyi osztálya 
végezhet. Másnap reggel, anélkül, hogy akár
milyen idézést vagy elővezetés! parancsot bo
csátottak volna ki, detektívek jelentek meg az 
üzletben és elhurcolták, noha a. följelentés nem 
is ellene, hanem állítólagos ismeretlen tettes 
ellen szól. Dr. Vogel József rendőrkapitány 
ma, hétfőn délelőttre idézte maga elé Rosen- 
berg Adolfot és kihallgatása után történik 
intézkedés arra, hogy Q uitt L ipótot rendőri 
asszisztenciával visszahelyezzék az üzletébe. 
Eddig ugyanja az volt a helyzet, hogy amikor 
Quitt Lipót bo akart menni a boltjába, útját 
álltak, nem engedték be, azzal, hogy az üzlet cf 
m egkötött egyezség fo ly tán  m ár neon az övé.

Tömegesen mondottak föl 
m ip s  elsején 

a magántisztviselőknek
(A Reggel tudósítójától.) A gazdasági életre 

nehezülő s egyre szélesebb rétegeket hatat, 
mába kerítő válság, amely a tőzsde tönkretéte
lével indult el nz ország legnagyobb ipari és 
pénzintézeti vállalatait szomorú elhatározásra 
kényszeri tette: m ájus elsején tömeges fölmon* 
dás történt, am elyek elsősorban a magántiszt* 
viselőket, tehát a leggyöngébb exisztenciákat 
sújtják. Számszerű adatok eddig még nem 
állnak a különféle érdekképviseletek rendclke-. 
zésére s igy mi sem állapíthatjuk meg, hány 
ezer tisztviselő vá lt állástalanná. Do már most 
megállapítható, hogy

a nagy- éa középbankok szem€!yzetülöi*&;
18—28 százalékát elbocsátották.

A 'fölmondólevelet elsőknek azok krtpáffiK 
meg, akiket az utolsó években alkalmaztak: a 
a pénzintézeteknél, amelyek a tőzsdeüzlet föl
lendülése miatt kénytelonok voltak személy
zeti létszámukat jelentékenyen fölemelni. Ezek 
túlnyomórészt fiatal emberek, ukiknek még 
módjukban ven pályát választani, ha ugyan 
az ipari és kereskedelmi pangás ezt lehetővé 
feszi számukra. Sokan esíek a < létszámcsök
kentés áldozatául azok közül, akiket a kurzus 
távolit ott el a főváros szolgálatából s akik  át- 
vncnelilcg a bankoknál talállak menedéket. 
Ezek viszont idősebb, családos emberek, akik
nek rövid időn belül aligha nyílik alkalmuk 
elhelyezkedésre. A bankoknál fölmondottak 
hatalmas számút

az iparí és kereskedelmi vállalatoknál tör
tént elbocsátások

növelik. A részvénytársaságok, alig néhány 
szerencsés kivétellel, rossz üzletm enetről pa
naszkodnak és a lisztviselői, valamint a keres
kedelmi uiknlmnznt.fi létszám apasztását az fiz
iét teljes fennakadásával okadatojják. Ma Bu
dapesten egész sor részvénytársaság van, 
amelynek

a májusi bolt- és irodabérek előteremtése
a legnagyobb gondot okozza.
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K Ö Z G A Z D A S Á G
A míg a bácsi krach 

biot enyhQI,
a pásti tőzsde sem javulhat
Izgaimas tőzsdei választásra van kilátás

Budapest, május 4-én.
(A Begyei munkatársától.) Az elmúlt, bét 

tőzfldé;i<\ lényegileg ugyanabban a marazmus- 
ban Bzonvodett tovább, mint az elmúlt hetek
ben. A nagyközönség, épp úgy, mint a tőzsde 
közönségei egyformán osüggedtegen nézte azt 
,a lassú, ás folytonos árlemorzsolódást, amely 
hetek óta pusztítja é.rtékpapiraink ám ivóját. 
Az okok. amelyek a ma már szinte kétségbe
ejtő baisst. eredményezték, ma is ugyanazok, 
mint voltak. A

bécsi tőzsde helyzete súlyosan nyomja 
piacunkat továbbra is

ás a köl oson ügy végleges elintézése is bizony
talan helyzetet teremt. Az általános tájékozat
lanság az oka mindeneknek s amíg bizonyos 
tisztult helyzet elő nem áll. nem lehet remélni 
javulást. A hirtelen és rohamos javulás kü
lönben is hátrányos lenne a tőzsdére, mert a 
helyzet alapos ismerői azt mondják, hogy a 
tőzsde-technika szempontjából nincs veszedel
mesebb, mint. ha valamely hirtelen átmenettel 
azt az eg.vev.sulgt zavarják útra. amelynek 
minden föl feléhala dánt mag kell. előznie.
Ilyen átmenőihez bizonyos idő, a tőzsde
technika alapos ismerői szerint,

legalább 3 -4  hétre
van szűk ség. A másik alapvető ok, amely a 
mai helyzetet előidézte, vagy jobban mondva 
perpetuálía, a sajtó hiánya voit. Hetek óta 
.sajté nélkül, a legvadabb híreknek és híresz
teléseknek voltnak fültanui. Ezek a hírek a 
legnagyobb mértékben alkalmasak voltuk a 
különben is bizonytalan helyzet elposványosi- 
tására. Most. hogy végre a sajté fölveheti a 
maga munkáját, nyilván megszűnik az a fele
lőtlenség, amellyel, a kontremin szabadon r,pe
rált. s igv egyik bizonytalansági tényező ki
esik a tőzsdét befolyásoló tényezők sorából. A 
többi javarészt gazdasági tényező, amelyek
nek megszűntével, értjük rajta a bécsi tőzsde 
mai helyzetét, föltétlenül be kell állania javu
lásnak is.

*
A tőzsde közönségét egyébként holnaptól 

fogva már nőin is az üzlet, hanem, a mind 
nagyobb hullámokat verő törzsde.r olaszt ások. 
foglalják le. A választás a jövő héten lesz. 
Eddig úgy látszott, hogy e kérdésben teljes 
nyugalom és megértés lesz s kilátás v<»lr rá, 
hogy az idei választás minden harc és küzde
lem nélkül fog lefolyni. Az eddigi hivatalos 
kandidárió iránya az volt, hogy az összes ér
dekelt rétegek, tehát a bankárok, az ügynökök 
és egyéb kategóriák képviseletei a megfelelő 
arányban jutnak a tanácsba.. Az idolsó órában 
ez az álláspont megváltozott s most olyan kan- 
didáUíssal állanak szemben a tőzsdetag!.I:, hogy 
az ügynökök nem jutnak újabb képviselethez 
a. tanácsban. Ez természetesen fölborította az 
eddigi nyugalmi helyzetet s ma délután már 
izgatott hangulatot tapasztaltunk a tőzsdeklub 
ügynök tagjai közt. A tőzsdeklub egyébként 
ma délután 15 órakor általános értekezletet taré 
a választások ügyében. A kub elvi álláspontról 
nézi a választásokat, semmiféle jelölésbe nem 
megy bele ás személyi kérdésekkel nem fog 
lalkozik. A gyűlés csak megakarja jelölni 
azokat az elvi szempontokat, amelyek a jövő 
nagy föladatai érdekében a tőzsdetanácsot ve
zetni hivatottak. Az ülésen a tőzsde vezetősége 
és a tőzsdetanács tagjai is megjelennek.

x Ai osztrák permits-yinIn 1*7.1 »rlnm tijnbb Intervenciót 
terve* e !ó*Mlén. Pécsből telefonálja .4 fit-f/uni I mlósitójii: 
A bácsi tőzsdén az intervenciós vásiirlftMiUnt intezö hi- 
znttsáK tevckenyscKc e.dditf nem járt n kivánt. sikerrel. 
A* árfolyamok rövid omolkxlés illán isntót a hót hét 
elétti nivójukrn siilyedtek. F.zért szó van arról, hogy nv. 
osztrák péiiziigyminiHZ.terimn n/. intervenció* hizotisájj 
mitki'nlósót mevs/itnlesse ós azokat az összeireket, ame . 
lyeknt n kormimy a trtv.sdn nlátámasz!ásara szánt, dtrekf 
a bóeni tózsöokamara rendelkez,cséré bocsássa és tnajíát 
a töiwdokamarát biz.vsn nic(z az. intervenciós vásárlások
elvégzésével.

Mó(( olcsóbb munkabérről kósíiilt,

BüStK EJIK Y  ÉS (FREGOS.,1
í ü n C i l t m A k  elismerten kitflnrt legdivatosabb szaháa 

/ J l u n ® ^  Mii. úgyszintén
angol gyapjuszövotból méltányos áron 
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y  A Kt?revk̂ de?m? Bank Londonban angol 
tőkecsoport bevonásával Salgó holdingot léte- 
siteif. A Kereskedelmi Bank. amint ismeretes, 
már hosszabb idő óta igyekszik .saját, intézeti 
részvényéből és az érdekkörébe tartozó na
gyobb iparvállalatok, mint az Izzó, Solgó, 
Budapesti (iöz részvényeiből nagyobb pakettot 
a külföldön, elsősorban Svájcban és Angliá
ban elhelyezni. Ezek a tárgyalások mindeddig 
nem vezetlek eredményre. IVeisz Fillöp és 
( havin Ferón'- svájci tárgyalásaí alkalmával 
azt a választ kapták, hogy mindaddig, amíg a 
magyar részvénytársaságok nem fizetnek meg
felelő osztalékot, nem lehet a részvényeket a 
világpiacokon elhelyezni. A Kereskedelmi 
Bank mo.sl újból megkísérelte, hogy a világ
piacon részvényeket helyezeti el ós Londonba, 
küldte ,farobi Olivért, a bank vezérlitkáxát., 
aki esztendőkön kérésziül képviselte a Keres
kedői mi Mankót Newyorkban, Londonban ók 
így értékes összeköttetésekkel rendelkezik 
angol pénzügyi körökkel is. A Bégnél értesü
lése szerint .íacobi tárgyalásai eredményre 
verettek és sikerült Londonban egy Salgó 
holdingot létesítenie.

X Deshá.n Aehil lesz a Pénzintézeti Központ 
uj vezérigazgatója. Schober Bélát, a Pénzintézeti 
Központ vezérigazgatóját, amint ismeretes, a 
Magyar Xcnneti Bank vezérigazgatójának ne
vezték ki. Schober Béla esztendőkön keresztül 
vezette a Pénzintézeti Központot., helyére most 
Deabán Aebil miniszteri tanácsost, a P. K. 
ügyvezető igazgatóját nevezik ki. Bestián Aehil 
bosszú ideig a Posta ta ka ró k pénzt árnál volt. 
vezető ódáiban. onnan került a P. K.-hoz. almi 
a elearinghiválni vezetője volt. Xagy sikerrel 
intézte az utódállamokkal a függő pénzügyi 
kérdések elintézésére irányúiéi tárgyalásokat. 
Deshán Aehil jelenleg .Jugoszláviával foly
tatja a etearinglárgyalásokat Belgrádiban és 
onnét visszatér a fővárosba, átveszi a pénz
intézeti Központ vezetését.

•' RtlenOd x Hitelbank és Kereskedelmi Park közHtt 
n Tébe-kvóto minit. \ HHelhar.lt ő* a Krrp*kp.rleinn Rönk 
harca a hegcmónláórt Kyakran oko* komoly fosz-öltsétret. 
a két. bank kijxött,. Legutóbb a tőzsdei intervenció és a 
rós> vénycá!!, i " l"'.7álHt.,'ta iisrvóhen folytatr.il tó or. ’á- 
soknál éle*»wi<>tt, ki nagyon a hrlvret. Mőst ulabban a
T élié  k e i tn  ín e q fó lla eH ó ííin ó l tó m a d te k  sn lv o s  H lo n t r t - k  n.
Két pcn»intó/.et vexetősóge koron f sak beásná békéltető
• éfiryattisok nt/m e.nybiilt .innyírfl n helyset, hogv a 
Ifitelhan’-. illctőinR a Kereskedelmi fienk bsilatulónak 
mutatkozott r. - V. l’ii^jjyalnsokra.

X Még e hálja a ha n átszervezik » pénzügyi 
adminisztrációt. \z cimull héten a itónzügymi- 
niszf cmimban Szabóky Alajos és Varga f-nre 
államtitkár, K crn(rrr Kálmán dr. é> Mcrfort. 
Viktor helyettes államtitkárok bevonásával — 
A Heggel értesülése szerint beható tanács
kozásokat folytattak a pénzügyi adminisztráció  
átszervezéséről és tanácskozásaik eredményé 
ről házáét kézi" e után jelentéit tettek Korányi 
Frigyes báró pénzügyminiszternek. A terv sze
rint mindazok az állatni köztartozások, ame
lyek eddig az állampénztárakhoz. illetve az 
adóhivatalokhoz folytak he. a Jegybank miikö- 
dérének megkezdése na piál ól a Magyar Xe.m- 
-i ll Iáinkhoz fizetendők he. A pénzügyminisz
térium meg nem döntött abban a kérdésben, 
hogy az adóalanyok tartozásaikat teljesen az 
állampénztáruk kikapcsolásával fizessék he, 
avagy a kerületi adóhivatalok pénzkezelő sze
repét továbbra is föntarisák és csupán a köz 
ponli állampénvt;'f .-züuteteé meg az állami 
pénzek föhétd ü Ezzel kapcsolatban fölmerült 
a pénzügymi ni>zlr fiúmban az. a terv. hogy az 
adófizetést posta takarékpénztári csekklap ön tel- 
jesitané mindenki, közvetlenül a Magva r Nem- 
zti Bankhoz. .\iég ebben a hónapban előrelát 
hatóan sor kerül a pénzügyi korinán:/,ni ái- 
szervezé-ézo olyaténk'vpen, mint azt n fölhatijl- 
mazási javaslat előírja. Az ál1 ampen?tárakat, 
mint legalsóbb foka pénzügyi ha! óságokat, kű- 
Hm hatáskörrel ruházza föl a pénzügym iniszter 
és ezzel együtt teépüik az adóhivatali rendszent, 
A pé n z ii gy I gfizga tóaá gok u n k. miüt ma sód fokú 
pénzügyi hnióstigoknak' munkakörét számos 
oi\an ágíiziititl kibővitik. amelyek jeleitleg a 
pénziigj mini /lei inni hatáskörébe tartoztak. 
lírler.iilt síink szerint a pénzügy' gu z gat óságok 
már jun>ur Piai fogra nagy mértékben teher- 
m entesiiik a pén:üyyminiszleriuivoi.

IV, Városhoz uicn Jo. szám. Telefon 00

Ő r I S s i  s s k s s l  a r a t o t t  

a Taréskörütl Ssinpad

uj májusi műsora
A,C «M tJÍÍIK IV gC j

X Chorin Ferenc és Matlekovita Sándor -ti 
uj magyar vámtarifáról. Mécsből jelentik 
í Heggel-nek: A „.Neue Fr**ie Presse" vasár

napi számában Mutlekovits Sándor az ma
gyar vámtarifáról ir iKKsszabb cikkei, Chorin. 
Ferenc pedig arról a viszonyról tőinélkedik, 
mely Ausztria és Magyarország között fog az 
uj vámtarifa étel belépése után kialakulni 
Matlc'kovite szccint az n.i vámlurifn _ elsősor
ban a magyar ipar fejlesztését te ríja szem 
előtt és éppen lényegesen meg ja vitették a lég 
fontosabb nyersanyagok és félgyártmányok 
vámtételeit. Va,nnak olyan cikkek is, aim'lyej; 
teljéin vámmentesek. Az uj vámtarifa e !ső- 
sorba/n a magyar textilipart veszi védelmébe. 
Erős Vikié lemben részesül a bőripar is. A vas
ipari termékek vámtétele a régi s/.i tivouajon 
marad. A ve gyopárban- sok kisegítő cikkre 
igen magas vámtételeket szabtak ki. Ami az 
agrárvámokat illt'ii. a gabona és hüvelyes tér 
ményrk vámtétele körülbelül a régi maradt. 
Általán osságban az n hel>zel, hog> az uj vám
tarifa az eddigi vámokat h á mmszo fosukra
emeli. Chorin Ferenc szerint az uj vámtarifa 
megadja a lehetőséget arra. hogy Ausztria és 
Magyarország a barátságos viszonyt szerződé
ses manón meg erősítsék. Ausztria és Magyar- 
ország tudatában lehetnek annak, hogy ha nin
csenek is egymáshoz láncolva, mint a múltban.
érzelmeik ós érdekeik mégis gyakran talál
kozhatnak egymással. Reméli, hogy a tárgya 
1 ás okon. amelyek az uj vámtarifa alapján a 
szomszédálla.mokkal megindulnak, a kölcsönös 
megértés szelleme fog érvényesülni.

y A Pón7,lntÓ7Ptt Központ Irnnyltjn s .'rfntrvnr Nctnr.c*! 
Unnk rPR*vónyjciry7.ÓKl akcióját. A Vitf/inir QZem-rti 
Rönk rómvén^'dnc.k jegyze-so már napok óv;; tart. A rós*- 
xónyjefryzóst n pón/.iÍK.v mi n is7.tor'm m meprbtzásnból hol 
földön n. /Vti vi.rtlrrrly Köz finnt rósarónr, ilh-MSIog tőz.sdei 
osztálya lnti*ri. nmelynok Tpxntfíjrül n;ír lióttc! sen
dór K<i1mrinf, * Oiimi pryár volt vov.orisíff/.Kntó rt,, neveit 
tők ki.

V illa n y v ilá g ítá s  • T áv írd a , ic ie fo n  
Gjfnrswonat* mecfétSti
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u f o n n ^ R t  éjpSSüSs
Strandfürdőn: Napon fa z e n e .  cukrászda, 
buffet, úri és női fodrászat, manikűr, más 
snge. fényképészet, tornászat, nyugágyak, 
függóágyak, hinták. K a b i n h é i: l e t c k- 

Kegnyilik iuitlus hő 1-én,

Scherz-penz iő
kibövitve. Szobahérlet. étterem, ká.v«'‘- 
ház. bar, különtermek. Étkezés á la carte 
vagy tahié d hotel. Házon kivid is. ffe-'r-jtti 
üissttri étkezés m ár most SetitSlieto. 
Nagy adag 9 0 .0 0 0  korona, kis adag

7 0 .0 0 0  korona.
Előjegyzéseket el foga d: 

Strandfürdő-Vállalat. Balatonhoglár.

A*
♦♦♦♦*
4-♦4-4»v♦
<
>
4♦-V♦
•*-♦

l  Budapest VI, Teréz-körut 6, II. em. 12 ->
? *

H ú své ti
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•oeca&ío i
Mélyen leszállított áraki

3T T
ti ikjfréi*

m ú zeu m - k o s ú t SS.C A MÖzeUMMA*. 5ZEMQEN )
Telefon: .Tózsnf U2 02

PoSoska- és mciSyiríás
teljes garnueiávfil

FiseherVacuutn r*. fertStlenitS ssztályvi
Vít, Dob-utca 90. utóra. Telefon ,T. 10—72 ,-s .1. fin— «8.
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a R e c c e l 1924 május 5.

Papp Elek, az Állami Jegyintézet elnöke 
nyilatkozik az állam újabb födözetlen jegy
kibocsátásáról és a Magyar Nemzeti Bank

meg alakú lásáról
(A Reggel tudósítójától.) A Magyar Nemzeti B áni 

részvényeinek jegyzése szerdán, május 7-én lesárui és a 
pénzügyi kormányzat máris megtesz minden előkészillatot 
a Jegybank fölállításával kapcsolatosan. A Reggel mun
katársa vasárnap délben fölkereste Papp Elehet, az Air 
la ml Jegyintézet elnökét, aki a LU^Wációs munkálatok
ról. a Magyar Nemzeti Bánj: megalakulásáról és a* ezzel 
összefüggő nagyfontosságn pénzügyi kérdésekről a kő
vetkező nyilatkozatot tette:

— Körülbelül e hó 10-ére válik ismeretessé
a Magyar Nemzeti Bank részvényjegyzésének 
eredménye a fővárosban és még1 egy-két napig 
tart, ami.?r a  vidékről is befutnak az erre vo
natkozó összes jelentések.

Minden reményünk mes van arra, hogy a 
jegyzés a legjobb eredménnyel zárni.

— Az Állami Jegyintézet már teljesen fölké- 
szülten várja a Dapot, amelyen meg kell 
szűnnie. Likvidációs munkánk voltak épen 
nincs is, mert mindent en bloc átadunk a Nem
zeti Banknak. így váltótáreáuk és lombard- 
kölesönköveteléseink teljes egészükben ment
nek á t a Jegybank aktívumába. Úgy váltó  tár
cánknak, m in t lom bardhiteleink összegének 
pontos megállapítása folyam atban van.

— A Jegybank alakuló közgyűlésére vonat
kozó hirdetmény előreláthatóan e hó 12-lke 
táján megjelenik a  hivatalos lapban, úgy hogy 
az alakuló közgyűlést — amint azt A  Reggel 
megírta — m ájus 20-adika körül meg fogják  
tartani. A közgyűlés nyomban megválasztja a 
bank főtanácsát, amelynek elnökét tudvalévőén

a kormányzó nevezi ki. A főtanáos azután 
tarthatja csak első ülését, amelyen m egvá
lasztja a két alelnoköt és a bank vezérigaz
gatóját.

— A Jegybank működésének kezdeti időpont
já t a pénzügyminiszter külön rendeletben fogja 
megállapítani és ezen a napon szűnik meg az 
Állami Jegyintézet. Nem bizonyos, hogy a 
Jegyintézet tisztviselői közül valamennyien 
átmennek a Nemzeti Bank státusába, erről 
szintén az első fötanácsi ülés fog dönteni.

— A legjelentősebb tétel, amelyet a Jegyinté
zet az uj jegybank átad, természetszerűen 
az állam tartozásainak összege. Ennek az ősz- 
szegnek a pontos megállapitása eddig még nem 
volt lehetséges, mert

az állam még ma is hetenként 30 müliárdot
vesz föl a Jegyintézettől, régebbi tartozá

sainak fizetése céljábóL
A korona érték fölhigitása pedig elsősorban 

az állam födözetlen jegykibocsátásának követ
kezménye és

ez okozhatta a korona legutóbbi árbanyát
lósát is.

— A korona stabilizálása azonban a  Nemzeti 
Bank létesítésével föltétlenül megtörténik s 
ezen a napon m egszűnik a takarékkorona is. 
Hogy m ilyen ár szinten történik a Icorona star 
bilizölása, azt m a még nem lehet tudni, azon
ban valószínű, hogy a jelenlegi árfolyam nál 
magasabban.

A u g u s z t u s r a  fö ls z á m o l 
a  k ö z é le lm e z é s i m in is z té r iu m

Junius 30-án megszűnik a Közélelmezési Tanács is. — A kivitel 
után a behozatal fokozatos fölszabadítása következik

f 4  Reggel tudósítójdtéL) A szanálási törvéuy tudva
lévőén kimondja, hogy a közéleünezósi minisztérium Jú
nius 80-án megszűnik. Ezzel kapcsolatban aa a hl-r terjedt 
el, hogy a kormány junius 50-tól kezdődően a Közélelme
zési Tanácsra óhajtja átruházni a megszűnt miniszterimé 
hatáskörét. A Reggel munkatáras ebbon az ügyben 

lelnietOkcscbb helyen
érdeklődött és a  kővetkező fölvilágosUást kapta:

— A közélelmezési minisztérium megszün
tetésével kapcsolatban elterjedt fantasztikus 
és teljesen alaptalan hírek közé tartozik az 
is, hogy janins ÜO-tól kezdődően a Közélelme
zési Tanács venné át a minisztérium hatás
körét. Erre már csak azért sem kerülhet sor, 
mert hiszen

a  K özéle lm ezési T an ács ju n iu s  30-án a
közélelmezési minisztériummal együtt meg

szűnik.
A mimsztoriumnök junius 30-ig nincs más föl
adata, mint a folyam atban levő ügyek lik v i
dálása. IJjabb problémák fölvetése és irteg-

oldása természetesen mát nem foglalkoztat
hatja a halálra ítélt minisztériumot 

A közélelmezési minisztériumnak tulajdon- 
képeni fölszámolása, véleményem szerint 
együk ót hónapot vesz majd igénybe és 
július vagy legkésőbb augusztus végére 

teljesen befejeződik.
Maga a fölszámolás lényegében jelentéktelen
adminisztratív munka, néhány malom Őrlési 
adójának behajtásáról van szó, úgy hogy ez a 
föladat néhány kirendelt tisztviselővel köny- 
nyen meg lesz oldható. Ujahb problémák a 
közélelmez.és terén már csak azért sem merül
hetnek föl, mert hiszen 

a kiviteli forgalom tulajdonképen máris 
teljesen szabad,

— osak a legutóbb szüntettük meg a lisztkivi- 
teli illetéket —> úgy hogy ezekután most már 
csak a behozatali forgatom fokozatos fölszaba
dításáról kell gondoskodni, ami végeredmény
ben az ipari és kereskedelmi forgalom „béke- 
bcli“ szabadságának helyreállításával fog 
járni.

Az őrszem
uj Corvin-film 6 föl vonásban

A koko&t
francia regény 5 fölvonásban

MozgőkéP" Otthonban
4, 6, 8 és 10 órakor

Kitűnő forgalmú üzlethelyiség 
a Bükk Szilárd-utcában átadó
Ü rtokoehotő: S zende in g a tla n iro d a . R táh ly -n to a  5. az.

Telefon: Józsof M-45

újdonságok fehérneműekben
Székely Jenőnél, Kammormayer Károly-u. 2. (Szervita-térnél)

JugGSzSávüSban  
betiltották a magyar 

szervezetek működését
Béig rád, május 4.

(A  Reggel tudósítójától.) A belügyminiszter 
előterjesztésére elhatározták, hogy Jugoszlá- 
viábem beszüntetik m indazokat a magyar po
litika i szervezeteket, am elyek túllépték hatás
körüket és vrredentista propagandát űzlek. 
Betiltották a magyar pártoknak azt a kon
gresszusát, amelyet május 3-ára Nagybecske- 
rekre hívtak Össze.

Szakadás a Macdonaid-koraány 
és a szabadelvű párt között

London, május 4.
(A  Reggel tudósítójától.) Beavatott politikai, 

körökben valószínűnek tartják, hogy a kor
m ány és a szabadelvű párt között a szakadds 
minél előbb bekövetkezik. A szabadelvűek 
lapja szerint a korm ány a szakadás mellett 
foglalt állást. Figyelemre méltó, hogy a sza
badelvű párton belül is heves harcok dúlnak. 
Lloyd George ódat örekezik, hogy Asquitll 
volt m iniszterelnököt a párt vezért polcáról 
leszorítsa.

már 2,50!).ft09 koronától kezdve. Perzsa össze
kötő már 850.000 koronától

SCHILLINGER BÉLA
VI, Terőz^ főrut 15. A la p ítv a  1637

Iparművészeti műhely céljára,

keresek üzlethelyiséget
Lehet fólcmeletes is a IV. V, VL kerületben. Esetleg  
albérletbe. Ajánlatok József 81—42 intézendők.

A XI!. magyar királyi

uj já ték terv e  általános fölíünést kelt 
az egész országban, nemcsak azért, mert 
a nyeremények számát 24.0ÜÜ-re emelték, 
hanem mert a nyeremények összege való
ban szenzációs: szerencsés esetben

azaz egymIMIérd korona is nyerhető:
Ü09 millió jutalom és 400 millió főnyere
mény, azután 200 millió, J0Ö miliő, 50, 40, 
30, 25, 20, 15, 10, 8. 0, 5, 4, 3, 2, 1 millió 
6tb. nyereményeket sorsolnak ki,

B suonen  8.179 mOlid koronát
Tehát biztos, hogy akinek eddig volt 

sorsjegye, most még inkább részt fog venni 
az uj osztálysorsjátékhuu, de akkor sies
sen sorsjegyet venni, mert dacára annak, 
hogy ezentúl több és sokkal nagyobbak a 
nyeremények, a sorsjegyek száma nem 
több, mint azelőtt volt.

Aa L •sé tá ly U sorsjegyek hivatalos árat;

Huztis m ájus 13-án és 15-én 
Sorsjegyek minden elárusítónál kaphatók

Garanciával 
eszközli, küldi Ditrichstein i.  n e  -55

J .  1 2 0 -3 8



A  B lah a ,B elváros'!  é s
nagy tavaszi handicapje

(4  Rengd munka tár sótól.) Bár a tavaszról 
még csak naptári értelemben Irha/ beszélni, a 
színházak máris igyekeznek szinr eltolni azo
kat a darabjaikat, am elyekéi a nehéz téli hö- 
napokban az orgonává rágós május számára 
tettek el, A kom oly drámái,-, szertartásos szín- 
müvek és súlyos sláger-operettek ideje lejárt, 
jöjjön a könnyű múzsa, bolté -tataival, tréfáival, 
pehelysúlyú francia zenésdarabjaival, csábit- 
suli el a közönséget a ligetit}! és a H űvösvölgy  
[am a ionos kertjeitől, — ez most a jelszó a szín
házi irodákban, ahol gond terhes fér Rak hajol
nak a. kasszarapportok fölé. Három vidám  
darabot lá ttunk ezen a héten , egyet a Blaha 
Lujza-S• inhá*.bon, a enne „Gyere be rózsám  
rí másikat a fii naissanceban, a elme „A zöld 
l i f t ,  a harm adikat pétiig a Belvárosi Színház
ban, a elme „A g y i l k o s  báesi", szerzője a ked
ves Raul .ni Béla.

A „(Igére be rózsám" francia operett, a. szó
nak csípi efínomsúgu év lel méhen, amennyiben  
a, szerT.ök az operait cselekményét merész el- 
Jiatározással, de meglehetősen indokolatlanul 
egy páiisi fehér nemű szóim ban játszatják, 
hogy alkalm ak nyíljon élő modelleken bemu
tatni a lég elragad óbb és legdiszkrétebb fehér
neműdé rabokat. biz a darab tehát — m intán a 
hölgyei-, a -pri ua.do,máktól ti show-girl-ehig 
'állun*U)un kú trku /ákoz vonnál,: öltözve — illet,ve 
vetkőzve —, k-'lségbevonha tá tim u l nyárára  
való, v ni ahogy erősen nyári a darab előadása, 
kiállítása és — bizonyos rés-Jetében « szerep- 
osztása is. M it m ondjunk a darab tartalmáról, 
amelyre előadás után nyilván maga a 
finom H urm atk Hilda sem emlékezik, aki 
végre — m ely véletlenbőlf — prím  a-
’donnaszerepet kapott a szív háztól, am elynek  
ó a legjobb színésznője. Régóta volt ilyen bájos 
jelenség, ilyen Jcitilnő — sajnos — operaszin- 
padra -predesztinált énekesnő az Unió szín-, 
padain, am elyeken pedig ugyancsak nein 
hemzsegnek a narry primadonnák. Flarmath 
Hildától a jelöltséget legalább, semmiesetre 
sem tehet elvitatni, fíá tkai Márton, a színház 
vendége — meg fogja, érteni, lo g y  a hölgy 
után említem aran-yérlékü nevét — szívvel, 
kedéllyel és humorral fű ti e d  a rideg, hideg, 
kietlen darabot, amelynek rejtő, k ívü l m ajd
nem egyenrangú és egyenértékű üdvöskéje a 
remek Ihász, aki naprúl-napra nő .%■ akinél: 
igen sok reménye van arra, hogy egészen k i- 
iiőjjc magát. V aály  Hona, akinek a szeriőz be
téttől a duhaj táncán Híg módjában van az 
egész op rettsi ála:> kitom bolni magát, különö
sen egy úgynevezett, „részeg szám"-bán eolt 
meglepő. (lyönyürii jelenség a fiús Sándor 
Gizi, akinek párisi figurája és párisi to ife ttjc l 
is alkalmazkodtak a darabhoz. Nincs m ódunk
ban elfogadni Verebest, akii, úgy lát síik , fant, 
dg miettx nevezte!: k i bnnvivausnak ebbe
a darabba. léz tévedés. .4 fiatalembernek semm i 
tehetsége, T exas/an  az ilyen színészi revolver
rel lövik k,i a szivpadról. A színpad szén, de a 
staffage: a hölgyek, ak iket nyilván s:épségük  
igazolna a színpadon, inkább valók a krum pli- 
piacra vagy a mosogafétbazin nullá, mint a 
selymes csipkés színpadi szalonba...

♦
Béla bácsi darabja a ..Gyilkos hd'-tiö. Pa látni 

ebben a városban és ennek- a városnak irodai- 
mában és m űvésze1 ében, eredeti, önálló, ősök 
es tanítványok nélkül t ahi, csókáinivaló je len
ség. Ifa Béla. bácsi, nem zulu megyei magyar 
gyerek, hanem franciának, sőt bánja a szösz, 
németnek szüle ik, úgy ma utánzói, majmolöi 
vannak az egész világon. Ezt a darabját három  
év előtt irta és rajzolta, amikor még Juhsn ij 
most irt es az orosz kaim rési Husi nem ismerlek, 
fatró pában. Ma a t kell mondanunk, hogy 
Mint a ccröfény, enne/- ,, prim itívségnek bája 
ömlik el Béla bácsi kepein és a'akjain. Mi a 
titka l'aníini Bélánakt Ez a drága lélek egy

1Eredeti a n g o l m o d e ll u tá n  h é iiB I t

ra^Uftnok
„ k i1 s u n  le a p li n I d k

RWtliiS f«rfí25i..iite6^síe4 |fiBícr»
IV, KoN*ath Lajos utón 4.

J öreg számadójuhász szemével, szivével, hol- 
j cscüségével, nyugalm ával nézi a világot. A z ő 
\ mesevilága az igazi élet karrikaturéija. Bábja- 
| ték. Utánozhatatlan. Hopcihé ország, a gróf, a 

suszter, a bárét, a haderő, a koesmáros, a ny. 
kötél táncosnő, a tanító m ind a Béla bácsi fan
táziájának pajkos figurái és amíg játszik ve
lük, nagyokat nevet a markába. Azért se Írunk 
tarlóimat, tessék elm enni a Belvárosiba és 
megnézni az egészet. A ‘színészek közül Mély 
(lerö, Bársony István, Csathó Hit la és egy 
Harkányi, nevű fiatalember felejthetetlenek. 
A  díszletekéi külön külön meg kellene 
simogatni., olyan édesek. A  ruhákat is Béla 
bácsi tervezte remekbe. Isten éltesse ezt a jó. 
Lehetséges, aranyos Pau tini Bélát, akinek, ez 
az alsó darabja a legbiztatóbb, Icyüdilöbb kez
dete egy izzig- vérig magyar író karrierjének. 
Adjon, az isten neki földet, hogy két részre 
ossza, az egyik részében bort termeljen, o m á
sikban szódavizet és így a spriccel'e ki ne fogy
jon soha. És m indnyájan el — a Gyilkos bá
csiba!

*
Végül ..A zöld lift"-röl néhány szól, amellyel 

Bárdos A rtúr színháza kedveskedett a publi
kumnál:. Szerzője, A very  Heg ívnod nevű ame
rikai ur. akinek magyar vonatkozású neveze
tessége, hogy a ,.Szerencse fiá"-t és a „Kisasz- 
szony fé r jé i t  ö fordította  angolra. A  darab 
egy stanicH helyzetkom ikum , amelyben igen 
jól érvényesülf Bérezy Ernő, néhány külső
séggel Eszirrházy Hona, aki ezzel a szereplé
sével végleg halién lett a sziniakadémiához, 
továbbá két vidéki színész, Kőim én Sári, aki 
a szegedi színház tagja volt és Búza Győző, 

i aki A  ráfiról jö tt Budapestre. A darab Német- 
| országon keresztül érkezett Am* rikából, neve

tés kisérte és nevetés fogadta, amiben érdeme 
van az érdemes fordítónak, K arin thy Frigyes
nek is.

Egyed Zoltán.

* „Thy:s.“ Az O por ah Az csütörtöki preru i érié
ről mindeneseire haragosan fosnak be.-zélui a 
tudósok és azok, akik italuknál is többet tud
nak: a német muzsika elszánt snoh.iai. llizony, 
Massemü mester zenéje nőin illusztrál moz
dulatokat és nem zenésit meg rendezői instruk
ciókat, ez a zene nem rejti mondanivalóit meg
közelíthetetlen rébuszokba, nem fullosztja a 
méloszt a zenekari „klangzu ubeF‘ özönébe 
és követeli, hogy verej lé kosén analizál
ják, csak azt kéri, hogy mégha Ugassák. 
Tiszta, pozitív latin lirizmn* ez a zene. érzések, 
hangulatok és szituációk dallamos foslese, a 
maga nemében sem mindig magasi-end'' de 
sok helyütt .'innal elragadóhh. szellemesebb es 
világosabb, a zenekarban néhol könnyelműen 
elnagyolt, néhol buja.ii ■ edoseii hangzó, szó
val egy darab francia lélek, a súlyos és titok

zatos németlel szemben üdilö ás megkönnyeb- 
bitd. Kgy világért sem akarjuk a nagy modern 
németek nagyságát érinteni, csak jól esik, 
liogv ilyen másfele enekel is hallunk s az 
opera cselekedetéi a közönség is iielveséito, 
amidőn a csütörtöki és vasárnapi két eloa<lás
nak, amely utóbbin bárom uj szerepűi m utat
kozott be. igen meleg fogadtatást rendezett. 
Kz a kei. előadás becsületére vált az Operának. 
Szépen megcsinált, színpadi képeket, élő töme
geket, jó színész munkál és elsőrendű zenei 
interpretálást, kantunk, ami ig.v együtt a jó 
(»s bo.csiiloíos s’̂ iilb<‘iznf tr.sxi. dinlf'T 
TbaVs-e az Anntnle F r a n c é  bűbájos kurtizánja 
nnk rejtelmesen kettős énjéből a szűzies es

H f t l L S Y E I M  É S  W R A I M ? !
Köztudomású tény, hogy

CSAK AZ UDVARBAN
dl  olcsó marailnKvásárUan ®,ónT*«*ám\l'"r" K,r''1
ő.'iOO drl> pnniulvásíoninnradók, niéier.'c . . .  .
210(1 ilrli óssüpvjii'. l pnuuilvászonlopedo, un ja  
( socluszéj). d u p laszé li‘8 nöMroImék, niéter,|o . 
rórflölliinysrlivot, föl tit néni keltő  á r , m éte rje  
S e lyem fényű  k itű n ő  kiolt, m étorjo  ..............
P. tn. romol.-zép kosztűm- (-* volourkelmék, színtartó 
knnn v.-isz , - zepliirok. hali.-zt.so Ionok, hororos niigino!,, 
lórillközók, delain- ős kekfnslőinnradékok, szólnia zsák 

óí. használt zsákok minden elfogadható áron

s/:im nlali kapható:! 
1J.MI1 K 
58.1QO k
3 4 .3 0 0  K 
8 9 .4 0 0  K
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megváltást, sóvárgó lelket éreztette szuggesz- 
tivebbeu, énekben pedig csupa fény és csiszolt 
kultúra volt. ÍV altér Rózsi drámaibb és dérno- 
nibb TliaVs, akinek énekében is ezek az akeen- 
tusok erősebbek. T ' i • uiié! zűr hívták ki a mű
vésznők a második felvonás után; elragadtatás
sal ünnepelték. A1 hűiméit (a regénybeli
Pnphnueiusi) Szende és Raliét énekelték, mind 
a kettőn teljes művésze*, tel, Palló lirikusabbau. 
Szende magával ragadó erővel és rajongással 
és ezen fölül drámai színpadokon sem minden
napos plasztieitássa I formálta meg a nehéz 
szerep színészi részét. Albina kis szerepében 
előkelő és f öl nm .gusztusait volt Mar se hal-kő 
Rózsi, kissé túl könnyed Havas Gyöngyi. Krös 
sege mind a két előadásnak Széni mi Itályi, 
elegáns, élő és szép hangú Xikiasza. Kálmán 
Oszkár pompásan éneklő Palemonja, Nagy 
M argit és fiádnál Erzsi bájos két Rabszolga
nője és a Urnán a mester által betanított nr- 
tisztikus ballet. amelynek rnagánszerepét A l
másai Sári, H.armath Boriska, Köszcghi és 
llrada Rezső táncolták nagy sikerrel. A zenei 
betanítás Rékai Nándor igen gondos és szép 
munkája. Vanzinger csudálatos hegedűszólója 
minden szivet megkapott. Az egésznek lelke pe
dig M árkus László, aki újból bizonyságát adta, 
akár a „Farsangi lakodalom4* alkalmából, hogy 
nincsen nála ösztönösebben tehetségesebb, szár- 
nyalóbb fantáziájú, színházzal foglalkozó ma
gyarunk. Öíd-ehetség ez a Márkus László; 
univerzális zseni. Az Operaház reneszánsza e 
szőke óriás nevéhez fog fűződni. (T-)

* S í  .,An(úiiIa“ 2ó-öd.v/.ör korül K7.iur.: o.siitörlókon. A(J- 
rliíf is ó.s azutiia í.h miudou osto J.eiuevcl Monybért szenzá
ciós sikerű vifr.lál.ókút mijük a Vigszinházlian. Vasárnap 
délután n ..Taiíuu,<-nnk lesz századik előadása.

* Az „Apukáin" tölti !>o ezen n héten is a Fővárosi Opo-
rettsziuház műsorát. Lehár uagyszerii zenéje, a mulatsá
gos cselekmény s a kiiiimi elííji lás estéi öl-ost őre njubl* si
kert Mztositanak a pompás uiilonsá^tiak. Vasárnap dél 
után a „líiironi grácia" korül színre.

* fióthné Kertész Ella, Gótli Sándor, ttózsahegyi Kál
mán, Siirkadi Aladár, Békeffi T.úszló. Sólyom .lanka. 
Radó Sándor, Fritz Ödön. Haras/.ty Miéi, Sándor Stefi, 
Sándor József az Apolló Színház raKyogó műsorának szó 
replöi.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

hogy érezte marját a sztrájk-vakáció alatt. Mit 
látott, m it hallo tt? Remélem, tele van szenzá 
dókkal?!

— Ugyan, kérem, örültem, hogy színháznak  
még a tájékára sem kellett mennem.

— Pedig, édes öregem, hallhatott volna 
egyet s mást ezalatt a két hét alatt.

— Például?
— Például, hogy egyebet ne mondjak, azt, 

hogy Bródy István hogy lett egyik napról a 
másikra főrendező a Fővárosi Opcrettszin- 
h áznál.

— Halljuk!
i — Hallja, ne halljukozzon. nincs a parla
mentben. A  dolog úgy történt, hogy m iután a 
k is  Szabolcsnak vagyon sok volt már a dolga, 
meg aztán a V ig és a Fővárosi egyidőben fog 
a közel jövőben operettet előkészíteni, az 
Egyesüli Fővárosi-Vig színitózok. egyik  igazga
tója, akit színházi v'yelven röviden csak „ültet- 
vényes"-nek neveznek, egyik napról a másikra, 
sőt egyik  óráról a m ásikra megállapodott 
Bródy vul, akinek rendezői sikerei em lékezete
sei,: még azolr elölt is, ak ik  meg tudják bocsá
tani neki. hogy igazgatóságot is vállalt né
hányszor, am ihez nyilván nem solcat értett, 
így  van a Fővárosinak most két főrendezője: 
a „nagy" Szabolcs és a „Icis" Bródy Pista.

— Úriássi!
— A  „nagy“ jelzőt egyébként YValter Rózsi

nak adományozták legújabban az Operabrliek, 
a „Thnis" után, am elynek igazi sikerét a máso
dik előadás pecsételte meg. Ilyen siker csak a 
Vigadóban volt, ahol a két Fodor Ist
ván rendezett háromszáz aranyos gyerek  
rész vételé vet mon n ni cn Dilis sport ü nn apályt, 
valóságos k is pesti gyerm ekolim piászt. Ehhez 
foffhatóan szépet a nagy olimpiász is büszkén 
■ralihatna magáénak. Most pedig el fogom  
mondani magának, h itvány gyaur, hogyan  
szerződői! át Csortos a Fő városin keresztül a 
Vighez?

— Hát a l'ighez is szerződöttt
— Még nem. l)e ez csak idő és sorrend kér

dése. Csortos, aki azóta, amióta a Vigszinház- 
tól eljött, nem tudott amolyan igazi Csórtos- 
szerephez ju tn i — tatán a Vigszinháiz levegője, 
környezete s tradíciói is h iányzottak neki — 
nem tudott az Vutónál sem megmelegedni s 
ezért ürömmel fogadta az clhidegüU V ígszín
ház közeledését, am ely a számára oly nélkülöz
hetetlen szerepkört és u j művészi tehetőségeket 
jelentette. Jól) Dániel, aki ismeri ennek a nagy
szerű tehetségnek minden árny és fényoldalát 
s nagyon jól tudja, hogy Csortos a Vignek  
mit jelentett és mit jelenthet a jövőben is, 
egyelőre niinlegy ötletszerűen (ju ikli Tóbiás 
szereim! {■miitelte meg ('sarlósnak, a „Szegéiig 
Jorwthán"-ban. amely a Fő-városi Operett- 
színház legközelebbi m üsordarabja. Csortos 
J öt csapol! s bár a Viggel még megállapodása 
nincsen, bizonyos, hogy jövőre már a Vígszín
házban is találkozik vele a publikum, ahová 
való és ahonnét eddig is nagyon hiányzott.

— Úriássi!
— A V ig egyébként szintén operettre vészül, 

mégpedig a rendes nyári operettjére. A  Vig- 
heli operett címe „Madame*', szerzője Chrisli.né. 
aki a „Fifi" világsikerének is tulajdonosa. A 
„Madame*-ot a Vigbcn Szabolcs Ernő rendezi, 
főszerepeit P illér Irén. t\ódor. Hegedűs Gyula 
— és tatán m ár R  át kai is — já tszók. Ezt m eg
előzőleg azonban még komoly darabot is m u
tatnak t>e, mégpedig a „fíunbarij"-t, ti ilde 
Oszkár darabját, am elyet tizennégy ém:c l 
czelőt játszott a Vígszínház Varsányi Irénnel, 
akinek szeropzít ezúttal Ondi Franciska fogja

játszani. A  többi szerepeket M akay Margit, 
Lukács Pál és Gyöngyössy jói szál:. A  kis Gaál 
Francinál most nincs boldogabb nő. a V íg
színház és a M argitsziget tájékán, m ert a 
párisi Peugot-gyártál kapott egy nálánál is 
kisebb, úgynevezett „fícby'*-kocsit ajándékba, 
amelybe alig fér be egyedül is, azt hajtogatja, 
hajkurássza most végig a városon. Már az 
összes rendőrök fö lirták gyorshajtásért,

— Úriássi!
— Komolyabb hir: Hevesi Sándor m egérke

zett Páriából egy szekér alja Molicr-darabbah 
az ereded rcndezőpéldányohlcal, am elyekből 
őszre MoHér-ciklust tervez. Párisban van a 
Fészek illusztris háznagya, Tolnay Ákos, v iz i
telni ment u fiához, ifj. Tolnay Ákoshoz. És 
Parisba készül Mészáros Giza, aki egy szerepet 
néz meg m a g á n a k ... Olyan szerepet, amelyet 
jövőre a Vigbcn ö fog játszani,

— Úriássi! *
— Hál maga ezeket mind nem tudja? Hát 

hol él maga, az Istenért, hát nem olvas maga 
lapokat?

— Lapokat?? Hol voltak lapok?
— Hát például „Az Ojság", a miskolci „Reg

geli Hírlap**, amelyet úgy olvaslak Pesten, 
mintha eredeti pesti újság lett v o ln a ...

— És az „Allcr". . .
— Ugyan, menjen. Menjen az A ltér képes 

családi-jába, odavaló mafla igazát). De azt csak 
tudja, hogy Beöthy Laci hogy van?

— Nem is híd lám. hogy beteg volt.
— Réteg bizony — még pedig cudarul, elő

vette egy át női: tavaszi influenza. No de. egy 
Beöthy meg nem ijed hol',ni inéi-fiúéi in fluen
zától, ma már kutyabaja , sőt már meg is nézte 
a Belvárosi és a Blahu Lujza-Szinház u j da
rabját. A Belvárosi egyébként hangos a neve
léstől a Pavlini-estcken, a Blahában pedig m in
den este valóságos rhododenron erdőt szállít
tat egy ismeretlen rajongó a Harmati) Hilda 
öltözőjébe.

— Vajh, k i lehel ő?
— Nem tudom én. Rövid reportok: Bajor Gi

zit Am erikába szándékszik k iv inn i ve.ndégsze- 
rcpclni mr. Miller, de Bajor Gizi egyelőre, nem  
szándékszik. Bár angolul vehemensen ta n u l  
ami mindenesetre gyanús! A  Rennissáncéban 
tegnap éjjel R, Szén i pát Olga táncolta el ae 
elemeket: a tüzet, a vizet, a levegőt és a
többieket. Im pekoren óla, de tahin azelőtt sem  
volt táncosnőnek ilyen szép sikere. Lakatos 
íjászló befejezte és átadta legújabb darabját a 
Vig szint) áznak. Címe még nincs.

— No és a pletyka, a pletyka??
— Van fiam, csak ne izguljon. Két művésznő,
az egyik operett, a másik drámai szakon m ű 

ködik -~, férjhez megy, még pedig m indegyik  
a másik vőlegényéhez. Vagyis a drámai az 
operettéhez és v is zo n t...

— K ik azok. az Istenért???
— Kikérdezni nem hagyom magam. Egy 

Bendegúz törheti a fejét egy kicsit. Majd, ha 
összetört a kobakja, irhát egy anzixot, akkor 
talán majd f  eh lek. Addig is őrizze magát a 
Nagy Szellem, kedves öcsém ...

• Kentekmüvek sorakoznak a Városi Színház hoti műso
rán. Kútfőn Sándor '".rzsi kamaraéueke.stiövol ég Kövn .vei
vel „llank bán", kividen Németh Máriával „Trubadúr" 
kerül színre. Szerdán érkezik őO. előadásához Lábaes Ju
cival Offenbncb klasszikus operellje, „Orphons a pokol
ban", csütörtökön n „Denevér", pénteken ..Finist", szem
búién „Pillangó kisasszony", 'vasárnap délután ..Mig
non". vasárnap este Anniin Adlor Adelina és Gábor Jó- 
■•'..effel a „Cigánybáró", következő hétfőn dr. Nnatn Mi
hállyal „Sába királynője" egészíti ki a rendkívül gazdag 
műsort.

• Mcdgyaszny Vilma minden este Lányi Viktor: Petőfi 
dalciklusát adja elő a Terézköruti Színpad nj műsorén.

A Haggeramacüaer-ürSEsösSk 
harca a Meivetia-viliáért

A  vBlla [&k5It trágyadom bokkal
zőrijí&íc eS a  kíSí!wS5á*j:ftöl

(A  Re ff gél tudósitójától.) A kilakoltatásod 
krónikájában is előkelő hely illeti metr azt a 
kilakoltatást módszert, amellyel a Haírgen- 
macher-öröküsök akármik moK>izabadulni az 
Amerikai-utón levő llelvétia-villa bérlőjétől, 
A villát Vajda Jenő  tejkereskedő bérelte ki 
Haggenmacher H enrik  halála után az örökö
söktől, akik most a legkülönösebb eszközöket 
veszik ifréuybó, hogy a villa  bérlője! lakásának 
elhagyására kény szeri lsek. Vajda Jenő végre 
is mefcelétfeltc a lcínmíryobh agyulurtsáícgal 
kieszelt szekatúrákat és a bírósághoz fordult 
oltalomért. A beadott, panasz szerint a villa 
gondnoka az örökösök utasítására trágyadom
bokat emelt a v illa  verandáira és ezekkel a 
1 vágy adom bókkal torlaszolta el a lakás minden 
bejáróját, úgy hogy a lakók csak ngy juthat
nak be otthonukba és csak úgy hagyhatják el 
azt, ha a trágya dombokon keresztül verekszik 
magukat. Ajtót, ablakot nem lehet nyitni, mert 
a szemétdombokból oly bűz árad, amely vesze
delmessé teszi a lakásban való tartózkodást. 
A  Reggel munkatársa fölkereste Vajda Jenőt 
n Tleivetin-viHában, ahol személyesen győző
dött meg a panaszban foglalt át lila sok valódi
ságáról. A villa két verandájához félemelet 
magasságban fölvezető lépcsők és maguk a 
verandák is trágyával vannak irt eszórva, ami 
annál érthetetlenebb, mert a villát ötholdas 
park övezi és igy a trágyát sokkal alkalmasabb 
helyeken is széjjelsaorhattak volna. Kunok a 
barbár, inkvizitórius eljárásnak okairól Vajda 
Jenő a következőket mondotta tudósítónknak:

— Minién a viliin gondnoka az örökösök megbízásából 
minden törvényes oszközt kimerített már, hogy lakásom
ból ©Itávolitson, most ilyen módszerhez, folyamodott, 
h<>>!*) egészségem rnsTdlfferlctésdvrl erőszakolja ki a vilin 
kiiirilésdt. Több mint nyolc napja emelkednek lakásom 
két bejárója ©lőtt estiek a trógynclombok. d© ni (d,j nem 
hullám ráakadni arra a f,irmára, amelg ennek az ember- 
te le iitévek  vénei veled volna. Az ©teö napon rendőrt 
hivattam, aki ©oak annyit mondott, hogy forduljak * 
tiszti orvoshoz, ó nem tehet nomnnt. RlmoniTrm a VI. ke 
rüloli tiszti orvoshoz é« ©űrijéé intézkedést kürtőm. Azt 
felelték, hogy n trdgga nem veszedelmet az egészségre, 
tehát nincs ok a sürgőt beavatkozásra. Innen a rendőri 
Bégre mentem, ahol azt mondották, hogy nem járhatnák 
el ügyemben, mert nem Útinak büntetendő rs.dekménijl 
abban, bogii lal.ásumat trágyadcimbakkal elforlasznljdk. 
Mit tehettem hát.T Napszámosokat, fogadtnm és ethord.it 
tarn a verandákról n trágyát- Félőra múlva a hdz gond
noka visszahnrdnda' az ajtóm elé. Igv ólak itt napok óta 
©I tori aszóit ajtók mögött, t  lakást nem szellőztethetem 
• valahányszor el akarom hagyni szobámat. gyalog 
ösvényt kell vágnom a trágyán keresztül. Az eljárói 
annál niegdöldiontőbh. mert a Haggenmacher hagyaték 
örökösei közé tu s óznak dr. Friggesi Jártét egyetemi ta
nár. a Baiknts-téri női klinika igazgatója és dr. Szicília 
Kennél iigyvéd is. akiknek ©mberbnrnt.i szer©lőcsük sok
kal ismertebb, nemhogy föllehrtnein róluk, hogy beJtv 
ogyozé-iikej adták volna i.ly embertelen kénys/oronzközök 
alktt-lmaz/.sóhoz. Dr. fi rád y Krnő utján port indítottam 
ink vízi toraim ollcn » remélem, hogy n bíróság hamarosan 
kiszabadít ebből r. börtönből, amely©* trágyából épített nr. 
emberi gonoszság.

fóüpr hirnlyi OsíInlysnrsjóléK

Válasszon egy sorsjegyet
a következő, csak nálunk kapható Káinokból:_____ • ___
1 6 5 2 7 3 0 6 9 5 5 2  |

1 4 8 1 8 2 7 2 7 8 3 6 1 4 4

4 0 5 2 7 4 4 0 8 9 1 | 4 4 1 4 4 j

Deák.„Ordódy
b a n h k i i f i ó h |a

Budapest VI. Andrássy-ut 16. szám
Hivatalon árak  t

V, S= 40.000 K, v, =  20.000 K, ty« a* 10.000 K. 
M u xís m áju s 13-án 6s 13-én

Rendeléshez levelezőtől) In elegendő
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A fent! icép vaíóííftn gondolkodásra fcrésztét. ben*. «,;4,w. •*.•. • ■ : t i . ;  .t , *

nünkot, Negy ven oldalas szép lapunk minden héten hoz
’S ra i és ehhez besonló tanulságos képet. Tartalma más
:e^^t>9.kben Is oly bo és sokoldalú, hogy mindenki,min*
clig talál benr|,c o)> cikket, amely ízlésének és érdeklő*
désének leginkább megfelel. ; Közlünk komoly és magas 

. .  .. . . . . .  . . .  , . . . . .^Itvvonalú elbeszéléseket, verset, tudományos cikkeket, 
regényeket,igényeket, kacagtató képeket. A fiataloknak mesével, 
fejtörő rejtvényekkel,* rajztunfolyammal, lorobförész* 
munkákká!, mintakartonokkul, a nőknek kézimunka* 
és szabásmintákkal kedveskedünk. Csodakottáink segít* 
gégével pedig bárki rögtön megtanul zongorán vagy 
orgonán játszani meg akkor is. ha azelőtt halvány 
fogalma sem volt a kottáróL Laptmkból mindenki í 
csak tanulságot meríthet

: - A Z L £ R £ k &

*-m » t  *»» ■>*<» <r«.

Vegye meg tehát az

ÁLLER KÉPES C S A L Á D I  LAPJÁ-nak
nj számát

a legközelebbi trafikban, könyv- vagy papírkereskedésben:

eoész családja örömet fog találni benne!
Megjelenik minden pénteken. Egyes szám ara (>000 korona
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Magyarország-Ausztria 2s2  (1:0)
Nagy csalódást keltett a magyar válogatott csapat. — Mandl mentett meg 
bennünket a vereségtől. — Az osztrákok ftfdttzefsora brillfánsan működött

A n .  osztályú válogatottak sú lyos v ereség e  az osztrák fővárosban  
B é c s  város csapata is győző it B erlin  e llen

Hungária«utl pálya. — 40.000 néző. — Bírót Björklund (Svédország). — Határ-
bírák: Nagy László és Bíró Sándor

(A  Reggel munkatársától.) Az 54. osztrák— 
magyar válogatott mérkőzés felé a sport
közönség rendkívül nagy váltakozással tekin
tett, mert az olaszok elleni fényes diada-l és a 
Berlinben elért, impozáns győzelem után már 
majdnem mindenki — még az MLSz vezető
ségének jó része is — azt hitte, hogy le v esze
delmesebb ellenfelünket: az osztrákokat is le
lépjük. A „papírformát" azonban ezúttal is 
megcáfolta a valóság.
A magyar válogatott csapat, az első negyed
órától eltekintve, nem volt méltó önmagához.

Pedig ha valamikor, úgy most százszorosán 
kellett volna a győzelmet ambicionálniok, mert 
a párisi olimpiász előtt ez volt. a magyar 
futballsport legnagyobb erőpróbája, amelyre 
Bethlen István  minisztereinök és R akovszky  
Iván  belügyminiszter is eljöttek és bizony nem 
nagy örömük telhetett abban, hogy 

válogatottaink a magyar temperamentu
mot meghazudtoló léleknclküli álló játékot 
produkáltak mindaddig, amíg ai  osztrákok 

ki nem egyenlitctiek.
'A magyar csapat sivár munkájából M ánál 
lelkes játéka lulitő oázisként emelkedett ki és 
ha ö nem lett volna a véaclc.m legerősebb 
támasza, katasztrofális vereséget szenvedhet
tünk volna, mert az osztrákok legjobb embere: 
Seidl jobbszélső éppen az ö közvetlen ellen
fele volt. A rekordközönségnek legjobban fájt 
Orthnak eertlerhalfként való szerepeltetése, 
aki csak egy félidőn át bírta szusszal. Mint 
csatár biztosan u mi javunkra billentette volna 
a mérleget. Mellette Tóth  és Bilim  is mérsékelt 
sikerrel szerepeltek, míg az osztrákoknál a 
Lúd.wig—Brandstct ter—K ars-trió szinte hibét
lapul működött és ez a differencia volt az oka 
a félsikernek.
-A vasárnapi gyönge szereplés azonban bizo

nyára kigyógyl tolta a. „szakembereket" abból 
a tévhitből, hogy a mostani válogatót csapattal 
Párásban győzni lehet.

A külföldön élő legjobb magyar futballis
tákat — akik közül Obitz és Hirzer már 
Budapesten vannak — föltétlenül szerepel
tetni kell a VIII. olimpiai fuíball-tornán,
A mérkőzés után Brüll Alfád, az MTIv el

nöke, aki a legkiválóbb futballszakértők egyike 
— munkatársunk előtt a következőket mondta: 

— Bár Orth m indenütt kiváló , neki ™égis a 
csatársorban van a helye, m ert az ő góljaira  
szüksége van nemcsak az M TK-nak — hanem  
a válogatott csapatnak is. Szükségünk van  
azonban idegenbe szakadt magyar fiainkra is, 
akik  nélkül Pártiban csak félsikerre számítha
tunk.

*
Bjőrklt/nd biró Miijeiére a két nemzett csapat a kö

vetkező összeállításban állt föl:
Magyarország: Fehér — Foirl II.. Mandl — Tóth, Orth, 

Blmn — Braun. Molnár. Opata, Eisenhoffor. .Tcnry.
Ausztria: Ostricek (Herttial — Raincr (Vienna). Rcgnard 

(Rapid) — Knrz (Vienna I, Brandstáttcr (Rapid), Ludvig  
(Vienna) — Seidl (Vienna). Onéhweidl (Vienna). Hös's 
(Vienna), Uofhauer (Ostmark). Wieser (Amateure).

A sorsolásnál a szerencse nekünk kedvez és Blnm he
lyes taktikával a szél irányával és a nappal szemben 
fekvő oldalt választja. Heves tempóban kezdődik a mér
kőzés és az osztrákok azonnal gólhelyzethez jntnak, 
amely azonban eredménytelen.

Fogl II. fölszabadító rágása ntán a labda Molnárba* 
Jut. aki Opat&hoz passzol, ö pedig EIscnholTort erők- 
tetl, aki a labdát a 4. porrben vódlielcllcnül helyez! 

a hálóba. (1:9).
A tempó fokozódik. A 14. percben sz*p egyéni játék ntán 
Gschweidl bombeszerti lnvosn sivit el hajszálnyira Fehér 
kapuja fölött. Köss a 13. percben sérülten kiáll és he
lyéi a simmerlngi Horváth foglalja el. A magyar csatár
sornak többlzben támad gólhelyzete, de Brann és Molnár 
sorozatos hibái miatt eredménytelenek a támadások. A 
29. perelem Fogl TI. a tizenhal oson belül hamisét. vét. a 
megítélt tizenegyest azon bon Wieser a kapu fölé rúgja. 
Molnár, majd Opata hibáznak ismét. A játék ezután 
ellaposodik és mezőnyjáték fejezi be a félidőt. Félidő írt. 

A mérkőzés második részéi osztrák támadások vezetik be. 
A magyar kapn előtt támadt tumultusban a félidő 
2. percében Horváth megszerzi az osztrákok kiegyen

lítő gólját. (1:1).
A IS porelv,n Ludwig sérülése miatt kiáll. A eentorbalfot 
játszó Orth kifulladása miatt a niagvnr védelem ós osa- 
társor elveszíti egymással a kapcsolatot. ennek követ
keztében az osztrákok fölénybe kerülnek. Fogl J T. bizony
talansága miatt több meleg pillanat támad & magyar 
kniru előtt, Mandl azonban mindent ment.

A ti. percben IJrnnn lefut, eenteresésáből ée Molnár, 
Opata, Elsenhoffer üsszjátékából utóbbi védbetctlen 

gólt lő. (2:1).
A sikeren föllolkesftlt magyar csatársor sorozatos tárna- 
dásokat kezd, amelyek azonban nem Járnak eredménnyel.

„Taurus“tenniszlabdai,e.u. K 300.000 
Hammer-„Perfekt“ ütő__ K 360.000

K e r t é s z  11-nsi
Ti* Andxáfcsy-ot 36, tolefon 32-̂ 20

A 33. percben Braun gyönyörű egyéni játékA hozza lá
zas Í7,gnlomba a publikumot. A közönség azonban ezután 
hiába biztat ja a magyar Unkái * a csapat valósággal 
szárny nszegotten vergődik. Ennek kör ethez. meny o volt 
azután a 43. percben Horváth kiegyenlítő gólja C2 :fr, 
amely után a csapat észbekap, de mar későn, mert a 
hátralevő két perc kevés idő további eredmény eléré
séhez, Még egy magyar támadás és a biró a mérkőzés 
végét jelzi.

Az 54 osztrák-magyar válogatott mérkőzés után így fest 
a statisztika:
3t győzelem, 11 eldöntetlen ás 17 vereség. Gólarány: 11S, 

98 Magyarország Javára.

Az osztrák csapat a Vienna kitűnő hátvédje: Bhim nél
kül állt ki. Horváth is csak az első félidő lő. percélien 
állott he a csapatba. A kapus: Ostrieek, régi ismerő
sünk. Lelkiismeretes és megbízható volt, mint mindig. 
A kapott gólokat nem véd hette. A bekkek közül Rainer 
volt a jobbik, Regnard nem éri el Blum klasszisát. A 
haltsor abszolút kitűnő munkát végzett. (így a védelem
ben, mint a támadásban bőségesen vette ki részét. K un  
hibátlanul végezte dolgát. Ugyanez áll LudwigTU is. aki, 
amíg nem sérült meg, jól végezte dolgát. Az, öreg i'.rand- 
stiitter rutinját jól értékesitette. A csatársorból a kis 
simmeriugi Horváthol emeljük ki elsősorban. A bécsiek 
e kedvoncének boniutntkozását nagy érdeklődéssel vártuk 
és a kistermetű csatár kitett magáért. Mindenütt ott 
volt ós az. osztrák csapat mindkét gólját ő lőtte. ITof- 
háttér kitűnő technikájú játékos. Ugyanon a véleményünk 
Gsehweidlról. Wieser és különösen Sóid!, a két szélső, 
kifogástalanul látták cl föladatukat.

Az Olaszország ellen nagyszerűen szerepelt válogatott 
csapatunkra nem ismertünk rá a vasárnapi meccsen. 
Sivár és szamom képet nyújtott a játékuk. A halfsor, 
miután Orth kifulladt, teljesen összeomlott, Hgy hogy a 
csatároknak kellett labdáért liátrnuienniök. Fehér védése 
többizben ragadta tapsra a publikumot, biir nem volt 
elég labda biztos. A csapat legjobb embere Mandl volt, 
inig társa, Fogl II. helyenként kétségbeojtőén bizonyta
lan volt. Tóth csak az. első félidőben elégített ki, ugyanez 
nll Biomra is. Ortbtal ne eentorbalfot játszassanak, neki 
a góllövők sorában van a helye. Braun különösen egyéni 
játékával aratott nagy sikert. Molnár sokat hibázott. 
Opata som játszotta ki szokott formáját, bár kitörései 
veszedelmesek voltak. Jonuyt erősön fogták, ennek elle
nére bravúros dolgokat is produkált.

A mérkőzést a norrköpiugi Biörklnnd vezette. Szimpa
tikus megjelenésű sportember. Az off-side-helyzotek meg- 
itéléso terén nem rendelkezik kellő gyakoriéi túl. A fonlt- 
okhan a kontinentális birók módszerét követi.

Meg kell meg emlékeznünk a pályán uralkodott példás 
rendről is, amely az egykori jeles reprezentatív iáiéko-.- 
nak. Bosn.yáJcovjts Károly rendőrfőfölügyelőuek és Kele
men .lenő pályaigazgatónak ’ az érdeme. Vogyvenczor néző 
mintaszerű elhelyezése egy 30.000 nézőre bc-rcndez.ett pá
lyán csak olyan kipróbált, rendezőgárda mellett volt. le
hetséges, mint az MTK száztagú rendez,őségé volt Fodor 
E.-vel az élén a sajfópá bolyban. Bosnyákovits rendőr - 
főföliigyelő 120 gyalogos és 25 lovnsrendör fölött parancs
nokolt. Így történt azután az., hogy a közönség elhelyez
kedése észrevétlenül, minden incidens nélkül történt meg.

Gcriuírd Lajos.
Il.Sii—MLSz 2:1 (1:9). (Biró: dr. Zsnrnóczay dános.)

Az ifjúsági válogatottak lelkes és szép játékkal hálálták 
meg a szövetség figyelmességét, hogy ökot a válogatott- 
meccsre egybegylilt közönség előtt szerepeltette. Az első 
félidőben az MLSz, a második félidőben az 11.Sz volt 
fölényben. Az, II.Sz góljait Gr Un féld és Markovits, az 
MLSz gólyát KiUi.x rúgta. Az TLSz egy tizenegyest mellé 
rngott. Csapatösszeállítás: MLSz: Sehönfebler (Postás) — 
Bölini (MTK), Kocsis (KAOE) — Lúgost (Törekvés), Ma
gyar (MTK). Halacska (M’I'K) — Orosz, (VAU). Frievz 
(FTC). Lötry (VÁC), Ányos (TJTE), Káli* (MTK). ff.S:: 
Zoch (TTI. kor. TVF.) -  Rezdovics (Főv. T. Kör). Macsik 
(Pestújhely) — Streieher (Vasas). V,’ittIliig (.TSC), Brnn- 
eoker (Vasas) — Arthaber. JeckoL, Orünfeld (Vasas), 
Markovit*. Ertingcr (Főv. T. Kör.).

Bécs (II. osztAly)—Budapest (II. osztály; 4:0 (2:0). Bíró: 
Koppebei (Berlin). (A Béggel belesi fvd.0s.itőjónak telefon- 
jelentése.) Másodosztályú válogatott csapatunk hossza 
idő után elsöizhen szerepelt vasárnap ismét Bée.sben. A 
nagy gonddal összeállított és féltő reménykedéssel ntnak 
indított csapat. fájdalmas csalódást kellett, nm« imyiben 
4:0 arányban sulyos vereséget szenvedett szomszédunktól. 
A vereséget főleg a váratlanul gyöngén szerepelt ma
gyar védelem idézte ölő, amellyel szem bon az osztrákok 
nagyszerű csatársort vetotiek kiizdclembo. Majdnem egy 
félidőn keresztül tartotta magát, a magyar csapat, nmeny- 
n.viben a vezc'ö gólt esnk a 42. percben rngta az ősz!rák 
centercsatár: Sehurinnnn. A követfcez.ő percben ugyanő 
rúgta a második gólt is. Mindkettőt a védőiem hibájá
ból. A második félidő 13. percében ugyancsak Scbnrninnn 
rúgta a harmadik gólt, míg a negyediket tizenegyesből 
érték el a bécsiek. A kapott gólokat a kapun nem véd- 
hetto. A magyar csapatból Római. Berkes, Rokkan és 
Boncfia váltak lei, inig Rebro és Ruknvi föltűnően gyön
gén látták el föladatukat. Az osztrákok legjobb emhrrel 
Pusehuer. Minnrik és Seluirniann voltak.

Bére—Berlin 3:1 (0:0). Bíró: Ivánesles Mihály (Budapest).
<A Heggel bécsi tudási fájának I ele fönjei entósr..) 15.0(4) 
főnyi közönség jelenlétében játszotta 1c a két rivális vá
ros reprezentatív mérkőzését. Változatos mezőnyjáték. 
Jobbára osztrák fölény Jcllcrnez.te a viaskodnál. Gólnélküli 
félidő után a mérkőzés második részében rúgták az 
osztrákok a vezető gólt n 13. percben. A Ifi. percben 
egy foult miatt megítélt szabadnigásból a másodikat, mig 
a harmadik gólt a 3fi. porcben rúgták a bécsiek. A bér 
Hniek a mérkőzés 40. percében egyetlen góljukkal enyhí
tették a vereséget. A mérkőzést a magyar bírói kar lég 
rokonszenvesebb tagja: Ivánesies Mihály vezette mindkot 
fél legteljesebb megelégedésére. Hogy Ivánesies meny
nyire szakszerűen vezette a mérkőzési, annak élénk bizo
nyítéka na, hogy a közönség többizben lelkesen meg
tapsolta.

Vnsárnnp este elntnxtak s  III. kér. TVF hoxolói 
Lelpzighe. A legkiválóbb magyar bovoló cgyesülotek 
egyikének, a 111. kér. TVE-nck első klasszisé verseny
zői: Szabó E., .Takati, Adler és Ba^ier vasárnap este 
Lcipziglio utaztak Meisl osztályvezetővel az élen.

A párisi futbslltnrnára a Menot-Jegyiroda révén fit dol
lárért lehet kijutni mindazoknak, akik miijns 10-éig ja- 
lentkozuck. A kedvezményes kirándulásban 14 napi pá
risi tartózkodás és ellátás is beleértendő.

Válogatott stafétánk 
vereséget szenvedett egy Kombinált 

staíétátől
(A  Reggel tudósitójától.) A vasámíip opryot- 

leu atlétikai versenyét, a B udapesti (Budai) 
Torna E gylet országos atlétikai meotiiigjét a 
N.ólogatotl mérkőzésre való tokintettel, dél
előtt rendezték a Széna-téri sporttelepen elég 
élénk érdeklődés mellett.

A jól rem izett verseny szenzációja volt,
hogy a válogatott sprinterRÍafétát le

győzték.
Igaz, hogy ellenfelük 8 méter előnnyel in

dult, ebből azonban csak G métert tudtak le
dolgozni.

Részletes eredmény:
1. Magasugrás helyből, I. oszt.: 1. Salamon László

(BBO.F,) 143 cm.
H. 10(1 méteres síkfutás, fi. oszt.: 1. Rnz.ieskn Gé«a

ÍKAOF.) 11,7 nip. 2. Pallaghy (MAl'C) 11.9 mp. 3. Névery 
(KAOE) 12.1 mp.

III.  2000 méteres síkfutás, előny verseny. 1. Horvátli 
(MTK) fi p. 10 mp.IV. 200 méteres síkfutás, I. oszt. handieap: 1. Knrunczy 
Lajos (KAOE) 36.1 mp. 2. Rátkai 39.4 mp.

V. Diszkoszvetés, handieapj 1. Somló Andor (MTK) 39.6 
(4 in. előny), 2. Csófai (MTK) 59 rn. (10 rn. előny).

VI.  400 méteres síkfutás juniorok részére: 1. Ruzios-Aa
Géza (KAOE) 53.4 mp. 2. Magdics (MAFC) 55 mp. 3. Csé- 
íay (MTE) 56 mp.

VII.  600 méteres síkfutás, II. oszt.: 1. Rozx=ta .Ármin
(MTE) 1 p. 28.2 mp. 2. Szakadits (MRSE) 1 p. 29.4 mp. 
3. Lciebing (MTK) 1 p. 30 mp.

VIII .  llfí méteres gátfutás kandi egy: 1. M ur-.káf László 
(MTK) 16.8 m)>. 2. Nizsaiovs7,ky (FTC) 18.4 mp. 3. Cser- 
jéss.v (RTK) 19 mp.

/X . 4 A100 méteres staféta.futás: 1. Kombinált csapat 
(Magynr Á.—Veres E.—Miiskut h.—Gorí M.) 43.7 nip. 2. 
Válogatott csapat (Rózsahegyi G.—Kurunczy Íj.—Vida B.-- 
Gerő F.)

X. 3000 méteres síkfutás handic.ap: 1. Kuli sár István
(MAFC) 15 p. 58.2 mp. (előny nélkül.) 2. Végh (FTC) 16 p.
1 mp. (200 m. előny) 3. Gaál (FTC) 16 p. 36.6 mp. (350 m. 
előny).

X I. Rúdugrás, I. oszt.: 1. Xngv Ernő (MAC) ellenfél 
nélkül.

XII .  100+700-1-300-1-/00 méteres stafé.tatvtds juniorok ré
szére. (B. osztályú egyletek): 1. BBTE 2 p. 15 mp. 2. RTK
2 p. 18.8 mp.

X I n .  /oo-i-200+300+ 400 méteres stafetafutás. (A. osztályú 
egyletek): 1. MTK 2 p. 10.8 mp. 2. MAFC 2 p. 13.5 mtt. 
3. FTC.

A Wesselényi Vívó Club olimpiai kardvlvó próba- 
versenyének első elődöntő küzdelmei a Szekesf ■ városi 
Vigadó )•:istennőben ma déluián 4 órakor kezdődnél*. In 
dúlnak: Rarrnch Béla (I)EA(') — dr. Apáti Jenő. Dunar 
Bertalan (BBTE) _  Borii J>«%Ió. Filotás Ferenc. 6erd« 
(iszkár dr.. Gombos Sándor dr., Hollosy Jenő. Kreiiescy 
Géza, Mészáros Ervin, az. .Vagy Béla. Rótly .Tóv.acf. 
Tcrsztyánszkv Ödön, 'FőtH Péter dr. f.M \C ' — Póstti Sán
dor dr., Szé-.-by László (M A F i!I — Gurui dános, Werkucr 
Lajos (X V D  — Kovács György dr. (Vén finkl — Selma
kor ífioitán. I hlyarik Jenő dr. (Wossclcui i .V C).

& 0sag5 v e r s e n y e k
A  Dcríajjí-favfirrft bcm ulat'AO sása 

O ktondi áátssva njfCi^ts a Sf'cr̂ tce&íj D ijat
A Lovaregylct áprilisi meolingje csak szerény előesalá- 

rozas volt. Az igazi fizozón mosi kezdőiíott. Vasárnap a. 
kissé szoszAlycs tavaszi délutánon reng<-log ember vallal- 
koz.otl a viszontagságos nlngi kirándulásra. A verseny- 
napnak bárom számottevő esoményc volt. A Váci díj. 
amely évtizedek óin előzői es mért ék vél ele a negyobb 
ietállók Kiráiydíjbe.li kreekjeineli. A kétévesek idei olsc* 
dobiije. És a Nemzeti díj. amelylien a kék szalag log- 
jognsabb aspiránsa: Oktnndi, jelent meg a nyilvánosság 
előtt. A tüneményes pniyufutásu, veretlen hároméves a 
várakozásnak megfelelően, játszva bánt el két. ellenfelével. 
Izgalmas finissel végződött a napol befejező Veltor- 
hnndic.ap, amelyben négy istállófogadás (Bob urfl, j’eleas. 
Bayadére, Virgonc) reménykedőit a győzelemben. A bá
rom helyezettet alig választotta el egy hossz. A kot, 
évesek versenyében az. erősen lefogadott Ballada TI. és 
Odáig (Okioudi féltést vére) nem játszottak komoly sze
repet.

A nap részletes eredménye:
I. Váezi dij. 1. Oi«ar Anion ( l í>í) Szabó L. TT.. 2. Pará

dés (1%) Sc-hejbal, 3. Honfitárs (1%) Eseh. i lt h. +  U. 
Tót.: ln:29.

II. Kétéves nyeretlenek versenye. 1. Boglár (4) Gulyás 
B.. 2. Vigyorgó (5) Schejhal, 3. Sasbcgy (4) Graebe. Fu
tottak niég: Mii. szól hozzál. Osep'l. Ódáig, (ír.initj An- 
toinekte. Avnnti, Silverhrook, Ballada Jl. •;» h. •'/* b. 
Tót : 10:60. helyre 10:15. 22. 18.

III. F.gyesitrlt Nemzeti és Hazafi dij. 1. Oktondi (2+r) 
Sajdik, 2. Ulxilsó (21-j) Eseh, 3. Gradatim (4) Nagy G. 7 h. 
7 h. Tót.: 10:12

TV. llandicap. 1. Monde Monda (4) Bajáik, 2. LamoraJ 
«?») Szabó L. II., 3. Vízi (5) Weekormann. FuíottaA még: 
Rosseh. Kalevala, Skőüuui. l!-, h. főjli. Tót.: 10:42, bcljTe 
10:20, II.

V. Nyeretlenek versenye. 1. r.aboehon (3) Protzncr, 2. 
Perfection (IV.) Nagy G.. 3. Kilindini (6) Sajdilc. Futot
tal; még: Elopemoni, Viktor, llnrry, Mikado, Malwoib, 
Tnlisnian, Magszem. IV. h. 3 h. Tót.: 10:15, helyre, 10:15. 
17. 13.

VI. IVelter hardieap. 1. Bob urfl (3) Schejbal, 2. Pelras 
(3) Takács, 3. Biiymlere (5) l’rplzner. T'uiottak még: Re* 
martin. Ment is. Virgonc, Buta Buczi, My Pót. Fácán, 
Fojk., fejh.

Oktondll n Nemzeti-dij lefutása után tőrőliék s Millo- 
niumi diihól. A Derbyk előtti legközelebbi penzuma *z 
Alagi-dij leit.

____ Felelős kiadó: Rónu (időn Itrawrató____
„VilÓKOS8áa“-könyvnvomda rt. F»udatiest. V i l i .  Conti-u. 4. 

Műszaki igazgató: Dentsrh 1L

issse ly ,
Váci-u. 9.
Tcniiis-labda
290.000 K 
HaoHner-ötűT
260.000 K


