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Beniezky Ödönt
hétfőn délután nlgf érakor a rend
őrség letartóztatta és azonnal át- 
kisértette a Markó-utcal fogházba 
Kormányzósértés, hamis vád és hivatali titoktartás meg
sértésének vétsége miatt indul meg ellene az eljárás

Vass miniszter, Andrássy Gyula gróf, Palla- 
vicmi örgróf, Almássy László, Peidl Gyula, 
Friedrich István, Örffy Imre, Magasházy al
ezredes és ^agy Vince nyilatkozik Benlczky 
vallomásának büntetőjogi és politikai követ

kezményeiről
A „Magyar Távirali Iroda" jelenti:
Az „Az Újság" május 31-iki számában „Be- 

jiczky Ödön vallomása a Somogyi-gyilkosság
ról" cím alatt megjelent közlemény miatt, 
amelynek nyilvánvaló tendenciája, vakmerőén 
rágalmazó tartalma általában nagy felháboro
dást keltett, az illetékes kormányhatóságok a 
megtorláshoz szükséges törvényes intézkedése
ket azonnal foganatosították, Beniezky Ödön 
ellen hamis vád vétsége, kormány zósértés vét
sége ós hivatali titoktartás megsértésének vét
sége miatt, az „Az Újság" cimii lap ellen pedig 
tiltott közlés vétsége miatt az eljárás meg
indult.

Stracfoe — a meg
induló bUnvádl eljárásról

Az Ügyészség vasárnap hajnaBi munkája
„Az Újság" pünkösd vasárnapi számát a 

rendőrség vizsgálóbírói rendeletre elkobozta. 
E hatósági intézkedésre az adott okot, hogy a 
lap közölte Beniezky Ödön volt belügyminisz
ternek a Somogyi—Bacsó-gyilkossági biinpör- 
ben a hadbíróság előtt néhány nappal koráb
ban telt^ vallomását, teljes szövegében. A haj
nali órákban, amikor az összes újságok be
szállítják az ügyészségre a köteles példányo
kat, dr. Thury Endre ügyészségi alelnök hozzá
fogott a pünkösdi lappéldányok átvizsgálásához. 
Amikor elolvasta „Az Újság" terjedelmes cik
két Beniezky Ödön vallomásáról, azonnal in
tézkedett a lap elkobzásáról. Meglehetősen sok 
és körülményes Írásbeli munkával kapcsolatos 
ez az eljárás, úgy hogy az ügyészségi alelnök 
felköltette dr. Brassován Julián kir. ügyészt 
is, akinek állandó lakása az ügyészség sajtó
osztályúval szomszéd szobában van. A vádható

Efö&SUitiák Ostönt
Hétfőn délelőtt féltizcnkét órakor két detek- 

tiv jeleni meg Beniezky Ödön Muzcum-utca 5. 
szám alatti lakásán, akik az ajtótnyiló szoba
lánynál a kegyelmes ur iránt érdeklődlek. A 
szobalány nem adott fölvilágositást a delek! i- 
veknek, ellenben bevezette őket az előszobából 
Beniezky Ödön anyósához, aki közölte a detek- 
tivekkel, hogy vcjo félórával azelőtt elment 
hazulról, A detektívek erre eltávoztak, Délután 

ság indítványát azonnal továbbították Molnár 
Ferenc sajtósoros vizsgálóbíróhoz, aki helyt 
adva az ügyészség indítványának, elrendelte 
az „Az Újság" összes vasárnapi példányainak 
az elkobzását. A Reggel munkatársa megkér
dezte

dr, Strache Gusztáv
kir. főügyészt a lapelkobzás okairól, aki a kö
vetkező felvilágosítást adta:

— A szóbanforgó vallomás közlése miatt kél 
bűncselekmény ájlapitható meg. Az egyik bün- 
cselekmén*

tiltott közlés vétsége,
mert hatóság előtt folyamatbam levő bűnügy
ben keletkezett nyomozati vallomást közölt a 
lap teljes terjedelmében, ez pedig büntetendő 
cselekmény. A másik delik tűm:

kormányzósértés vétsége.
A cikk, illetve a leközölt vallomás nagyon sú
lyos sértéseket tartalmaz az államfő ellen, te
hát ez is büntetendő cselekmény.

Kijelentette még a főügyész, hogy
az elkobzás után haladéktalanul megindí
tották a bűnvádi eljárást e két cselekmény 

miatt.
Az eset körülményei nyilvánvalóvá teszik, 

hogy legelsősorban Beniezky Ödön ellen jár
nak cl, de a dolog természetéhez képest a bűn
ügyi nyomozást kiterjesztik abban az irányban 
is, hogy a tiltott, közlés és kormányzósértés vét
ségének elkövetése körül nem terhel-e másokat 
bünsegédi bünrészesség vagy fölhajtói tevé
kenység, mert

a vádhatóság nem a tettest, illetve tette
seket kívánja üldözni,

hanem mindazokat, akik a bűncselekmény 
elkövetéséhez segédkezet nyújtottak, illetve 
megkönn vitették.

félkeltőkor ugyanaz a két detektív újból meg
jelent Beniezky lakásán, majd mikor a szoba
lány közölte velük, hogy Beniezky még nem 
jött haza, azt kérték, hogy a szobalány vezesse 
be őket a lakásba, mert

parancsuk van rá, hogy az esetleg otthon 
tartózkodó Beniczkyt a lakásban megkeres

sék és a főkapitányságra elővezessék.

Ibykus darvai
öt esztendő óta kisért itt Somogyi és Bacsó 

véres árnya. A fölkoncolt, kirabolt, meg- 
csufolt holttesteknek nincs maradásuk a 
temetőben, fölkelnek sírjukból és hazajárnak, 
mint a görög sorstragédiák kisértetei. Most 
a pünkösdi Budapest fölött libegnek, két 
felhőóriás a búcsúzó nap bíborában. Miért 
nem nyugszanak meg a porhanyós magyar 
földben, milyen irtózatos erő döngeti a 
koporsójuk födelét, hogy, az érclemezt semmi 
égi vagy földi hatalom többé rájuk nem 
szögezheti? Mi a titka e sebeket szaggató, 
fátylakat tépő, elmúlt irtózatokat fölkavaró 
kisértet járásnak? A válasz egyszerű, minden 
tisztességes polgár megérti. Két ártatlan 
embert gazul legyilkoltak és kiraboltak, a 
rablógyilkosok pedig nem vették el méltó 
büntetésüket. Nem a tömlöcben rágja lelkű
ket a bűntudat fúriája, nem a Molnár-Tőthok 
akasztófájáról hirdetik az erkölcsi törvé
nyek örökkévalóságát. Ibykus darvai ezért 
sötétítik el a magyar firmamentumot, ezért 
fülledt a júniusi nyár, mintha heptikás 
boszorkányok fütenék. A bűn elsősorban 
azoké, akik tudatosan vagy tudattalanul öt 
évig halasztgatták ennek a hitvány, rabló
gyilkosságnak a kitisztázását, amig a gonosz 
pletykák és hihetetlen látszatok még mon- 
struózusabbá növelték a bűntett arányait. 
A bűn másodsorban mindnyájunké, mert 
nem tudtuk elég eréllyel, elszántsággal 
és önföláldozással a gyilkosok bilincsbe- 
verését követelni. Nem irtuk, nem kiál
tottuk, nem jajveszckeltük elégszer, hogy 
a Somogyi—Bacsó - ügy tisztázása nem
politika, nem ellenzéki taktika, nem legi
timista _és nem _ köztársasági, nem világ
nézeti érdek, hanem a porba sújtott magyar 
nemzet becsületének a kérdése. Átkozott, aki 
ebbo az ügybe ma a politika, az önös célok, 
nemtelen gyűlöletek mérgét keveri, akit más 
szenvedély vezet, mint a legszentebb krisztusi 
passió: az igazság keresése, az erkölcsi 
világrend már-már üszkös sebeinek be- 
heggesztése. Erre fogjunk össze mindannyian, 
akikben él a magyar becsület, a múlt imá
data és a jövö olthatatlan reménye. Minden
kivel együtt, aki csak az igazságot keresi és 
mindenki ellen, aki azt hiszi, hogy az igazság 
elporlad, ha koporsóba zárják. Elporlad? Ki 
az a döre, aki elhiszi? Az igazság a jó isten 
hüs keze az emberiség sápadt és verejtékező 
homlokán; az igazság az a balzsam, qmely 
föltámasztja a halottakat. íme, a legyilkolt 
két hírlapíró romlandó testével sem bir az 
enyészet, amíg a pusztulásuk bosszulatlan 
marad. Ezt a meggyőződésünket harangoz
zuk évek óta e hasábokon. Nem hiszünk 
Beniezky. Ödön vallomásának számos részle
tében. Nem is a mi tisztünk, hogy cáfoljunk 
vagy bizonyítsunk. Ez a tanuk, a rendőrök, 
a bírák és ügyészek föladata. De azt érezzük, 
hogy, a Somogyi—Bacsó-ügy fölött napU 
rendre térni többé nem lehet.
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A dötektiveknek a házkutatásnál Beniczky 
anvósa segédkezett, aki készséggel nyitotta ki 
a detektívek előtt nemcsak a szobákat, de a 
szekrényeket is, sőt, amikor az egyik detektív 
az egyik karosszék hátamögott kereste Be- 
niczkvt, a zongoráról is levette a térítőt, hogy 
a detektívek ott is megnézhessék, mncs-e alatta 
a volt belügyminiszter. Miután a detektívek 
másodszor sem találták meg Beniczkyt, újból 
eltávoztak. Beniczky húrom óra után néhány 
nerccel érkezett meg lakásara, ahol an^ ósat.ól 
értesült a történtekről. Azonnal csomagolni 
kezdett, ágyneműt és néhány toalettcikket, 
amire szüksége lehet, ha az éjszakát a rendőr-

Beniczky ©dSna
a fökapitónyságrél átkisér&ék a Markő-utcába

Nem vaSiomásáért, hanem 14 napos fogházbüntetésének kitöltése miatt 
tartóztatták Be

Amint befutott Beniczky Ödön autója a fő
kapitányság Zrinyi-utcai épületébe, a rendőr
legénység azonnal fölismerte egykori főnöket, 
a volt belügyminisztert, aki szürke ruhában, 
szürke puha kalapban, sárga, cipőben,, |jam- 
busz sétapálcával, cigarettázva, határozott 
léptekkel haladt a lépcsőkön a központi ügye
let helyisége felé a detektív kíséretében. A 
központi ügyeletén Horváth Antal dr.rendőr
főtanácsos, a központi ügyelet vezetője előtt 
a detektívek jelentették, hogy

Beniczky Ödön volt belügyminisztert elő 
állították.

Horváth Antal dr. főtanácsos kihirdette Be
niczky előtt a letartóztatást elrendelő végzést 
és erről jegyzőkönyvet vetlek föl. Azonnal in
tézkedett, hogy Beniczkyt csukott rendőrségi 
automobilon szállítsák át a királyi ügyészség 
épületébe. A főkapitányságon intézkedtek, 
hogy a délután folyamán az újságíróknak nem 
szabad a főkapitányság épületében tartózkod
nunk. De az újságírók már ekkor észrevették, 
hogy a főkapitányság garázsából az udvarra 
tolnak egy nagy csukott autót. Délután ’/;5 
óra előtt pár perccel ebbe a csukott autóba a 
főkapitányság udvarán beszállt Beniczky Ödön, 
aki a hátsó ülés jobb oldalán foglalt helyet. 
Mellé ült Schreiber Dániel rendőrkapitány, 
vele szemben pedig két államrendőrségi detek
tív helyezkedett el. A sofför a következő uta
sítást kapta:

Királyi ügyészség, Markó-utca!
FéJöt órakor a csukott rendőrségi Bp. 14—206. 
számú autó kigördült a Zrinyi-utcai kapun. 
Az autó a Zrínyi-utcán, a Nádor-utcán át a 
parlament előtt, az Alkotmány-utcán át az 
ügyészség Markó-utcai kapuja elé hajtott. Ez 
a kapu azonban zárva volt. Az autó erre visz- 
szafordult és az épület Alkotmány-utcai ká- 
puja előtt állt meg. Itt Beniczky szállt ki leg
először az autóból, utána Schreiber rendőrka
pitány, majd a detektívek. Nyomban a portás
hoz mentek és megkérdezték, hogy a soros 
ügyészt hol találják. A portás az első emelet 
17. szám alá utasította őkel. A lépcső aljában 
Beniczky megállt egy pillanatra és cigarettára 
gyújtott. Fölmentek az első emeletre, de a 17-es 
számú ajtó zárva volt. A detektívek erre bc- 
nyi fogattak az összes, szomszéd hivatali szo
bákba, keresték a soros ügyészt, de a hivatalok
ban senkit sem találtak. Erre a folyosón vára
koztak, körülbelül egy negyed órát töltöttek 
itt, le-föl sétálva. A. reménytelen várakozás 
után egynegyed óra múlva a detektívek lemen
tek a portáshoz, ahonnan telefonon fölhívták 
Sztrache Gusztáv főügyészt, az ügyészség elnö
két és jelentették, hogy

az ügyészség utasítására előállították Be
niczky Ödönt az ügyészség épületébe, de 

nem tudják átadni.
Sztrache főügyész erre utasította a detektive- 
ket, hogy Beniczky Ödönt szabályszerűen ad
ják át a királyi ügyészség fogházának. A de
tektívek fölmentek az emeletre, ott jelentették 
a főügyész utasítását Schreiber kapitánynak, 
mire valamennyien lementek az ügyészségi 
fogházepület fölvételi irodájába. A fogháziroda 
személyzete már várta Beniczky Ödön beszállí
tását. Dclben 12 órakor, amidőn az ügyészség 
hivatalaiban véget ért a szolgálat, az' elnöki 
osztálynak egyik tagja lentjárt a fogházirodá
ban es közölte az ottani funkcionáriusokkal, 
”O£/.2/«eí titán f1 rendőrségtől áthozzák Beniczky 
Ódont és utasította a fogház személyzetét, hogy 
« megfelelő törzskönyvezés után fogadják be 
a fogházba. Az utasítás úgy szólott, hogy ak- 
kor is el kell intézni a rab befogadását, ha dr, 
Kovács Péter ügyészségi alelnök, a fogház ve
zető ügyésze nem is lenne a hivatalában. Meg
kezdődött a törzskönyvezés. Beniczky Ödön 
személyi adatait bevezették abba a nagy fog

Legjobb vacsorák a Stefánia-ut 27 (Víztoronynál)
iQliszcsirda 

árnyas lugasaiban
Szabad tűzön főzött halászlé! Cigányzene!
A kertben fedett étterem!

______aReccel
ségen töltené, hogy ne kelljen keresgélni, ha 
majd érte jönnek. Még be sem fejezte a cso
magolást, máris megjelent két ur, de nem 
ugyanaz a két detektív, akik mar megelőzőleg 
is ketizben kerésték és

fölkérték Beniczky Ödönt, hogy kövesse 
őket a főkapitányságra, miután parancsot 

kaptak arra, hogy elővezessék.
Beniczky Ödön a két úrral gyalog távozott la
kásáról, majd az Eszterliázy-utca sarkán ko
csit fogadott és a két úrral, akik a kocsiban 
közrefogták, a főkapitányságra hajtatott.

házi könyvbe, ahol az összes rabok törzs
könyvei vannak. Itt derült ki, hogy Beniczky 
Ödön előállítása a főkapitányságra, majd az 
ügyészséghez való átkíserése és letartóztatása

nem a Somogyi—Bacsó-féle gyilkossági 
ügyben közreadott tanúvallomása miatt 
történt, hanem azért, mert a Sréter volt 
miniszter ellen sajtó utján elkövetett bccsü- 
letsértési ügyében a 14 napos fogházbünte

tést
kell leülnie. Dr. Kovács Péter ügyészségi al
elnök fogadta a rendőrségi emberek kíséreté
ben megjelent Beniczky Ödönt és a törzsköny
vezés elintézése után Beniczky azzal a kéréssel 
fordult az aleluökhöz, hogy valamiképen in
tézkedjenek, hogy ágyneműt, mosdószereket 
kaphasson a lakásáról. Ezt akivánságát ter
mészetesen teljesítették. Telefonon beszéltek 
Beniczky lakásával és továbbították a fog
ságból Beniczky kívánságait. Azután megmo
tozták, elvették tőle azokat a zsebben tárgyait, 
amiket a fogházszabályok értelmében nem vi
het a cellájába. Elszedték zsebkését, pénztárcá
ját és egyéb rekvizitumaii. Az alelnök utasí
tására. fogházőrök vezették föl Beniczkyt a 
cellájába, ahol rázárták az ajtót. A Reggel 
munkatársa érdeklődött Beniczky elhelyezésé
ről s megtudtuk, hogy a fogház második eme
letén lévő (ellába csukták, olyan zárkába, ahol 
villanyvilágítás is van. A volt belügyminisz
ter letartóztatását és a vele lefolytatott külön
böző procedúrákat nyugalommal és hidegvér
rel viselte Alig tartózkodott a cellájában egy 
negyed óráig, kopogott a fogházőrnek, aki a 
fogházőrmesternek szólt és ez kérdezte meg 
Boniczkytől, mi a kívánsága.

— Intézkedjenek, hogy holnap kosztot kap
hassak. Ma nem vacsorázom, de holnapra 
küldjenek valami ételt.

Erre vonatkozólag is nyomban intézkedett a 
fogház őrszemélyzete. Volt, még egy kívánsága 
Beniczkynek, írószereket és papirost kért, ezt 
azonban már nem teljesíthették, mert ehhez 
Kovács Péter ügyészségi alelnök engedélye 
szükséges, aki azonban Beniczky Ödön cellába- 
zárása után nyomban elhagyta a fogházat. 
Délután 6 órakor az egyik fogházőrmester le
jött a fogházból a Koháry-utcai kapunál szol
gálatot, teljesítő fegyőrhöz, akinek a 'következő 
utasítást adta:

— Beniczky kegyelmes ur számára még ma 
este minden valószínűség szerint ágyneműt és 
mosdószereket hoznak be. A csomag tüzetesen 
átvizsgálandó és akármilyen késő lesz is, a 
csomagokat küldjék föl a kegyelmes ur cellá
jába.

jQlentkezett egy héttel 
korábban k&foaBSgiaftásra

Másfél esztendővel ezelőtt Beniczky Ödön
nek volt már egy sajtópere, amelyet Sréter 
.István panaszára rágalmazás vétsége címén 
folytattak lo ellene. Annakidején a büntetőtör
vényszék és a tábla megállapította Beniczky 
bűnösségét és egyhónapi fogházbüntetést szab
tak ki rá. A Kúria nemrégiben foglalkozott a 
sajtóperrel és az alsófoku bíróságok ítéletét 
megsemmisítette és Beniczky Ödön büntetését 
kétheti fogházra szállította le. Ez az ítélet jog
erőre emelkedett és az ügyészség nemrégiben 
idézést küldött Beniczky Ödönnek, amelyben 
meghagyta, hogy

junius másodikén, tehát ma reggel kilenc

Karcsú és finom fesz a bokája 
n Clarks-féle párisi 

BOWES »»L« 
testszslnli (Eiumitckercs 

husznAlntu últnl.
Párja 150 exor korona, használati 

utasítással.
Láthatatlan a harisnya nlatt. 

Kapható minden'jobb drogériában 
_ . .. 08 K.vógytárban
Óvakodjunk silány utón* átoktól!

ZSOLDOS SÁNDOR
Dudapest VII, Rákóczi.ut 74. Tol.: J. 16-58 

órakor jelentkezzék kéthetes fogházbünte
tésének kitöltése végett az ügyészségen.

A katonai ügyészség pedig junius hatodikára 
idézte maga elé Beniczky Ödönt, hogy a So
mogyi-Bacsó gyilkossági ügyben kihallgassa. 
Tudomásunk szerint Beniczky éppen azért je
lentkezett a katonai ügyészségnél korábban, 
mert nem akarta, hogy fegyőrök vezessék át 
a katonai ügyészségre kihallgatásra. ,

A rendőrség intézkedése
„Az Újság" elkobzására

Vasárnap hajnalban, mintegy háromnegyed 
órával a reggeli lapok megjelenése után, érke
zett meg az ügyészségről, illetve a vizsgálóbíró
tól a főkapitányság központi ügyeletére a kö
vetkező végzés^

„A viíSfAÍJbiró 7^96/925. számú végzősével, nyomtat
vány utjáh dltfyfrtélé kormány zótőr lés vétsége, stb. cí
mén a Ilfwgúr^a-liypmddban előállított „Az Újság" 
cimü idötzalri^iMti^lermélc 1925 május 31-iki 122. számú 
számának lefoglalását a királyi ügyészség indítványára 
a büntető perrendtartás 567. S-a alapján elrendelte és 
foganatosítás végeit a budapesti főkapitányságot meg
kereste. A rendőrség a lap elkobzását foganatosította.”

A központi ügyelet értesítette a rendőrlakta
nyát, ahonnan minden őrszobával telefonon 
közölték a végzést Az őrszobán az őrszemeket 
oktatták ki, hogy a főváros területén bárhol 
található „Az Ujság“-pé!dányokat foglalják le 
és az elkobzott, példányokat csomagokba, lepe
csételve a főkapitányság sajtóosztályára szál
lítsák. A rendőrség nagy apparátussal és nagy 
eréllycl végezte el föladatát: trafikokat, ujság- 
elárusitó bódékat, pályaudvarokat, kávéháza
kat, rikkancsokat sorra lejárták és a még ná
luk lévő példányokat összeszedték. Előfordult, 
hogy járókelőktől, akiknek még sikerült vásá- 
rolniok, vagy előfizotői a lapnak, olvasás köz
ben az utcán vagy kocsiban vették ki a kezük
ből az „Az Ujság“-ot, a kiadott vizsgálóbírói 
végzésre való hivatkozással. A nagy körúton, 
az 1053. számú bérkocsi kocsisát, aki a bakon 
olvasta a lapot, bevitték a kapitányságra. Va
sárnap késő délutánig szállították be az clkob- 

’zott hírlap csomagjait a főkapitányság sajtó
osztályára, ahonnan a lepecsételt csomagok az 
ügyészség sajtóosztályára kerülnek. A főkapi
tányságon hétfőn délelőtt is nagyón mozgalmas 
élet volt a Beniczky-cikk miatt. A leközlött 
vallomás tartalma ugyanis olyan, hogy a rend
őrségnek hivatalból kell megindítania a cikk 
szerzője ellen kormányzósértés miatt a bűn
ügyi eljárást. A rendőrség ebben az ügyben 
semmiféle hivatalos közlést nem tesz, de be
avatott helyen agy mondják, hogy Beniczky 
Ödön volt miniszter ellen kormányzósértés 
miatt azonnal meg indították az eljárást. Érte
sülésünk szerint gondoskodás történt arról, 
hogy Beniczky Ödönt a legrövidebb időn belül 
kihallgattassak, do hogy ez milyen formában 
fog megtörténni, arról még nem szivárgott ki 
semmi hír.

A föheapStáíiység hivatalos 
köziése Beniczky letartéz- 

tatásáról
A főkapitányság Beniczky Ödön letartózta

tásáról semmiféle föl világosii ást nem adot t. A 
késő délutáni órákban a rendőri sajtóiroda ut
ján a főkapitányság « következő hivatalos köz
lést tette szó szerint:

„A főkapitányság a mai napon Beniczky 
Ödön volt belügyminisztert letartóztatta. 

Budapest, 1925 junius l.“
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Politikusok nyilatkozatai

Beniezky vallomásáról s az ellene megindított 
bűnügyi eljárásról

(A Regg el tudósítójától.) Az ország közvéle
ménye mar hónapok óta nagy figyelemmel kí
sérte azt a huzavonát, amely Beniezky Ödön 
volt belügyminiszternek a hivatalos titoktar
tás kötelezettsége alól való fölmentését meg
előzte. A fölmentés alapján a budapesti I. ve- 
gyesdandárparancsnokság ügyésze junius ha
todikára idézte meg a volt belügyminisztert, 
hogy

a Somogyi—Bacsó-gyilkosság ügyében val
lomást tegyen.

Beniezky azonban már szombaton megjelent a 
Margit-köruti ügyészségen és

átnyújtotta Írásbeli vallomását, amelyet 
„Az Ujság“ pünkösdvasárnapi száma szó

szerinti szövegében leközölt.
A vallomás adatai nagy föltünést és izgalmat 
keltettek nemcsak a nagyközönségben, hanem 
'politikai és kormánykörökben is. Vass József 
népjóléti miniszter és helyettes miniszterelnök 
pünkösdhétfőn délelőtt kihallgatáson jelent 
meg Horthy Miklós kormányzó előtt és a ta
nácskozáson később résztvett Bartha Richárd, 
a kormányzói kabinetiroda főnöke és Magas- 
házy László alezredes, a kormányzó első 
szárnysegéde is. A helyettes miniszterelnök 
délután 'A2 órakor ment vissza hivatalába, 
délután 4 órakor pedig megjelent Heinrich Fe
renc temetésén és a gyászszertartás után al
kalmat talált arra, hogy Walkó Lajos keres
kedelemügyi miniszterrel, Scitovszky Bélával, 
a nemzetgyűlés elnökével és ^Zmassy László
val, a kormánypárt ügyvezető elnökével né
hány szót váltson Beniezky vallomásáról és a 
vallomás esetleges politikai következményei
ről. A Reggel munkatársa később beszélt

Vass József ,
miniszterrel, aki a következőket jelentette ki:

Beniezky vallomása ügyében félhivatalos 
közleményt adunk ki, ezen túlmenően ma 

még semmit sem mondhatok.
Munkatársunk megemlítette, hogy nemcsa/c 

a szociáldemokraták, hanem a, polgári ellenzék 
egy része is
,a nemzetgyűlés előtt akarja tisztázni a So 

mogyi—Bacsó-gyilkosság ügyét.
— Erre aligha kerül a sor, — válaszolta a 

helyettes miniszterelnök — mert, a«t hiszem,
a Ház elnöke semmi esetre sem fog ebben 
az ügyben napirend előtti fölszólalásra en

gedélyt adni.
Munkatársunknak arra a megjegyzésére, 

hogy ebben az esetben ?n<ís címen fognak alkal
mat keresni arra, hogy a Somogyi—Bacsó
gyilkosság ügyét a Ház elé vigyék, igy vála
szolt Vass miniszter:

— Azt hiszem, hiábavaló lesz ez a kísérletezés. 
Ne felejtsük ugyanis el, hogy házszabályok is 
vannak a világon!

A Reggel munkatársának értesülése szerint. 
Vass József helyettes miniszterelnök még ma 
alkalmat fog keresni arra, hogy Beniezky val
lomása ügyében érintkezésbe lépjen a kor
mánynak Budapesten tartózkodó tagjaival és 
előreláthatóan kedden vagy szerdán foglalko
zik ezzel az üggyel a kormánypárt is, amely
nek hangulatát legjobban

örffy Imre
következő nyilatkozata jellemzi:

— Ezt az egész ügyet rendkívül sajnálatos
nak tartom, különös tekintettel arra, hogy

a miniszterelnök és a pénzügyminiszter ép
pen most tanácskoznak Genfben az ország 

legéletbevágóbb problémáiról.
Ha tehát már ennyi ideig tudtak várni az ügy 
kiteregetésével,

azt hiszem, nem dőlt volna össze a világ, 
ha még két hétig vártak volna vele.

Ne felejtsük el ugyanis, hogy Genfben nemcsak 
igen fontos pénzügyi kérdések kerülnek- sző
nyegre, hanem — ami talán ezeknél is fonto
sabb — sorsdöntő külpolitikai problémák is, 
mint például a középeurópai és az osztrák kér-

VALÓDI JOSS OROSZLÁN VÉDJEGYŰ 
FEHÉR ÉS SZÍNES

FÉRFI INGEK
MÍG a készlet tart

GYÁRI ÁRBAN ELADATNAK 
grOnwald áruházban 

BUOAPEST V, UPÓT-KÖKUT IS 
(SZEMERE-UTCA SAROK) 

dés, valamint a kisántánt bukaresti konferen
ciájának ügye. A külső politikai problémák 
szerencsés megoldása olyan atmoszférát teremt
het, amely automatikusan oldhatja meg a leg
fontosabb pénzügyi kérdéseket. Külső politikai 
helyzetünket pedig jelentékenyen befolyásolja 
az ország belső politikai helyzete és éppen ezért 
mérhetetlen anyagi károkat is okozhat, ha a 
Beniczky-féle vallomás, komplikációkat fog 
okozni. Bizom azonban abban, hogy erre nem 
kerül sor, mert hiszen

amikor a belügyminisztert fölmentették a 
hivatalos titoktartás kötelezettsége alól, ak
kor illetékes helyen számoltak a várható 

vallomás összes következményeivel.
A Reggel munkatársa ezután

Almássy Lászlóhoz,
a kormánypárt ügyvezető elnökéhez fordult 
fölvilágositásért, aki a következőket mondotta:

— A kormánypárt tagjai csa/c holnap vagy 
holnapután lesznek abban a helyzetben, hogy 
Beniezky vallomása ügyében állást foglaljanak.

Azt talán mondanom sem kell, hogy a volt 
belügyminiszter eljárását a legélesebben el

ítéljük.
A Reggel munkatársa pünkösdhétfőn délben 

fölkereste
Beniezky Ödön

volt belügyminisztert is, aki néhány órával le
tartóztatása előtt, a következőket jelentette ki:

— Megtettem vallomásomat és ezzel az ügy
gyei kapcsolatban nincs több mondanivalóm. 
Nem mondhatok semmit vallomásom várható 
politikai következményeiről sem, mert hiszen 
ebben az ügyben senkivel sem tárgyaltam.

Beniezky letartóztatásának Ilire délután gyor
san elterjedt a fővárosban és mindenfelé nagy 
föltünést keltett. A Reggel munkatársa telefo
non értesítette erről a legújabb fordulatról a 
Polgárdiban tartózkodó

Andrássy Gyula
grófot, aki a következőket mondotta:

— Nagyon csodálkozom ezen a letartóztatá
son, mert hiszen előbb pörbe kellett volna fogni 
a volt belügyminisztert és csak azután lett 
volna letartóztatható. Nagyon, valószínűnek 
tartom, hogy ez az ügy fogja foglalkoztatni a 
nemzetgyűlést is és ha napirend előtti fölszó
lalásra nem is ad a házelnök engedélyt, az 
inlcrpellációs jog nem vonható kétségbe és 
ezen az utón mindenesetre tisztázni lehet, sőt 
kell, hogy a letartóztatáshoz volt-e és van-e 
joga az ügyészségnek. Magáról Beniezky val
lomásáról egyelőre nem óhajtok nyilatkozni, 
csak annyit jegyzek meg, hogy

ha az ügy bíróság elé kerül, részletesen fo
gok vallani mindarról, amiről ebben az 

ügyben nekem tudomásom van.
Pállá viciní György

őrgróf igy nyilatkozott ebben az ügyben 
A Reggel munkatársa előtt:

— Fő7 vagyok háborodva azon, hogy „Az 
Újság" pünkösd vasárnapi számát Beniezky 
vallomásának közlése miatt elkobozták. Föl va
gyok háborodva egyrészt azért, mivel rendü
letlen hive vagyok a sajtószabadságnak ós el
lensége mindenféle erőszakos rendőri beavat
kozásnak, másrészt, azért, mivel nem is tudom 
magyarázatát adni az elkobzó rendelkezésnek. 
Igen élénken és pontosan emlékszem azokra az 
eseményekre, amelyeknek tanúja voltam és ha 
rákerül a sor, a bíróság előtt részletes, kime
rítő, ez ügyeket tisztázó vallomást teszek. Meg 
vagyok győződve egyébként arról, hogy Be- 
niczky vallomásának nagy jelentősége van és 
cl ^em tudom képzelni, hogy hatásában ne le
gyenek súlyos következmények.

A szociáldemokrata párt vezetősége pünkösd 
hétfőn délelőtt külön értekezletet tartott a Be
niczky-féle vallomás és a Somogyi—Bacsó-gyil
kosság ügyében. A szigorúan bizalmas értekez
let eredményéről annyit sikerült A Reggel 
munkatársának megállapítani, hogy a szociál
demokrata párt vezetősége

a legélesebb harcot fogja megindítani az 
igazság földerítése érdekében

és ebbeli kötelességének a legelszántabban fog 
eleget tenni. A Reggel értesülése szerint azon
ban nemcsak a szociáldemokraták., hanem a 
polgári ellenzék egy része, igy elsősorban 7?a-

papf&mök.
legolcsóbb árakban

KoszíeRlűz
V. Porolt ya-utca 12. Tel. 188-89 ■s

kovszky István és Nagy Vince is minden esz
közt meg fog ragadni arra, hogy a Somogyi
gyilkosság ügyének tisztázását a nemzetgyű
lésen kiharcolják. A demokratikus biok ked
den este 7 órakor tart értekezletet ebben az 
ügyben. A szocialista pártvezetőség ülése után 
beszéltünk

Peidl Gyulával,
a szociáldemokrata párt vezérével,. aki a kö
vetkezőket mondotta A Reggel munkatársának:

— Sem fenyegetés, sem semmiféle terror nem 
kényszeríthet bennünket arra, hogy a Somo
gyi—Bacsó-gyilkosság ügyét ma már le enged
jük venni a napirendről.

Nagy Vince
a Kossuth-párt fölfogását A Reggel munka
társa előtt a következőkben ismertette:

— Természetes dolog, hogy a Kossuth-párt, 
amely kezdettől fogva követelte a Somogyi— 
Bacsó-gyilkosság földerítését és a tettesek 
megbüntetését,

teljes erővel fog odaállani az igazság ki
derítésének támogatására.

A nemzetgyűlésen nem lehet sem választójog
ról, sem egyébről beszélni és tárgyalni addig, 
amig a kérdés tisztázva nincs. Ebből a célból a 
Kossuth-párt részéről ma indítványt írok be a 
nemzetgyűlés indítvány könyvébe és ezt a ház
szabályok értelmében Scitovszky elnök urnák 
személyesen írásban is átnyújtom.

Indítványom Apponyi Albert gróf elnök
lete alatt álló 21 tagú vizsgálóbizottság ki

küldését célozza.
Magasházy László

alezredes, a kormányzó első adjutánsa, A Reg
gel munkatársának érdeklődésére a következő
ket jelentette ki:

— Csak annyit mondhatok, hogy
Beniezky vallomását elejétől végig elolvas

tam és abból egyetlenegy szó sem igaz.
Ezt különben bizonyítani is tudom. A honvéd
főparancsnokság előreláthatóan az ügy leg
szigorúbb kivizsgálását fogja elrendelni, amint 
azt a katonai becsület hozza magával. A hon
védfőparancsnokságnak erre vonatkozó rendel
kezéseit azonban még nem ismerem és igy 
részletes fölvilágositással ebben az ügyben 
nem szolgálhatok.

Friedrich István,
aki annak idején miniszterelnök, majd had
ügyminiszter volt, a következő nyilatkozatot 
tette A Reggel számára:

— A magam részéről ehhez az ügyhöz több 
hozzászólni valóm volna, de természetesen csak 
a,z esetben, ha engem tanúként kihallgatnának. 
Ekkor tudniillik köteles vagyok nemcsak az 
igazat elmondani, de ezenkívül nem szabad 
elhallgatnom semmit, amit tudok. Kérdés azon
ban, hogy erre kiváncsi lesz-e valaki? E pilla
natban csak ennyit mondhatok, mert először 
át akarom alaposan tanulmányozni napló
jegyzeteimet.

Benes Genfben bemutatja
a dunai konföderáció tervét

Páris, junius 1.
(A Reggel tudósitójának távirata.) Benes 

cseh külügyminiszter Genfbe utazása előtt be
ható tárgyalást folytatott Painlevével és 
Briandal. Biztosította a francia kormányt ar
ról, hogy

Csehország a francia biztonsági paktumot 
teszi magáévá

és helyteleníti az angol kormány álláspontjai, 
amely uj garanciaszerződés kidolgozását java
solja. A tárgyalások során Benes bemutatta 
azt a tervezetet, amelyet a dunai államok kon
föderációjáról dolgozott ki és ehhez a francia 
kormány támogatását kérte.

Benes dunai konföderáció-tervezetét a Nép
szövetség most kezdődő tanácsülésén is is

mertetni fogja.
...................... ■■ i
Ab előkelő világ ssórakoBŐhelye oz I

ADMIRAL
nyári helyisége megnyílt

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

Asztnlrondolés. Telefon: József 113-0(5
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Eltemették Heinrich Ferencet
(A Reggel tudósítójától.) A gyász és a rész

vét impozáns megnyilvánulása mellett temet
ték el hétfőn délután Heinrich Ferenc volt, ke
reskedelemügyi minisztert, nemzetgyulesi kép
viselőt. Az Ullői-uti gyásznapban volt a teme
tés; a hatalmas udvar közepén állott

a ravatal koszorúk tömegétől borítva, 
az első emeletig gyászdrapériák adtak komo
ran ünnepélyes külsőt az udvarnak, korosko- 
rül pedig a koszorúk százai es szazai voltak 
fölhalmozva, amelyek már nem fértek el a ra
vatalon. A kora délutáni órákban nagy tömeg 
csoportosult a gyászhaz előtt és 3 óra után 
már egymás után érkeztek a különbozo testü
letek és egvesületek küldöttségei, akik leakar
ták róni a kegyelet adóját az elhunyt Hcin- 
rich Ferencnek. A Budapesti Kereskedelmi 
Testület, a Nemzeti Polgári Párt, a tabi vá
lasztókerület, a Kereskedelmi Akadémia, a 
Kereskedelmi és Iparkamara, a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank, a Salgótarjani Kőszen- 
bányatársulat, a kereskedelmi minisztérium 
tisztviselői kara, a Vaskereskedok Egyesülete 
és még igen sok testület és egyesület, amely
nek az elhunyt elnöke, vagy tiszteletbeli el
nöke volt.

Scitovszky Béla, a nemzetgyűlés elnöke, Huszár Károly. 
a' nemzetgyűlés alolnöke, a kormány tagjai közül Vass 
József miniszterelnökholyeltes, Walkó Lajos kereskedelem
ügyi miniszter, továbbá: gróf Apponyi Albert, Bárczy 
István. Szurmay Sándor, Ilosvay Lajos, Adám Géza, Ott 
János, báró Prónay György, gróf Károlyi György, xröt 
Széchényi Emil né, Lánczy Leóné, Strausz István, Almdssy 
László, Eörffy Imre, Erödy-liarrach Béla, Gschwindt Ernő, 
itassa u Károly, IVild József, Kónyi Hugó, báró H'eíssen- 
bach Iván, Hertolendy Miklós, özv. Satzger Pálné, Inkey 
Zsigmondné, Éber Antal. Grósz Emil, Végh Károly, a fő
város képviseletében Bipka Ferenc kormánybiztos, Óko
rin Ferenc, báró Badvdnszky Antal, Töry Gusztáv, Pékár 
Gyula, Gciár Vilmos, Gerlóczy Gyula, Biró Pál, ÍVciss 
Fülöp, báró Weiss Alfonz és még rendkívül sokan a köz
élet kitűnőségei közül, ngy hogy

ezren és ezren állottak összezsúfolva a hatalmas 
udvarban.

Négy óra előtt egy pár perccel érkezett meg 
József főherceg szárnysegédével, majd rövid
del utána gróf Bethlen Istvánná haladt e a 
küldöttségek sorfala előtt es helyezett fehér 
rózsacsokrot a ravatalra. Pontban négy óra
kor jelent meg Horthy Miklós kormányzó 
ózárnysogédévei és úgy a kormányzó, mint a 
főherceg részvétüket fejezték ki a csalad osz- 
szes tagjainak. Walnicsek Károly józsefvárosi 
plébános kezdte meg ezután a temetési szer

va---------------------------------------  —»

tartást fényes papi segédlettel
csendben, minden énekkiséret nélkül, 

elhunyt utolsó akaratához híven.
A beszentelés után Vass József miniszterelnök
helyettes a magyar kormány es a távollevő 
kormányelnök nevében vett búcsút a nagy 
halottól.

— Mély megilletődéssol búcsúzom — mondotta — a ma
gyar gazdasági, társadalmi és politikai élet nagynevű 
férfiétól, akihez minket 'különös szeretet fűzött. Egész 
életében, koncepciójában, a termelő munka embere volt 
és ezen keresztül szerette hazáját, ebben is dőlt ki. Mun
kának áldozta egész életét és a teremtő, alkotó 
példaképét mutatta. Nemes mérséklettel a munkán 
tül szerette hazáját, amelyért dolgozott és

azon fáradozott, hogy összefogja mindazokat, 
a haza érdekében dolgozni kívánnak.

az

munka 
kérész-

akik

Ahogy munkájában liü volt irányához, hű volt eszményei
hez és barátaihoz, aki őrá támaszkodott, biztosra vehette, 
hogy a kritikus pillanatban nem mozdul eb és a középkori 
lovag hűségével tart ki amellett, aki rá támaszkodik. Az 
ő koporsójánál, amelyet nemsokára a csonka magyar föld 
simán, lágyan körül fog ölelni, meg kell fogadnunk, hogy 

a megértés, az egymás iránti szeretet, a liilség benne 
lakozott orényeit mint példaképet magunk előtt tartjuk 

örökké.
Heinrich Ferenc, a magyar kormány nevében búcsúzom 
tőled, Isten veled!

Dr. Désy Géza, a Nemzeti Polgári Párt alel- 
nöko búcsúztatta ezután a párt vezérét. De- 
zsőffy Aurél államtitkár a kereskedelemügyi 
minisztérium tisztviselői nevében vett búcsút, 
majd Bellatiny Artúr, a Kereskedelmi és ipar
kamara elnök© búcsúztatta a halottat. ív eiss 
Fülöp, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank el
nöke, az igazgatóság nevében. Éber Antal a 
Budapesti Kereskedelmi Testület nevében szó
lott az elhunyt nagy érdemeiről. A tahi vá
lasztókerület nevében dr. Kálmán Jenő íneg- 
liató szavakkal búcsúzott el volt képviselőjük
től. Egy-egy cserfaágat, virágszálat hozott ar
ról a vidékről, ahol oly szívesen időzött az el
hunyt és ahol a kerület apraja-nagyja úgy 
gyászol a haláleset miatt, mintha szerető édes
apjukat vesztették volna el. A különböző egye
sületek és testületek szónokai búcsúztatták 
még az elhunytat, majd ujabb beszentelés után 
megindult a menet, elől a koszorús kocsik, 
utána a gyászkocsi, követve az elhunyt család
tagjaitól. Az autók és kocsik százai kísérték 
ki a gyászkocsit a Kerepesi temetőbe, ahol 
ujabb beszentelés után a családi kriptában 
örök nyugalomra helyezték Heinrich Ferencet.
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benne és ez eldöntötte a sorsomat. A város há
rom szépséges, nagy primadonnája,

Blaháné, Kiiry Klára és Hegyi Aranka et
től kezdve valósággal verekedtek értein,

■ hogy melyikükkel játszani. De a karrierem 
igazán akkor indult el, amikor szegény Ta- 
mássy-t „A betyár kendője" egyik előadása 
előtt szélütés érte és nekem kellett a szerepébe 
beugranom: a következő szerepem már a Nép- 
színházban ért. Mikor aztán Kiiry odakerült a 
Népszínházhoz és Evva Lajos forszírozta, hogy 
játsza el a Lili-t, Kiiry — aki nagyon félt ettől 
a szereptől — mert ez Hegyi Arankának volt 
a nagy, úgynevezett parádés szerepe, végül is 
csak azzal a föltétellel volt hajlandó a szerepet 
eljátszani, ha én leszek a partnere. Innét kez
dődik a legszebb korszakom. 1905-ben Blaháné 
kívánságára jött a Madame Sans Géné, amely
ben Napóleont játszottam, majd a Casanova, 
ebben XV. Lajos szerepe volt az enyém. Egyet
len vágyam, hogy a Népszínház megnyitásának 
50. jubileumi évfordulóján, amelynek dátuma — 
ez év október 16-ika — összeesik az én negy
venéves népszínházi tagságommal, azt a há
rom szerepet és a Nebántsvirág-ot, vagy leg
alább egy-egy fölvonáet ezekből a régi diadal
mas szerepeimből, eljátszhassak. A legszíve
sebben ezekből az időkből a Pósa-asziallársa- 
ságra emlékszem vissza, amelynek rajtam kí
vül tagjai voltak természetesen Pósa bácsi, 
Rákosi Viktor, Feszty Árpád, Herezeg Ferenc. 
Ezekhez jöttek később a fiatalabb generáció 
tagjai: Beöthy László és a többiek. Sok-sok' 
gyönyörűséget köszönhetek ezeknek a nagy
szerű embereknek, akik a világért sem voltak 
ám holmi könnyelmű, iszogató, lump kompá
nia (ugyan iszogattunk is hébe-korba egy-egy 
kicsit), sőt. Irodalomról, művészetről beszélget
tünk az asztalnál a többiek sokszor hajnalig is, 
én azonban már akkor híres voltam arról, hogy

ha jött az éjfél, 11 és 12 óra között eltűn
tein a társaságból és lefeküdtem.

A Blaháné—Kiiry—Hegyi triászhoz méltóan 
csatlakozott a gyönyörűséges Pálinay Ilka s 
ötödiknek a csodálatos szépségű Ligeti Anna, 
Juliska nővére, aki szegényke korán halt meg 
tragikus körülmények között. De meg is be
csülte őket az akkori publikum. A Nemzeti 
Casino tagjai voltak a legkitartóbb habitüéi a 
színháznak.

Batthyány 
János meg 

ott
és fetirozták, 
primadonnákat. A Zscntri-Casino az egész első 
sort foglalta cl minden este, Asbóth Jenő meg 
Szabó Nándi voltak a fővezérek, meg az a hí
res orvos Koszlka Emil, aki korán meghalt, 
szegény. Még csak annyit, hogy a napokban 
végignézte ezt a mostani darabunkat az egyik 
páholyból a grófné, Pádmay Ilka, aki könnyes 
szemmel jött le a színpadra, úgy ölelt, meg
csókolt és sírva mondta:

— Imrém, esküszöm, hogy olyan vagy még 
mindig, mint harminc évvel ezelőtt, amikor a 
„Nebánts virág“-ot látszottad velem ...

Csöngetnek: a színpadi huszárokat nem trom
bitával alarniirozzák. De azért alarmnak ez is 
alarm, menni kell, a csatába, a közönség elé. 
Szirmai/ ezredes ur föláll, összeüti a lakkos 
csizmáin a csengő-pengő sarkantyúkat, fölteszi 
a monokliját és szalutálva búcsúzik. Odakünnt 
dörgő taps fogadja...

Elemér, Károlyi Pista, Cziráky 
Karácsonyi minden áldott este 
ültek a proscéniuinban

természetesen elsősorban a

Szlvmay
altiért „BlaMné, Kürt és Hegyi aranka 
verekedtek" — a régi Jó Budapestről...

(A Reggel munkatársától.) A „Régi jó Buda
pest" első fölvonásában, aranysujtásos buza- 
kék atillában, korát és — katonai rangját meg
hazudtoló frissességgel és fürgeseggel perdül be 
a színpadra egy kackiás huszárezredes: Szirmai 
Imre. Ö az igtizl régi jó Budapest! Mintha egye
nest az elmúlt császári és királyi ármádiából 
toppanna elénk ez a kedves, kardcsörtető, finom 
katona, akinek atillájából a letűnt boldog beke 
parfümje száll szerte a színpadon és a meg
hatott nézőtér fölött.

Szirmai Imre újra 20 éves
ebben a szerepében, flagolettjeiben és porta- 
menitóiban a fiatal és feledhetetlen honvlvánra 
emlékezünk, aki miatt a város három bálvanya: 
Blaháné, Kiiry és Hegyi Aranka csakúgy ver
sengtek a színpadon, mint annak idején a hét 
görög város Homéroszért. Százhúsz öltözet ru
hája volt Szirmai Imrének és ugyanannyi pár 
cipője, a divat és az élet királya volt Szirmai 
Imre abban a városban, amelyről a „Regi jo

I
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Olcsó

VER-KO-xu
Muaeum-kürut 33 (a Múzeummal aramban)

Nagy vásár
fehér 

cipőkben

Budapestében énekek Mindenki ismerte, 
asszonyok rajongtak élte, akkoriban a walesi 
herceg sem volt nálánál népszerűbb — a regi 
jó Budapesten. A Reggel meghajtja magát az 
ezredes ur elölt és átadja neki a szót: beszélne 
magáról, arról a Szirmai Imréről, aki hadnagyi 
rangban szolgálta — no, nem is olyan rég — 
az istennő Tháliát. Az ezredes ur megpödri kis, 
hegyes (ragasztott) bajuszát, a szeme — látom, 
hiába is tagadná — ködbe borul, aztán remegő 
hangon, halkan beszélni kezd:

— Nyolcvannégyben volt... Szegeden, a szülő
városomban játiszottarn Rómeót, amikor Feleky 
fölhívott Pestre a Várszínházhoz Blahánéval 
együtt — főszinésznek. Egy esztendővel azelőtt 
végeztem az iskolát és betéve tudtam az összes 
Shakespeare-szerepeket. Akkor még tele vol
tam drámai ambíciókkal, amelyeket, azonban 
csak nyáron elégít hettem ki, mert évközben 
nem játszottak drámát, a színházak; nyáron is 
csak amolyan, bulvár-drámákat, amelyek akkor 
nagy divatban voltak. És Budán az első szere
pem a N eb án ts virág
volt. Nehezen határoztam el magam rá, hogy 
eljátsszam, de aztán minden erőmmel belefe
küdtem. a szerepbe. Tomboló sikerem volt

♦
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Bethlen István gróf
el van készülve arra, hogy a kisántánt Genfben 
szóbahozza a bukaresti konferencia határozatait 

A miniszterelnök nem gondol uj állami kölcsönre — Peidl beszéde jó 
hatással volt rá, de a biok döntő győzelmét a városházán még most 

sem, akarja elismerni
Bécs, junius 1.

Reggel tudósítójától.) Gróf Bethlen István minisz
terelnök, Genfbe való továbbutazása előtt részletes nyi
latkozatot tett azokról a kérdésekről, amelyek a Népszö
vetség tanácsülésén napirendre kerülnek.

_  A magyar szanálási akció — mondotta a 
miniszterelnök — tervszerűen halad előre, nem 
merült föl semmi olyan momentum, amely az 
előirt programot bármikdpen befolyásolná. 
Mostani genfi tanácskozásaink a korábbi meg
beszéléseket szervesen kiegészitik.

Nem lehetetlen, hogy a kisántánt képviselői 
a mostani ülésszak alkalmával olyan kér
déseket akarnak szóbahozni, amelyek a leg
utóbbi bukaresti konferencián szerepeltek.

Ebben az esetben természetesen teljes bepillan
tást fogunk költségvetésünkbe engedni az arra- 
hivatott tényezőknek abból a szempontból, 
amelyet Bukarestben kifogásoltak. Nincs 
semmi titkolni valónk, szigorúan a törvény es 
nemzetközi szerződések alapján állunk. A költ
ségvetés azon tételei, amelyeket Bukarestben 
kritizáltak, elbírják a nyilvánosságot. Ismét
lem azonban, hogy ez a kdrdés csak akkor lesz 
aktuális, ha a kisántánt a tanácsülés elé hozná. 
Genfben nemcsak Magyarország pénzügyéiről 
és államháztartásáról, hanem az általános gaz
dasági helyzetéről is szó lesz. Az államháztar
tás egyensúlya csak akkor egészséges, ha egész
séges gazdasági alapokon nyugszik. Az átme
netnek vannak beteges tünetei, melyeknek meg- 
gyógyitása nélkül az államháztartás egyensú
lyát véglegesen helyreállítani nem lehet.

Magángazdaságunk a legkülönbözőbb ne
hézségekkel küzd,

amelyeket meg kell majd szüntetni. Magyar
ország mindig tőkeszegény, külföldi tökére 
szoruló ország volt. A háborúban, az inflációs 
korszakban, e nehéz krízis idején azok a tokok 
is megsemmisültek, amelyek eredetileg , meg 
megmaradtak. Épp ezért még fokozott mérték
ben vagyunk a külföld segítségére ráutalva es 
azon kell lennünk, hogy

az idegen arany beáramlását elősegítsük, 
ami azonban nem jelenti, hogy az állam uj 

kölcsönt akar fölvennL
Erre nem gondolunk. Egyáltalában nem kivá-t 
natos az ország túlságos eladósodása, egy UJ 
államkölcsön pedig ezt hozná magával. Elég
tétellel tölt el, hogy az államháztartási defici
tet sikerült kiküszöbölni. Remélem, hogy a 
deficit eltüntetéséhez nem kell többé a kölcsönt 
igénybe venni. Az államháztartás .jövendőbeli 
egyensúlya szempontjából nagy fontosságuk 
van a produktív kiadásoknak, mert megtermé
kenyítik a magángazdaságot és elősegítik azt 
az egészséges gazdasági vérkeringést, amely 
elsősorban az összességnek válik javára.

Ezután
belpolitika! kérdésekről

nyilatkozott a miniszterelnök.
— Az ellenzéknek azt az elhatározását, hogy 

a passzivitást föladta, csak örömmel üdvözöl
hetem. Ez a taktika célt tévesztett, a biok meg
győződhetett arról, hogy a passzivitás csak el
távolítja tulajdonkénem céljaitól. Az ellenzők 
jobb belátását kétségtelenül az is megerlelte, 
hogy a passzivitás sem a belföldön, sem a kül
földön nem talált visszhangra. Hangsúlyozni 
kívánom, hogy

Peidl képviselő urnák, a szociáldemokrata 
párt szónokának kijelentései jó hatást gya

koroltak rám.
Peidl a szociáldemokrata párt nevében hang
súlyozta, hogy nem azért tértek vissza a nem- 
zetgyülésbe, hogy elkeseredett harcokat provo
káljanak, hanem hogy az ellenzék és a több
ség együttműködését a parlamentarizmus nor
mális keretei között elősegítsék. Erre, mint 
eddig, a kormány is mindig készen áll. A

fővárosi választások
eredményét nézetem szerint a következőképen 
lehet jellemezni: Az a politikai irányzat, amely 
a. világnézeti haixok Kikapcsolását, a produk
tív munka kezdeményezését és a pártpolitikai 
tagozódás megszüntetését jelentette és a mi 
kormányprogramunknak megfelel, a fővárosi 
választásokon nemi aratott győzelmet. Remé
lem, azonban, hogy a kezdő lépés megtörtént és 
hogy’ számíthatunk arra, hogy a városházi 
pártok munkája ebben az irányban fog fej
lődni. Az uj törvényhatóságban annak a be
látásnak kell föliilkerekednle, hogy

a polgárságnak nyugalomra van szüksége, 
hogy a háború okozta sebek begyógyuljanak. 
Semmiképen sem lehet azt állítani, hogy az 
ellenzéki biok., amely demokratákból és szo
cialistákból áll, döntő eredményt ért el a köz

ségi választásokon. A legutóbbi képviselő
választások összehasonlítása a mostam községi 
választásokkal, érdekesen világítja meg ezt a 
kérdést. A főváros legutóbb 25 nemzetgyűlési 
képviselőt választott, ezekből 16 demokrata és 
szocialista. A fővárosi választásoknál 250 man-

(A Reggel tudósítójától.) A békéscsabai sze
mélyvonaton, amely vasárnap éjszaka Buda
pest felé tartott, izgalmas kalandjuk támadt 
az egyik Il-od osztályú fülke utasainak. Ami
kor esteledett, egy elegáns, barnaruhás fiatal
ember, aki az ablak mellett ült, nagyon udva
riasan engedélyt kért utitársaitól, hogy a fülke 
ablakát becsukhassa. Panaszkodott, hogy az 
éles levegő miatt rosszul érzi magát. Az utasok, 
bár kelletlenül, de beleegyeztek a fiatalember 
kívánságába. A meleg azonban tűrhetetlen lett 
és rövid idő múlva egy ur erélyesen kezdte 
követelni, hogy’ nyissák föl az ablakot. A bar
naruhás fiatalember ekkor

elővette nagy fehér zsebkendőjét,
azzal legyezte magát és tiltakozott az ablak 
fölnyitása ellen. Már ekkor késő este volt, a 
fülkében félhomály, az utasok nagyrésze al
váshoz helyezkedett el és igy a tiltakozó utas 
is elhallgatott. Reggel felé mintha súlyos 
álomból ébredtek volna föl a fülke utasai. 
Sietve nyitották föl az ablakot és csak ekkor 
vették észre, hogy

a barnaruhás elegáns fiatalember, aki be- 
csukatta az ablakot, már nem volt a fül

kében.
Kiéin Pál, békéscsabai kereskedő, aki szem
közt ült a most már gyanús fiatalemberrel, 
megtapogatta tárcáját, de az a helyén volt. 
Ahogy azonban kivette tárcáját, meglepődve 
látta, hogy 

dátum került betöltésre és ezekből a demokra
ták és szocialisták együttesen nem 160 mandá
tumot nyertek — ami a 10-szeres szorzószám
nak megfelelne —, hanem csak 128 mandátu
mot, jóllehet, a Kossuth-párt és más frakciók 
is párthiveik sorában szerepeltek.

A Wolff-párt igen nagy veszteségeket szen
vedett. de mégsem lehet azt mondani, hogy 
a másik irányzat aratott döntő győzelmet.

ha a mostani választási eredményt a nemzet
gyűlési képviselőválasztásokéval összehason
lítjuk. A középút politikája minden városházi 
párt számára nyitva áll. Határozottan remé
lem, hogy az uj városatyák, bármilyen párthoz 
tartoznak, a gyűlölködés és szenvedélyesség 
politikáját működésükből ki fogják kapcsolni 
és azon az utón fognak haladni, amelyet vá
lasztási beszédeikben a polgárságnak megígér
tek.

tárcájából, mialatt aludt, több millió kész
pénze és értékes iratai eltűntek.

A fülke utasai különös, émelyítő szagot érez- 
tek. Egy hölgy, aki álmatlanságban szenved s 
aki az éjszaka folyamán csak nehezen aludt el* 
rögtön kijelentette, hogy ő már az éjszaka 
észrevette: az a fiatalember, aki az ablaknál 
ült és az ablakot becsukatta, zsebkendőjéből 
kloroformot legyezett szét a fülkében. A hölgy 
ezt már ielálomban látta, ő is elaludt a kloro
formtól s igy ő sem tudott védekezni. Nyilván
valóvá lett, hogy

a kloroformos zsebtolvaj a fülke összes 
utasait elaltatta

és az utasok kloroformos álomba merülve tet
ték meg az ut nagy részét. Mindenki vizsgálni 
kezdte zsebeit, de kitűnt, hogy csak Kiéin Pál 
pénze hiányzik. Amikor a vonat befutott a 
keleti pályaudvarra, az utasok rögtön jelen
tették az esetet a pályaudvari detektiveknekP 
akik azonnal átvizsgálták az egész vonatot.

Egy távoli fülkében megtalálták a detektí
vek a barnaruhús elegáns fiatalembert, aki 
régi ismerősük, Izsák Pál, már hét Ízben 

büntetett zsebtolvaj.
Izsákot rögtön előállították a főkapitányságra. 
A lopott összeg nagyrészét meg is találták nála 
s igy őrizetbe vették a veszedelmes zsebtolvajt. 
A detektívek most Izsák lakásán házkutatást 
tartanak, ahol remélik, hogy egyéb tolvajlások 
és zsebmetszések nyomára buikkannak.



6 1925 junius 2.

Hírek
Első személyben

Irta Szép Ernő
Ha virágzik a bodza s én eljárok a 

mellett és az orrom, a mellem meg az 
teli lesz a bodza boldogságával.., Nem 
az, hogy ilyenkor senki ismerősre nem gondo
lok, hogy vajon Ez vagy Az hogy érzi most 
magát? mit csinál most? Nem szenved éppen 
most valami bajt vagy csúnyaságot?

Általában ha barátaim felelősségre vonná
nak: kérlek tegnap délelőtt vagy múlt csü
törtök délután gondoltál énrám? Miért? Csak. 
Hisz ha. kihagyom az eszméletemből azokat, 
akiket állítólag szeretek, az hűtlenség. Csalás. 
Hosszaság.

&o'dza 
eszem 
vértek

♦
Vajon a halálból visszakóstolva, édes lesz-é 

az ínyemen az ami most édes, s keserűnek is
merem fel a keserűt?

*’
Némely szer úgy érzem hogy a szememben 

van az élet, a szemem golyóját érzem és ez az 
érzés az élet. Néha meg a homlokomban van az 
élelem: az a lüktetés kétoldalt meg az a fúrós 
fejtörés... sokszor a kezem fejét érzem úgy, 
hogy azt hiszem a kezekben van az élet ereje, 
ösztöne, tehetsége titokzata... azután meg 
persze a lökdösö szívben érzem a kapott éle
tte... és úgy is szokott lenni, hogy az arcom 
bőrén érzem az életet, mintha napvilág sütné 
a képemet vagy mint mikor kékfényben fü- 
rösztik az embernek a fejét; vagy mintha va
lami gyönge szúnyog megcsípte volna az arco
mat... megérzem hogy élek.

*
Az a rossz fáj a legjobban, amit én telítem 

másokkal.
*

Vájjon egészséges vagy beteg dolog-é, hogy 
borzadok a patkánytól és hogy nem fogom \ 
meg a békát? Jogom van-é borzadni a. pat
kánytól? Az enyém-e ez az érzés? Hisz kölcsön 
kaptam, majmolom, örököltem. Hihctem-é ma
gam igazságoznak, vagy mondjuk egyéniség
nek, sőt jónak, és valaha talán érvényes ember
nek, ha például ezeket az érzéseket, hajlamokat 
meg se próbálom felülvizsgálni, magamban? 
Hátha erős belső rábeszéléssel elérem, hogy ne 
szenvedjek a patkány látásától és egyúttal ne 
sértsem meg az undorommal ezt a sötét 
ghettokba szorított porontyát a. teremtésnek? 
Ha fölösleges és nevetséges is az az eredmény, 
amit esetleg elérek: hogy a patkányt türelem
mel és szelídséggel fogom nézni, és hogy a bé
kát minden chogue nélkül kézbe tudom majd, 
venni: mindenesetre győzelem volna, melyet 
rendelt természetemen arattam, hódítás volna 
határaimon túl, fölény, szabadság! J

* j 

mő/í sejtenek olyasmit vájjon, talán nem !
is illik szépnek lenni, hisz annyi sok szeren- | 
esetlen csúnya nő van a földön? Ök árúi jak el 
a csúnya nőkről, hogy csúnyák. Szép dolog ez?

*

Levelet visz a szél előttem, zöld levelet. Még 
nyár sincs, tessék ez a levél már meghalt. A 
pillangók is milyen rövid napokat élnek. Hoz
zájuk képest testmagasságban, kilósúlyban, 
érdekességben, hasznosságban, közérdekkel 
mert jelentőségben, mennyi vagyok vájjon, 
hogy én az életet rövidnek találom? Mennyi 
jár nekem? Azt hiszem sok amit eddig is kap
tam ... '

★

Művész vagyok: az árnyékom fényesebb 
mmt az életem.

~ A In’nlszterelnök megérkezett Genfbe. 
Genfbol lúviraf ózzák. hogy g-róf Bablen Isi
van miniszterelnök. Búd János pénzügyminisz- 

Alajos államtitkár pünkösd 
hétfőjén Genfbe érkezett.

— Lédercrné vallomást tesz Kodclka és el
valt felesege viszonyáról. Kodclka Ferenc el- 

felesége és, a Kodelka-család között kelet
kezett örökösödési pörben — amint ismeretes — 
a bíróság junius 1-ére tűzte ki az újabb tárgya- 
Jtwt. Krre a tárgyalásra, a család kérelmére, 

Léd eremét is, akivel azt akarják 
bizonyítani, hogy Kodelkánó a válás után csak 
barátnője volt; egykori férjének. Kodéi káné el
mondotta A Reggel tudósítójának, hogy a gya- 
nuMtaj, ellen tiltakozik ós nem fél Lédercrné 
vallomásától sem, bár Lédercrné mindig ellen
sége volt. A család egyébként egyezségét aján
lott föl Kodelkanénak, 5,000.000 koronát, aki 
azonban ezt nem hajlandó elfogadni, mert tu
domása szerint volt férje után min terv 500,000.000 maradt. inml(Ry

— Plusz Sándor temetése. Vasárnap délit tán 
a Magvar Tudományos Akadémia oszlop
csarnokából temették Plósz Sándor nyugalma
zott igazságügyminisztert, az európai luru jog
tudóst, barátainak ós tisztelőinek impozáns 
részvéte mellett. A gyászszertartás 4 órakor 
(kezdődött. Farkas Albert kelenföldi plébános 
lépett elsőnek a ravatalhoz, amelyet teljesen 
elborítottak a koszorúk. A plébános un aj a 
után a kormány képviseletében 1 csthy Lat 

1 igazságügyminiszter mondott gyaszbeszedet, 
| amelyben rámutatott az elhunyt közszolgalati 
I és tudományos működésére és érdemeire. 
I Balogh Jenő, az Akadémia főtitkára, vett bú

csút ezután Plósz Sándortól, az „igaz tudós - 
I tói. Dr. Illés József; a jog- és állam tudományi 
I kar dékánja, az egyetem jogi kara, dr. Mohr 

Gyula a Szegeden működő kolozsvári egyetem 
| nevében mondott utolsó istenhozzádot. N tenie- 
I lésen ott láttuk a magyar tudományos és köz- 
I élet számos kiválóságát, valamint a tudoma- 
I nyos és társadalmi egyesületek kiküldötteit. 
I Több külföldi és vidéki tudományos testület 
I távirati utón fejezte ki részvétét.
I Eldöntetlen az országos gyorslróbnjnokl verseny. A
I Gyakorló Gyorsírók Társasága, amely ebben az évben iin- 
I nepli fönnállásának huszadik évfordulóját, szombaton és 
I vasárnap országos gyorsiróversenyt és gyorslrókongrcsszust 
I rendezett, amelynek védnökségét Klebelsbcrg gróf kultusz- 
I miniszter, Huszár Károly a nemzetgyűlés alelnöko és 
I Zichy János gróf vállalták. Az ünnepségek sorozatút hét- 
| főn délelőtt a jubiláló társaság diszközgyiiléso zárta le, 

amelyen Huszár Károly is megjelent s amelyet a képvlsc- 
lőhúz delegúciós termében tartottak meg. A közgyűlést 
dr. Téglás Géza elnök nyitotta inog. Dr. Nősz Gyula főtit
kári jelentésében részlotesen beszámolt a társaság két: 
évtizedes munkásságáról. A társaság elnökévé ismét dr. 

' Téglás Gézát, alelnökökkó dr. Siklóssy Lászlót és dr. Tég
lás Dezsőt, főtitkárrá dr. Nősz Gyulát választották meg, 
azonkívül az egyesület tiszteletbeli tagjai lettek Sommerné 
Hányái Amanda és Huszár Károly. A szombati bajnoki 
rckordvorseny eredményét dr. Gycncs Percnc ismertette. 
A bajnoki verseny sebessége a gyorsírást versenyek törté
netében rekordot jelent. Az ötperces diktátum gyorsasága 
porconként a következő volt: I. perc 3-16 szótag. TI. perc 
380 szótag, III. perc 400 szó<ag, II'. perc 467 szótag, 
V. perc 400 szótag, átlagsebesség 388 szótag. A tizenegy 
pályázó munkája közül csupán négy volt elfogadható, az 
első három pedig annyira egyforma kvalitású, hogy a 
bizottság a bajnoki címet egyik versenyzőnek sem Ítélte 
oda, hanem úgy dönött, hogy a verseny három első diját 
a három nyertes között egyenlő arányban osztja föl, a 
bajnoki cim és a Zichy János gróf állal fölajánlott ezüst 
serleg védelme egy újabb pót versenyen fog eldőlni. A há
rom bajnokjelölt: dr. Bodrogi Andor, Nemes Zoltán és dr. 
Nősz Gyula nemzetgyűlési gyorsírók, a negyedik helyre 
dr. IVidder Miklós ügyvéd került. Végül Huszár Károly 
buzdította a gyorsírókat további lelkes munkára és a köz
gyűlést bezárta.

— A földinivclésügyi miniszter sajtópörc 
Lendvai István ellen. Mayer János földmivclés- 
iigyi miniszter és Scliandl Károly államtitkár 
annakidején resztvettek az egri hősök szobrá
nak leleplezési ünnepségén, majd ezt követően 
az ünnepi vacsorán fölköszöntő beszédeket 
mondtak, Lendvai István képviselő a banket
ten elhangzott beszédekkel külön cikkben fog
lalkozott, amely „A Nép“ 1923 szeptember 27-iki 
számában jelent meg „Szbnt csavargók és kon- 
junkturakcgyelmcsck,i cimen. Az egyik mon
dat Lendvai cikkében igy szólt: „Hát bizony, 
kedves tőzeg-kegy elmés ur. mi igazán nem akar
juk kilopni az ön perselyéből sem a tőzegmi 1- 
liókat, som egyéb rosszillatu kincseit." E kité
tel miatt Mayer miniszter fölhatalmazást adott 
az ügyészségnek, hogy Lendvai István ellen I 
rágalmazás sajtóvétségo címén a bűnügyi eljá
rást folytassa le. Lcndvait, akinek mentelmi jo
gát fölfüggesztették, a büntetőtörvényszék Tö- 
reky-tanácsa szerdán vonja, felelősségre.

— Elitéit adócsalók. Abbas Ali Váci-utcai szőnyegkeres
kedő adócsalás vétsége miatt került a budapesti büntető
törvényszéken a vádlottak padjára. A vád szerint úgy 
követte el az adócsalást, hogy a Budapesten székelő 
ukrán misszió címének ravasz fölhasználásával mintegy 
150 darab finom perzsaszőnyeget csempészett be. A bűn | 
tetőtörvényszéken megtartott főtárgyalás után Abbas Alit I 
bűnösnek mondták ki adócsalás vétségében és 130,000.000 | 
korona péntbün’elésre Ítélték cl. — Ugyancsak adócsalás I 
vétsége, címén ítélkeztek Marta Sándor magánhivatalnok I 
fölött is. Barta Sándor Polliik Mór kereskedővel együtt I 
két láda pamutárut hozatott 15,600.000 korona értékben, I 
azonkívül 62,0000.000 korona értékű selyemárut. Behozatali I 
engedélyük nem volt, hanem úgy szerepeltették az árul, I 
mintha az az Angol-Magyar Posztó- és Texlllkcreskcdolmi I 
Hl. vámszabndraktára részére érkeznek. Megindult ellő- I 
niik az eljárás, de Polldk Mór 30 millió birságban kiegye- I 
zetl, igy az ő iigyo nőm került főtárgyalásra. Haifa Sán- I 
dórt adócsalás vétsége elmén a büntetőtörvényszók I 
I5:>,000.000 korona pénzbírsággal biivtclfe. meg. I

— Az autó’.lúllltás sorsjátékénak hozása szerdán dél- 1
iitun I órakor a vároHliguü !parcsarnokban fog megtör- I 
lenni, a m. k»r. Jottoigazgató ág ón klr. közjegyző asszlsz ] 
lencia Javai, i

— Egy apa kimentette fiát a Dunából, de ö 
a vízbe fulladt. Pünkösd vasárnapján az új
pesti dana part on sétált Nevlaka József 44 éves 
nyugalmazott Máv. műszaki segédtiszt felesé
gével és négy gyermekével. Sótálás közben a 
nagyobbik fiú levetkőzött, hogy mogfürödjék 
a Dunában. Néhány percnyi fürdőzés után 
azonban a nagyobbik fin rosszul lett és fulla
dozni kezdett a vízben. Az apa a nyolc méter 
magas kőpartról ruhástól fuldokló gyermeke 
után vetette magát ds sikerült is a partra von
szolni a fiút. Alig vették azonban ki kezéből a 
gyermeket, amikor Nevlaka József hirtelen 
megtántorodott a mély viz szóién és eszmélet
lenül vissza bukott a hullámokba. A megren
dítő dráma színhelyén tartózkodó hajósok 
azonnal kutatására indultak, de a szerencsét
lenül járt apa holttestét nem tudták, megtalálni.

— A kirakatba futott egy automobil a Baross-téron. 
Hétfőn délelőtt egy bérautó, amelyet Lcszncr 
vezetett, a Baross-téron fölugrott a 
Szukái György 
dőnyét, amely 
súlyos sérülési 
szállították. A

Adolf soffőr
Járdára, elsodorta 

rendőrt ós behorpasztotla egy kirakat rc- 
inögötí az iiveg is betört. 
szenvedett s a mentők a 
soffőrt letartóztatták.

— Nyaralását kellemessé teszi, 
pyjamát hord, llákóczi-ul 10. '

Szuhal rendőr 
rendőrkórházba

HAfiS
VII, Rákóczi-ut 24

VII, Erzsébet-körut 28
V, Lipót-körut 24

IX, Ferenc-körut 36
OEBRECEH GYŐR
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Linóleum mellett a legjobb padlóbur
kolat, különféle gyönyörű mintákban
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C.eUunit gallérok és kézelők elsőrendű 

minőségben

Női és férfi

gumikabátok
nagy választékban, rendkívül olcsó árban!
Drapp és zöld színben.........................
Double-kabát, a két szövetrész között 
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_ Budapest fürdőváros. Ha még' most sem 

gyűlnek ide az idegenek, akkor abba kell 
hagyni az egészet; de mi azt hisszük, hogy a 
margitszigeti akció végre arra bírja őket, hogy 
idejöjjenek forogni. Az idegen ol fogja olvasni 
a pesti újságokban, hogy a sziget levegője 
olyan csodálatos árucikk, amit éppen úgy 
sibolnak, mint máshol az ékszereket s maga a 
miniszterelnök által elnökölt Közmunkatanács 
is résztvosz a láncban, amidőn továbbadta a 
szigetet és módot adott egy egész sorozat lún- 
colónak, hogy ők is keressenek ezen az egyetlen 
szolid luftilzleten. Jelenleg 4000 koronába kerül 
egy személynek egy szippantás; ha tehát egy 
nagyobb család akarja a Wolff-rezsim örömeit 
itt. kipihenni, 20—30.000 korona belépődíjjal 
áldozhat a levegőkcreskedelem oltárán. Kon
flison, autótaxin érkezve kétszer ennyit fizetsz, 
polgártárs, a bérlő rt. kasszájába. A tenger, a 
Montblanc és a Szahara levegőjét ingyen szív
hatja, aki odáig eljutott; ám mindennél sokkal 
ragyogóbb lehet a sziget levegője, amelyért az 
odajutás költségein kívül külön szippantást 
belépődíjakat érdemes a polgárnak fizetni, 
holott az ő adójából vásárolták meg ezt a para
dicsomot. Az idegenre okvotlenül elemi hatás
sal lesz ez a döntő bizonyíték s a Riviérától el 
és okvetlenül idefelé, a mi szigetünkre fog 
egyre frenetikusabban forogni, pláne, ha meg
tudja, hogy a kormány céltudatos politikája 
nemcsak a levegősibolás révén emeli a Sjzigeti 
lég értékét, hanem azzal is, hogy -fokozatosan 
leépíti az ipart s az újpesti gyárak egymásután 
leállván, nem küldhetik többé füstjöket ide. 
Remek levegő várja itt az idegent, aki, ha 
mégsem jönne s Budapest fürdőváros csődöt 
mondana, ez a levegő akkor sem vész kárba, 
mert az ügybuzgó siberek palackokba fejtve,ki 
fogják slbolni az országból. így azután a pesti 
polgár is olcsóbban jut margitszigeti levegőhöz, 
ahogy a magyar húst, cukrot és kenyeret is 
olcsóbban kapja odakünn s ha van igazság a 
földön, akkor ezek a levegőtermelők is kor
mányfőtanácsosokként illeszkedhetnek a nagy
vágók, a termelők, a kartell főnökök és a többi 
vámszedők diszcs sorába.

— A pünkösdi ünnepek öngyilkosa!. Hclvio Károly 
53 éves kereskedő. Lónyay-utca 85. szám alatti lakásán 
főhelőtte magát. Állapota súlyos. — Kicin Lajos 25 óves 
magántisztviselő ismeretlen méreggel megmérgezto ma
gát. — Auberaer Laura 28 éves taknritónő balkezén föl
vágta nz ereket. ■— Zöldfai Dezső 33 éves ablaktisztító 
veronátlal megmérgezte magét. — Földes Oiza Ifi éves 
háztartásbeli, szüleinek Zita-barakbell lakásán lugkővel 
megmérgezto magát. — Valamennyiöket a Hókus-kór- 
házba szállították.

— Rakovszky belügyminiszter csütörtökön 
szólal föl a választójogi vitában., A nemzet
gyűlés szerdán délelőtt 10 órakor folytatja 
nyolcórás ülésen a választójogi törvényjavas
lat általános vitáját, amely iránt annyira meg
csappant az érdeklődés, hogy esetleg már szer
dán, de legkésőbb csütörtökön mindenesetre 
befejeződik a vita és Rakovszky Iván belügy
miniszter fölszólalása után, aki részletesen fog 
reflektálni az elhangzott beszédekre, áttér a 
Ház a törvényjavaslat részletes tárgyalására. 
Nekiütöttél arra, hogy a részletes vita során el
keseredett összecsapások várhatók a kormány 
és az ellenzék álláspontja között, legalább két 
kél beletelik, amig a választójogi törvényjavas
lat telő alá kerül. Ezután az indemnitási javas
latot tárgyalja le a Ház. Az indemnitási vita 
legföljebb négy ülésnapot vehet igénybe, de a 
felsőházi törvényjavaslat le tárgyaláséira még 
igy sem marad idő, mert hiszen a. kormány el 
van határozva arra, hogy július elsején vaká
cióra küldi a nemzetgyűlést. Ilyen körülmé
nyek között kormánvpárti körökben bizonyosra 
voszijt, hogy a felsőházi javaslat vitáját meg
fogják, szaki tani és csak a harmad fél hónapos 
vakáció után, szeptember közepén folytatják. 
Ez az intézkedés annál elkerülhetetlenebb, mi- 

,, vvl az indemnitási javaslat lctárgyalása után 
még egy-két kisebb javaslatot is tűznek a Ház 
napirendjére.

-- „Az uj városháza dolgozzon." A demokratikus púit 
II. kerületi pártszervezeto szombaton este a kerület újon
nan megválasztott törvényhatósági bizottsági tagjai tisz
teidére. pártvacsorát rendezett. A városayákat Krrimer 
Miksa elnök üdvözölte. Az üdvözlésre Finnes László, Rács 
l'ihnos, továbbá Fóthj/ Vilmos ós Reiczer Emil válaszol
óik. Fölszólalúsukbnn hangoztatták, hogy a kormánynak 
kötelességo elősegíteni, hogy az uj városháza dolgozzon 
rt. hogy az uj bizottsági tagok ne a munkanélküliek, ha
nem a dolgozók táborát szaporítsák,

. — A francia és angol rendőrség együttes ak
ciója a gyanús orosz állampolgárok ellen. Lon
donból táviratozzak: A kommunisták messze- 
lutló üzelmei miatt a francia és angol rendőr
hat ósúrok megállapodtak, hogy együttesen fog
nak. eljárni egyes gyanún orosz állampolgárok 
ellenőrzése és a bolsevista propaganda kérdé
sében.
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Egy hat és fél évre ítélt vakmerő 
kasszafuró kalandos pünkösdi királysága 
Miközben Vácira kísérték, vasárnapra virradd éjszaka kivetette magát 
a robogó vonatból — Hétfőn már elfogták Budapesten egy külvárosi 

tolvajtanyán
(A Reggel tudósutójától.) Négy rovottmultu 

legény ez év március elején igazi amerikai 
fllmbravurral fosztotta ki a főkapitányság 
szomszédságúban, a Zrínyi-utca 9. szám alatt 
az Országos Szállítási Rt. páncélszekrényeit. 
Tomcsik János lakatossegéd, Herskovits \Mi- 
liály cukrászleg’ény, Lajos József mészáros és 
Hulicska Nándor kőmüvessegéd voltak a tette
sek. Március ll-én este, közvetlenül a kapu
zárás előtt Lajos és Hulicska beosontak a 
Zrinyi-utca 9. számú házba, Tomcsik és Hers
kovits pedig lent várakoztak. Lajos József és 
társa megfúrták a részvénytársaság páncél
szekrényeit, áh onnan 250 millió korona kész
pénzt vettek magukhoz.

A betörők az irodahelyiségből kijöttek a 
balkonra, ott a párkányhoz erősítettek egy 
18 méter hosszúságú, vastag kötelet, amit 
magukkal hoztak és azon zavartalanul le

ereszkedtek a földszintre.
Mialatt a levegőben lógtak, a főkapitányság 
épülete felől gyanús zajt hallottak, a lent vá
rakozó két falazó hirtelen elfutomodott, a má
sik kettő pedig macskaügyességgel leereszke
dett a kötélen. Éppen ekkor fordult be a 
Zrinyi-utcába egy konflis, beleugro\ttak és cl
vágtattak a 250 millióval. A következő éjszaka 
Fazekas Áron dctektivfőfölügyelő csoportja 
már elfogta őket és valamennyien beismerő 
vallomást tettek, de a 250 millió korona hol
létéről nőm akartak nyilatkozni. Nem is került 
elő a káröszegből semmi.

Tomcsik János, a kiasszafuróbanda vezére, 
igy fejezte be a kihallgatás alkalmával a de
tektívek előtt, tett vallomását:

— Láthatják uraim, hogy őszintén elmond
tam mindent Éppen ezért

kijelentem most őszintén azt is, hogy nem 
sokáig leszek rab,

tudom a módját, hogy hogyan fogok megszaba
dulni.

— Kéjgyilkosság Bécsben. A Reggel bécsi 
tudósítója telefonozza: Vasárnap éjjel Bécs 
közelében borzalmas kéjgyilkosságot fedeztek 
föl. Egy külváros mezőségén egy fiatal leány 
holttestet találták meg, amelyről a rendőr
orvosi vizsgálat megállapította, hogy gyilkos
ság áldozata lett, halála előtt pedig megbecs- 
telenitették. A nyomozást megnehezítette, hogy 
hétfőn nem jelentek meg az újságok és igy a 
nyilvánosság nem siethetett a rendőrség segít
ségére. Hétfőre a nyomozás mégis eredménnyel 
járt. A XVI. kerületi rendőrbiztosságon jelent
kezett egy asszony, aki eltűnést jelentett be. 
Az ügyeletes rendőrtisztviselő azonnal meg
állapította, hogy az eltűnt leány személyleirása 
teljesen egyezik a megtalált leány holttestével. 
Megállapították, hogy a meggyilkolt leány 
neve Schultz Adél, aki vasgyárban dolgozott es 
egy munkásnak a leánya. Á nyomozás ezután 
a leány ismerőseinek körében folyt és rövide
sen megállapították, hogy a gyilkosságot egy 
Bohr és egy Mcusingcr nevű fiatalember kö
vette cl. A gyilkosok egyiko nyomorék, aki 
meglett ember létére csak 87 centiméter magas. 
A két lettes bevallotta a gyilkosságot.

— József főherceg Poigárdiban. Székesfehér
várról jelenti A Reggel tudósitója, hogy József 
főherceg hétfőn reggel, a Budapestről ’/a8 óra
kor induló vonattal Székesfehérváron át Pol- 
gárdiba utazott. A főherceg Polgáraiban gróf 
Batthyány Lajos vendége volt, akinél az egész 
napot töltötte. Mint értesülünk, a főherceg uta
zása egész váratlanul történi, a polgárdi kas
tély urát érkezéséről csak a legutóbbi órákban 
értesítette. A főherceg még hétfőn este vissza
utazott Budapestre. Ttt említjük meg, hogy 
gróf Andrássy Gyula is Polgárdihan tartóz
kodik.

— A parfőinös bunda és a mindig uj toalett, líeudkivül 
érdekes előadás színhelye volt szombaton délelőtt a 
Iloynl Orfeum, ahol a Korald-fiydr két igazgatója, Bar- 
<:en Gábor és Kováid Irtván tartottak vetített kopek kí
séretében előkelő meghívott, közönség előtt lebilincselő 
előadást arról n két njitáarót, amellyel a Kovnld-gyar 
üzemeit kibővítet'?. Rarc'.cn (labor egy uj es tőkéié' -s 
molyirléiszcrt mutatót* b", amelynek nb.colut megbízható
ságán kivitt legfontosabb előnye, hogy teljességgel szag
talan. trlnit a vele molytnlanltott bundái;, szövetek, tol
lak, préntek megtarthatják eredeti, esetleg parfőmlllatu- 
kát. Ez a. szer n világhírű lla.ycr-cvR preparátuma, a 
nevn „Eulan" s a Kovnld-cég megszerezte a szer mono
póliumát a maga számára. Kováid Islvdu előadásában a 
eég újonnan megnyílt iparművészeti osztályát Ismertette, 
ainelynok műhelyeiben a logóuskább és legkopottabb 
ruhadarabokból is néhány napon bőiül teljesen t;| min 
tájit, uj szinti, divatos holmikat készítenek. A nagyszámú 
szekértő közönség nagy tetszéssel tapsolta a kitűnő elő
adókat, elit merő, sol fogadta az ,,EuÍan"-nal végzett kí
sérleti eredményeket és valósággal megcsodálta a divatos 
selymek, szövetek, ntb. tömkelegét, amelyeket a Kővaki 
gyár iparművészeti osztálya varázsolt elő a régi hol 
mikből

I Tomcsik János, a hírhedt kasszafuró, be is 
váltotta ígéretét. Most szombaton tartották 
meg ebben az ügyben a főtárgyalást, amely 
nek során

Tomcsik Jánost G’/s évi fegyházra, 
tettestársait, Herskovits Mihályt és Hulicska 
Nándort fejenként két és félévi fegyházra, La
jos Józsefet pedig 1 évi és 6 hónapi börtönre 
ítélték. Az ítélet kihirdetése után a banda ve
zérét, Tomcsik Józsefet átadták Katona Gás
pár fogházőrnek, hogy a híres kassza fúrót, 
büntetésének kitöltése végett kísérje el a váci 
fegyházba. Este indult a vonat s amikor el
hagyta Göd állomást, Tomcsik engedélyt kért, 
hogy dolgára kimehessen. Az őr kikisérte, eb
ben a pillanatban Tomcsik fölrántotta a vasúti 
kocsi ajtaját és

a hírhedt betörő a robogó vonatból kive
tette magát a sötétbe.

Amire a vonat megállt és keresni kezdték, néni 
volt sehol. Szökéséről értesítették a főkapi
tányságot, ahonnan körözőlevelet bocsátottak 
ki ellene. A betörőt azonban, aki

pünkösdre virradó éjszaka szökött meg, 
pünkösd hétfőjén már elfogták,

mielőtt, a körözőlevelet szétküldték volna. 
Tomcsik búvóhelyein ugyanis a detektívek 
még a kassza fúrás idején elfogató cédulát 
hagytak, hogy ha jelentkezik, adják át a rend
őrségnek. így történt, hogy most, amikor pün
kösd hétfőjén délelőtt megjelent az egyik kül
városi tolvajtanyán, rögtön hírt adtak róla 
Szűcs Kálmán detektivfölügyelőnek. Szűcs ki
ment a búvóhelyre, azonnal fölismerte Tom- 
csikot, aki sántított és a homlokán súlyos zu- 
zódás jelei voltak. A vakmerő szökevényt a 
rövid pünkösdi királyság után a detektivföl- 
iigyelő bekísérte a főkapitányságra.

— A rákosi vasúti katasztrófa sebesültjeinek 
állapotában javulás állott be. A Reggel munka
társa hétfőn este meglátogatta a rálkosi vasúti 
szerencsétlenség sebcsültjeit, akik — egy-kettő 
kivételével — a Rókus-kórház sebészeti osztá
lyán fekszenek. Valamennyien a javulás utján 
vannak, többen közülök a pünkösdi ünnepek 
folyamán el is hagyták a kórházat.

NYÖRÜ I’ASTELLSZINEKItEN,
KÖNNYŰ, KELLEMES, 1IÜVÖS 

NYÁRI HÁZI ÖLTÖZÉK

K 295.000.-
Gutmaim J. és Tsa

Budapest, VII, RáMczt-ut 16



8 1925 junius 2.aRecgel______

Uj magyar arany- és ezüstbányáMra 
buKKantaK Tokaj vidékén

Az elveszett magyar bányáK helyett uj telepelíet Keres a Földtani Intézet 
Schréter Zoltán dr., m. Kir. osztálygeológus nyilatKozata a siKeres KutatásoKról

(A Reggel tudósítójától.) Amióta a trianoni 
határok bányáink fcilenctixedrészét elvágták az 
országtól, a Földtani Intézet lázas kutatást foly
tat, hogy elvesztett bányáink helyébe fölku
tassa az ország eddig föl nem födött természeti 
kincseit. Fölkerestük dr. Schréter Zoltán in. 
kir. osztálygeológust, aki a kutatások eddigi 
eredményéről a következőket mondotta A Reg
gel tudósítójának:

— Kutatásaink legfontosabb része az, amellyel 
uj széntcriileteket állapítottunk meg, 

illetve a régi medencék határait kiterjesztet
tük. Nagykit  erjedései szénmedencére bukkan
tunk például Bicske közelében, Németegyháza 
vidékén, továbbá Borsodban és főként Nógrád- 
ban. Ezek mind kitünőfajta szenek. Azok uj 
szénterületek, amelyekre a Mátrában ás a Bükk 
déli oldalán bukkantunk, már csak gyöngébb 
minőségű lignitet szolgáltatnak. Másodsorban 
földgáz után folyik a rendszeres kutatás. Ezt a 
munkát a pénzügyminisztérium szakközegei 
végzik és megvan rá a remény, hogy főleg

— Havi 380 paplrkoronúval nyugdíjazta a
Munkásbíztositó Pénztár egyik kerületi főor
vosát Nyíregyházáról jelentik A Reggelnek:
Az Országos Munkásbíztositó Pénztár itteni
főorvosa, dr. Saáry Sándor, nyugdíjaztatását 
kérte. A pénztár helyt adott a kérelemnek és 
dr. Saárynak, aki 18 éven ál volt kerületi fő
orvosa és mint ilyen 50 orvos munkáját irányí
totta, havi 380 korona nyugdijat állapított 
meg. Papírban.

— Székely Mihály operaénekes és Mncliay Károly 
afférja. A Heggel múlt heti számúban cikk jelent meg 
C7,on r. elmen: ,,Székely Mihály operaénekest megtámadták 
és megverték", amelyre vonatkozóan Machay Károly a kö
vetkezőket jelenti ki: „A cikk személyemet ez, ügyijén 
téves beállításban tünteti föl. Nevezetesen nem födi a 
valóságot Székely följelentésének nz, a része, amely szerint 
a velem levő kollégám az inzultusban részt vett; ő csak 
tanúja volt n dolognak. Teljesen rosszakaratú és való
szerűtlen az énekes azon beállítása is, mintha őt rabló
támadás érte volna. Józan belátással nem tételezhető föl, 
hogy egy hölgy körül támadt bonyodalomból kifolyóan 
valaki zsebórát akarna rabolni. Különben maga Székely is 
említette a rendőrségen, hogy órája kieseti, sőt ő maga 
kereste is az utcán. Tudomásom szerint az ügyben sze
replő leány nem menyasszonya, hanem csupán kolléganője 
Székelynek és nem is abban a házban lakik, amelynek 
kapujában az affér történt; én a hölgyet személyesen nem 
is ismerem, csupán távolról követtem minden sértő szán
dék nélkül. Székelyt az Operánál üzért kerestem, hogy 
lakását megtudakoljam és az ügyet lovaglás utón intéz
hessem cl, de a portás tévedésből rossz cimct adott. így 
nem maradt más hátra, mint az, hogy személyesen vegyek 
elégtételt."

— Tüzes salakba szaladt egy kisleány. Vasárnap délután 
súlyos szerencsétlenség történt a megyeri Dunaparton 
II irschkovits Ilózsi hétéves kisleánnyal, aki rokonainál 
volt látogatóban. A kisleány a vizmiitclepen játszadozott 
és játék közben beleszaladt a telepen fölhalmozott lir.es 
salakba. A mentők súlyos égett sebekkel az újpesti gyer
mek k ó rh ázba szá 1111 o 11 úk.

— Minden rossz konjunktúrát meghazudtoló 
telt ház tapsolta a Jardin szenzációs műsorát. 
Grcthe Wittels, a német kabaré büszkesége, akit 
sanzonjainak szerzője, a híres Arthur Wcrhu 
kísér a zongorán. Elle Sand, a prágai opera 
prímaballerinája olyan slágerek, aminőket évek 
óta nem volt alkalmunk láthatni. Boros Géza, 
Pártos Guszti a magyar rész büszkeségei. Az 
újonnan épített Jardin-terraszon P. C. Corney 
hawayi zenekara mellett csak a közönség táncol.

ifj. Vajda Dezső cégnél
Koronaherecgoutca 8

ezer kor.
Mintázott foulard selyem.......... .. . 125
(kép de chine minden sziliben .., 155
Japán selyem minden színben ,,, 82
Csikós és mintás nyerssolyem., ,, 110
Mosó marocainek..................... 45
Eponge kelmék ...............................   55
Fürdőköpeny-kelmck legújabb min

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

nagy választékban

Baján és Debrecen vidékén bőséges földgáz- 
kutakat nyithatunk.

— Harmadsorban ncmesércck fölkutatására 
irányul a törekvésünk. Ennek máris szép ered
ménye van a Mátrában és Tokajtól északra. 
Telkibányán, tehát a Hegyalja egy részen, ahol 

gazdag arany- és eziistórcekre akadtunk.
Az ércterületek részletes vizsgálata még nem 
fejeződött be, de az eredmény nagyon biztató. 
Negyedsorban megemlítem, hogy bőséges alu- 
miniumérc, az úgynevezett bauxit van a I ér
tés és Bakony több helyén. Kibányászásuk itt- 
ott már meg is kezdődött. Az ércet, sajnos, 
most még külföldre kell szállítani, mert egy
előre itthon még nem tudják földolgozni. Fi
gyelmünk kiterjed az említetteken kívül a kőze
tekre is, amelyek iparilag hasznosíthatók, pél
dául építkezés céljaira, mészégetésre, ceinont- 
gyá-rtásra. A Bakony délnyugati részén. A'ő- 
vágó-Szőllős vidékén nagy homokkő-területre 
találtunk, ami kitünően alkalmas az üveggyár
tásra. A Miskolc melletti uj üveggyár máris 
innen szerzi be az anyagot.

— öngyilkos detektív. Papp Zoltán 28 eves 
államrendőrségi detektív a Kisdiófa-utca 12. 
szám alatti lakásán hétfőn délben mellbelőtte 
magát. Azonnal meghalt. A rendőri bizottság, 
amely kiszállt az öngyilkos detektivhez, aszta
lán egy zárt levelet talált, amelyet Papp Zol
tán dr. Lakú Lajos rendőrfőtanácsoshoz, a de- 
tektivtestiilet főnökéhez címzett. „Nem valami 
becstelen dolog miatt — írja búcsúlevelében az 
öngyilkos --, hanem , magántermészetű dolog 
miatt válók meg az élettől." Levelében intézke
dett a lakásán maradt értéktárgyai felől is. Az 
öngyilkos fiatal detektív a testület kedvelt 
tagja volt, soha semmi panasz ellene föl nem 
merült és bajtársai azt hiszik, hogy vagy sze
relmi csalódás miati követte cl tettét, vagy pe
dig kevés fizetése miatt az anyagi gondok elől 
menekült, a halálba.

— Rendeletileg léptette életbe a pénzügyminiszter n
nemesfémek és drágakövek vámelőjegyzését. Az ékszer
kereskedők egy régi pimaszát orvosolja az a rendelet, 
amelyet a napokban egy külföldi ékszerkereskedő milliár
dos behozatali ügyének kapcsán a pénzügyminiszter ki
adott. Az eddig érvényben volt vámtörvények 'szerint a 
külföldről behozott nemesfémek és drágakövek utáni jlle- 
tókekel: vámot, 3% forgalmi adót és 1%-ot a Horlhy-
akeióra a behozatal alkalmával le kellőit fizetnie a keres
kedőnek s ezeket az összegeket akkor sem kapta vissza, 
ha az ékszereket Magyarországon nem tudta eladni és 
azokat visszaszállította a külföldre. Ez a rendszer az ék
szerkereskedők számúra rendkívül megnehezítette az im
portot; többizben kérték az illetékesektől a vámelőjegyzés 
behozatalét, amely szerint a kereskedő a külföldről Im
portált, itt cl nem adott és ezért a külföldre, visszaszállí
tott ékszerek után a behozatal alkalmával loűzetett ille
tékeket visszakapja. Ezt. a kérést, mindannyiszor vissza
utasították, főleg azon a címen, hogy nehézségekbe ütkö
zik annak megállapítása, vájjon azonos-e az importált 
ékszer azzal, amit visszaszállítanak? Legutóbb egy holland 
ékszerkereskedő, az antwerpeni drdgakötő-.sde alel nőké, 
20.0fi(i dollár értékű brilliánskövcl hozott bo Magyar
országra. A brilliánsokat nem tudta itt eladni, vissza 
kellett szállítania Hollandiába és ezért azzal a kéréssel 
fordult a vámhivatalhoz, hogy — amint nz külföldön Is 
szokás — a behozatalnál lefizetett illetékeit térilsélc vissza. 
A vámhivatal érintkezésbe lépett a kereskedelmi és pénz 
ü;;j minisztériummal és — a konkrét eset kapcsán — ismét 
megindultak a tárgyalások a vámelőjegyzést illetően.. E 
tárgyalások eredménye volt az a pénzügyminiszteri ren
delet, nmely kimondja a vámelőjegyzés élet beléptetését: 
az importált és visszaszállított ékszerek utáni vámilletéket 
ezentúl visszatérni a vámhivatal. A behozatal alkalmával 
öt szakértőből álló bizottság vizsgálja meg az ékszereket 
és ennek az öt szakértőnek kell a visszaszállítás alkalmá
val az azonosságot igazolnia. Ugyancsak visszatéríti a 
vámhivatal a földolgozás végeit nyersanyag formájában 
behozott és földolgozás után visszaszállított nemesfémek 
illetékét is.

&*?**** ®
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— Nézd kérlek, azt mégis úgy kell venni, — 
mert nem mindennapi jelenség, hogy egy mi
niszter prompt betartja az Ígéretét. Alig múlt 
el pár nap azóta, hogy Búd miniszter meg
nyugtató kijelentéseket tett az adóterhek te
kintetében, s megvallom, akkor nem túlságo
san bíztam a kilátásba helyezett javulásban. 
Ámde most olvassuk a szanálásról szóló jelen
tést, amely szerint az állam adójövedelme 
egyre fogy, s csak az egy forgalmi adóban 50 
milllárddal kereskedett a bevétel. Minden adó
ból alig feleannyi folyik be, s nőin tagadha
tod, hogy ez a közterhek lényeges csökkenését 
jelenti. A lényegre nézve közömbös, hogy mi 
módon érte < I a kormány azt az eredményt., 
mert csak az akadékoskodók firtathatják a csök
kenés közvetlen okát, s csak ők mondhatják, 
hogy nem az adó, hanem az adózóké.pesség fo
gyatkozott meg. A szanálásnak az a célja, hogy 
a terhek enyhüljenek s ha az adó kevesebb, 
nyilvánvaló, hogy ezt a terhek csappanásának 
kell neveznünk. Már aztán, hogy a kormány 
ezt az eredményt úgy élte el, hogy olyan hely
zetet teremtett, amelyben az adózónak nem 
kevesebbet kell, hanem az adózó kevesebbet 
tud fizetni, az csak a módszer kérdése. Hang
súly azon van, hogy az adózó tényleg keveseb
bet fizet s belátható időn belül elérkezik az a 
jobb kor, amidőn az adózó semmit sem fog 
fizetni...

— Színes és fényűző a nyári divat Birsben. A Heggel 
bécsi tudósítója írja: A nyári divat csupa szin és csillogón 
Pécs előkelő utcáin. Talán a legfölkapottabb szin az úgy
nevezett bois de rose, a rózsafabutorok ismert, sötétcs 
árnyalata. Do a világoszöld minden változatát is hordják, 
továbbá a korall-, ciklámen- és borvörös, végül világos
sárga színeket. A divat föltűnő újításai közó tartozik, 
hogy a rövid szoknyák bővülnek. A rövid és sziik szoknya 
divatját a táncszenvedély hozta magával. A modern, az 
uj táncok temperamentumhoz szűknek bizonyullak és ezért 
ma berakások és harangszabások bővítik. Szembeszökő 
újítás az is, hogy az úgynevezett trotteur-kosztiimöli 
két- hároméves száműzetésükből visszatértek és győzcdol- 
mosen uralkodnak. Két-hároin éven át a divathölgy csak 
ruhát és hosszú kabátot viselhetett. Ma a trotteur-kosz- 
tűin lámpagyujtásig érvényben van. A párisi Hxposilion 
des Aris décoratifs modernes befolyásának tekintik a 
gyengéd árnyalatú, virágmintás sclycm-moussclincok al
kalmazásút a legújabb esti ruhákon. Az esti ruhákhoz a 
hölgyek czidén nem veszik föl nyári bundáikat, hanem 
szeréhycn beérik külön e célra szövött kelmékkel is. 
Amilyen a ruha színe, olyan a harisnya és árnyalatban 
megfelelő a cipő színe is. Az összes vidám és tobzódó szí
nek társaságából csak a komoly és megfontolt színek 
(fekete, sötétkék) szániiizöttek és általában, a párisi és 
bécsi divat jelszava a fényűzés, olyan fényűzés, amilyen
ről boldog békeidőben álmodni sem mertek a nők. Ahogy 
a higgadtabb emberek mondják, mindez velejár az álta
lános gazdasági pangással és végeredményben nőm egyéb, 
mint a kiélezett megélhetési gond jele...

— Házasság. llosclitz-Nagy Lillyt eljegyezte Vogel Ödön 
Budapest. — Orosz László, Grosz Imre bankár testvór- 
öccso, május 31-én, vasárnap tartotta esküvőjét Rdlint 
Lillyvcl, Bálint József bankár leányával.

Van szerencsém a mélyen tisztelt nagy
közönséget, üzletfeleimet és barátaimat 
arról értesíteni, hogy üzletemet Siitő-utca 

2. szám alól

„AMa-pal®áaha“
helyeztem át.

gyapjúszövetek 
béfósáruk 

szaböKeSlékek
dúsan bővített készleteimből a leg

kényesebb vevő is 

legolcsóbban, 
legjobban 
vásárolhat

Vevőimnek fokozottan előzékeny, pontos I 
kiszolgálást biztosítva, kérem továbbra 

is nagybecsű támogatását
Kitűnő tisztelettel

Kraszner Lajos
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— Sipőcz Jenő szava. Apponyi Albert szólott 
Budapest közönségéhez, hogy adakozzék a poli- 
klinika. .javára és Budapest népe adakozott. Rá.- 
Jcosi Jenő néhány sorban arra kérte Budapest 
népét, hogy no hagyja el a Stefánia csecsemő
védő egyesületet és Budapest népe szeretettel 
állott a csecsemő védő egyesület mellé. Harma
diknak Sipőcz Jenő polgármester fordult fal
ragaszokon a főváros közönségéhez, amelyet 
arra kért, hogy az elesett hősök emlékünnepén 
díszítse föl Budapest házait. És Budapest népe 
nem teljesítette a polgármester kérését és nem 
öltöztette lobogódiszbo a palotákat. A hősök 
mást érdemeltek Budapest közönségétől. Buda
pest, amely engedelmeskedett Apnonyinak. en
gedelmeskedett Rákosinak, kegyelettel adózha
tott volna a hősöknek is. Mit tehetnek az el
esett hősök arról, hogy Budapestnek Sipőcz 
Jenő a polgármestere. Az ellenszenvet, amelyet 
polgármesterével szemben érez, el kellett volna 
felednie ezen a napon. A hősök emléke szent, 
a hősök emléke tiszteletet és megbecsülést ér
demel és ha Budapest ezt a tiszteletét és kegye
letét lerója, ezzel csak a hősök érdemeit ismeri 
ol és nem a polgármesteréit is.

— Klebelsberg Kunó grófot nz olasz koronarenddel tün
tették ki. Durini di Monza, olasz királyi követ vasárnap 
ndta át ünnepélyesen Klebelsberg Kunó grófnak az olasz 
korcnarendot, amely tudvalévőén a legnagyobb olasz ki
tüntetés.

— Incidens nélkül zajlott le a Pünkösdi ki
rálynő megválasztása a . Margitszigeten. A 
sajtó egy része által kifogásolt, de a rendőr
ség által mégis engedélyezett Pünkösdi ki
rálynő választása minden incidens nélkül zaj
lott le pünkösd vasárnapján a margitszigeti 
MAC-pályán. Mintegy 15.000 főnyi közönség 
jelenlétében vonultak cl a művészekből és írók
ból álló zsűri előtt a királynő-jelöltek, amely 
végül is Spiegényi Ibolykának Ítélte oda a cí
met s a címmel együtt járó mintegy 50 millió 
korona értékű királynői ajándékokat. A ki
rálynőt, aki egy, a margitszigeti Sziget Club
ban dolgozó szegény pincér 15 éves bájos kis
leánya, Krúdy Gyula koronázta meg, a tömeg 
üdvrivalgása közben. A rendre erős rendőri 
készültség vigyázott, do beavatkozásra egyetlen 
egyszer sem került a sor.

— Három év után megkerült egy eltűnt fiú. 
Rohonczi Vendel zuglói táncmester fiával na
gyon különös dolgok történtek. Még 1922-ben a 
fin, aki harmadik polgáriba járt, egy este le
ment szülei Bosnyák-utcai lakásáról, hogy ke
nyeret vásároljon a vacsorához és többé nem 
tért vissza. /X szülök bejelentették eltűnését a 
rendőrségen, keresték mindenfelé, do hiába. 
Egy ízben a táncmester ismerősei azzal a hír
rel jöttek, hogy a fiút látták „A Pál-utcai 
fiuk" cimii filmen a szereplő gyermekek között. 
Az apa estéken át tanulmányozta a filmet, de 
végül is rájött, hogy az a. fin csak hasonlít az 
ő gyermekéhez. Már minden reményt föladott 
a táncmester családja, amikor most, három év 
múlva beállított a fiú. A meglopott szülőknek 
szinte hihetetlen történetet adott elő. Amikor 
eltűnt, akkor este játszó pajtásaival elcsavar- 
gott s egy rendőr bekísérte. A rendőrségen 
nem merte bemondani nevét, attól féli, hogy 
szüleitől kikap. Erre, miután nem találták 
hozzátartozóit, beutalták az aszódi javít óinté
zetbe. Jtt már el sem hitték, hogy vannak 
szülei s a gyermek beletörődött sorsába. Kosár
fonásra. fogták, ezt. a mesterséget kitanulta s 
most, három év múlva kideritetlék róla, hogy 
valóban vannak szülei, errq elbocsátották. A 
fin, aki polgári iskolai növendék volt, ma már 
nagy íiu lett, de a három év alatt semmié sem 
tanult, visszafejlődött, testileg is elsatnyúlt.

— Vádelejtéssel végződött egy tizesztendeje 
húzódó bűnügy. Mohácsi Béla fővárosi tanító 
és a felesége ellen épp tiz csztendőv. I ezelőtt 
indult meg kalonaszabódítás bűncselekménye 
óimén a büntetőeljárást, amely csak a múlt 
héten fejeződött be — vádelejtósscl. Kilenc hó
napig ült az asszony vizsgálati fogságban és 
a megtartott főtárgyaláson hétrendbeli csalás 
büntette címén háromévi fegyházbüntcíé-t ka
pott. A férjét csak egy rendbeli családban ta
lálták bűnösnek és hathónapi börtönre Ítélték 
el. 1917 elején keriiU az ügy táblai főtárgya
lásra ahol a törvényszék Ítéletéi föloldották 
és uj bizonyítási eljárást rendeltek el. Azóta 
próbálkoztak a tábla által elrendelt bizonyí
tás lefolytatásával, de ez csak csekély részben 
sikerült, mert a kom műn alatt az ügyre vo
natkozó összes iratok eltűntek, a panaszosok 
pedig azóta megszállott területre költöztek. Dr. 
Tojnál Béla büntetőjárásbiró most tartotta 
meg ebben az ügyben a főtárgyai ást. A védő 
élői erjesztése után az ügyészi merhizott Mo
hácsi Béla és a felesége ellen elejtette a. vádat, 
mire a bíróság jogerősen megszüntette a tiz 
éve húzódó bűnügyi eljárást.
Elismerten kitűnő szabású, valódi nngol gyapjuszovetolmből

Burberry
fregelL, covercoaí letöltik
mír-ékelt Áron kószon kaphatóik
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Őszre bevezeti az MLSz
a professzionista-futballt

A prágai nemzetközi kongresszus eredménytelenségé
nek igazi oka. — A főváros és az állam ne sújtsa telje

síthetetlen adókkal a profi-futballt
(A Reggel munkatársától.) A magyar sport

közönséget a FIFA prágai kongresszusának 
sikertelensége váratlanul érte és szerte az hal
latszik, hogy bár az MLSz képviselői a profl- 
futball bevezetése mellett szavaztak,

a labdarugó szövetség örül, hogy az „ál- 
ainatőr“-futball még egy évig virágozhatni.
Ebben az ügyben alkalmunk volt beszélni 

Fischer Mórral, az MLSz nemzetközi bizottsá
gának elnökével, aki most jött meg Prágából 
és aki munkatársunknak ezeket mondta:

— A prágai kongresszus slkcrlclensógc nem azon múlt, 
hogy például a törököket megtévesztették a szavazásnál, 
stb. Hímet elnök és Herschmann főtitkár már „ezzel" a 
tervvel Jöttek Prágába és pompás taktikával a költség- 
megtéritést dobták belő a proílkérdésbo és őzen azután 
összeveszett mindenki. A kongresszus végén azután a ki
küldöttek rájöttek arra, hogy csak eszközei voltak a ra
vasz Rímelnek és társainak, de ekkor inár késő volt és 
még arra sem volt időnk, hogy kibuktassuk őket a veze
tőségből, mert ebben is „kidribliztek" bennünket. Ugyanis 
egy nappal előbbre hozták a tisztújító ülést és 07,on csak 
a teljesen tájékozatlanok jelentek meg.

Arra a kérdésre, hogy mit fog most csinálni 
az MLSz, a következő választ kaptuk:

_  A mai állapotok nem a moralitás, liánéin az imrnora- 
litás fejlesztői. „End or mcnd“ (változtatni vngy végét 
szakítani), különben nz egész futballsport elbukik.

Ml az MLSz becsületes fölfogását meggyőződésből kép. 
viseltük Prágában

és nem azért, mert az Országos Test nevelési Tanáccsal 
szentben erre kötve voltunk.

A labdarugó szövetség már n közel jövőben tiszta vizet 
önt a pohárba, mert

elhatározott szándéka, hogy a proíl-futballt az őszro 
Intézményesen bevezeti.

Hu ez történetesen nem sikerülne, nem az MLSz lesz 
az oka.

Ebben a rendkívül fontos kérdésben a sző; 
vétség elnöksége között teljes az összhang, ami

— C'harmant Oszkár. A Jókai-regényekből 
ránkmaradt érdekes, regényes tehetségű férfiú 
tűnt cl közéi etünkből Cnarmant Oszkár halálá
val. Kiváló jogász volt, tudós és rajongó lélek; 
vem kért soha szerepei' a zajos fórumokon, pe
dig a nehéz napokon mindig segítségül hívták. 
Ilyenkor elvégezte föladatát, és visszatért csön
des munkájához. Az 1900-as évek elején került 
föl Ki unióból a magyar fővárosba s a Károlyi
féle hith’zomány jogi képviselője lett. A Ká
rolyi-éra alatt, 1918-ban elvállalta a bécsi ma
gyar követség vezetéséi; itt kizáróan gazda
sági kérdésekkel foglalkozott és nagy része 
volt az osztrák-magyar monarchia likvidálásá
ban. A románok kivonulása után az akkori 
kormány ó7 delegálta a jóvátételt bizottsághoz 
a magyar ügyek védelmére és a győztes hatal
maknál. sikerült is engedményeket elérnie. 
Egyik legalaposabb ismerője volt a magyar 
jogászvilágban a trianoni békeszerződésnek és 
számos jogtudományi munkája, keltett föliii- 
nést. Mind c képességei és szolgálatai mellett 
megmaradt szerényen a közjegytől pólyán. 
Elnöke volt a budapesti közjegyzői kamará
nak. amely június 14-én ünnepli fönnállásának 
50 éves jubileumát. A diszközgyülésen Char- 
mant Oszkárnak kelleti* volna elmondania az 
ünnepi beszédet, ahelyett most őt fogják el- 
parentálni azon az ülésen, ahol először 
nlk, — hogy Charmant Oszkár nem telje-iti 
fölad atát.

Linzben a rendőrség 
között. Linzből .jelenti

— Véres összeütközés 
és a bécsi kommunisták 
/t Reggel tudósitója: Pünkösd vasárnapján itt 
súlyos összetűzés volt a. rendőrség és a bécsi 
kommunisták között, akik százszámra, .jöttek 
Linzbe, hogy a felsőn liszt riíti bajtársi szövet
ség ünnepségét megzavarják. Az összeütközé
sek során több kommunista és több rendőr 
megsebesült. 210 kommunistát elfogtak, közü
lük 2.10-ct, személyazonosságuk megállapítá a 
alán, lehervonalov Becsbe loloncollák, harminc, 
zavargót, akik ntm tudták magukat igazolni, 
letartóztattak, hatol pedig beszállítónak, a. tar- 
l o m á n y i I örvény szék re.

— Megszűnt az ostromállapot Portugáliában.
Lisszabonból táviratozzak. Az oslrom.úl!-nnotot 
megszüntették.

Olaszország, S. H. S., Ausztria j
fürd'Sl, gyAgy- UtSUlffhelyetnek képviselete I

Poiygonns, V., Rlkoímány-ütca 23.
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az alábbi nyilatkozatokból is kitűnik:
Szigclhy Imre alelnök, az FTC vezére: Minket nem 

érdekel, hogy mit. határozott a FIFA. A profi-futballt 
azonnal bevezetjük, mihelyt a főváros tevididlja a 25%-os 
vigalmi adó ügyében elfoglalt álláspontját.

Földesig János dr. alelnök: Nem kóklerség a profi- 
futball. Éppen olyan szerves részo a fulballnak, mint az 
amatőr-labdarúgás. Nem métely, mint az álamatörizmus, 
tehát be kell vezetni! Ha azonban súlyos adókkal terhelik 
meg, akkor az egész futballsport s vele a többi sport
ágak is rombadő'nek.

Toldy Zoltán dr. alelnök, törvényszéki biró: Az MLSz 
mór elkészítette a proíl-futball Ideális tervezetét, amelv 
szerint

legalább 8 proflesapatot kell alakítani,

mert különben nem lőhet llgamérkőzéseket játszani. A 
szövetség csak attól tart, hogy a főváros és az állam ma
gas adói derékba törik az egész tervet.

Kenyeres Árpád főtitkár: A hatóságok adják nieg az 
alapfeltételeket és a szövetség azonnal bevezeti a proíl- 
futballt.

Zsarnóczay János dr., a Magyar Futballbirák Testüle
tének elnöke: A legnagyobb bizalmatlansággal figyelem, 
hogy az MLSz ebben a kérdésben mit tervez, mert

a szétválasztásnál n legtöbb álamatőregycsület téglá
val fogja a mellét verni és amatőrnek vallani magát, 

csakhogy az eddig összegyűjtött vagyonukat megmentsék.
Hlró Dezső alelnök, a Kisogyesiiletek Kollégiumának a 

vezére, törvényhatósági bizottsági tag: Azonnal változtatni 
kell a mai erkölcstelen állapotokon, de

ebben az ügyben a fclolősség már a fővárosé és a 
Testnevelési Tanácsé.

ötvenszázalékos adóterhet nem lehet elbírni! Előbb 
talpra kell állítani a proíl-futballt és csak azután meg
adóztatni, de sohasem a bruttó, hanem a nettójövedelmct.

Hiszem, hogy az uj városháza korrigálni fogja a 
proílsportok vigalmi adóját, föltévo, ha hagynak 

bennünket ezzel foglalkozni
ós remélhetően az OTT Is meg fogja tenni a kötelességét 
— éppen a sporterkölesök érdekében.

fícrhárd Lajos

_  Titkos koimnunistaszervezetet tartóztatott
Je a kairói rendőrség. Kairóból táviratozzak: 
A rendőrség letartóztatott 16 személyt, akik 
titkos kommunistaszervezetnek voltak a tagjai. 
A letartóztatottaknál nagymennyiségű iratot 
és nyomdai anyagot foglaltak le.

Rendkivttli 
árkedvezmény!

Az előrehaladt idény miatt 
raktáron lévő 

női és férfi
szöveteink árát

OffcOJ
iO-kal

Mosóáruk és selyem
különlegességek nagy 

választékban

I

lárváik«, Halási 
szövet-, selyem- és mosóárukülön- 

legességek üzlete
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CsütörtüfcöM tártjáig meg 
a második pártközi konferenciát a fővárosi köz 

gyűlés munkaképességének biztosítására 
A kormAny kompromisszumban bízik

(A Reggel tudósítójától.) A kormányhoz kö
zel álló helven közölték A Reggel munkatársá
val, hogy a főváros uj törvényhatósági bizott
ságának közgyűlését már csak a miniszterel
nöknek Genfből való visszaérkezése után, tehát 
junius második feléből fogják összehívni, Poli- 
tikai körökben az a hir terjedt el, hogy a mi- 
nisztevelnök távollétcre való tekintettel^ clhci- 
lasztják az e hétre tervezett pártközi konferen
ciát is. A Reggel munkatársa

a legilletékesebb helyre
fordult ebben az ügyben fölvilágositásért, ahol 
a következőket jelentették ki:

— Nagyon igaz, hogy a miniszterelnök haza
érkezése előtt nem várható konkrét intézkedés 
az uj törvényhatósági bizottság munkaképessé
gének biztosítását célzó tárgyalások során.

Az e hétre tervezett második pártközi kon
ferenciát mégis megtartjuk és előrelátha

tóan csütörtökre hívjuk össze.

A Köztisztviselők Takarék
pénztárának igazgatói ellen 

nem lehet bűnügyi zárlatot foganatosítani 
A három igazgató teljesen vagyontalan 

(A Reggel tudósítójától.) Az utóbbi két na
pon tömeges följelentések érkeztek a rendőr
ségre a Köztisztviselők és Állami Alkalmazot
tak Takarékpénztára ellen. A följelentések 
nyomán megindult a rendőrségi nyomozás és 
a bank három igazgatóját a rendőrség előállí
totta. A Rákóczi-ut 76. szám alatti Köztisztvi
selők és /Miami Alkalmazottak Takarékpénztá
rának dr. Pick Hugó és Bíró Imre voltak az 
igazgatói. Legutóbb azonban a bank fizetési za
varokba jutott és ekkor Pick ós Biró igazga
tók eltávoztak helyükről. Az uj igazgató Sin
ger Dezső textilkereskedő lett, akit a bank ve
zetősége vagyonos embernek ismert és akitől 
a bank szanálását várták. Singer Dezső azon
ban röviddel azután, hogy az igazgatói tisztsé
get elfoglalta, bejelentette a Hitelezői Védegy
letnél Aggteleki-utcai textil részletüzletének 
fizetésképtelenségét. Bejelentése szerint

egymilliárdnyi passzívájával szemben 6—700 
millió aktívája és 3—400 millió kétes köve

telése volt,
ezek alapján moratóriumot kért hitelezőitől és 
megígérte, hogy fizetési kötelezettségeinek hat 
havi részletben 100% erejéig eleget fog tenni. 
A hitelezők ezekbe a föltételekbe beleegyeztek, 
annál is inkább, mert Singer fölmutatta előt
tük a Köztisztviselők Takarékpénztárának ga
rancialevelét. Amikor azonban az első fizetési 
határidő elérkezett. Singer nem tett eleget a 
vállalt kötelezettségének, sőt a hitelezők arra is 
rájöttek, hogy

Singer az időt jó követeléseinek behajtá
sára használta föl és a befolyt összegeket 
a hitelezőktől elvonva, saját céljaira fordí

totta.
Amikor pedig a garancialevél alapján 

bankhoz fordultak követelésükkel, megtudták, 
hogy időközben a bank is fizetésképtelenséget 
jelentett. A Köztisztviselők Bankjának káro
sultjai természetszerűen legnagyobbrészt kis
emberek. A rendőrség a nyomozás befejeztével 
az iratokat az ügyészséghez tette át. Az ügyész
ség a Pénzintézeti Központ szakértői vélemé
nyét kérte a Köztisztviselők Bankjának köny
velésére vonatkozóan.

A Pénzintézeti Központ megállapítása szerint 
a bank a könyveket rendesen vezette, illetve 
azokból nem lehet megállapítani, vájjon kel- 
letl-e tudniok az igazgatóknak az elkövetett 
visszaélésekről? A vizsgálat befejezése után a 
három bankigazgatót elbocsátották a rendőrse gi’ol,

vagyonukra azonban elrendelték a bűnügyi 
zárlatot.

Ennek foganatosítására Marinovich Marccl 
rendorfogalmazó és dr. Adler Gyula ügyvéd, a 
bank hitelezőinek megbízottja, mentek ki az 
igazgatók lakására,

foglalható vagyont azonban egyiküknél sem 
találtuk.
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Most érkezett! New-yppkbó5 
a női divat szenzációs újdonsága, az

AMERIKAI
FOöYASZlOFföÖ

(Hubbor rcduoing corscts),
moly nngycserll alakot csinál, fotjvi'ssí 
ós naponta mcgnkadAlyoesu n felesleges 

tslrvétog lornkodrtsát.

MMen amerlKal afl ezt vlseR!
Valódi csak az eo^odArusitónftl i 

AMERIKAI 
DIVATK0I.ÖNLEOESSÉOEK 

II, Zsiginond-utca 11, III. eiu. 
Ugyanott eredotl amerikai nyári- ós kettl- 

ruhák, Moovcr-kBtenyek

A kormány bízik abban, hogy ezen a konferen
cián közeledés fog történni a fővárosi vartok 
között, mert hiszen ha semmi fele eredményt 
nem várna a kormány, akkor máris elejtette 
volna a pártközi konferencia tervét. Nagyon 
természetes, hogy a? egymással szembenálló 
pártok között csak akkor jöhet létre megfelelő 
kompromisszum, ha a hadállások már teljesen 
tisztázódtak és ehhez szükséges, hogy a kineve
zett, valamint a hivatalból és tisztségnél fogva 
bizottsági tagok névsora nyilvánosságra kerül
jön és a. bizottsági tagoknak ez a csoportja is 
állástfoglaljon.

A fővárosi bizottsági tagok kinevezésére 
von,atkozó fölterjesztés már a kormányzó 

előtt fekszik,
aki végső fórumon dönt ebben az ügyben és 
igy már csak napok kérdése, hogy a kineve
zett tagok névsora a hivatalos lapban is meg
jelenjék.

Dr. Pick Hugó és Biró Imre igazgatók' mind
ketten szüleiknél laknak,

vagyonuk nincsen.
Singer Dezsőnek Garay-utca 16. szám alatti 
kétszoba - konyhás, szegényesen berendezett la
kásán három ágy van — Singer Dezső és öt 
családtagja számára. Ö is teljesen vagyontalan.
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Augusztusban a salxburgS Ünnepi eííf- 
adásoken Híüfömanstfoat „WeBitheates'6* 

irta tfaralijában a „Szépség** szerepét 
foggá eljátszania

(A Reggel tudósítójától.) A bécsi lapok leg
utóbb jelentették, hogy Reinhardt szerzödtetési 
ajánlatot tett Darvas Lilinek, a Vígszínház 
művésznőjének. A hir alapja — amint A Reg
gel értesül — az a véletlen találkozás volt, 
amelyen Reinhardt a Bécsben időző művésznőt 
meghívta Eranz Werfcl Miksa mexikói csá
szárról irt drámájának próbáihoz. Minthogy 
Darvas Lili még nem látta munkában Rein- 
liardtot, örömmel fogadta a meghívást. Ez 
alkalommal azonban a művésznő és. Reinhardt 
között a szerződés kérdése egyáltalán föl sem 
merült,

csak oly tervről esett szó, amely Darvas 
Lili budapesti működését nem érintené.

A terv, amelyet most Reinhardt felújított, 
már két évvel ezelőtt szóbakerűlt, amikor 
Reinhardt Salzburgban. a Lcopoldskron- 
kastély nagy ebédlötermében meghívott ven
dégek előtt előadta a „Képzelt beteg“-et, a 
címszerepben Pallenberggel. Akkor fölajánlotta 
Reinhardt Darvas Lilinek, hogy a salzburgi 
előadás egyik nagyobb női szerepét játssza el. 
Darvas Lili akkor sem volt abban a helyzet
ben, hogy ezt az ajánlatot elfogadja. Az idén 
Hoffmansthal „Welttheater“ cimii darabját 
újítja föl Reinhardt Salzburgban, a salzhugri 
dómban vagy a nagy lovardában. A darab 
nagy vezető férfiszerepében, a koldus szerepé
ben \Moissi fog föllépni s a darabban előfor
duló több szimbolikus alakot, amelyek női sze
repek, mint a Gazdagság, a Szépség, a Gőg, 
kiváló színésznők játsszák. Reinhardt most 

arra kérte Darvas Lilit hogy az idei salz
burgi előadásokon a HolTinansthal-darab- 

ban a Szépség szerepét vegye át.
Ezek a salzburgi ünnepi játékok augusztusban 
lesznek és igy a Vígszínház játékrendje szem
pontjából semmi akadálya sincs annak, hogy 
Darvas Lili az ajánlatot elfogadja és bemutat- 
kozz/k a nagyigényü nemzetközi 'közönsó 
elől t

m oaw műsor
Autóbuszközlekedés záróráig

Pünkösd vasárnapján sok- 
ezernyi tömeg ünnepelte a 

magyar hősök emlékét
(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap délelőtt 

11 órakor kogyeletes emlékünnepély folyt le a 
rákoskeresztúri temető azon részében, ahol a 
világháború hősi halált halt magyarjai alusz- 
szák örök álmukat. Törvény rendeli, hogy 
május utolsó vasárnapján az egész országban 
megkoszorúzzák az elesett hősök sírjait és em
lékezetébe hozzák a nemzetnek, hogy hány de
rék, fiatal magyar hős lelte halálát az ötesz
tendős vérzivitarban, a világ minden tájékán. 
Ez az emlékünnep az idén pünkösd vasárnap
jára esett és a nemzeti kegyelet a megdicsőülés 
ünnepén impozáns módon emlékezett meg a 
magyarság hősi halottadról.

Már jóval 11 óra előtt több ezernyi tömeg 
szorongott a temető elé föhvonult gyalogság, 
lovasság és tüzérség kordonja körül. Néhány 
nerccel 11 óra előtt jelentek meg a kormány 
képviseletében Vass József miniszterelnök- 
íelyettes és gróf Csáky Károly honvédelmi mi
niszter, a nemzetgyűlés részéről Zsitvay Tibor. 
alelnök, a főváros képviseletében Sipőez Jenő 
polgármester. Rajtuk kívül ott voltak Marino
vich Jenő, Budapest főkapitánya, Hagy Pál, a 
honvédség főparancsnoka, valamint a többi 
hatóságok, testületek és egyesületek képviselői. 
Ezután érkezett meg József főherceg, szárny
segéde kíséretében, majd pontban 11 órakor 
Horthy Miklós kormányzó autója állott meg a 
temető kapujánál. Miután a kormányzó elfog
lalta a számára föntartott helyet, a hősök 
emlékszobránál elsőnek Zadravctz István tá
bori püspök mondott beszédet.

—- Egy nemzet könnyei hullanak — mondotta 
— e sírokra, de emeljen föl bennünket a tudat, 
hogy ezek a hősök nem haltak meg hiába, örök 
dicsőséget szereztek a magyar névnek.

Az evangélikus és református egyház nevé
ben Veres Jenő és Ilorkay Béla mondtak imád
ságot, majd Horthy Miklós kormányzó a 
Himnusz hangjai mellett koszorút helyezett az 
emlékműre. Ezután Zsitvay Tibor a nemzet
gyűlés kegyeletét tolmácsolta, utána Csáky 
Károly gróf honvédelmi miniszter a kormány 
koszorúját tette le rövid beszéd kíséretében.

— Ápolnunk kell — úgymond — a magyar, 
hősök emlékét és példájukból merítsünk erőt a 
további küzdelmekre.

Végül Sipőez Jenő polgármester mondott be
szédet és a különböző társadalmi egyesületek 
helyezték el koszorúikat

Minden külön értesítés helyett
Dr. Lukács Emilné, Szende Mária 

mélységes fájdalommal és megdöbbenés
sel tudatja, hogy a legjobb férj, vő, 
testvér és rokon:

dr. Lukács lEmüi
ügyvéd

május 31-én súlyos szenvedés után el
hunyt.

Felejthetetlen halottunkat junius 2-án 
délben 12 órakor kísérjük utolsó útjára a 
rákoskeresztúri izraelita temető halottas
házából.
özv. dr. Szende Adolfné, anyósa; özv. 
Aczél Izidorné, dr. Lukács Vilmos, Licht- 
mann Soma, Lukács Lajos, Lukács Ala
dár, testvérei; dr. Lukács Vilinosné, 
Lichtinann Sománé, Lukács Lajnsné, dr. 
Szende Pál, dr. Szende Emilné, sógora ós 

i sógornői, a kiterjedt rokonság nevében.

(
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KÖZGAZDA AG
Az uzsora falja föl Magyarországot
(A Reggel tudósitójától.) Kerek félszázaddal 

ezelőtt Magyarország az uzsora klasszikus 
földje volt. Ezek a szörnyű idők térnek ma 
vissza s fenyegetik teljes pusztulással nemcsak 
az iparost és a kereskedői, hanem a falusi gaz
dát is, aki eddig bizony hetykén nézte a városi 
ember vergődését. A magyar .Jegybank 9%-ra 
szúllitotta le a leszámítolási kamatlábat, de 
nincs teremtett lélek, aki azt remélné, hogy 
ebből a hiteltkereső termelésre előny származ
nék. Tizenhét-tizennyolc százalékot fizet a le
számítolt váltó után ma is az elsőrendű buda
pesti iparvállalat és

semmi jel sem mutat arra, hogy ez a horri
bilis kamatláb egyhamar leszálljon.

Négy hét múlva megkezdődik a mezőgazdasági 
termékek exportja, aztán jön a gabonakam
pány, remélhető-e, hogy az a kamatuzsora, ami 
az országot fojtogatja, hamarosan enyhülni 
fog? Ha pedig elsőrendű pesti vállalat kény
telen 17%-ot fizetni az orvosságos kanállal mórt 
termelési hitelért, akkor lehet-e csodálkozni 
azon, hogy vidéken olyan kamatokat fizetünk, 
hogy azok hallatára kővé mered csodálkozásá
ban a külföldi bankár és rögtön állig begom
bolkozik, mert régi és igaz elv, hogy a/ci uzso
rakamatot fizet, az nem fizeti vissza a tőkét. 
Félelmetes uzsorások lappanganak itt a sötét
ben, a gazdasági élet kalózai, akik minden bün
tetés és ijosztés ellenére aranyba és dollárba 
mentették át vagyonukat és most kímél ellenül 
sajtolják feneketlen zsebükbe az emberi munka 
mididen eredményét. S abban az arányban,

amint az uzsorátoké kamatjövedelme emel
kedik, csökken a vállalkozói nyereség és a 

munkabér.
Mert mit kereshet a vállalkozó az ipari ter

méken, lía 17%’ a hitel ára és 6—12%'-ot tesz ki 
csak a forgalmi adó? Mit ér minden tőzsdei 
intervenció, amíg minden veréb azt csiripeli, 
hogy legnagyobb vállalataink csak a hitelező
nek keresnek, még ha munkájuk is van! Lehet-e 
számítani arra, hogy az élet elviselhetetlen 
drágasága enyhül, ha a paraszt 50—70n/o-ot is 
clfizet egy-kélmillíós váltója után? A májusi 
index máris emelkedést mutat és a húsárak 
megint fölfelé törnek! És miért szidjuk a vi
déki kisbankokat, amikor rajta is 80—100Vo-os 
kamatnyereséget keresnek Pesten és amikor az 
állam a szegények szegényeitől, a főváros zá
logházaiban 50%-ot meghaladó kamatot szed? 
Nincs még egy ország a világon, ahol a betéti 
kamatláb egy harmaddal haladná, meg a Jegy
bank leszámítol ási kamatlábát. És a nagy be
téti kamatoknak is mi az eredménye? Az em
berek bátran uzsoráskodnak maguk és nem vi
szik a bankba a pénzüket és egyetlen bécsi 
banknak több a betélszaporulata egy hónap
ban, mint az összes budapesti bankoké együtt
véve. Közben pedig vigan gyűlnek halomba

az állam bevóteltartalékai, amelyek termé
ketlenül hevernek a Jegybank trezorjaiban.

A népszövetségi kölcsönt a múlt hónapban sem 
használták föl, akármilyen mélyre esett is az 
adóbevételek szintje s nagy a veszedelem, hogy 
ha Génfben nagykegyesen megengedik is, hogy

X Váratlan nehézségek a Városi Bank ügyé
ben. Az inflációs konjunktúra alatt a könnyű 
nyerészkedési vágy kihasználásában tevékeny 
szerepe volt a Fúr ősi Banknak is, amely 
nyakra-főre zúdította az u’j emissziókat a tőzs
dére és uj meg uj papirosokat vezetett be. A 
rossz gazdálkodás következtében előállott ba
jok és romok eltüntetését a Pénzintézeti Köz
pont négy nagybankra akarja rábízni, de úgy- 
látszik, u vezető intézetek nem nagyon hajlan
dók arra, hogy áldozatokat hozzanak a Városi 
Bankért. Úgy halljuk, hogy a Hitelbank és a 
Leszámítoló Bank járultak eddig hozzá'a ki
kötött garancia vállalásához, míg a Jelzálog
bank ügyében Párisba utazott Tascher gróf 
azt a távirati utasítást küldte Budapestre, 
hogy a párisi érdekeltek nem hajlandók to
vábbi összegeket adni a Városi Banknak. Ed
dig a Kereskedelmi Bank sem csatlakozott, a 
szindikátushoz, amelynek elég dolga lesz a Vá
rosi Bank ügyeivel. Az intézet tisztviselőházát 
máris a Jelzáloghitelbank vette át követelése 
fejében, a további aktívák értékesítése most 
van folyamatban és erre vonatkozólag is tár
gyalnak úgy a Városi Bank, mint a nagyban
kok emberei. Csak a legutolsó napokban esett 
vissza az intézet részvénye 4000 koronáról 1600 
koronára és teljesen fölösleges volt az áldo
zat, amit az intézet hozott a 4000 koronás kur
zustartásért. íme egy szomorú statisztika ar
ról, hogy a publikum mit veszített a Városi 
Bank kurzusán:

Előfordult árf. 1925 jan. 2 . 1925. jun
Városi fiánk ----- ■> 49.000 6.000 4.000
Kunossy------ ------16.000 7.500 4.000
Püspöki ----- — — 80.000 30.000 20.000
Szolnoki------ ------ 51.000 4.000 1.250

közben pedig az uzsora pusztít tovább, de ez
úttal, nem mint apáink idejében, csupán a föl
desül’ lába alól rántja ki ősei földjét és kezé
ből a négycsfogat gyeplőjét, hanem száműzi a 
magyar munkást és kivégzi azt a. kilencezer 
kereskedőt, akit a népszövetségi biztos jelentése 
olyan irigylendőén hűvös hangon Ítélt halálra.

X Fölszámol a Székely és Gcrő IU. Is. Az elmúlt hétre 
hívta össze első évi rendes közgyűlését a Székely és Gcrő 
részvénytársaság, amely hosszabb ideig az cxótapiacon is 
szerepelt részvényeivel, sőt e papírokat óriási tömegekben 
plaszirozta Erdélyben is. Annakidején főleg egy nagy
váradi pénzintézet utján helyezték ki a Székely és Gcrő 
részvényeket és a kisemberek később a bankot rohanták 
meg, úgy hogy az a nagyváradi pénzintézet jórészt a 
Székely és Gcrő részvények miatt omlott össze. Pa bősé
gesen vesztett a budapesti exótavúsárló publikum is a 
Székely és Gcrő részvényeken. Pesten a Kiéin és llcrko- 
vits tőzsdcblzomdnyos cég plaszirozta 2—3000 koronájával 
ezeket a részvényeket, amelyekre néhány hónapig akadt 
vevő, mert egy Erdélyből menekült vaskereskedő, aki a 
gyár tulajdonosától megszerezte a részvénytöbbséget, 1200 
korondjóval nagymennyiségű papírt vásároltatott össze az 
cxólapiacokon. A vállalat összeomlását az általánosan 
rossz gazdasági viszonyok mellett azzal lehet megindo
kolni, hogy az uj tulajdonos igen súlyos föltételek mellett 
vásárolta meg a részvénytöbbséget. A régi gépeket ki
adta a vállalat egyik megalapítójának: Székely Eélának, 
aki nem kellő hozzáértéssel vezette a vállalatot, óriási, 
rezsivel dolgozott. A részvénytöbbség uj tulajdonosa meg
kísérelte, hogy speciális reszelögyárrá alakítsa át az üze
met, de ez sem sikerült, iigy hogy ha fölszámoltat jók a 
vállalatot, a kisrészvényeseit alig kaphatnak egy fillért is 
részvényeikért. A vállalat minden értéke jóformán a telek, 
ami a Csáki acélárugyár tőszomszédságában van. Csütör
tökön tartott közgyűlésen éppen ezért elhatározták, hogy 
fölszámoltai jók a vállalatot, ezzel egyidejűleg azonban az 
igazgatóság megkísérli, hogy a részvénylöbbségt'l érl'ke- 
sitse. Tcrmészotcsen nagy kérdés, hogy akad c ilyen tői.-As- 
csoport azok után a tapasztalatok után, amelyet a rész
vényesek az cxótapiac vállalatainál szereztek. A hajdan 
plaszirozott részvények ugyanis ma csaknem kivétel nél
kül eladhatatlanok a Hilda pesti Hanttól kezdve a Terme
lők /tankjáig, a Neugebaucr Hőitől a Concordla Szén
bányáig a vállalatok egész sora ment tönkre és azok a 
részvényesek, akik ma jóformán milliárdokat vesztettek 
ezeken a papírokon, még annyi fáradtságot sem vesznek 
maguknak, hogy felelősségre vonják c „vállalatok'* veze
tőit. Csodálatos nzonbun, hogy nemcsak az cxótapiac non-
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Hibás ós kiselejtezett paplanok 200 000 K-tól
Gyönyörű virágos hibás paplan 300.090 K-tól 

följebb árusittutnak, míg a készlet túri.
SÁNDOR „IDEÁL0 PAPLANGVÁR 

| IV, Kammermayer Károly-ufca 1, Közű. városháza

valőrjeirc nincs pénz, hanem azokat a részvényeket sem 
lehet eladni, amelyek közludomás szerint virágzó vállala
tok résztulajdonai. így nincs pénz a Warndorflra, Ko- 
petzkyre, Cellinire, Crovin Színházra, hogy csak az ismer
tebb exőtákat említsük. Ideje volna, hogy a számonkérés 
megtörténjen az cxótapiacon, annyival inkább, mivel eze
ket a nem jegyzett papírokat igazán a legszegényebb em
berek vásárolták a tőzsdén.

Mint ebből is látható, a publikum pénzének 
kilenclizedrészét vesztette el a Városi Bank 
kibocsátásain már eddig is és még nagyobb ez 
a veszteség a Kunossynál és a Püspökinél, ame
lyek tőkét emeltek. A Városi Bank az inflá
ciós idők kezdete óta, tehát 1920 óta hatszor 
emelt alaptőkét. A Püspöki még a Városi Ban
kot is túlszárnyalta, mert hétszer vitte cl tőke
emelés címén a részvényesek pénzét. A várme
gyei (Szolnoki) ehhez képest igen szerényen 
viselkedett, mert csak négyszer emelte föl alap
tőkéjét. A Klóin Szappan, amelyet időközben 
báró Madarassy-Beck Gyula szerzett meg 50 
százalék erejéig, ötször emelt alaptőkét. És 
mindezekért a milliárdos veszteségekért senkit 
sem vonnak felelősségre. Miért bízzon akkor 
a publikum az értékpapírokban és miért vigye 
tőzsdére a pénzét?...

X A Földhitelbank Rt. május 23-án tartotta dr. I’atipora 
Ferenc elnöklete alatt mérlegmogállapitó ülését. A bank 
1921. évi tiszta nyeresége 7.071,<>I9.818 l< volt. Az igazgató
ság a közgyűlésen javasolni fogja, hogy a tartalékalap 
dotálására 1.548,001.950 K fordittassók, miáltal a tartalék
alap 10.050,000.000 K-ra emelkedik, osztalékra pedig 
5.200,000.<100 K, azaz részvényenként 8000 K ílzettessék ki.

X A Ganz és Társa—Danubius Gép-, Vagon- és Hajó
gyár Rt. igazgatósága ug.v határozott, hogy a jnnius 4-óre 
egybehívott közgyűlésen részvényenként 120.000 K osztalék 
kiűzetését fogja javasolni.

X A Salgótarján! Kőszénbánya Rt. igazgatósága a 
szombati napon illést tartott, amelyen dr. <'borin Ferenc 
elnök mélyen átérzett szavakban emlékezett meg 
arról a súlyos veszteségről, amely a társulatot nagy
érdemű igazgatósági tagjának, Heinrich Ferencnek el
hunyt.ive) érte, akit az egész gazdasági és politikai élet
tel együtt gyászol. Kiemelte azokat a nagy érdemeket, 
amelyeket Heinrich Ferenc közéleti munkásságával szer
zett és amelyek neki maradandó emléket biztosítanak. Az 
igazgatóság elhatározta, hogy Heinrich Ferenc emlékét 
a mai ülés jegyzőkönyvében megörökíti, temetésén les- 
tiili tileg résztvesz és koporsójára koszorút tesz.

X Általános Óvadékbank és Hitelintézet Rt. és a Magyar 
Unió Ránk Rt. kimondották az egymással való egyesülést. 
Az óva iékbank Imi és fid milliárdos alaptőkéjét tizenhét 
mililiárdrn emelte föl. n.i kilenc és fél milliárd névértékű 
részvény kibocsátásával. Ebből nyolc és háromnegyed 
milliói- lót az Unióbank részvényesei kapnak, a fönmarndó 
mennyiséget a részvényesek veszik át 2t'0() K árfolyamon. 
Az egyesült intézet elnöke: gróf Almásy Imre, alolnökei: 
Szájbély Gyula és Flcdlcrus Clingo János holland fő
konzul.

BIRN1U.IANSOKAT gríégőket bárkinél----------- --- ------- drágábban vesz.
Székeiy Ernői 5U (Tcróz-templ. szomh.)
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Kőszénbánya 
Részvénytársulat 

| igazgatósága és fölügyelőbizott- 
® sága mély fájdalommal jelenti, 
Íj hogy igazgatóságának tagja, 

nagyméOftóságu émcravBcai

•I 
í

ur, volt m. kiír. kereskedelemügyi 
miniszter, nemzetgy. képviselő, 

stto. stb.

május hó 30-án elhunyt.
w A megboldogult a magyar 
| közéletnek hazafiságban és jel
ig lemben legnemesebb alakjai közé 

tartozott.
Társulatunk ügyeinek istá

polója volt, ki bölcs tanácsai
val és nagy tudásával, mellyel 
a közgazdasági élet minden ágá
ban rendelkezett, támogatott és 
segitett munkánkban.

Emlékét kegyelettel 
tfoggwk megőrizni I

Budapest, 1925 május hó 30-án.
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ígazitónő
fölvétetik Fenyves Dezső fit konfekció
osztályába. Jelentkezés a reggeli órákban 
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1925 junius 2.12 ______________ aReggel______
Petri államtitkár kijelent^ hogy törvényhozási 
utón kellene a válságba került színművészei

nek segítségére sietni
Csökkentem kell a fővárosi színházak és a vidéki színtársulatok számát

(A Reggel tudósítójától.) Színházi körökben 
legutóbb az a hir terjedt el, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumban törvényja
vaslat készül a válságba került színművészet 
megmentésére. A Reggel munkatársa

Petri Pál
államtitkárhoz fordult ebben az ügyben föl- 
világositásért. aki a következőket mondotta:

— Elöljáróban kijelentem, hogy senkitől 
sem kaptam megbízatást színházi törvény ja
vaslat kidolgozására, az erről szóló hir tehát 
nem felel meg a valóságnak. Ettől függetlenül 
azonban

mindenképen kívánatosnak tartanám, ha 
teljes erőnkből és minden lehetséges esz
közzel segítségére sietnénk a kritikus hely

zetbe került színművészeinek.
Kulturális szempontból ugyanis rendkívül 
nagy veszedelmekkel járhat az, hogy ha a mai 
rossz konjunktúra további pusztítása esetén a 
színházak — más ut nem állván rendelkezé
sükre — nívójuk süllyesztésével igyekeznének 
közönséget hódítani és a rossz konjunktúrá
val megbirkózni. A helyzet azonban, vélemé
nyem szerint,

nem javulhat lényegesen mindaddig, amíg

Coty-tavak partján, Houbigant-szökőkidak alatt, 
frakkban és estélyi ruhában ünnepli Paris önmagát

Pár is, május 28.
(A. Reggel kiküldött munkatársától.) A vi

lágkiállítások, a nagy mintavásárok az utóbbi 
esztendőkben szinte kivétel nélkül fiaskóval 
végződtek. Még a legjobban sikerült Wembley A 
kiállítás sem váltotta be azokat a reményeket, 
amelyeket a kiállítás rendezői és az angol 
kormány fűztek a kiállítások történetében pá
ratlan látványossághoz. Az ..Exhlbition of 
Wembley"-re sok százezer fontot fizetett rá 
Anglia, de nem törődtek a milliárdokkal, mert 
a kiállítás föllenditettc London idegenforgal
mát. Franciaország, amely mo.$í éli legnagyobb 
gazdasági válságát — a frank állandóan és 
mind nagyobb arányokban esik megiri
gyelte Wembley félsikerét és Parisban, a 
Szajna két partján, a Pont de la. Concorde és 
a Pont de L'Alma között olyan iparművészeti 
dekoratív divat- és modern iparkiállitást ren
dezett, amilyen Európában még nem volt.

A kiállítást este kell megnézni,
ezer és ezer fényforrás önti el százezer színnel
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legkedveltebb és legtáplálóbb csemege

Főzésre (tortához) u leggazdaságosabb

Ezt kérje mindenütt!
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egy uj automobil 
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Sorsjegyek viszonteladóknak is Értékforgalmi Bank Rt - női 
V, Zrinyi-utca 14 kapBoatók. TeZceffora 13»—58

a fővárosban meg nem fogy a színházak
nak fölöslegesen nagy száma.

A kereseti viszonyok ugyanis nem javultak 
annyira, hogy a fővárosi közönség néggyel 
több színházat tarthasson el, mint a békében. 
Tekintettel kell lenni továbbá a vidéki színé
szét rendkívül súlyos helyzetére is és

törvényhozási utón kellene a vidéki társu
latokat úgy összevonni, hogy minden tár
sulatnak két-három állomáshelye is legyen, 

gondoskodni lehetne továbbá arról is. hogy a 
szinházdirektor ságot megfelelő képesítéshez 
kössük és a színházak a mai válságos időben 
adóleszállitási kedvezményekben részesüljenek. 
Ami az Unió csődjét illeti, itt az volt a leg
nagyobb baj, hogy

Faludiék konjunktúrára rendezkedtek be 
és nagy kiadásaik, amelyeket a sztarrendszer 
elfajulása is növelt, csak mindennapi telt há
zakkal flzetődtek volna ki. E speciális hibák 
mellett azonban

rendkívül aggasztó az általános helyzet is, 
amin — amint már mondottam — csak altkor 
lesz gyökeresen segítve, ha a fővárosi színhá
zak száma megfogyatkozik.

a kiállítás területét. Rádió, jazz-band. fúvós
zenekar és cigánybanda muzsikája ömlik a 
mámoros párisi éjszakába. Frakkos urak, es
télyi ruhás hölgyek, idegen nábobok mielőtt 
elmennének tobzódni a Montanartrera, 200 
frankos pezsgőt inni a Floridában, kijönnek a 
kiállításra, itt van egész Páris. \ főbejárat a 
Piacé de la Concordeon van. A Gracia Palais 
előtt ezer autó, csupa magánautomobil. a leg
pompásabb francia, amerikai és angol gépko
csik. A bejáratnál az ember még nem is sejti, 
hogy milyen gyönyörök várnak rá. A Főútvo
nal mellett az egyes államok kiállítási házai, 
mind nagyszerű iparművészeti remek. A Pont 
Alexandre-on, a Ilid kél oldalán a divatkiálli- 
tás kápráztatja a szemet. A Szajnán Poiret

kivilágított divat-hajói,
a födélzeten tarka divatrevü, tánc, jazz-band. 
Az Eiffel-torony óriási reflektorai simogatják 
a fényárban úszó Szajnát. Apró, piros fény
pontok, kis motoroshajók kergetőznek.

A két parton pedig a legvadabb karnevál, 
lenn, a viz mellett az örök vásári szórakozta
tók: ringlispil, barlangvasut, céllövészet és 
vurstli-gyönyörök, fönt pedig Franciaország 
minden ötlete, minden szórakozási lehetősége. 
Ila megállaz a hídon, elszédülsz, de nincs időd 
eszmélni, már hívnak az újabb gyönyörök. A 
hídfővel szemben a sévresi porcellángyár ha
talmas, 10—15 méter magas vázáiban a leg
pompásabb virágok. A háttérben pedig tízeme
letes éttermek. Csak liften lehet följutni. Fönn,

tíz emelet magasságban rádió mellett tán
céinak az emberek.

lói kiállítási csarnoka és étterme van az „Ex- 
position dcs Aris Dccoyalifs ct. Industricls 
Modcrnes"-nek, de a leglátogatottabbak adivat- 
kiállitái.ok. A nagy \ ilágúruliázak, a „Bon 
Marchc", a .,Printemps‘i, a ,,Lafayetío“ külön 
épületei mellett van a „Pavillon de L’Elé- 
gance", a ruha remekek csarnoka. Callolt. 
Jenny, Laurin, Worth ruhái, Carlier ékszerei 
ragyognak a pompás termekben. Aztán a 
„Grand Palais", itt még folyik az építkezés, de 
már igy is meg kell tekinteni, mert ez máris 
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a kiállítás legérdekesebb része. Itt láthatod
az 1925-ös férfi és női minden divatőrületét.

Nagy virágokkal díszített női harisnyák, se
lyem férfikalapok, a legkülönlegesebb bársony 
férfiingek és száz és száz ilyen meglepő furcsa 
divatőrület. Aztán a parfümök csarnoka,

Houbi^ant-szökőkut, Coty-tó,
amelyek a legbilvöscbb illatot árasztják. A le
vegő Rigaud, Violct, Guerlain, D'Orsay-töl 
sűrű és mintha ópiummámorba estél volna, 
úgy szédülsz ki a friss levegőre. A kiállítás 
ezer csodáját nem is lehet leírni, elkábit a lát
ványosság, a párisi éjszaka, az óriási arányok, 
vágtató automobilok, sárga, kék, zöld és vörös 
reflektorok, zene virágillat, az estélyi ruhás 
nők és férfiak tengernyi serege, pompa és ele
gancia.

A varázslat káprázatában megyünk át a 
Port de Alexandre-n, „a francia ipar és keres
kedelem győzelmének hidjárí* — amint most 
a kiállítás alkalmából a francia sajtó nevezi 
ezt a hidat. Csönd után vágyik az ember, hogy 
kipihenje a szín és fény orgiáit.

Korda Tibor

Hogy játszom 
a szerepeimet...

A Reggel számára irta: Jeritza Mária
A művésznek mindenekelőtt bele kell magát 

élnie annak az alaknak a sorsába, akit meg
testesít, alázatos bensőséggcl kizáróan csak a 
színpadi munkát, kell szolgálnia. Egyszóval: a 
saját egyéni sikerre való tekintet nélkül kell 
játszania és nem szabad egy szerepet megha
misítania, csak azért, hogy önmagát előtérbe 
állítsa, mert csak a legteljesebb színpadi őszin
teség vezethet igazi és értékes sikerre.

Hogy saját művészi élményemről beszéljek: 
minden egyes szerepnél, amelyet alakítok, azt 
keresem, hogy az adott (dák lényegét, egyéni
sége magnóit ábrázoljam. Hamarjában Lobon- 
grin Elzáját említem: lénye szűzi ártatlansá
gát össze kell hangolni szinte csapodáran ál
hatatlan kíváncsiságával és föl kell tüntetni, 
hogy ez a. tulajdonsága nem kívülről ráragasz
tott függelék, hanem Elza jellemének lénye
ges és szerves alkatrésze. Salome alakjánál is 
meggyőzően kell, kifejezésre juttatni lénye, 
meghasonlottságát és belső ellentmondó: ail; 
az ö alattomos kegyetlensége és orvul lesel
kedő bosszúvágya, gyermekded kedélyben nyi
latkozik meg és szerepéből végig szinte áttet
szőén kell kivilágolnia, hogy gonoszsága öntu
datlan. A „Halolt város" derűs és vidám Ma
riettája könnyelmű lény, ennek a könnyelmű
ségnek azonban nem szabad ellenszenvessé vál
nia, sőt éppen ennek kell vonzóan és csábosán 
halnia.

A következő munkarendszert választottam, 
hogy elmélyedjek szerepeim karakterébe: Első
sorban alaposan áttanulmányozom a darab 
^ongorakivonatát. hogy az egész munka zenei 
világnézetét, légkörét megértsem. De párhuza
mosan ezzel már az illető szerepem lélekrajzát. 
is behatóan vizsgálom és igyekszem beleélni 
magam a cselek vény miliőjébe. Mert nemcsak 
a kosztümökkel kell történelmi hűségre töre
kednünk. Hanem egész viselkedésünkkel, moz
dulatainkkal és tulajdonságainkkal kell össz
hangban állapunk a fölidézet korral. így a 
.Tannhaascr" Erzsébetét úgyszólván gótikuson 
kell mintázni, ruháin kívül mozdulatai, kife
jezése és szokásai is kimért és gótikus ünnepé
lyességgel hassanak. Ezzel szemben Violanta. 
a szenvedélyes rcnaissance kor asszonya és 
nemcsak saját hevességének ideges, tulforró 
fűtöttségének kell belőle kiáradnia, hanem az 
egész renaissanceénak is... Végül, hogy újabb 
végletet említsek, Jcnufá-t drága, tehetetlen 
naivitásból kell fölépíteni...

így, ha a művész minden egyes szerepének 
lényegét igyekszik fölfogni, lassankint eléri a 
természet valódiságát, amely nélkül tarlós 
művészi siker elképzelhetetlen.

Szőnyeg-árusítás
Gyönyörű, finom, valódi perzsa összokötők
Kenlek valódi perzsa ebédlőszőnyeg ....
Volotír nyírott ebédlőszőnyeg.....................
Selyem mokett diványtakaró................... ..

a,400.000
1l5.COO.QOO
1,500.000
1,250.000

Sámlimé-, argamanszffnyegek, futók 
Egén Jutányoson árusittafinak. Kedvező 
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

történik egyáltalában valami még a színházak 
körül ebben a rettenetes kánikulában?

— No, de hogyne, kérem. Az oroszok..*
— Látja, ez igaz. A moszkvai művészek — és 

ez érdemére legyen mondva a spleenes pesti 
publikumnak — lassanként egészen a táblás 
házig fölhevítették a melegtől s a pénztelen- 
séglől egyébként is — gyöngyöző várost. Most 
■már harmadszor hosszabbítják meg vendégsze
replésüket s e.stéről-estére az elragadtatás tapsa 
búcsúztatja őket: Germanovát, az isteni kóló
val űrt, a dráma tündöklő Jeritza Máriáját, a 
kedves nagy szőke Baktschajcffet, akinek Pé
peidét az „Éjjeli menedékhelyében el nem fe- 
lejtik egyhamar a pestiek, Sarov-ot és a fan
tasztikus Szjerov-ot, akinek földöntúli hangjai 
egy egészen uj színház ismeretlen színpadáról 
szólanalc s a többieket is mind, akiket szám
űzött a szülei házból az uj Oroszország. Na
gyon helyes, hogy utánuk becsukják a színház 
kapuit, ki is léphetne ezen a színpadon méltóan 
a nyomukba...

— Szóval a „Riquétte"...
— Jövőre marad, fis becsuk a Vígszínház is, 

csak azt várja, hogy a „Csirkefogó", amely ed
dig is kitünően viselte magát, — megtegye a 
kötelességét. Utána egy kis nyári kabaré és 
slussz.

— Na és az Unió?
— Olt egyelőre ugyanolyan munka folyik, 

mintha most kezdődne a szezon: némelyik szín
házban hetenként premier...

— Például?
— Például a Belvárosiban szombaton volt a 

Pirandello-darab bemutatója s most szomba
ton újból premier lesz, az „Odetle“-é.

— Na, milyen volt a Pirandello? Mert a 
kritikából nem nagyon lehet kiokoskodni. Az 
egyik szidja, a másik dicséri.

— Tudja az Isten, én se ‘nagyon tudok rá
jönni ennek a Pirandcllónak az izére. Nem tu
dom, apostol-e vagy egy vén tudákos kávé
házi fecsegő? Ez az úgynevezett „Az ember, az 
áltat és az erény" című darabja — köztünk ma
radjon — unalmas egy disznóság. Három föl
vonáson keresztül magyaráz, dühöng, szitkozó
dik Pirandello tanár ur, hogy a harmadik föl
vonás végén elsüsse a viccet. Nohát, ott még 
lehetett nevetni egy kicsit, de ez is elsősorban 
Gellert Lajosnak az érdeme, aki titokzatos szín
padi karakterének legmélyebb (és legderüsebb!) 
mélyéből ajándékozott igen sok értéket szere
pének és a darabnak. Dicsérjük Somlay mor
cos tengerészkapitányát, bár legbensőbb érzé
sünk az, hogy ezt a figurát nem tudta százper- 
centes hittel megjátszani: kissé lezser, inkább 
egy goromba hotclportásj mint tengerjáró ka
pitányi vadállat. Annál jobban el vagyunk ra
gadtatva Titkos Ilonától, aki nemcsak a szín
padi. átlénycgülési képességnek mutatkozott 
zseniális művészeként, de mesterséges rútságá
ban is valósággal érthetetlenné tette a férj kö
zönyét, lévén, fizikumának valami egészen kü
lönös erotikus varázsa, amelyet ez alkalommal 
a. művésznő egészen nyíltan, majdnem azt sze- 
rclnők mondani, hogy kérkedve prezentált a 
publiku mnak.

— Hál az henceg, akinek van mire.
— Nohát akkor nem sok hencegni valója van 

az Apolló-kabarénak, amely czidei nyári műso
rát tegnpp este mutatta be a Royal-Orfeumban. 
Ha Solti Ilermin — akinek erre a színpadra

3 cikk:
Diüatcsipkék
Opálbatisztok
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Kiéin Antal
dtüatdruhdzában

Király-u. 53 (Akácfa u. sarok)

való visszatérését a publikum valósággal 
ujongva üdvözölte —, továbbá Haraszti Mid, 
Sólyom Janka s még egy pár kedves, szép szí
nésznő — Lázár Mária, Posncr Magda, Szó- 
kolay OH, Dajbukát Ilona —, akik egy kis szint 
és életet., visznek bele a kabaré halott produk
cióiba, nem szerepelnének a műsoron, önkénte
lenül is azt kellőm kérdezni, hogy milyen lét
jogosultsága is van az Ungerleidcr—Friedcn- 
stein-féle müinlézelnek? Az urak között Bár
sony István és Dénes Oszkár tetszettek nekünk 
és reméljük, hogy elkövetkezik az az idő is, 
amikor lladó Sándor művészetét is érteni és 
méltányolni fogjuk tudni. Egyébként azonban 
a körút argot-jának annyi szcmcnszcdctt Ízlés
telenségét a legsötétebb külvárosi kávéházban 
esztendők hosszú sora alatt sem hallhatnák, 
mint amennyi itt néhány rövid óra alatt a szín
padon elhangzott. (Ki intézi itt a művészi 
részt?) Solti édes hangja, aranyos kedélye, remek 
előadása aztán valósággal fölvillanyozta a pub
likumot, nagyon hiányzott ő már erről a szín
padról — tudniillik a Royal-Orfeuméról és nem 
az Apollóéról! Na de hát egyébként — az em- 
lit cl teken kívül...

— Policáj, policáj?
— Hát majdnem. De hát hogy folytassam, 

ott ahol elhagytam: a Király-Színház augusz
tusig reméli kihúzni a szezont „A régi jó Buda
pestedéi, de már most készülődik a legköze
lebbi darabjára, mert szünetet tudvalevőén 
nem szándékoznak tartani az Unio-szinházak- 
bán. Ez a darab Jean Gilbcrt operettje, az 
„Usi“ lesz, amelynek szereposztása azonban 
egyelőre, még teljesen bizonytalan. A Magyar
ban, miután. Fedákot nem tudták megkapni 
Földi Mihály Antoniasgerü uj darabjához, va- 

’lószinüleg a „Charley nénje" jön Csortossal és 
Nagy Izabellával, Jessner berlini rendezése 
szerint. Az Uniónál egyébként tegnap rendesen 
kifizettél: a gázsikat a színházak jövedelmei
ből. Értesüléseink szerint Csathó Kálmán 
doktor legújabb szanálási terve az, hogy az 
összes Unio-szinházakot külön-külön bérbe
adja. Eddig egy színháznak van komoly aspi
ránsa, a Király-Színháznak, még pedig Lázár 
Ödön, aki állítólag — Kohnerékkel tárgyal a 
színház átvétele céljából. Na és a...

— ... pletyka?
— Úgy van. Egy igazgató, nem mondom 

meg, hogy milyen igazgató, színigazgató vagy 
más igazgató-e, szombaton éjjel egy kis kiruc
canást rendezett a gonosz, mégpedig egy na
gyon kedves kis hölgy nélkül, akivel pedig kü
lönben hűségesen együtt szokott lenni. Haj
nalban a:\'án furdalni kezdte a lelkiismerete, 
fogta magát tehát és legott fölkajtatott a 
Várba, a kisasszony lakása elé, hogy kárpót
lásul egy kis hajnali sétakocsikázásra meg
invitálja. Mit tesz azonban az a jó isten az 
égben? Önagysága nem vo'é odahaza, hozzá
tartozói szerint Erzsébet falván volt gyöngél
kedő unokanagymamájánál.. .

— Ajajaj... Na és az igazgató ur elhitte?
— Nem nagyon, mert a soffőrt kiküldte azon

nal Erzsébet fal vára a kis édes után...
— Na és? Olt volt?
— Hát ezt aztán csak négyen tudják: az igaz

gató ur, a sofför, a kis édes, meg az a jóságos 
jóisten odafönn a kékcsillagos égben.,.

* Fold Znlffmon<’ nrányjublleuma. Díszelőadással ünnep
ük ini'K szóm’ tton, Junius 6 <r„ este *'i!) órakor Féld 
Xsiomond 50 éves színigazgatói évfordulóját. Komor Cluula 
ez alkalomra ..Higi. jó Féld papa:- címmel színjátékot 
irt, amelynek keretében föllépnek a művészvilág kitűnő
ségei Mdilcus Hniilidtól — Ptasinszkn Pepiig mind. A 
nrológot Hellai Jenő irta. Iferczeg Ferenc, Hevesi Sán
dor. Molnár Ferenc, Polcots József, Fel. ár Ogula, Porzsolt 
Kálmán, Hajna Ferenc ós Szomáliáin István is fobdvas- 
sák ez > lkalomra irt jeleneteiket. Fölen.elt. helyáru jegyek 
inától kezdve a lludapesti Színház pénztáránál égést nap 
váltható/..

• Mii. kedden este n szenzációs sikert! „Dolly" kerül 
színre a Város! Színházban.

ROYAL ORFEUM

Óriási siker!

H e 1 y á r a k : 8 — 50.000 koronáig

• Kabaré a Blaha Lujza-Sziuházb'an. A 
Blaha Lujza-Szinház pünkösd hétfőjén este 
mutatta be uj műsorát, amelynek számait az 
utolsó 10 év kabaréirodalmi termésének leg
javából válogatták ki a színház vezetői. Sokat 
mulatott a közönség Móricz . Zsigmond 
„A dinnye** cimii vígjátékén. Karinthy elasz
tikusait kacagtató „Bűvös szék“-óben Kökény 
Ilona, Baross, Zilahy és Mafiány ültek. Fodor 
László 1925 divatos őrületét, a keresztrojtvényt 
figurázta ki egy jelenetbem amelyben az Unió 
fiatel tehetsége. Kádár Anna és a fáradhatat
lan Boross játszanak. Sikerük volt Kökény 
Ilonának, a bájos Radó Terinek és Borossnak 
magánszámokkal. A műsor második részében a 
középen ropni kabaré stariai csillogtak egy-egy 
ragyogó jelenetben. Különösen Trude Voigtnak 
és Rost Bcrndtnek volt nagy sikere.

• Nyári kabaré a Vígszínházban. A Vígszínház az idei 
szezont nagyarányú kabaréval zárja, amelynek keretében 
vcndégszcropclni l’og a Fővárosi Operettszinház egész 
társulata, zenekara és 60 tagú kórusa. A rendkívül gaz
dag műsoron három egyfölvonúsos vígjáték, egész sereg 
tréfás Jelenet, ének- és táncszám szerepel. Bemutatóra ke
rüli Heltai Jenő végtelenül kedves keleti komédiája, 
amelynek főszereplői Varsányi Irén, Hegedűs Gyula ér. 
Zátony Kálmán. — Szép Ernő vigjátékábnn, a „Menny, 
ország kapujáéban Gaál Franciska, Rajnai Gábor, Sai- 
kadl Aladár és Szeróiny Zoltán Játszanak. Békeffy László 
bohózatában, a „Kéményseprőbben Góthné Kertész Ella, 
Biller Irén. Gótli Sándor és Ivabos Gyula lépnek föl. Az 
egyes vígjátékok közt kerülnek színre a kabaré magán
számai, köztük Hegedűs Gyula éneke, Biller írén és 
Ilalmay Tibor táncos duettje. Érdekes lesz Lukács Pál 
szereplése énekes és táncos jelenetbon. Fejes Tori és Lata- 
bár Kálmán hatásos táncos számot adnak élű. Halinay 
Tibor, Szokolay Olly, Carpentor Connie, Russel Ilonée. 
Latabár Kálmán és 18 tagú balletkar a „Tánctóboly** 
cimii tréfás jelenetet játsszák. Egészen újszerű az „író
gép" cimii jelenet, amelyet Fejes Teri ad elő a ballet- 
karral. l'jváry Lajos, ICompótliy Gyula, Ballá Mariska 
és még sok más szereplő lép föl a nagyszerű produkció 
keretében. A nyári kabaré első estéjét szombaton, junius 
6-án a Vígszínház nyugdíjintézete javára tartják meg. A 
jegyek árusítását megkezdték.

• Sztaníszlavszklék péntekig játszanak a Fővárosi 
Opercttszlnházhan. A moszkvai Müvészszinhúz tagjainak 
négy bucsuostéje igy alakul: Kedden: Gogol: „Házasság", 
szerdán: Dickens: „Az élet harca", csütörtökön: Gorkij: 
„Éjjeli menedékhely", pénteken: Euripidos: „Medea". Az 
orosz művészeket a két pünkösdi estén is páratlanul lel
kes ünneplésekben részesítették. Mától kezdve a szinre- 
koriilő szöveg bőséges ismertetését ingyen bocsátják a 
közönség rendelkezésére.

• „A csirkefogó", Szenes Béla pompás bohózata bezáró
lag péntekig egymagában tölti be a Vígszínház műsorát.

• A „Madarász" a Városi Színházban. A leghíresebb, 
legdallamosabb és legvidámabb operettek egyikét, Zeller 
klasszikus „Madarász -át újítja föl junius 5-én, pénteken 
a Városi Színház. A világhírű operett, amely a Népszínház 
rendkívüli sikerű miisordarabja volt, ragyogó előadásban 
kerül a közönség elé. Ádámot, a szerelmes madarászt, 
Girardi egykori liircs szerepét a kitűnő és sokoldalú 
Sziklay József játssza; Postás Milkát Vigh Manci; n 
többi vozetőszerep Kolibay Ildikó, Hamvas Józsa, Halmos 
János, Érczkövy László, Szirmai Vilmos és Horti Sándor 
kezében van. A klasszikus operett rcprizét Ferenczi Fri
gyes főrendező és Stephanides Károly karnagy készíti 
elő. A jegyek árusítását már megkezdto a Városi Színház 
pénztára és a jegyirodák.

• Plccavcr nagy érdeklődéssel várt vendégjátékai junius 
8-án és 10-én lesznek a Városi Színházban. A világ első 
tenoristája két leghiresebb szerepében lép ezúttal Buda
pest zenei közönsége ólé. Junius 8-óa, hétfőn a „Rigolctto" 
hercegét énekli, 10-én, szerdán pedig a „Tosca" Cavarados- 
siját. Az első csto Alpár Gitta és Palló Imre, a második 
este pedig Walter Rózsi és Palló Imre lesznek a partne
rei. A jegyek árusítását már megkezdte a Városi Színház 
pénztára és a jegyirodák.

• Nézze meg a hlrdctőoszlopokon a Városi Színház helyi 
árait.

nem az, mely csak’ az artián lát-

• Operett világsiker — legolcsóbb helyárakkal. Nézze 
meg a „Do!ly“-t a Városi Színházban. Legközelebbi elő
adásai: ma, kedden este, szerdán és csütörtökön este.

szólag olcfifö. 
A4 minőség 'és 
kiadósság ad
ják meg az áru 
érfékét. Ezen 
szempontok
ból a vaflödS 
„Franck“-of

a „kSvŰdű’-KllŰval" már 'év- 
tizedek óta előnyösen is
merik a világon mindenütt

IMöcipö
gyártás, koroskedőknok

Goldstein Lajos, Aradi-utca 45
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„Franciaország gyarmatháborut visel, nagy 
hadsereget tart, de a pénzünket nem fizeti 
meg" — mondja Kórusban Anglia és Amerika 

Elkerülhetetlen a békeszerződések revíziója
Páris, junius 1.

(A Reggel munkatársától.) Benes ur nem 
ment el Becsbe, nem jön Párisba s nem siet 
Londonba, hogy a most dúló nagy diplomáciai 
csatát bölcs tanácsaival igazgassa s tclckür- 
tölje á világot lángeszű ötleteivel! Londonban 
ugyanis, ahol már Lloyd George idejében 7ceZ- 
letlenül nézték minden lében kanálkodását, 
ezúttal alaposan a körmére koppintottak.

A cseh követ nagyon kínos félórát töltött 
a bukaresti konferencia határozatainak 
közzététele után a Downing-street fogadó

termében,
ahonnan megüzenték vele, hogy a cseh köz
társaság külügyminisztere ne avatkozzék bele 
a nagy kabinetek politikájába, mert Anglia a 
legközelebbi alkalommal kíméletlenül ki fogja 
jelenteni, hogy sem Ausztria Németországhoz 
csatlakozásának, sem pedig a Dunavölgye 
politikai újjászervezésének kérdésében

nem fogja tűrni a kis államok túlságos 
erélyeskedését

s Benes ur azóta mélyen hallgat...
Tudja-e, hogy az a guerilla-liáboru, ami most 

a kopár marokkói hegyek között folyik, tulaj
donképen csak egy sakkhuzás ebben a szívós

diplomáciai hadjáratban? Merte-e volna az a 
kis beduin törzsfönök a franciák afrikai had
erejét megtámadni, ha nem tudta volna, hogy 
valaki áll mögötte? Hogy ki az, azt kimondani 
se merem! De bizonyos, hogy az angoloknak 
és az amerikaiaknak, pesti nyelven szólva, 
..nagyszerűen jön ez az afrikai csetepaté" 1 
Mert igy napról-napra elmondhatja a «fékezhe- 
tetlen Borah szenátor, hogy

lám, a franciák gyarmatháborut vívnak, 
hatalmas hadsereget tartanak, a mi pén
zünkért, amit visszafizetni nem akarnak.

Lloyd George pedig hétről-hétre . dobolhatja 
honfitársai fülébe, hogy a? amerikaiakra 68, az 
angolokra 73 dollár adó esik fejenként, a fran
ciákra meg csak 38 és nemcsak hogy nem űzet
nek, de még hadakoznak is! Nincs kínosabb 
föladat, mint a pénztelenné vált, de még min
dig veszedelmes üzlettárssal megértetni, hogy 
többé az üzletbe beleszólása nincs, lépjen ki a 
cégből és oszlassa föl nagy háztartását. Ez tör
ténik ma Franciaországgal.

Napról-napra, alig észrevehetően finom 
árnyalatokban erősödő hangon követeli 
Anglia és Amerika az adósságok megfize

tését,

egyre kíméletlenebb cikkek hányják Francia- 
ország szemére hatalmas hadseregét — a hitel 
Jezöi pénzen, nagyra hizlalt, keleti szövetsége
seit! Olyan apodiktikus kijelentés, amilyent"az 
elmúlt héten a licuter-ügynykség a világba 
röpített, másfél évvel ezelőtt még elkénzelho 
tétlen lett volna.

Anglia soha semmiféle körülmények között
Európa keleti államainak határait garan

tálni nem hajlandó!
A franciák példátlan politikai fegyelme rög

tön egyesítette ökot a veszély percében, a bal
oldali biok esküdt ellenségei, Poincaré legbi
zalmasabb hívei együtt szavaztak a szocialis
tákkal, hogy imponáló többségi frontot mutas
sanak az angolok felé, de mindenki tudja, hogy 
a jobboldal Caillaux, a szocialisták pedig 
Briand politikájának esküdt ellenségei s a 
francia politikai tnrf benfentesei türelmesen 
tippelik, mikor fogja egy hirtelen támadt vi
har a Painlevé-kormány bárkáját fölborítani. 
Caillaux adóemelései a pénzügyi bajokat nem 
orvosolják, Briand pedig nem elég baloldali, 
hogy az angolok politikai követeléseit elfo
gadtatni tudja.

Ki jön utánuk, azt nehéz megmondani, de 
azzal mindenki tisztában van Parisban, hogy 
súlyos politikai, engedményekkel kell megvá
sárolni az angol-szász világ pénzügyi koncesz- 
szióit. Ez pedig másszóval mit jelent? Föl kell 
adni, a francia politika közép- és keleteurópai 
pozícióit,

1c kell rázni a nagyhangú és követelődző 
kisszövetségekeseket, bele kell nyugodni a 
párisi szerződések elkerülhetetlen revízió

jába.

11.800
13.500
16.000
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24.000
27.750
21.500
28.500

Grenadin minden sziliben .... 
Mintás delén és zeflrek...........
Azsur függönyetamin..............
Divatmintás cérnagrenadin .. 
Selyemfényű ruhavászon "Mnbcn 
Buretvászon öltönyre 90 cin. sz. 
Francia cérnamarocain, leniijahb minták. 
Selyemfényű liberty batiszt. .

Kabátkoverkó, 175.000
Kitűnő használati öltönykelmék 
Divatmintás öltönykelmék ... 
angoiotI <li vatöltönykelme/ujdénsrtK 
Raglánkelmék, tartós minőség 
Oivatkockás alj- és ruhakelme, dupla széles 
Eolinszövésii kosztiimkelme, tiszta gyapjú 

Kombinált öltönykellékcsomag
(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat) 

Kon? eke iőoszft^ly a 
(Csak Caivin-tűrl áruházunkban) 

Női koverkókabát,1”^ 480.000 
Angol Homespun női kabát 
Eponge-ruhák, legújabb fazon 
Divatcsikos aljak.......................
Mosóvoálruhák legszebb kivitelben , 
Trikózsemper, «Kb ’on..............
Fehér grenadinbluz 
Férfi gumi esőköpeny

K«sb nffl ruhákban nagy választék

maradékok

85.000 
120.000 
178.000 
157.000
33.000 

175.000 
175.000

580.000
222.000
89.000
85.000

125.000
89.000

298.000

I

16.500
21.000
25.000
23.000
38.850
45.000
50.000
19.450
14.800

146.150
299.000

batisztzsebkeiulő, azsurral 
nappali ing, himozvi’ ..........
nadrág, azsurral, hímezve 
hálóing, azsurral............ *

97.000
5.600

33.000
33.000
72.100
80.000
66.600
42.500
70.000 

170.000 
215.000

500

ffehérnemüosztály:
(Csnk Calvin-térI áruházunkban)

Fürdőruha, legújabb fazon ..
Női
Női
Női 
Női
Batiszt szoknyakombiné, azsurral 
Sifón nadrágkombiné, him^ésíei 

Füzővédő, azsur és hímzéssel 
Pamutvászon párnahuzat ... 
Pamutvászon paplanhuzat... 
Színes paplan, kitűnő minőségű .. 

Valanszien-csipke.....................
FürcűKabátolíhan és Irotflrkelméhben óriási váíaszléw

FérflfelhérnemUasztály s
(Csuk Cntvln-tér) áruházunkban)

Fehér azsurozotf sifónzsebkendó'............
Színes nappali ing, féírni11.0.". 5.".1' 
Flanell sport férfiing, két guiiérrni 

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

Pyjama öltönyök, nagy választékban

SeB yemoszt ABy a 
Trikóselyem, í5?1.1’.0.1'. .12(! .c“*. 
Csikós müselyem, 
Nyersselyem ruhákra, «n cm széles 
Crepe de Chine, <livntszinokben .... 

Selyem-marocain, niffik1.0.?.1’.1’.

sorsoláson a 15,QÖÓ.ÖÖÓ korona értékű fehérnemű- fi O Sl’f'
kelengyét a 36.882. számú sorsjegy nyerte | ■ • y ■ ■ ■ «• Cl 1 Cl C

Vás^osi©sztél§y:
Fenyves mosott sifón váJzon111’. 

Bőrerős angin..............................
Kitűnő alsónadrágköpper .... 
Batisztsifón, 83 cm széles ....................   ,

Batisztsifón, 130 cm széles ....... 

Pa m u t lep cd ő vá szón, 150 cm széles 

Fámul paplanlepedővászon 3?^ 

Kitűnő törülközők .....................
Pohártörlő.....................................
K á VÓskészlpf ilainnszt, xvavvftiicsiZíici, (, személyes ..................

Príma fehér és színes pikétakaró

Kötött ős szövöfttás'M-aszíáOys
(Csak Colvta-tőri áruházunkban) 

Női harisnyák, minden színben 
Fátyoivékflnysáyu nó’i harisnyák, . 
Férfizokni, tartós minőség . .. 
Divalmiiitás és hímzett féríizokiii, K"ö6g . 

Gyermektrikó minden színben 2—G-ig 
Gyermek apacstrikó •2_í;'’gn.Rzi.,'b';,‘ 

Férfitrikó minden színben 
Fürdőtrikó, kitűnő minőség .. 
Gyermekzokni, miniás, több színben. 
Különleges minláju női mellények . 
Fürdősapka ...................................
Fürdőcipő......................................

Cégünk 25 éves fönnállása alkalmából megejtett

9.000
33.000

7.000
33.000
15.000
25.000
39.000
40.000
10,000

148.000
16.500
30.000

páí- 
dátlan 
olcsón

10.060
69.000
85.000
92.500

103.600
64.750
29.500

214.600

49.000
59.000
85.000 

115.000 
133.000

kívánságra 
készséggel 

kUldünk
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Film-Rádió
A kultuszminisztériumban napok óta tanácskoznak a 

magyar filmgyártás föltámasztásáról. Az a terv — ínint 
ahogy egy hivatalos kommüniké meglehetős homályosan 
közölte a nyilvánossággal —, hogy törvényjavaslat ké
szül a magyar filmgyártás életrehivdsdról. A törvény
javaslat szerint kötelezni kellene a külföldi filmeket 
forgalomba hozó vállalatokat arra, hogy filmjeik bruttó 
jövedelmének bizonyos százaléka erejéig magyar filmeket 
készítsenek, viszont kötelezni kell a mozgószinházakat 
arra, hogy műsoruk 10%-a magyar film legyen. A tör
vényjavaslat fölötti ankétet és tanácskozásokat a kultusz- 
minisztériumban pünkösd után folytatják, de az már 
megállapítható, hogy a mai formájában a törvényjavaslat 
ellen agy a filmkölcsönzői, mint a mozgószinházl érde
keltségek a leghatározottabban tiltakoznak.

A magyar filmgyártás föltámasztásdt Jelenti, minden 
ankéttől eltekintve, az a lény, hogy a Star-filmgyár 
megkezdte az előkészületeket két uj magyar film fölvéte
leire. Az egyik film Mikszáth Kálmánnak egy novellá
jából fog készülni, a másik film szcendriumát pedig Fodor

Ffiae Murray elmondja, hogy a shhnmy miatt válik el az urától
Akinek fontosabb a Jazz, mint a házasság

Páris, május 25.
Mae Murray, Amerika legnagyobb népszerü- 

jíégü táncosprimadonnája, az elmúlt hetekben 
beutazta Középeurépát. London után Páris*kö
vetkezett, Páris után Berlin, Berlinből inkogni
tóban elutazott Becsbe, onnan Svájcon keresz
tül visszajött Parisba és most búcsúzik Euró
pától. Bátran mondhatjuk, hogy végigkacagta 
és végigmosolyogta, sőt végigtáncolta Európát. 
Mert Mac Murray örökké kacag és örökké tán
col. Ezért rajonganak érte az amerikaiak, egy 
amerikai urat kivéve. Ez az egy amerikai ur 
a férje volt, aki éppen örökös vidámsága és 
főleg örökös táncláza miatt elválik tőle.

Mae Murray, itt a hotel halijában, amint 
eerclet tart az ujiságirók között, ezt sem veszi 
tragikusan és mosolyogva mondja:

— Más nők akkor mennek nászúira, ha férjhez men
nek ... én most csináltam a nászutamat, hogy válófélben 
vagyok. Muszáj elválnom! A férjem nagyon kedves, 
szimpatikus fialni amerikai ker&skpdő, de főleg keres
kedő. Nem értette meg, mi az öröm és mi a szórakozás 
u. táncban, nem volt hajlandó gardírozni, amikor privát

Zoro ős Huru Bécsben dolgoznak 
és Budapesten tapsolnak nekik

Kezdetben valának Max Linder és Prinee, 
azután jöttek Albert Paulig ós Ernst Lubitsch 
és néhány évvel ezelőtt', mint vígjátéki művé
szek, föltűntek az amerikai burleszkszinészek, 
Ilarald Lloyd, Zigoto, Fridolin és többi tár
saik. Ekkor a mozipublikum már szinte úgy 
látta, hogy újabb stílust néni lehet teremteni 
a vígjáték,játszás terén. Azután az elmúlt évben 
egyszerre európai hírűvé vált két nagyszerű 
dán komikus, akik külföldön Pat és Pataehon 
néven arattak sikereket. Pat és Pataehon ná
lunk nem lett- volna vonzó, de amikor föltűn
lek, akkor volt tele Budapest egy dzsungel
filmnek a címével, a „Zoro va lluru‘'-val és egy 
kitűnő ötlet a két komikust Zoro és llurunak 
nevezte el. Ez a név hatott és rajtuk maradt. 
Zoro és lluru eredeti egyéniségek, talán külön- 
kiilön nem is hatnának annyira, de igy együtt 
pompásak.

Most Bécsben vannak. Az Emelka-konzcrn nevű német 
gyárvállalkozás készít velük Bécsben egy filmet, amely
nek szeunáriumát Szőrcghy Gyula, a Bécsben élő magyar 
filmszínész készítette.

Mialatt Bécsben n Kfirtncrrlngen és a Belváros utcáin 
valóságos csodálat övezi a két színészt, azalatt a buda
pesti közönségnek is lesz alkalma mulatni u két mos 

térén.
Pénteken kerül a közönség eló a Kamara, Corvin ós 

Tó-Mozik vásznáu az
„Aranyásók a Riviérán"

cimii uj burleszk, amelyben Zoro és Huru végigvándo
rolnak egész Európán, • Franciaországon, Svájcon ós 
Olaszországon. Kacagás és gyönyörűség lesz e kel film 
honoráriuma a mozik nézőterén.

A „KERT-MOZI**
EXKLUZÍV MŰSORA 8 

Primadonna hercegnő
Dráma 7 felvonásban 

MARY PlULBIN a főszerepbon

Jelentéktelen asszony
WILDE OSCAR szinniiivo 6 fölvonásban

Dobé mint biclklimüvész
Burleszk 2 föl vonósban
Oaumont-hlradő

Előadások kezdete 8 és 10 órakor. .Tegyek előre váltha
tók u pénztárnál délelőtt 11 órától. Tolcfonszúm: 20—04

SZAKORVOSI rondolő
vér ósnemlbstegsk risztre. 
EZÜST SALVARSAN OLTÁS

liondolós egész nap. Rákóozi-ut 31I. orn. 1, Rókussal szemben 

László, a kitűnő nevű fiatal színpadi szerző, írja. Mind
két filmet Gál Béla rendezi.

Az Ufa-konzern, amely Németország leghatalmasabb 
vállalata és amelynek idei legnagyobb filmje a „Niebe- 
lungok" volt, most Budapesten fióktelepet nyit. A fiók 
a konzern filmjeit fogja a magyar piacra hozni és már 
a legközelebbi napokban megkezdi működését.

Rózsahegyi Kálmán, aki legutóbb a Városi Színház
ban a „Cigány" főszerepében bűvölte el a közönséget, 
most ugyanebben a nagyszerű szerepben a moziközönség 
elé is kilép. Rózsahegyi már egyszer szerepelt filmen, 
ezelőtt nyolc évvel, de azóta mindig elhárította magá
tól a neki fölajánlott szerepeket. Most azonban elhatá
rozta magát, hogy e nagy sikerét megörökíti. A filmet 
Forgács Antal, a Glória-filmgyár igazgatója készíti.

A „Tízparancsolat" nyolc heti siker után egyelőre le
kerül a közönség szeme elől. A film azonban még most 
sem fog a kismozilcba kerülni, mert uj szezónnyitó 
attrakciója lesz egyik előkelő fővárosi mozgószinháznak.

szórakozásképen kerestem föl egy táncoshelyet Newyork- 
ban. A férjem mindig azt mondta, hogy eleget táncol
hatok a színpadon és a mozivásznon.

Mae Murray elgondolkozott.
— Nem akarta megérteni, hogy más az, amikor szóra

kozásból táncolok és más az, amikor muszáj, amikor 
pénzt keresek vele. Azután kedves férjem megfordította 
a dolgot. Hajlandó lett volna rósz,tvenni a tánoszoirékon, 
ha megígérem neki, hogy a filmen nem fogok többé tán
colni. Ezt sem tettem. Sőt

legutolsó filmem egyenesen „Jazzmánla" címmel került 
az amerikai közönség elé. Ez azután beadta a kulcsot 

az egész házasélctnek.
így jutottam én válási násznthoz ós véletlenül ogy- 

időben érkeztem meg a filmemmel, amelyet „Királynő 
ténsasszony" címmel játszanak most Európa minden 
nagyvárosában. Ez a film volt a közvetlen oka a válá
somnak.

Mac Murray mosolygott egyet, fölállt, kinyi
totta fehér csipkeernyőjét, kinyitotta felénk, 
úgy hogy eltakarta az arcát és kilibegett a 
haliból.

A „Jazzmánia" cimü filmet o héten játssza 
a Mozgókép-Otthon, az Uránia és a Liget-Mozi.

A bécsi színésznők csak a filmből 
tudnak megélni

A régi múltú híres bécsi Garl-Thcator néhány nap 
előtt bezárta a kapuit ós ezzel az osztrák főváros hato
dik színháza került vagy nyilt vagy titkolt csődbe.

A nagy starok és Bécs különböző kedvencei, szerződés 
nélkül sétálnak a bécsi Belváros utcáin

ós ii bécsi sajtóban megindult a cikkezés és a nyilatko
zatok árja az osztrák filmgyártás föltámasztása érdeké
ben, legfőkópen azért, mert a bécsi színészeknek és szí
nésznőknek megélhetést kell nyújtani.

Azok közó a színésznők közé, ak'ik már óvok 
óta exiszbenciát találtak a film berkeiben, tar
tozik

Magda Sonja,
aki annak idején a legelőkelőbb bécsi színházak

TUNGSRAM-RÁDIÚ

TUNGSRAM-VACUUNCSOVEK 
(AUDIONOK)

TUNGSRAN-FEJHALLGATÖK
A JÓ RÁDIÓVÉTELT,

TUM®SRA?HZZ.OLÁMPÁK
A GAZDASÁGOS VILÁGÍTÁST 

BIZTOSI! JÁK

GYÁRTJA:

EGYESOLT IZZÓLÁMPA 
ES VILLAMOSSÁGI RT 

ÚJPEST 

a film. Egyik legszebb szerepe volt „Az örök 
csend44 tornya oimü film, amely Grillparzer 
„Helga44 cimü világhírű regénye nyomán ké
szült. Ezt az annak idején nagy sikert aratott 
filmet most a Goldstein Leó cég újra forgalomba 
hozza és csütörtökön mutatja be az Uránia, és 
a Mozgókép-Otthon, közönségének.

Pasztőrözött

PALACKTEJ 
YOGHURT 
és az összes tejtermékek friss 
ál 1 a p o t b a n egész napon át 

kaphatók a
Budapesti Központi és Általános 

Tejcsarnokok fiókjaiban

PBTROFF MIKLÓS
oki. gépészmérnök, autóspecialista

SOFFÖRISKOLÁJA
Fölvételi iroda: Erzsébct-körut 28. szám, I. emelet Ifi. 
Telefon-: József 116-79. Következő olcsó csoporttanfolyam 
Junius hó 1-ig jelentkezők részére egymillió koronás tan
díjjal. Készletekben is fizethető, minden pótd'juzás 

nélkül. .Saját luxusautó. Magúukiképzés is

Regiemegtakaritás
céljából a

Victoria bútor-és faárugyár rt
városi raktárát megszüntette ég a t. közöuséget a leg
jutó nyosnbbnn X. KorUOUat-UtCa 19 alatti gyáréban 

szolgálja ki. Telefon: József 58—23

VASBUTOROK
a legizlésesebb ki
vitelben kaphatók

Haidekker 
Sándor Rt. 
sodronyszövet, vasbu- 
tor és láncgyárában

Árjegyzék Budapest Vili, ültői-ut 48 22 
bérmontve Budai fiók I II, Fö-utca 59/22 

Kérje egyéb cikkeinkről Ajánlatunkat I
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Utolsó bajnoki mérkőzését 
is megnyerte az MTK

Kettős vereséget szenvedett 
a prágai Viktória Ziskov Budapesten 

□TE — Viktória Ziskov 311 (3 i O) — MTK — V. Ziskov 4 • 3 (2« 2)

A mezőny íegjobb emberes
(A Reggel tudósítójától.) Nagyon sivár volt 

a főváros pünkösdi futballsportja. A Spártát 
verő prágai Viktória Ziskov-xa. csak párezer 
ember volt kiváncsi, pedig elég tetszetős fut
ballt játszanak a csehek. Legjobb embereik 
Hoyer és Carvan, akik azonban nem ütik meg 
az első magyar klasszist.

A csehek mindkét ünnepen súlyos vereségei 
szenvedtek, 

ami főként az újpesti Török, Illetőleg Orth 
játékának köszönhető.

MTK—Viktória Ziskov 4:2 (2:2). Hungária-ut. — 3000 néző. 
Biró: Klug Frigyes. ,

Az első percben a csehek egy 18 méteres szabadrúgást 
a kapu fölé lőnek. A 4. percben születik meg az első 
gól. Orth egy 30 méteres lövését a kapus elvetéssel 
menti, de kiejti a labdát a kezéből és a ráfutó Opata 
belövi azt: 1:0. Szép cseh támadásokból több lövés esik 
a kék-fehérek kapujára, Remete azonban a helyén van. 
Váltakozó támadások után Hoyer brilliáns lövéssel ki
egyenlít: 1:1 (21. perc). A bajnokcsapat ellentámadásai 
során Jenny a 25. percben kornert rúg. Két perc múlva 
súlyos védelmi hibából

Kovák védhetetlen lövéssel a csehek részére szerzi meg 
a vezetést: 1:2.

A 31. percben Orth megsérül és egy percre megáll a 
játék. Állandó MTK-támadások után a 37. percben Braun 
kornert rúg. de a szépen Ívelő labdát, a cseh kapus még 
a levegőben fogja el. Egy perc múlva Hoyer kitör és 
10 méterről — senkitől sem háborgatva — irtózatos erő
vel a fölső kapufának lövi a labdát. A 41. percben pom
pás kombinációs összjáték után .Tenny helyezett lövését 
a cseh kapus nagy bravúrral fogja. Egy perc múlva 
Braun korúért rúg é6

Orth mintaszerű fejessel kiegyenlít: 2:2.
A mérkőzés második felében az MTK nagy fölénybe 

kerül, szinte egy kapura játszanak, de a 16-os vonalon 
belül teljesen tehetetlenek. Végre Rebró fejpasszát Orth 
jo méterről védhetetlenül belövi: 3:2 (17. perc). Állandó

Orth, Török és Hoyer voltak
MTK-támadások után a 29. percben Opata közvetlen kö
zelből off side-gólt lő: 4:2. A 35. percben l'Orncrhcz jut
nak a csehek, do Remete jól helyezkedik Az utolsó tíz 
perc eredménytelen MTK-tamadasokkal telik el.

UTE—Viktória Ziskov 3:1 (3:0). Hungária-ut. — 3000 néző. 
— Biró: Vértes Imre. , .. ,, ..

Az újpesti fiuk kezdenek nap és gyönge szél ellen. 
Rögtön a Ziskov támad és már az első percben meleg 
helyzetet teremtenek. Zimrner kapuja előtt. Csakhamar 
fölszabadulnak azonban az újpestiek a nyomás alól és 
támadást támadásra halmoznak, amelyek eredményeként 
már a 4. percben Priboj kapásból belövi a vezető gólt: 1:0. 
Válaszul a csehek nagy tűzzel ellentamadusba mennek és 
ennek nyomán megélénkül a tempó, de csak 10 percro, 
mert

a nagy hőség miatt mindkét csapat tagjai erősen 
szenvednek.

Lassanként cseh fölény alakul ki és a 17. percben korner 
esik az UTE ellen. Az újpestiek lefutásokkal kísérletez- 
nek, mert a csatársorban csak Priboj és Torok értékesek. 
Utóbbi a 24. percben kettőre szaporítja a gólok számát: 
2:0. Bár ezután is a csehek támadnak többet es rend
szeresebben, a 31. percben

egy kitünően kidolgozott előretörésből Priboj a 
módik gólt Is belövi: 3:0.

Most a csehek durvulni kezdenek: a legnagyobb 
vérrel „talpalnak" az újpesti csatárokba, akik jobbra- 
balra potyognak, az erélyes biró azonban szigorú ítélkezé
seivel csakhamar leszoktatja őket erről. Erre a csehek 
„egy bekk"-rendszcril játékkal védekeznek. Félidő: 3:0.

Á második félidőben a közönség gólzáport várt, de 
meglepetésre a csehek friss lendülettel törnek az új
pestiekre. mert legjobb játékosukat, a válogatott Hoyert, 
centernek állították a csatársorba. Mintaszerű irányítá
sával a csehek gépszerii kombinációs játékkal az első 20 
percben nyomasztó fölénybe kerülnek. A 17. percben 
Fogl II. Novákot a büntetőterületen belül fölvágja, a ............... " ” . .. wí-z pCrc

A kecskemétiek off side-góllal estek ki 
a Kupa-meccsekből

MTtr vac .1-0 (1:0). Hungária-ut. — Biró: dr. Ábrái 
Zsigrnond. A küzdő felek a következő fölállításban léptek 
a Rögtön™ kék-fehérek támadnak és már az első tíz 
percben két kornert érnek el. A 13. percben a kitűnő 
formában levő Molnár közvetlen a ^-AC kapuja élőt, 
nagy bravúrral küzd Saguly és Dudás ellen, de lövése 
célt téveszt. Két perc múlva Jenny kiszokik és ói mé, 
térről kétszer is kapufát ló. Kemény MTK-támadások 
után a kispestiek is szóhoz jutnak és a 21. percben f áttör 
veszedelmes lövését Kropacsek nehezen öklözi ki. Ezután 
újból a bajnokcsapat kerül fölénybe. Különösen Molnár 
van elemében. A 32. percben

Rebró—Nádler—Jenny összjátékából Opata » labdával 
kiszökik és az eléje futó Blri inellett a gólba vógja 

a labdát: 1:0.
Kis idő múlva Biri Rakitovszky nagyszerű fejesét bra- 
vurral teszi ártalmatlanná. Az utolsó öt percben három-, 
szór is nagy veszedelembe került az MTK kapuja. lél- 
ÍdA második félidő első percében a KAC gólt lő. do. 
Morvay handso miatt a biró nem ítéli meg.

Hovos iramban folyik a küzdelem.
Hol Birinek. hol pedig Kropacscknek akad 
kája. A biró erélytelensége miatt Rebró és 
sérülnek. A 29. peroben

Dudás öngólt vét: 2:1.
Bár a kispestiek még mindig nem adják
és a csatársorban az ifjúsági Menzel pompusan operai, 
a 33. percben Molnár off side izii gólt lő, három perc 
múlva pedig Opata négyre Növeli az eredményt: 4:0. A 
KAC ezután még csak egy kornert tud elérni.

kemény mun-. 
Kovács megi

föl a harcot

rend-

bar.

hideg

megítélt „tizenegyes" Zimrner kezébe vágódik. Két 
múlva azonban egy szabadrúgás után

Hoyer 25 méteres

Vértes jó biró volt, 
kőzést.

saroklövésscl 3:l-re szépíti az 
eredményt.

csaknem hibátlanul vezette a mér-

Nagy meglepetéssel végződött 
az első „magyar Oxford-Cambrldge*4

(A Reggel tudósilójától.) Az angol „Univer- 
sity Bocit race“ képe elevenedett meg pünkösd 
vasárnapján a Dunán, amelyen a Műegyetemi 
Evezős-Club tizenötesztendős fönnáll ásánek em
lékére

elsöizben rendezte meg a főiskolások nyolc
evezős viadalát 4 kilométeres távon.

A vizisporto'k rajongóit, akik közvetlen-közei
ből akarták élvezni az izgalmasnak Ígérkező 
küzdelmet, az Eötvös-térről induló „Rigó“ gő
zös vitte magával.

Ragyogó napsütésben szedte föl a horgonyait a „Rigó" 
és méltóságteljesen indult a Margit-sziget felé. A jó
kedvű közönségtől és az „Egyetemi Énokkar“-tól hangos 
hajó a sziget pesti oldalán haladt fölfelé. A sziget csú
csánál a Dobogókő felől heves nyugati szél csapott a 
födélzetre, ahol az Evezős Szövetség tagjai, Perger Ferenc 
és dr. Abray Zoltán vezetésével déli szelet is szimatoltak. 
Pár perc múlva a szól alábbhagyott és a gőzös lassan 
ereszkedett a MAC csónakházához, ahol már lavírozott 
a MEC, a Tudományegyetem és a ludovlkások nyolcasa.
— Starthoz! — hangzik a kemény kommandó és a ver

senyző nyolcasok a MAC csónakházával egyirányban föl- 
állanak. Delet harangoznak a budai tornyokban és a

— Hajt! vezényszóra megindulnak a hajók.
— Erősíteni! — hallatszik' a műegyetemi kormányos 

vezényszava és mintha egy emberóriás hajtaná a hajót, 
egyszerre vágódik 8 pár evező a vízbe és a karcsú 
nyolcas mind közelebb kerül a LASE-hoz.

Kezd forró lenni a levegő. A partok is mind népeseb
bek és ütemesen halljuk:

— Mü-egye-tem! La-sc! La-sc! -■ csak a Tudomány
egyetem nevét nem halljuk, pedig becsülettel állják o 
harcot ők is.

Még 1000 méter — itt dől cl a verseny sorsa!
Finishel a MEC és a LASE. Az első 500 méteren a Lndo- 

vikásokban van több erő és ime, a Ferenc József-hidnál 
314 hajóhossznyi hely van a két nyolcas között. 
Háromezerötszáz méternél azonban egyszerre összeroppan, 
nak. Mindegyikük külön húz, a hajó mintha ólomban

járna...» MEC teljes gőzzel jön előre ... de már cs tk 
300, csak 200 méter a cél .. .

— Ludovikások, még csak öt csapást — ordít a kormá
nyos. — Kapd el! Hopp, hopp, három, négy, öt. Még 
hármat! Egyl Kettő! Ifdrom!

Agyudörgés. A LASE 3 hossz előnnyel futott a Műegye
tem előtt a célba.

Nagy meglepetés. Nincs idő a fölocsudásra, máris hal
latszik az

eredmény:
Győztes a LASE (Ficzere, Babucsek, Bibiti-Horvátii, 

Karátsony, Schlosser, ZiegclhofTer, Lembcrkovics, Plathy 
stroke, Czakó cox) 3 hosszal. 2. MEC. 3. Tudományegye
tem újabb 8 hosszal. Idő: 13 p. 41 mp.

UTE—Kecskeméti AC 4:3 (2:2). Hungária-ut. — Bíró: 
AAPKAC’ kezd, de rögtön az UTE támad és saját tér
felükbe szorítják a kecskemétieket. Az első gól azonban 
a 6. percben esett. Egy hibásan „haza“-adott labdára 
Lukács ráfut és menthetetlenül belövi a KAC kapujába: 
1:0. Ez azonban nőm kedvotlcuiti cl a kecskeméti fiukat, 
akiié a 10. percben kornert és abból éles lövéssel majd
nem gól érnek el, sőt a 13. percben egy pompás előre
töréssel háromszor is kapura lőnek, míg végre Szent
királyi végleg a hálóba juttatja a labdát: 1:1. UTE- 
ellentámadásokból a 22. percben eredménytelen korner 
esik, majd három perc múlva újra kornert rúgnak az 
újpestiek. A 26. percben n kecskemétiek jutnak sarok
rúgáshoz. A 29. percben Török bombalövését Báthory el
vetéssel menti. Állandó UTE-támadások után Priboj ré
vén Török kapásból helyezett gól lő: 2:1. Bár az. új
pestiek állandóan beszorítva tartják a kecskemétieket, 
egy szabadrúgásból Homoki mintaszerűen újból kiegyen
lít: 2:2. A félidő végéig az eredmény nem változik.

A második félidőben a kecskemétiek nagy önbizalom
mal harcolnak és a 6. percben súlyos védelmi hibából 
(Fogl III. saját kapusát buktatta el) Homoki megszerzi 
csapatának a vezetést: 2:3! Egy perc múlva Fogl II. 
18 méteres szabadrúgását kornerre menti a KAC, majd 
Török éles lövését védi Báthory. A 12. percben ered 
ménytelen kornert rúg az UTE. Egy perc múlva a biró 
Fogl TT-t állítólagos tiszteletlenségért kiállítja és miután 
Fogl III. indulatosan exponálja magát bátyja érdekében, 
Auspitz biró lefújja a mérkőzést, és elhagyja a pályát, 
do Langfclder közbelépésére csakhamar elmúlik a vihar. 
A 19. percben korner a KAC ellen. Állandó UTE-fölény 
ellenére — az újpestiek „egy bekk“-el játszanak — a ki- 
egyenlítés csak a. 40. percben sikerül Török brilliáns 
fejesével: 3:3. A 44. percben Limbeck súlyos off sídéről 
újból az UTE-nek szerezte meg a vezetést és ezzel a 
győzelmet: 4:3.

Szerencse antósorsjegyek még csak a ,,Stop“-nál kap
hatók, Nádor-utca 24, Telefon: 57—62. Húzás junius 3 ám

Megyeri versenyen

Somfay nyerte a honvédelmi miniszter vándordíját 
a BBTE vasárnap atlétikai viadalán, amely a következő 
főbb eredményekkel zárult: I. 100 méteres síkfutás: 1. 
Fluck (BBTE) 11.1 mp. — II. 200 méteres síkfutás: 1. 
Gerő II. (KAOE) 23.2 mp. - - II. 300 méteres síkfutás: 
1. Steinmetz 37 mp. — IV. 3000 méteres síkfutás: 1. Szerb 
(MAC) 9 p. 40.4 mp. —- V. Gerelyvetés: 1. Gyurkó (FTC) 
53 m. 60 cm. — összetett versenyben: 1. Somfay Elemér 
(MAC). 2. Cséfay (MTE). 3. Bcchtold (BBTE). Somfay 
eredményei 200 ni. 23.4 mp., távolugrás 688 cm., gerely
vetés 44 in. — A II. osztályú összetett versenyben: 1. 
Cséfay (MTE). 2. Tarkáti (Move BSE). 3. Bcchtold (BBTE).

Jól fiikerült a BEAC országos uszóverscnyc. (A Reggel 
tudósítójától.) Az egyetemisták nszóviadala szépszámú kö
zönség előtt egynéhány kitűnő eredményt hozott. Magyar 
a 100 méteres gyorsuszásban, a 16 esztendős Wenczcl pe
dig a 100 méteros hátuszásban szerepelt szenzációsan. A 
hölgystafétában nagy meglepetésre három évi kemény 
viaskodna után újból a MÜE hölgytagjai győztek a 
NSC fölött.

Főbb eredmények:
I. 200 in. mellúszás, I. qszí.: 1. Kchiday Béla (MAFC) 

3 p. 20.4 mp. — II. 100 m. gyorsuszás. I. oszt.: 1. Magyar 
Gusztáv (MTK) 1 p. 5.4 mp. — III. 100 m. hátuszás:
1. oszt.: 1. Wenczcl József (FTC) 1 p. 21 mp. — IV. 3X115 
ni. vegyesstaféta, I. oszt.: 1. NSC I p. 18.6 mp. (sw. ow.) 
— V. 3X79 m. vegyes hölgystaféta: 1. MÜE 3 p. 20 mp.
2. NSC. — Vizipoló: III. kér. TVE—VÁC 7:0 (2:0), FTC— 
MAFC 16:0 (8:0). I. oszt, bajnoki mérkőzések.

A két nap részletes eredménye:
Vasárnap. I. futam: 1. Jenő (2r) Csató. 2. Petito (6) Lip-< 

ták I., 3. Dorian Gray (114) Selmoczy. 1011, 5h. Tót: 10:14. 
— II. futam: 1. Lajos (p) Csató, 2. Xerxcs (1%) Gimpl, 
3. Rcmazuri (214) Patzák. Ih, rossz 3-ilc. Tol 10:17. — III. 
futam: 1. Útmutató (8:10r) Kovács L., 2. Nephtisz (3)
Stenzl, 3. Embona (2) Blnzsek J. Fm: Fiume. 4h, nyíl. 
Tót: 10:17. — IV. futam: 1. Silverbrook (4) Kovács L., 
2. Bnby (12) Schmicdt, 3. Szilvorium (33) Kasziátiy. Fm: 
Szélkiáltó. Altos Bristol, Pityergő, Forgószél, Miidi II., 
Fruska. Slopper Rugós, Cinkapnnna. 2l4h. I4h. Tót: 10:71, 
28. 88, 217. — V. futam: 1. Vőfély (p) Jlutflesz, 2. Ragyo
gás (5) Patzák, 3. Daisy (p) Csató. Fm: Fra Diavolo. %h, 
•%h. Tót: 10:17. — VI. futam: 1. Cserkésző (ll4r) Kovács L., 
2. Blockhcad (3) Stenzl, 3. Erzsi E. (6) Szokolai. Fm: My 
I’et. Tót: 10:14.

Hétfő. I. futam: 1. Paul (p) Patzák, 2. Pusztftlegény 
(7:10r) Hutflesz. Tót: 10:17. — II. futam: 1. Alté Katz (2) 
Hutflesz, 2. Elsőm (8:10r) Gimpl. 3. Kittié Girl (1*4) Lip
tóit I. 3h, 14 h. Tót: 10:31. — III. futam: 1. Alpdrückcn 
(5) Stenzl, 2. Mausika (3) Kovács L., 3. Álmom (8) Szeke
res. Fm: Mohren König. Párkány, Plexiként, Facetté, 
Édcsbabám, Isolla Bella. i’/ah, lh. Tót: 10:72, 19. 17, 27. — 
IV. futam: 1. Felkelő (7:10r) Balázs J. II., 2. Cunctntor
(4) Blazsek .T., 3. Filomola (114) Szekeres. Fin: Vigpásztor, 
Bimbolo. Fejh, %h. Tót: 10:18, 16, 16. - V. futam: 1. 
A’e mókázz (3r) Csernovits, 2. Leandro (3) Jeney. 2’4h. 
Tót: 10:10. —VI. futam: 1. Fodros (114) Stenzl, 2. Pintyőko
(5) Kovács L., 3. Quodlibet (5) Szente. Fin: Fortély, Bion- 
dián. Bubi. Tót: 10:20, 17, 27.

Spanyolország válogatott csapata győzött a berni 
spanyol-svájci futballmérkőzésen 3:0 (0:0) arányban.

nétfőii este érkeztek meg a válogatott olasz atléták, 
akik szerdán a magyar—olasz viadalon — 12 esztendei 
szünet után vesznek részt. Az olasz team tagjai: - Tőrre, 
Pnrolini, Cattarni, Toromat,i. Caliari, Pighi, Lippi, 
Palmieri, Barachi, Allesandrini, Giuli, Cementé és 
Ferrario.

Pimpó nyerte az osztrák kancadijat
Becsben három nap egymásután, szombat, vasárnap és 

hétfőn voltak lóversenyek. Legnagyobb érdeklődés kísérte 
a pünkösd vasárnapján futott Kanca-dijat. A 2400 méteres 
versenyben a Széchenyi emlékverseny győztesével, Rris- 
banc-vel (Janek) öt ló állt ki: Pimpó (Schejbál), Mully 
(Biciste), San Méltó (Miilíer), Honná Anna (Szilágyi) és 
Rellerive (AHmann). Eredmény: 1. Pimpó, 2. Rrisbane, 3. 
Rellcrive. A befutott lovakat a könyvesek 114, 6:10 reá és 
10 el jegyezték.

Hasznon ffoöor«ieaía lysoiwinon
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strandfürdő 
tudatja, hogy városi villamossal, helyiérdekű* 
vel és fürdővel kombinált, jegyek oda és vissza 
az ÁStaEános Beszerzési összes utcai 
újságos pavilonjaiban kaphatók I 
Hétköznap 17.000 korona, vasárnap 21.000 korona 
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Ügetöversenyeh
A részletes eredmény:
I. Háromévesek versenye. 1. All Wien (Nevük), 2. Zsan- 

dár Y. (Zwillingcr), 3. Nosza (Tomann). Indult még négy 
kocsi. Tót: 10:31), 10, 10. 10; olasz 10:32. — II. Aradi díj- 
1. lV'ienerin (Novak), 2. Jakab (Czelotb). Indult még 4 
kocsi. Tót: 10:21, 12, 34; olasz 10:51. — III. Lucifer-dij.
1. Emlék (Zwillingor), 2. Garam (Maszár F.), 3. Zsandár 
(Czelotb). Indult még 3 kocsi. Tót: 10:18, 15, 16; olasz 10:31. 
— TV. Orosz Miklétt-cmlékversony. 1. H. León (Maszár F.),
2. G. I(. S. (Wachtler), 3. Csnk előro (Cnssolini). Indult 
meg 4 kocsi. Tót: 10:30, 13, 12, 10; olnsz 10:36. — V. Il.m- 
dienp. 1. Rajnak (Kallinka), 2. Wnplt} (Wachtler). Indult 
még 3 kocsi. Tót: 10:17, 13, 24; olasz 10:38. — VI. Bada
csonyi dij. 1. Táboroz (Luck), 2. Good Ilope (Hegedűs),
3. Elfl (Fityó). Indult még 6 kocsi. Tót: 10:32, 19, 31, 32.

_____Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
„Világosság“-könyvnyomda rt. Budapest, VIII, Conti-u. 4.

Alii szaki igazgató; DeuUcli D.


