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Him községben megkezdték 
a magyar-cseh határincidens vizsgálatát

Hidasnémeti, április 29.
U-! Reggel kiküldött munkatársának táv

irata.) A magyar-cseh határincidens ügyében 
a magyar és cseh kormány kiküldöttei

vosárnnn délben 12 órakor megkezdték a 
hivatalos vizsgálatot.

A delegátusok a Hidasnémetitől mintegy hét 
kilométerre fekvő Him község iskolaépületében 
ültek össze. A vizsgálat ideje alatt 15 kilométer 
körleten belül katonai megszállás alá vették 
az egész területet. A bizottság egész sereg ta
nút, hallgat, ki, akik a vizsgálat ideje alatt sza
badon lephetnek át úgy a határon, mint a 
katonai kordonon. A magyar hadügyminiszté
rium képviseletében Rudnay Lajos követség! 
tanácsos, a magyar bizottság vezetője, Koller 
György ezredes, katonai szakértő és Szcntimrey ni ara.

Lángokban áSS
az ó&uáai Bokn^éíe űégíagyáp

& mUtiáiHlofcFa teacstiUk
(A Reggel tudósító jótól.) Vasárnap este 9 

órakor tűz ütött ki a fíécsi-ut- 116. szám alatti 
Bohn-féle téglagyárban. Nyomban a tűz kelet
kezése után kivonult a központi tüzőrség, to
vábbá a HI„ IV. és V. kerületi tűzoltóság tüz- 
fecskendőkkel és tolólétrákkal. A tűz a

tégh’.gyár száritóhely i“égében
keletkezett, amely 20o méter hosszú és négy 
emelet magas épület. A száritóhelyiség egyik 
részében a kész íéglákut szárítják, a másikban 
azok a keretek vannak elhelyezve, amelyekkel 
a téglákat szárítják. TTgy látszik, hogy mun
kások a keretraktár környékén cigarettáztak 
és egv

eldobott cigaretta okozta ’ tüzel.
A tüzel elsőnek a 111. kerületi rendőrkapi

tányság Rlntz nevű fogalmazója vette éRzre, 
aki telefonálni akart a központi tűző rengve, 
azonban

nem kapott összeköttetést.
Mire a központ végre jelentkezett é> a tűz

oltóság megérkezett-, lángokban állott az egesz 
épület. A tűzoltóság megérkezése ólán nem tu
dott hozzákezdeni az oltáshoz, mcrf’íie’Wi roll 
víz. Amíg a vízcsapokat kinyitották, ujabh 
fi—10 pere telt el és ez alatt az idő alatt

a száritnbelylség fa,berendezése és a pád- 
lás faherendezóse lángbabomll.

\ égül sikerült n vízszolgáltatást megindí
tani. ’áll órakor 3 gőzfecskendő kezdett mun
kához, aajnofi azonban az oltás nem tud lénye
ges eredményt fölmutatni. Most már a tűzol
tóság egész munkája oda irányult, hogy a tűz 
átterjedését, a szomszéd épületekre megnkuda-
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fjem volt üzlet
a vasárnapi forgalomban

Budapesten ■
(A Reggel tudósítójától.) A spekuláció ina 

tartózkodott üzletkötésektől. Tényleges üzlet 
^általában nem jön létre. Még névleges kur- 
'Éfiok sem fordulnak elő.

Pál, Abaujtorna vármegye alispánja, a bizott
ság harmadik tagja, vesz részt a tárgyaláso
kon. A cseh kormány részéről Csermák Miklós, 
n budapesti cseh követség titkára, Kinzl 
Jizersky Rudolf követség! tanácsos, Dolejts 
Béla miniszteri tanácsos és Novák Zdenko ez
redes, katonai szakértő folytatják a vizsgála
tot. A cseh bizottság már vasárnap reggel a 
tanúkihallgatások megkezdése előtt

kiszállott a 318. magassági pontra; itt tör
tént ugyanis Szedlacsek őrmester súlyos 

sérülése.
A helyszíni vizsgálat eredményéről jegyző
könyvet vettek föl. A tárgyalások még folynak 
s eddigi eredményéről sem magyar, sem cseh 
részről nem tettek közlést a nyilvánosság szá- 

lyozza. ’Áll órakor a gépház megmentése sike
rült. Az összes vizvezetőcsöveket átvágták és 
vi zz A porral árasztották el a gépházai.

Az épület belsejében minden elégett.
Az életveszedclme® munkába., előljáruak a 

folyamőrség katonái, akik tisztjeik vezetésé\el 
vesznek részt, derékig meztelenül « tűzoltók 
munkájában. A lángok Óbuda fölött vörösre 
festik az egei, n föícsapó tüzcsóvák azonban 
nemcsak Óbudát világítják be, de a Margit
sziget és obuda közvetlen környéke is nappali 
féiwbeu fürdik.

\ tűz közelében n hőség kibirhatatlan és 
mb den pillanatban újabb és újabb szikratömeff 
hűli a tűzoltókra. Nemesük az egész épület egy 
lángtenacr, de olykor irtózatos robaj lás hallat
szik az épület belsejéből, ahol, úgy látszik, 
egymásután dőlnek össze a keresztfalak. Tizen
két óra tájban Pestről a nézők ezrei igyekez
nek a Lajos-utca környékére, amely feketéllik 
az érdeklődők tömegétől. A mentők hat kocsit 
küldtek ki a helyszínre, de eddig komoly szük
ség nem volt rájuk.

Nem tudják még. vájjon bernit nincs-** 
valaki az épület belsejében.

Rogy a közönséget az égő gyártól fávoltart- 
sák. Kercsztessy rendőrfőtnuácsos elzáratta, az 
utcákat. 12 órakor érkezett ki a helyszínére 
b'olkusházy polgármester, aki referálta tolt 
magának a tűz keletkezéséről és arról a kár
ról, amelyet még közelfekvőleg sem lehet 
egyelőre megállapítani. de amelyet mVliár- 
dokra becsülnek.

Éjjel ’/íl órakor rohamlépésben érkezett egy 
század katonaság, hogy n szolgálatban levő 
katonákat tűzoltókat fölváltsa.

Bécsiben i
(A Reggel tudósítójának tele fonj elöntése.) Az 

irányzat barátságos, a hangulat bizakodó, kö
tések csak elvétve fordultak elő. A kosztpénz 
megdrágult: 2’/t%. Különös érdeklődés nyílva- 
null meg Villanypapirok iránt, az A. E. G.-t 
92.000 koronáért is keresték

Uj párt alakul
Polónyi Dezső azt üzente az illetékesek

nek, hogy őt megfélemlíteni és megőrülni 
nem fogják soha. Egyenes, .férfias beszéd, 
tetszik a mi szivünknek. Es úgy is van, 
ahogyan mondotta. Polónyit ismerjük, ő 
amaz azrák törzséből való, akik elmondhat
ják ezt a szép mondatot, anélkül, hogy frá
zissá zsirosodnék a szájukban. Mondani 
ugyan sokan mondják ezt közéletünkben, 
hogy aztán boldog kéjjel vagy fog
vacogva és borzongva felőrlődjenek és 
megijedjenek. Az egész magyar polgári 
társadalmat jellemzi ez a közönybe bé
lelt gyávaság, amelyet sorsdöntő pil
lanatokban punyókára vetve viselnek. 
Polgári öntudat, elhatározottság, a meg
győződés igazi ereje, amely lemondásra, 
szenvedésre is képes, oly keveseknek adatott 
meg ebben az országban. Az emberek érzé
kenyek, kényelmesek, horkolni, nyújtóz
kodni, pénzt keresni és találni és élni, élni 
szeretnek szegények. Így volt, amikor a Ka
rolyi-kormány, min' egy megveszekedett lo
komotív rohant 1919-beu a bolsevizmus felé, 
így volt Kun Béla országlása alatt, amikor 
részben „menteni** akartak,4 részben terror 
alatt szolgáltak, írtak és daloltak, így volt 
a mai rezsim kezdetén, amikor a véres ki
lengésekkel szemben bénultan és rémülten 
állottak a népek, ahelyett, hogy a meg
ingatott rend védelmére egyesültek volna. 
Ezért, élhették az országban minden rendű 
és rangú kapcabetyárok időnként aranjuézi 
szép napjaikat: a tiszta lelki ismeret, a fér
fias eltökéltség, a polgári öntudat és az em
beri szolidaritás érzése szemérmes kompro
misszumokban élte ki magát, egyezkedett 
vagy horkolt, nyakába húzván pehely- 
paplanát. E szennyes materialista kor, 
amely mindent lenéz, csak a pénzre néz 
föl. mint istenére, hitvesére. — körítője és vau
kosa a közéleti gyávaságnak, nemtörődöm
ségnek és kérkedő közönynek. Aki mégis ki
áll és megüti a bokáját, fölényes gúnnyal 
parentálják el: „Úgy kell neki, mit ugrál’.** 
Nagy örömünk telik éppen ezért a Polónyi 
Dezső nyakas magyarságában, aki mindeze
ket tudva, döngő léptekkel járja a saját út
ját. Mi politikai párthoz nem tartozunk, de 
büszkén alapítanánk meg azok pártját, vagy 
ligáját, akiket sem felőrölni, sem megfélem
líteni nem lehet. Pártunk patrónusa. Désy 
Zoltán, aki acélos lélekkel, veszendő fizikum
mal küzdött a közélet tisztaságáért és őszülő 
bajusszal mártírhalált halt ott, ahonnan ná
lánál 30 évvel fiatalabbak rendre hazaszök- 
döstek. Bátorság, nyílt szókimondús, hajt
hatatlan meggyőződés, törhetetlen gerinc 
a legádázabb cl len lelet is tiszteletre 
készteti, a kétlaki egyezkedőnek, a som fór- 
dáló bölcsnek, megvetés a bére. Ennek a 

’ tunyaságban clkorhadt, a pénztől narkoti- 
zált, elfásult Budapestnek egyetlen acélfürdő 
szerezné vissza a testi és lelki egészségét: n 

Í Polónyi Dezsők pártja, példája és utánzása.
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&rtT< ^4SU &íretMlliörgl sután h&glamlók adózni az
V8&aarós Jkföasgyüb&s az kam&R’&ífesin"

Kftllay Tibornak

mondóim í-’app, generációról 
hogy n magyar ügyvédség az, 

kész, föláldozni, ha a haza érdekei ezt így ki 
Magyarország. amely lelkesen fogott fegyvert n 
a királyért és a szabadságért, a trianoni béké
éi veszi oi le királyát, hazáját, szabadsagát, el- 
mimlent, l’gy vigaszunk marad hazafiul béna- 
hogy iiicg;i'<ii-iiitf n jog. A jogban rejlő rendező, 

szervező, nevelő hatás visszaadhat sokat, vissza- 
Fogadjuk meg, mondja emelt, hangon és 

fölemelkedve, hogy mi, magyar ügyvédek, a 
liir''i. s, hittem fogjuk c.falwhii honfini. ftl-

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnup délelőtt 
tartotta a bmiuposli ügyvédi kamara ezidei 
rendes közgyűlését, amelynek legfontosabb 
progruniponija annak a pénzügyminiszteri le
iratnak a tárgyalása volt, amelyben az ügyvé
dek 192II. évi forgalmi adója tárgyában n péuz- 
ügyiiiiniszter 3 milliárd korona alapot jelölt 
nn*g. A közgyűlést Papp József kamarai elnök, 
az ügyvédi kamara zsufokísig megteli díszter
mében '?ií órakor nyitotta meg. Meghatott 
beszédben emlékezett meg mindenekelőtt arról 
a 6(1 budapesti ügy vériről, akik a hú'nornban 
hősi biliéit haltak a hazáért s bejelentette,hogy 
űzőknek emlékét márványtiblán fogják meg 
örökíteni.

b'.z. n niárvwn; 1 .hl.-i. 
.sri'tivi úc’ói'u foffju hirdetni, 
••letét is 
' iin.bíV. 
hazaiért. 
I.íit éssel 
x tiN7.trti 
i imkhan. 
i n i éző, 
adhat mindent, 
helyéről föl cm el kod ve, hogy mi, magyar iigyvéd"li 
ha-.ar-.crctet X'haif-m fogjuk- clalwlni h'inint’.
iiinl. és tniiuitálkodjiink a hazaszeretet, az alkotmányhoz 
'aló ragaszkodó-, és a királybiisr.;,- jegyében.

Az elnök ezután elrendelje hálván hősi ha
lott ügyvéd nevének fölolvasását, amelyet a 
közg> ülés résztvevői állva hallgattak végig- 
Ugyancsak fölolvaslák Haracs Marcel emlék- 
sorait is, amely a hősi halottak két márvány
táblája között és a Forencz József szobra 
fölül l. fog állapi, szintén márványba vésve s 
.inielyek igy hangzanak:

Vrpr n'cixifixiirtf}!, :t;ftifif voU h.iraivci.
i firrPnii pef, l’fti'rlfhtl n hars* idején.

Llt n jüflrri. htrnkn'f. a Serken) föl n példáin!
Mupl.dd, vrf't'Ci nrifi 8 ti honf*

Afajíl áttör »/, ügyvédek siralmas helyzetére 
s konstatálja, hogy a drágaság elleni héroszt 
kiiz<lelemben az ügyvédek -nár már kezdenek 
elbukni. Mentői nagyobb a drágaság, annál 
keve«ehh az ügyvédség keresete. Halálos döfést 
mér az ügyvédekre az a- pénzügyminiszteri 
leirat, amely o budoncsli ügyvédi kamara tag
jai számára a- év forgalmi adója, tárgyá
ban hárommilliárd korona c/la.pot jelölt meg.

.-1 teremben óriási zai támad. Hallatlan, gaz
ság. nem fizetünk — kiabálják össze-vissza. 
maid az elnöklő Papp József Szegő Ferenc in 
dit\ ínyára a .leírató!, amel’ a program, egyik 
későbbi pomia, soron kívül i.ávg;:-d,ás alá bo- 
csátja. A leiratQf Popper Tódor, a kamara 
ritkára terjeszti elő. aki heszúmoi azokról n 
fűrgyaiások’"ól, amelyeket az ügyvédi kamara, 
nevében a iiry. r>' n i‘,zí •' i i> még le
irat kibocsátása clötí az ’*.}«<ékes faktorokkal 
folytatial,.

— Mi azt hittük -- mondja Popper —, hogy 
a pénzügyminisztériumot sikerült meggyőzni. 
,\z eredmény az., hogy kununk egy leiratot, 
a ind y ben hárommilliárd, koronára irányozza 
elő a. penzügyminiszier a budapesti ügyvédek 
id- i berélelé<. \ háromniilliúrdos ajánlat pon
tosan a. húszszorosa a tavalyinak, a. heiyzd 
pedig tavaly óta csak ros.-zabboí'oll.

Fiilsikotitő torobolós. zaj támad a teremben. 
ít-t a knsztpénz, kiabálják, a. pénzügym:s>s'.tcr 
vek is koszt pénzt kell fizetni. A leiratot át kel! 
tenni az uzsorabiróságra, kiabálják össze-viaz- 
sza, majd Popper 'iiditványt 'erjeszt elő, moe.'?' 
szerint

mondj?! ki a közgyűlés 
miniszter követesse me."f,ze 
ügyvédség vurimtó keresd’ 
teljesítőképességét. A bár- 
lyett máwlmilliárd a*

a

hogy a pénzügy- 
i<d‘idm« •” az 

eredményét és 
A hármnmíihár'l <-?- 

ap p.líoirstdásáf java
solja.

— Sok. nem leltei, legföljebb egymitllárdról 
lehet szó. zúgja a tömeg, majd kóvp»kn>/ik n?. 
első szónok,

Alíuásny zászló.
a. nemzetgyűlés elnöke, aki szolidaritásáról 
biztosítja a közgyűlés tagjait és kifejti, hogy 
t.ulnagy az aránytalanság a. né.nzügyininiszler 
követelése és a kar tc-l.jesiiöképcssége között.

I'ittler Dózsa tart hatásos beszédet, amelybon kifejti, 
hogy addig, miiig tisztosságoe adót örvények volíak. 
készséggel Tnutatta he könyv'*it az óllmunak, ha kiváncsi 
volt arra, mennyi jövődi Íme vau, sőt nemrégiben maga 
leérte saját magára nézve a forgalmiadéiilnp fftlcmilését, 
Dn ha az állam tnarc.l, akkor nem mutatja .meg a 
könyveit, nőni is fizet és inkább fi'-'tmrll fővel meg}/ 
altdr a bőrtiinbo in, meri hozzátartozói cltartásónak kér- 
rlósc sokkal közelebb áll hozzá, mint az álliun. Kétségbe- 
vonja a pénzűgyminiaztcr szakértelmét és viharos éljen
zés Ipi.'.bon állapítja meg, hogy valóságos öngyilkosság 
volna a 3 milliárdos alap elfogadása.

I)r. Bródy Kinő, volt nemzetgyűlési képviselő, tölszóln- 
lasáhan erélyesen tiltakozik az adótér vezetnek azon rószu 
•ölen, hogy esetleg alantas közegek belolakodhaasanak 
bármely ügyvéd irodájába és ott adókntatós ílriigye 
alatt legféltettebb titkokat kikutathassanak. Oly fontos- 
nak tartja ezt a kérdési, hogy uz előadó javaslatához 
pótlást indítványoz, amely arról szól, houu ha az ogyez- 
mUnn nem sikerilhte, a kamara legkésőbb május 13-ig 

”*j válaszolni ás odckiált » kormánynak, hoiry 
nőm adósunk!

Tatr-id’i \agy Andráf szolul föl ezután, nki sokalja 
a masMminiárdoF alapot ás azt( javasolja. ho«v cHüfan 
egj/hiiiluirdos egyezség megkötésire lintaluu’.iZi'ls. 
vozetösé/íct.

Tapp József elrendeli a szavazást °--Moim«B, 
hogv a másfél milliárdosokat a termn bdlsar- 
kába, a milliórdosokat pedig a terein jobb saj
kába. állítja. Miután a millmrdosok meg m u 
dig többségben vanuak, En-dy-hanaei lum 
mér és mások kapacitálni igyekeznek a ,r~
dosokat. hogy menjenek át a. máslcl 
sok táborába. Xu.rym-ln zen sikerül többségei 
teremteni a főtitkár inditvanyanaK í- 
vazatot -, maid a való tárgyalás folytatásai a lyáth Lmiie iuu t 
vánvára megalakított bizottság fogja végezni. 
Kzután Koh> mami Dezső i aditvapyl terjcsztel 
be az ügyvédi immunitás fokozottabo védelmé
ről. Törvényjavaslattci-vezetet lmz a kamara 
elé* amelyet'ez azután a. nemzetgyűléshez ter
jesztene be. E javaslatban kövcleh, hogy az 
'iiayvédnck hivatásos működése- mia-tf megindí
tóit hecsidetsérlévi vagy rágalmazást por ese
tében csak akkor legyen kötelessége a bíróság 
elölt felel ni, ha az ügyvédi kamara a bíróság
nak kiadja.

Zsolt Nándor zenetanár 
amsriítai tanitványánaK különös 

vissemtagságai
(A Reggel tudósítójától.) Az Országos Zene

akadémia egyik legkiválóbb tanórának. ^solt 
Nándornak bire eljutott Amerikába is, ahon
nét egy fiatal muzsikus a mull év őszén Buda
pestre jött. fölkereste a. mestert és tanítványul 
jelentkezeti. A tanár tehetséget fedezett föl a 
22—23 éves ifjúban, és szívesen foglalkozott 
vele. A növendék, aki.gazdag családból való, 
édesanyjával jött ide és mint idegen állam
polgár " feles ztevdöre kapott tartózkodási mi gr- 
cl Ó $ V

Néhány hét óu többször egymásután beidéz
tél-. a fiatal muzsikust a főkapitányságra, ntaic 
a Mosonyi-ulcai rendőri kirendeli ségh-cz, abol 
tudvalevőén az idegenek ügyeit intézik, Pl In

ára adták, hogy
nem hoüszabbÍT.iák meg tartózkodási enge- 
rbdyét sőt fölszólították. hogy hagyja el » 

magyar fővárost.
Az amerikai ér loklődoi kezdett a meglepd 

intézkedés oka felől és csakhamar megíauta, 
í»r-gy a vallása miatt alkalmatlan idegennek, 
nem l'vánaios elemnek tartsak. Aidioo! követ
kezik hoey Zsolt. Nándor tanítványa zsidóhitü. 
l’'übőz fához kapkodott a. senkinek sem ártó 

hangoztatta, hogy ö és édesanyja, itt 
- dollámaiiraí. senkinek terhére uin- 
e művészeten kivid semmi sem er- 
1) udape? len. Mind hiá na.

•■.•*. hajliiliatatlan voP-
nioé/t eszébe jutott, hog.v 
hazá jának is van követe, 

aki az újvilágban lürói szó- 
fordult irhái. a\i 

íudfinást a történtek-

domú

m». zcikus. 
költik rí 
Cf-r.'r-k é.s 
dekli ökd

A Mosni? yi-u le,
Az amerikainak 

Budapesten az ő 
ftre;. hmo Tivadar, 
l el. töltött. be. A követhez 
megdob h en vn szerzett 
röl, egyheti mc-anyu dúlta honfitársát, hogy 
semmi ii.iniódása nem fog esni, csak szentelje 
mai-ái lovúbb is művészi tanulmánymnm-. 
.4 Reggel értesülése szerint Brcntano haladek- 
labtnuí közbelépett és meglehetős sülvos sza
vakkal hozta tudómé ; .'u x az illetékes haló’"'’'1*- 
nak, hegy

amerikai állampoigúroknak felekezeti vagy 
faji alapon való osztályozását nem haj

landó eltürn!
és bizalommal várja a teljes renarációi. Ezek 
után valószínű, hogy a rendőrség abbahagyja 
az úrír Iniatkm amerikai muzsikus zaklatását.

Kiélesedett 
a francia-török ellentét

Paris, április 29.
Az Havat.-ügynökség jelenii: A lapok' jelen

tése szerint Weygand tábornok szerdán 
Beirutba. utazik p azonnal megtekinti a sziriai 
és ciliciai határt. A sziriai francia csapatok 
száma jelenleg 26.000 ember, a lapok azonban 
úgy tudják, hogy u kormány kei hadosztály 
gyarmati óságától tudna megerősít éfrül küldeni 
abban a valószínűtlen esetben, hogy Török- 
ország magatartása ezt megkívánná.

áss Állam^éaastáirfean 

'ÍSat és 5$Msa:K*ai»o«^s fittek ei
(A Reggel tudósító iától.) Vasárnap délután 

» főkapitányság központi ügyeletén Fülöp 
detekfivföl ügyelőnél különös es érthetetlen 
lopui-:l jelentettek be. A Központi Allampéuz- 
tár riúzár uevii igazgatója jelentette, hogy

az állampénztár helyisegéhen ismeretlen 
tettes föltört egy kazettát és abbc-J 21) meg 

10 koronáé aranyakat lopott
A bejelentés szerint a belövő ismerte a helyi 

viszonyokat, mert teljesen elképzclhctetleu, 
hogy a féltve és gondosan őrzött helyiségbe 
olyan valaki bejül ha tolt volna, aki tájékozat
lan az ái’ampénzlár épületében. .Az igazgató 
föltevését nirgerősHi, hogy csak nagyon kev<- 
sok előtt volt ismeretes a íöltört kazetta érté
kes tartalma. Aki n betörést elkövette, aanak 
tudnia kellett, hogy éppen ebben a kazettában 
tartanuk hcesoma.golva ”10 <•* 2') koronás ara, 
nyakat. Arra, hogy mikor vagy pedig hogyan 
jutott he a vakmerő tolvaj az állampénztár 
özön helyiségébe. *a följelentés nem tud utha- 
igazitást adni.

A vakmerő tolvajnak legalább rm. fél vagy 
két óra hnsKzaí Kellet* dolgoznia a kazetta 

föllörésén.
A betörő csak uz aranypénzt vitte el és az 

eddigi megállapítás szerint semmi m <s érték
hez hozzá sem nyalt.

A tokapitúuvs.-g központi ügyeletéről 
na! ki küld lék Endre és Rónai István < 
vekef, akit az aI’nmpeuzíúrban 
lét tartottak, de semmi olyan 
akadtak, amiből a refirs vacv 
lyécc követ keztél ni Iclmíim.

Az állampénztárban történt

azon- 
i detekti- 

hfiys/jni szem- 
bűnjelre nem 
íclles 'k szemé-

____ __________ vakmerő lopás 
letteseinek* a kéz re ke? Hétiére erélyes nyomozás 
indult meg n rendőrségen, azonban a nyorno- 
fásnak e ídig még semmi eredménye.

V®y©Sí©e2és és sxeymwBétlen-

S9Z eSOft
London, április 28.
által kitűzött ser4 

h Botion Wanderct'' 
győzött a Wcstham 

amely a király

A FogtbalI, /Issoelálló'1 
légért folyt mérkőzésben 
csapata 2 :11 o,redn?''nny* ! 
csapata fölött. A mérkőzést, 
•jelenlétében a Wembley melletti uj stadionban 
folvt In, 280.000-ren nézték végig. Mintegy 
lOn.nno ember jegy nélkül hatolt be, miután, a 
pálya kertit-.ét ledöntötte. További 80.060 em
bert már oem engedtek be. Nagy verekedés 
támlát, ameJvuek során mintegy KJOü ember 
seht-. i:i1 meg. akii közül 60-at kórházba kellett 
száll’< tani-

:LAi á£
(isjvárv - y.í): ny.tiJi

Telefon: József 125-01V!’’, W'öSíűesi-íue <13
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Bethlen és KáSl^y 
vasárnap siétatöo Párisba utaztad 

„&entilre9 fegyelmezettségre, fóékessé^re és nyiifigaSomra 
van szü&ségürak?1

(A Heggel tudósítójától.) Délután ’/«3, a keleti 
pályaudvar előtt a. szokásos vasárnap délutáni 
forgalom. Semmi különös izgalom, nincs rend
őrkordon, látszólag senki sem várja. Bethlen 
Jstván miniszterelnököt, aki ma délután uta
zott Párisba. Csak bent a pályaudvar előcsar
nokában, a pénztár előtt áll egy vörös kar
szalagos vasutas, Miltényi Imre állomásfőnök 
és várja a miniszterelnököt és kiséretét. A 
Párisba utazók közül elsőnek gróf Khucn- 
Réderváry Sándor követségi tanácsos érkezik 
meg. Lassanként jönnek az egységes párt kén
viselői is. Majd megérkezik dr. Bárezy István 
miniszterelnökségi államtitkár, aki Vogler mi
niszteri titkárral egyetemben intézte az utazás 
előkészületeit. A várakozók csoportjához csat
lakozik két magas, karcsú, cilinder'"* íiatal em
ber, az olasz követség képviseletében Vinchy 
gróf, követségi tanácsos és gróf Talznone olasz 
követségi titkár. Pár perccel utánuk érkezik 
meg a francia követség részéről gróf Robién 
■ügyvivő. A külföldi diplomaták elbeszélgetnek, 
majd elindulnak a \ orron felé. Alig hogy a kül
földi diplomaták elhagyták az előcsarnokot, 
föltűnt a Baross-témél a. miniszterelnökség ha
talmas, nyitott Benz-kocsija. Az autóban a mi
ni sztáréi nők ön kiviij felesége és fia. András 
gróf foglalt, helyet.. A miniszterelnököt és csa
ládját Miltényi Ernő állomásfőnök üdvözli, 
majd Erödy-Harrach Tihamér nemzetgyűlési 
képviselő és Bárezy államtitkár társaságában 
megindulnak a miniszteri váróterem felé. A 
miniszterelnök arca mosolygós, fekete fölöltő 
van rajta, fekete kemény kalap, karján esernyő 
és sárga, bambusznád-bot. 
oponge-kosztilmben, ba rna 
k^k rókával a nyakában 
útnak. Elbeszélgetnek a 
rendien, majd megindul 
perroo felé. A bécsi gyors,

A. kisgazda képviselők" körülveszik Kállay Ti
bort és bőrkabátjára tesznek megjegyzéseket: 

Mégis csak a mi emberünk, vagy, kegyel- 
■uram, kisgazda vagy te! Íme a bizony
gazdálkodónak való bőrkabátban jársz, 
pénzügyminiszter nevetve válaszol:
Igen, bőrkabát van rajtam, de látjátok, 

ezt a bőrkabátot ki lehet, fordítani, szövet a 
bélése. A határon túl. ho látom majd, hogy 
az ország érdeke megkívánja, esetleg kifordí
tom majd.

A képviselők elmosolyodnak 
szán, de nem válaszolnak, mert 
a. csoporthoz Daruváry Géza, a 
tórium vezetésével meghízott _ ___
miniszter, aki a párisi ut, tartama alatt a. mi
niszterelnök helyettese lesz. Ugyanekkor je
lenti Miltényi állomásfőnök, hogy két. perc 
múlva indul a. vonat. Megkezdődik a bucsuz- 
kodús. Szegény Kállayt még most is zaklatják 
kérdésekkel. Az egyik kisgazda-honatya 
odaszól:

— Kegyelmes uram, távol léted 
lem, nem emelik az adókat.

— Biztos lehetsz — nyugtatja 
gazdaérdekek lelkes képviselőjét. 
Már elindulásom, elölt gondoskodtam az adók 
emeléséről!

Közben már a miniszterelnök be is szállott 
a vonatba, a. lépcsőről üdvözli még egyszer a 
külföldi diplomatákat, majd elhelyezkedik a 
termes kocsi harmadik fülkéjében. Majd le
ereszti az ablakot és feleségével egyetemben 
kiköszöntget a kocsiból. Kállay is beszáll már

íhös 
súg:

A

Kállay vá Isi
nk kor érkezik 
kiilügyminisz- 

. igazságügy-

rdatt,

még
rcmé-

meg 
Kállay'.

a kis

a kocsiba és ő is az ablakhoz áll. Bárom óra 
fiz perc, Miltényi állomásfőnök megadja a jelt 
és a bécsi gyors elindul. A miniszterelnök és 
kísérete integet, búcsút int. a. képviselőknek, a 
minisztereknek. A kis csoport már oszladozik, 
Mayer János Daruváryval beszélget, kijelenti, 
hogy ő optimista.

- • Nem várok ugyan sokat a párisi tárgyalá
soktól. de remélem, az ut mégis csak eredmé
nyes lesz, én optimista vagyok.

A Reggel munkatársa Komáromig a minisz
terelnök vonatán utazott. Bethlen István és 
társasága a hatalmas szalonkocsi harmadik fül
kéjébe helyezkedett eJ. A. kegyelmes asszony a 
pamlagra dőlt, az urak pedig megkezdték fon
tos megbeszéléseiket, a párisi tárgyalásokra 
vonatkozóan. A Reggel munkatársának al
kalma. nyílott úgy a miniszterelnökkel, mint a 
pénzügyminiszterrel beszélgetést folytatni. 
Bethlen István gróf röviden csak ennyit mon
dott :

-- Csak megismételhetem azt, amit a sajtó' 
képviselőinek a pályaudvaron már elmondot
tam :

kendre. fegyelmezettségre, békességre és 
nyugalomra van szükségünk.

Remélem, hogy az ország támogatni fog ezzel 
bennünket!

Kállay Tibor pedig a következőket mondotta:
- A Jóvátételi .Bizottság előtt tartandó elő

adásom keretében teljes őszinteséggel föl fogom, 
tárni Magyarország mai súlyos gazdasági 
helyzetét. Részletesen kiterjeszkedem majd az 
ország minden égető gazdasági problémájára, 
remélem, hogy az előadásomat a Jóvátételi Bi
zottság jóindulattal és megértéssel fonja mm
hallgatni.

A vonal közben Komáromba, éri, pár percig 
ál!, majd megindul a 30.019-es mozdony, ez a 
hatalmas monsirum belevág az esti félho
mályba, viszi magával a. miniszterelnököt, a 
pénzügyminisztert.

Felesége kék-fehér 
antilop-cipőben és 
indul neki a párisi 
miniszteri várótc- 

kisded csoport a 
amellyel a minisz

terelnök és a pénzügyminiszter 
zik, a harmadik vágányon áll, a 
körülbelül 10 szerelvényből áll. 
kocsi, 28-as számú termes kocsi 
niszterelnököt, Párisba. Ennek a 
ténelmi mull ja van. Ebben utazott gróf Apponyi 
a párisi béketárgyalásra és ebben a kocsiban 
utazik most a miniszter elnök enyhíteni a 
trianoni békeszerződés súlyos paragrafusait. 
A perron tele van, a bécsi gyors zsúfolva. A 
miniszterelnök és kisded társasága elvesz a 
pályaudvar mozgalmas zajúban, bent a perro- 
non sincsenek rendőrök, csak a termes kocsi 
előtt áll egy kisebb csoport, amely a miniszter
elnökre var: a kormány tagjai és az egységes 
párt képviselői. A nagy termes kocsiban, ami
kor Bethlen István közeledik, még csak gróf 
Khuen-Ilédcrváry Sándor foglal helyet, aki a 
miniszterelnök érkezésére kiszáll a kocsiból és 

Amikor a minis'/-’ 
a külföldi diplo- 

?lők pedig zajos 
íció hallai<ára a

a

Parisba uta- 
vonat hosszú,
A harmadik 
viszi a mi

kocsinak tör-

Paulay Erzsi Sanghai’ban 
férjhez megy Cerutti olasz követhez 

Vasárnap Cherbourgból Kanadába indul, onnan San-Fran 
ciscon át S angliaiba, ahol az esküvőjét tartja

elvegyül a képviselők között 
tereinek a külön kocsi elé ói 
niaták kalaplcvéve. a. képvj 
éljenzéssel fogadják. Az o 
pályaudvar közönség;* is föli 
ezek kísérői és a többi vona 
szefuluak és köriilúllj.ik a i 
viselők csoportját. Bethlen először a diploma
tákat üdvözli, majd a képviselőkkel lóg egyem 
keni kezet és Robién 
kezd beszélgetni. A 
Kállay Tamás képviselő 
rózsát és egy u....... íj
át a kegyelmes asszonynak, 
vidáman beszélget. Az 
öröme csillámlik. maga

gróf francia ügyvivővel 
miniszterelnök feleségét 

. ...... » üdvözli, három szál
doboz (lerbaud-cukorkát nyújt. 

Az egész csoport 
arcokon a remény 
a miniszterelnök is

állandóan mosolyog. Á körülbelül 25 ogyseges- 
párt-i képviselő közül Bethlen Hajós Kálmán, 
Könyves Tóth Lajos, Mózer Ernő képviselők
kel beszél, majd Prónay György államtitkár
hoz fordul. A kormány tágjai közül Walko 
Lajos, Rakovszlty Iván és Mayer János vau
nak jelen. A sajtó megjelent képviselői 
nevében A Reggel munkatársa, üdvözölte rö
vid beszédben Bethlen miniszterelnököt, aki a. 
kővetkezőkben volt szives válaszolni:

— Köszönöm, hogy szívesek voltak itt meg
jelenni. Kérem, legyenek szívesek tolmácsolni 
a magyar sajtónak azt. a reménységéinél:, hogy 
együttesen több eredményt fogunk elérni 
tudni, mint kűlön-külön. Remélem, de kerem 
is a magyar sajtót, távollétem alatt támogasson 
engem nagy nemzeti céljaink érdekében.

Öt perc múlva indul a vonat haHay pénz
ügy miniszter még mindig nem érkezett meg. 
Az egyik képviselő úgy véli, hogy Kállay la
bor talán le akar késni erről az útról. De nem. 
Három óra 5 perckor megérkezik a, penzugy- 
niinisztorium autóján Kállay titkára, r aul 
Iván miniszteri titkár kíséretében. A pénzügy
miniszteren bosszú, földig érő, kifordítható bőr
kabát van, egyik kezében kis táska, a masuk
ban a. ma megjelent újságok tömege. Kállay 
is állandóan mosolyog és amint, megkerüli n 
hosszú vonatot, amíg elér a harnuidik vágány 
hoz, elbeszélget. A képviselők a pénzügyminisz
tert is zajos éljenzéssel fogadják. Kállay elő
ször a. diplomatákat, üdvözli, majd a képvise
lők csoportjához csatlakozik és azokkal beszel.

(A Reggel tudósítójától.) Ma egy hete uta
zott el a fővárosból Paulay Erzsi, a Nemzeti 
Színház örökös tagja és akik n pályaudvaron 
látták n művésznő érzékeny bucsuzását édes
anyjától. a felejthetetlen Paulay Ede özvegyé
től és legjobb barátnőjétől, báró Hatvány Lili
től, érezhették, hogy a pesti társaság dédelge
tett és ünnepelt Erzsije hosszabb útra indul
hat, messzebb utazik, amiül azt általában a 
színházi ben fente,sek hitték. Rengeteg podgyász- 
szál utazóit Paulay Erzsi, aki zokogva intege
tett a kupé ablakából, amíg a vonat, el nein 
tűnt az első kanyarodénál.

Paulay Erzsi talán évekre búcsúzott 
Budapesttől

egy igazi pesti asszony és 
ez az osszex issza, elszegő

egyetlen város jelent. Mila- 
" jegyét. Olaszország azon- 
u!•■zásnak csupán első sin-

és mindattól, amit 
színésznő számára 
nyedett. de mégis 
nőig váltotta, meg 
bán c szenzációs 
dója.

Paulay Kínába, 
megérkezése 
plomában 

rutti Viktor olasz királyi követtel.
Elképzelhető, hogy Paulay Erzsi számára sors
döntő elhatározás volt ez a szép ás romantikus 
házasság, llihaayui a Nemzeti Színházat, az 
egész színpadot, a családját, pesti házát, ba- 

ilyen 
i magyar színművésznő 
hét előtt határozta el 
és egészen indulásáig 
ház negyedik emeletén 
az izgalmak és könny- 

Panlay Erzsi a leg- 
i volt; a 

politika, művészet, irodalom, pénzvilág és 
arisztokrácia kitűnőségei találkoztak szalonjá
ban. íls amikor legszűkebb baráti és családi 
körében Ilire terjedt, hogy Cerutti megkérte a 
kezét és Erzsi igent mondott, ami egyúttal 
exotikus országokba való elutazását is jelenti, 
megkezdődült. az egy teljes hétig tartó bucsu- 
zás. Paulay Erzsi négy év elöli ismerkedett 
meg Vitiorio Ccrultival Becsben egy estélyen 
és az olasz diplomata azóta ismételten kereste 
az alkalmat, hogy a legokosabb magyar asz- 
szonnyaJ találkoznassók. Cerutti az olasz dl] lo- 
máéin egyik legtehetségesebb Ingja, aki Buda
pesten is, a missziónál, közel egv esztendőt 
töltött és a magyar ügy igaz barátjának mu
tatkozott. Budapestről Rómába, onnan Tehe
ránba rendelte a kormánya, most pedig nem
régen Sanghalba nevezték ki az olasz kövei 
ség élére. Régi és kitűnő arisztokrata család 
sarja, rokonságban van az egész olasz főnemes-

seggel. Paulay Erzsi tudvalévőén elvált asz- 
szony, ('zárán Zoltán, a bravúros urlovas fele
sége volt; ezt a házasságot törvényeink szerint 
föl bontották, de uj házassághoz a katolikus 
vallás szerint az szükséges, hogy a pápa is 
fölbontsa a régi köteléket. Egy hete, hogy Ró
mából ez a fontos okirat megérkezett és igy 
Cerutti és Paulay Erzsi házasságának már mi 
sem állott útjában. Paulay a. múlt vasárnap 
Milanóba, utazott, ahol Cerutti családja várta, 
majd vőlegénye anyját, látogatta meg Novarrá- 
bf’n. Csütörtökön aztán Párisba utazott, ahol a 
hét végéig marad. Ma Parisba utazott, az édes
anyja is, hogy Chcrbourgba kísérje, ahol Erzsi 
kajára, száll.

Május 10-éu indul Paulay Kanadába, ön
nön expresszen San Franciseeba és aztán 

egy félhónapi hajóút. Sanghaj.
Erzsi ezt a fantasztikusan 

utat diplomáciai útlevéllel 
nevezetesebb állomáson

iSanghaiha utazott, ahol 
papján az olasz kolónia tem- 

uiegesküszik vőlegényével, Ce-

szép és 
teszi meg, 

a külügy- 
kalauzolják 
szívvel hu
taijától és 

asszonytól, aki, reméljük, nem 
Budapestet,

Itt hagyni 
in padot. a 

rátáit és elmenni a világ másik részébe, 
meglepő fordulat kevés 
életében adódik. 
magát Paulay 
a Bécsi-utca 1. számú 
levő gyönyörű lakása 
Imi lat ások tanyája lett, 
előkelőbb pesti társaság középpontja 
politika

A’é.7.7
/?> -.si

Paulay 
hosszú 
minden 
minisztérium kurírjai fogadják és 
tovább. Mi elérzékenyülve és fájó 
esuzunk a. Nemzeti Színház kitűnő 
a zseniális okos i 
tulhosszu időre itthagyta Budapestet, ahová 
csak mini vendég, átutazó tér időnként vissza. 
Paulay Erzsi igazi képességei most bontakoz
tak ki legszebben, amikor Parisban szerzett 
dicsőséget és barátokat szegény hazája elár
vul! ügyének. Egészen bizonyos, hogy Paulay 
Erzsi Parisban többet használt az országnak, 
mint az egész külföldi diplomáciánk együtt. 
Meg vagyunk győződve arról, hogy akár kele
ten, akár nyugaton, ahová elkerülhet, minden
kor az a magyar asszony lesz, akinek elindult 
Budapestről...

„ és simohifinfilfönyöl'Bl, tMiófofal
:f óriási árban venaek. Uratin,
<T>
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Valami mofipiakát tehetett. Talán ittfelej- 
térték a plakátragatzlók, mert csak egy pél
dányban láttam a villamosról, sehol másutt 
n<\ i volt:, csak azon a félreeső oszlopon fis a 
szövege messzire volt tőlem, nem bírtam soha 
elolvasni. Kei ember birkózik a plakáton. Az 
egyik iáidhoz szorítja a másikat, keze reszkető 
erőlködéssel szorul a letepert más:k torkán, az 
pedig lihegve akar kiszabadulni, látszik, hogy 
nincs még vége, minden izma feszül és arcát 
keserű bosszú fintorítja. Másnap megint lát
tam őket. Még mindig görcsösen szorít az egyik 
és hiába erőlködik a másik, de mintha most 
még torzabb tenne az arca és hangosabban 
lihegne a szájából a gonosz harag. Harmadnap 
•már világosan láttam, hogy itt baj készül. Aki 
a másikat letiporta, az mintha fáradni kez
dene. emennek pedig már állati düh görbíti a. 
derekát. Ez, ha kiszabadul, az ujját fogja a, 
partnere szemébe döfni és harapni fog, mint a 
párduc és a bélit lépi ki. mert legyözetni rossz, 
de a legyözelésben sokáig tűrni a másik kö
nyörtelen kezét, az meg vádit ja a legjámborabb 
nációt is.

Kik lehetnek ők és miért acsavkodnak egy
másra:- Politikai ellenfelek vagy hét ország 
vezérei, katonák, államférfiak, diplomaták? 
Nem látni innen a villamosról. Messze vannak, 
■pedig kiáltani szerelnék nekik, óvni, figyel- 
mezleini okol, hogy ez igy nem jól van, ><i>i 
nem lehet konfliktusokat elintézni, mert örökké 
nem tarthat ez az állapot, hogy az egyik jötel- 
közvttrve, torlzonszoritva tartsa a másikat. Ha, 
politikusok az urak, gondolják meg. hogy mi. 
az, ha. a hatalom birtokosa csak igy Ilid fölül 
maradni, Szelíden reakciónak hívják ezt az 
állagúiét, de igaz nerc szerint ez polgárháború, 
amidőn uz egyik fél csatát nyert, a másik 
pedig azt lesi, hogy a nyertes erőszakos nyo
mása mikor lankad és mikor kerekedhetik ö 
fölül. hagy azután ő haraphassa össze, fogait 
az elnyomás meddő erőfeszítésében. Mi lesz az 
országból ozalait, amíg minden izom és min
den agysejt a bosszú kitöltésében és az ellen
bosszú előkészítésében meddőre kárhozott és ha 
az urak talán diplomaták, gondolják meg. hogy 
mi lesz a győzök országából, ha minden erő 
arra kell, hogy a legyőzöttet letiporva tartsa 
a momentán diadalmas?

Nem tudom, mi lesz a küzdelem vége a pla
káton. Egy napon álragasztottál.' a két fene 
küzdőt és nem hallói tűm meg a kínjaiból sza
baduló diadálorditást. De a. népek Is halhatat
lanok, mint a plakát rajzolt figurái és a gon
dolat is az, sőt még halhatatlanabbak ezek, 
mert nem lehet őket átragasztani és a küzde
lem az egyik fel halálával sem érhet ,véget, 
hanem tart a bosszú és cllenbosszu állati má
morában addig, amíg az emberek, akik még 
csak győzni tudnak, meg nem tanulják, a győ
zelem megtartásának, tudományát, Anglia 
kezdte ezt megtanulni, amikor hosszú, kegyet
len harc után legyőzte, a búrokat rx a gy özei cm 
másnapján Botha tábornokot tette a, szabad 
búr domínium miniszterelnökévé. és a- ellen
ségből józan koncessziókkal kidezínftciálta. a 
bosszú csiráit, d^ azóta Anglia a franciák szö
vetségese tett és elfelejtette, amit tudott és 
alul fog kerülni, az emberek esztelen csatájá
ban, amit én egy régi moziplakáíon láttam le
rajzolva minden, politikusok és diplomaták 
okulására, és halottam harsogni a pusztába 
kiáltó szókért a rajz némaságában.

Márkus László.
• • -----------

— A kormányzó látogatása Nagykanizsán. 
A Reggel tudósítója jelenti: A kormányzó 
vasárnap reggel érkezett meg Nagy k» utasára, 
ahol a pályaudvaron díszes és előkelő közön
ség fogadta. Az üdvözlések után a városháza 
elé hajtatott ahol az ÖHHzagyiilt lakosság éljen
zéssel fogadta. Dr. Kratky István főjegyző be
szédére meleg szavakkal válaszolt, majd rövid 
időre, visszavonult a részére föutarlott lakosz
tályba. Ezalatt a foreucrendiek alsóvárost 
templomában a 6-os gyalogezred zúszlószcnte; 
lési ünnepére gyülekeztek. A zászlóba az első 
szeget a kormányzó verte p szavakkal; Hazád
nak rendületlenül... A kormányzó e beszéd 
kíséretében adta át n zászlói az ezredparancs
noknak :

— Amikor ezennel átadom az ősi dicsőségünk e színi 
búimnál a magyar királyi 6. honvédgynlogezreduek, lel 
kom taélyéből fnkad az a kívánság: Lengyon ez n zászló 
xnajdnn (amije annak, hogy élnek még a magyarban az. 
ősöktől 1000 esztendőn át öröklött K gdiesőbb katonai erő I 
nvek: a brrniilcf. a sírig tartó biiség, az íinfel'lin-^.. 
lianasneretet c« w ritc'r»</7. nnuáy ••révnek rgycdiil bi- I 
(nsltják a:f. Imán >>anu éi i.oldng fest iw*! n porba 
fujtoft hazfl.

A városházán .12 felekezeti es polgári kül
döttség jelent meg. akiknek ezeket mondotta a 
kormányzó:

— Nehéz időkben mindig vigasztalást nyújt as enilé 
kezés a dicső múltra. Szigetvár hős védője az öufeláldo 
zás nemes példájával irta be nevét a történelembe, » 
másik nagy Zrínyi vedig élete célját, abbau látta, boirv 
összetartásra buzdított. Az önfeláldozás és összetartás 
emlékét hagyták a Zrínyiek örökségül „ magyar nem-. ,

KM*

•. ‘•-trc. .sohasem volt a íoar: ar uem ietnck nagryobb 63ÜK 
i--ge o kit erényié, mint u mai vészterhes időkben. Ma 
inkább, mint valaha, n-.ua elég szép szavakba önteni a 
^•?.7n,c---r ű.c’ érzeteit, hanejn idln^ilő kitartó munkával és 
a napnak iiíty.«zóiván minden órajában áldozatokat kdl 
hoznunk a hazaért. O’«tc lu a Ingnia mind'’,, osztálynak, 
a haza n’.'vtlcn polgárának, w^rl különben elbukik a 
nemzet, elvitt az ország és ahk. v >nin'.>;<ki (Önkremagu. 
.4 haza T.inV'r b-csiilcte' pols'P'h’ak, bármi nyelven be
széljen is, egy toborbar van a helye.

— A német sportcgyesüleiekböl kitiltják a 
politikát. Münchenből jelenti A Reggel tudó
sítója: A háború óta az idén először készülnek 
ismét megtartani a német nagy ternaünne- 
pé’yí. amelyet azelőtt ötévenként tartottak a 
németajkú országok minden sportogyesületé- 
nek récztvételével. Az idei fornaiinnepély a 
tizenharmadik lesz és ennek Münchenben szé
kelő rendezősége a napokban fölhívást bocsát 
ki, amely élesen szembe fordul azzal a propa
gandával, hogy a tornaünnepélyen a Külföldi 
és zsidó sportemberek ne vehessenek részt. A 
rendezőség kijelenti. hogy 11.000 német, torna
egylet J,600.000 tagja nevében tiltakozik az el
len, hcg?i a tornaüiinepélybe politikai vonat
kozásokat b&vigyenek. A juiius 27-én megtar
tandó német nemzeti tornaünnop évek hosszú 
sora óta most nyújt először alkalmat arra, 
hegy német férfiak és asszonyok a sportban 
való t-'kélcíességüket bemutassák és épp ezért 
a rendczőbizotiság minden olyan törekvést, 
amely egyeseknek é~ e/ycsvleteknek résztvéte- 
lc' akarja megakadályozni, hazafi^''a^ eljárás
nak minősít.
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<ó, mily gyönyörű ma a föld meg az ég’
Ó. csodatevő kikeld!
Mc mintha csak, angyalok éneke hangzóméit 
X ember soha embert nem ölt volna még 
S' úgy élnénk itt örök éden! életet...

ja/, csalfa bübáj! léz (’ gyön yörü föl'1
Nem volt szörnyűbb soha még!
Embert még ember ily orvul nem. gyűlölt... 
Halált ma csatáknál irlóbb béke üvölt, 
Mintha már Isten nélkül volna az ég.

vészt? Pokol ördögei? 
akarja tán?

Kik vetik e
Vagy isten
Hogy vesszen az emberfajzat, az ördögi! 
Hol enfajtáját még fenevad sem öli, 
Ily szenyfolt ne legyen itt, szép csillagán.

Ó, emberiség, te Kain örökü,
Csak öld. hát magadat, Öld!
Boldog lesz az állat, a fa, a virág a fü 
Ó, mind az egé3z világ, a gyönyörű, 
Ha végre ember nélkül marad a föld.

Teleken Béla, 

— Az éjszaka 500 embert 
elmúlt éjszaka a főváros ___ ______ ___
nagy razzia volt. A. razziázó csoportok Kispest, 
Erzsébet falva, Újpest. Csepel és a perifériákon 
frrduJíak meg, ahonnan JPO embert. óHitúttal:, 
elő csavargás miatt. Az előállítottak között 
azonban néhány olyan egyént is elfogtak, 
akiket n rendőrség bűncselekményekért régóta 
keres.

A drága:«g napról-napra nliieksztk. A' khakalokban 
nincs nap. hogy no cserélődnének kf az árot jelző szá 
mok. 
bőr. i 
in úr 
iizé.'-i 
llCtlt i 
jelent 
szalmnkalnp, 
máiig pedii;
kivétel
zog.

állitoltak elő. Az
területén általános

drágulás legnagyobb fokn a rnbnneinüek és a 
tárokban tapasztalható. Egy borzclhio kalap 
ezer koron-. ninih»Z hozza,ión móg 10% fóny- 
j. vannak mái- 1! c.-> r koronás nyakkendők és 

iá c/.cr koronás bőrker.í vű . sin. A napokban 
csidén elsőidbe*:, n kirakatok mélyén a 
a minimális árhnlAr 3 ezer korona, a maxi

id 12 ezer korona. A férfiruliák ára ma már 
nélkül a 100 ezer koronán fölüli árlmtáron mo- 

l)o előkelő belvárosi cégek, hivatkozva a közelmúlt 
uagy innnkiila’rcuieléscire, nem átallnunk 120 lúd ezer 
koroni’t )<■ rni csak a fazonért. Kész fdőltök Ara. a lég 
olcsóbb no ez-r korona, de vannak angol bn ’bliry ka fiátok 
18ii ezer k .•rónáért. Is. A szövi Sárák szintén a Jcmnaga 
sabh régiókban mozognak, nz olcsóbb faj 10- 15 ezer, a 
drágább 30- *0 ezer korona. Szeinnmlláthatóan legnagyobb 
mértékben a cipők drágultuk meg. 
cipők ára n5 no ezer korona, <lo » 
üzlc’ek kirakat* -un 4 ‘ c" * koronái 
sárga bagaria félcipőért. Hasonlóan 
is. Az arak itt 30—30 ezer korona közöli 
női ruhák épp oly drá.gAk. mint a férlirnl’.ák. Szövctruhn 
160 ezer, kábát 150— 350 i-zorlíf, selyemblúzok 30-40 oznr, 
a mosi divatos fehér Baby hatisztblnzuk arany ing a lég 
olcsóbbak, csekély 12 ezer korona. Női hsiieiiyál ára 
3 ezernél kezdődik, a közepes 5 ezer, <lo a most divatos 
csikós harisnyák 8 - Ki ezer koronáim kerülnek. A női 
knlaook színien nagyon drágák, 40 50 ezer korona köze
pes kalap, de ké>tzijlt már női kalap Pesten ?i>0 ezer ko 
rónáért Is.

— B r 1 i 1 lé ind, ékazerl, árnnyal, czüetöi. Iiainistogat ne 
sdjon el ’.ienki. amig meg nem hnllaat.ia Eischer és Emnec 
ékszeré,izek legmagasabb napi árait, Rákóczi nt

A •• izepes minőségű 
1' rollutcai cipő 
Is elkérnek egy pár 
drágák a női cipők 

vaPakoznak, A

O,'ftb'fevusá'é:91 fflők r BudaBt&sS VL
Utol 86 pár héten ajánl- v
■ííííf/’.XV.SK! tejjnagyobb nyeremény snrMWiift is*n
érkcső rendeléseket mlr 

nem intézhetjük rí. 
Hív. sorsjegy Arak: 
’/t 800 korona 
: a 400 korona 

’/t NOO korona

Jutalom . . .
(Fifriyeramény -

■ lll-.TU——Iinru^^_____r;r- .AZ- wsgwwM.

Rendulásek lovelezBlapon vagy poataiitalvúnyon I

■
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— Lukács Nándor és Báron Brúnó kiegyez
tek a „W. C.*’-vel. Ismeretes a Wiener Commcr- 
zialb: nk igazgatóinak bűnügye. Most részben 
fordulatról számolhatunk bo e kaotikus ügy
ben: a vizsgálati fogságba helyezett Báron 
Brúnó és Lukács Nándor bankárok kiegyez
tek gróf Nákó Sándorral, a bécsi „W. C.“ kép
viselőjével. Nákó gróf ludvalevően a „W. C.“ 
vezérigazgatójának, Lusztig urnák a sógora. 
A megegyezés kapcsán Lukács A.indort má.- 
tegnap szabadlábra helyeztek, Báron Erűn » 
pedig c nanokban visszanyeri szabadságát. Ér- 
dekes körülmény, hogy u két bankár eilen a 
vizsgálat sem tudott semmi konkrét bizony!. 
tékot produkálni. A letartóztatasban le\ő St- 

Ilichárd, Márkus Sándor és Pogány 
László igazgatók védői egyébként A Reggel 
értesülése szerint, ma értekezletet tartoííak, 
amelyen kimondották, hogy védő; tisztid.;'! 
köti’- ahhoz, hogy ez ügyben semmiféle, eay > 
kedési tárgyalás meg ve induljon. F-rnnéiik., 
hogy az uj szakértő! vélemény elkészülte után 
a bűnügy egészen uj megvilágításban kerül . 
nyilvánosság elé. Nem megmondtuk: xé.o-üi a 
följelentettek, a följelentőkkel együtt km- ■ 
fogva távoznak a Markó-uteából...

KWTJ .yiL 5- G?!ai .s.’.-.zt.-rj|

1'® I*. L A: '

az intézetnek 
óta igazgrtó-

$

•• • 1 <»X .*' •

igazgatósági tagunk 
képességeivel, fá ra •! ha

3

1, |i- .r'''■ b.m ! ö< rí!' - kór; .< i,i .1 Mzcrk-’ *<i- jr t cin h
kiadóhivatal unni vallwl fek.lőbbőget. ’

«u. .jj.i—...

í /’f J®. éj» t
BtrfvwiMaM. -- — -rr 4-.» —...  ___

■a Mar;yaír Agráfi'- és •..íei’ziLlcigtjar.^ 
Rösavvííjfiőrsasíág ígaa^jatósága 
és Síi.iigyeíiííűsójeöíísása melyen nicg- 
illetődve tudatja, hogy 
megalapítója és alapítás 
sági tagja,

folyó hó 23-án 
elhunyt.

Megboldogult 
fényes szellemi
íatlan munkakészségével és ragyogóan 
tiszta jellemével mélységes tiszteletün
ket, vonzó egyéniségének varázsával 
őszinte szerotetünket, intézetünk iránt, 
mindenkor tanúsított atyai jóakaratá
val soha el nem múló hálánkat érde
melte ki.
ISmtékét Igax fceny&Settcl fo«jjwk

áfc E^agj/aí- ^e2aá8csg-» ISiSeíbaínk 
igazgaftösé-igzs é-s ZöSügijfePíítola.otf,^ 
sác;a mélyen megrendülve közli, hogy

5of;xBia*Ő3í!igö sth. f. hó
23-un Wienl cn elhunyt.

A megboldogult az intézet 1881 ben 
bekuvetkezeJ t átszei vezcse óta foglalt 
uelyid, igazgatf/.siiAiiiiikoan és ezen majd- 
nem félbziizados működése alatt ragyogó 
tulajdonságokban gtizdag, Iiszta egyént- 
segéuek minden ere jét szentelt bankunk 
f öl v j r á g o z t a t á sónak.

Elhunyta nagy és pótolhatni lan vesz
teségét jelent intézetünkre és fájdaiinas 
lirt. hagy hátra nninkástársaimík akiket 
a vele való évtizedes együttmiiködés 
során kivételes személyiségének varázsa 
az őszinte, mély nagyra becsű lés és az 
igaz barátság érzésével fűzött magához. 
F.tnvPőfcéR eSntjrw kwgvc-

telid Sowjwk meg&c-'jsni,,

£
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kfíramv 
koronái 
Bc©?©r“» 
koros-? fa 
korona

miíaíéS

í 9 £ 7 tft 
miNltó



— A népjóléti álir.mtlíkár budai házsora. 
(Levél n szerkesztőhöz.) Tisztelt szerkesztő ur, 
elragad '^sai olvastuk A Rrg[jel legutóbbi 
szániáuaó vezetőcikkét, amely kíméletlenül 
szókimondó kritika a népjóléti miniszter ke
gyei ien drágasági hullámot fölidéző, a ma
gyar kereskedelmet és ipart, pusztulásba döntő 
lakás- és boltbérrendeletérŐl. Különösen figyel
met érdemel a vezetőcikk azon passzusa, 
ani i Fctri' hetnch Horváth Emil báró, nép- 

;VI'>mfitk»r háztömbjéről szól. Engedje 
iib'g A Begyet, bog: », népjóiéli államtitkár ur 
ht, inak pop'os telekkönyvi jegyzékét átad
jak a n.'ö:* "’i'i1 súgnak. 1917 október 31-én meg
veti :: Vili Kőfaragó-utca 5. számú házat 
(pest rósz 56G9 betét); a bejegyzésnél, mint 
begí • • álakos szerepel. A vételár 227.560 ko
rona ’ >lí. .1920-ban, júliusban, megvette a 7Z, 
fi'ü-iii'-a 75- '-zárni' 315 négyszögöl nagyságú 

(hiidni 1294. számú betét), amelyben éz- 
•,/ I ill. kerületi járásbíróság helyiségei 

v. ílid • Nov mberbejj /.-/í újabb házat vásárolt: 
//. Iskola-utca 19. szóm alatt 210 négyszögöles 
(b >dai *100. betétszám) és a II, Fő-utca 2. 
sdmu Hifi négyszögöles házat (budai 10.970. be- 
t/ís/áni '. A házakat terheli 1. a Magyar Jelzá
log hibánk 900.000 koronás kölcsöne (fölvette 
19:<) júniusban): 2. \z Angol-Magyar Bank 

koronás kölcsöne (fölvette 192* február
ban); 3. az Olasz-Magyar Ránk 800.00b koronás 
ktjj. öue (fölvette 1922 márciusban); 4. kincs- 
P . ■ illeiéktíjrí-v-.ás: 350.000 korona a budai há
za' után (bekebelezve 1522 május 21 óta); 
5. kinesfári illeték tartozás: 9785 korona 8 fillér 
(bekebelezve a józsefvároiri házra 1919 március 
J‘ óta). Megjegyzem, hogy a telekkönyvben az 
államtitkár ur, mint: báró Horváth Emil sze
repel „Pe.ti iclu viclf' előnév nélkül. A népjólét, 
e pillére tehát éppenséggel nem fizetett rá a 
lakán és bolt bér rendeletre! Ezenkívül példát 
rid :i köy.t isr í viselőknek arra is, hogy é.s mint 
jeb 'i •' fizi téssfl <»s a drágasági pótlékkal ta
kar/:.o kodni. Szerkesztő urnák igaz és jo 
hívei: i’öbh Pő-ntcai kereskedő. (Aláírások.)

Rendőrt/ az Izraelita bltközíég közgvülésw'n. \ pc.-ti
< i h1-»ptr vasárnap Inrtoltn nmdoH évi küzgyü 

|. , i <i- /,('■//< r.?r Sándor elnökhelyettes vczr.tcsévcj. r.agy 
megüli - .1 kelteit, hagy a közgyűlésen megjelent egy 
rendőrkapitány, nki a gyűlés menetéről följegyzéseket 
nsíniílt. épp úgy, mintha az. ogy bejelentett politihní gyű
lés lett volna. I)e megjelent. k<*t rendőr is, nlíil a !>öz- 
tryith torom bejáratánál helyi z’ odtek <1. Kapircm1 ! >: t. 
S:-diófa ''rrne udvari tanácsos nicgrinl> ko;et< m'lr.í cr.,f 
A:, Ir v’ Gyula onil.V iinnepélyérő) és indi’vánvozta. 
hogy n Ilii közh ír. amely magábitit foglalja ez, ország 
zsidó lekor •r.ginnk főiéi, c.ntlok űzzék gróf Andráosy 
c-■ t>iiina is ÜTinopf^yéhoz. A börzédet a közgyüké állva 
hrl'.-'Vi i';n-r leikns t.;..'«ui| fogodln ■') az. indítványt. 
Az < i .»|cnié»i;>z elednek Gáspár tVuiop szólót:, buzzu, 
aki tnkarókosalib gazdálkodÚRt ó« a két kórház jobb ki
használását k"ViG,G.. ', rn Wirdrr indítvány ózta, ho;;y * 
a közgyűlés fojezze ki ir l.óiút és elii.’iicrósót dr. Grosí 
Gyula igazgató főorvos iránt. Dr. Ostern Tépi' a hit
oktat.'1; Intenzivebbé i.-ló Utalót követelte. Leszlaver 
Gyila nng'-vágó után Dczrő rm.ry rnul'iFZÖóftn.ok
tarto'ta. hogy a .- •i<7<> hősi luiloítak cm', ékiá lilája ni g 
mindig nem f-'Gillt »7. Kaszab Aladár udvari tanácsos 
és dr. Roncdil:' Henrik a Lórit •z igazgató-főorvonn, a 
kórház-k ellen < ümrigzott. <ndokolutlan kritikát ta’t.'a- 

■ itoll ■ Wertheimer Adolf igaZfrató indítványozta, 
hogy az előirányzott összegeket lehessen túllépni, tekin- 
tóttól nz állandó értékcltolódásra. Miután a fölmentvényt 
megadták és r.z 1923. évi kfilbi-'-gvetóst elfc gc Iták, rn<-g 
a kővetkező határozatot hozta « közgyűlés: Köszönotot 
mondott i.hriicli G Gusztáv lelépő pénzügyi elöljárónak 
onőinén;-. i munkai, őrt: a megüresedett elnöki, egy el 
nökhely<-'tcsl. kát. elöljárói ós két választmányi tagsági 
hely é ■••>ltéf«' coljából sürgősen < ,,yl ”hiv egy rendkívüli 
k , - :vnló, ■; - ké'gyűlés utóin;, m. <ndj i hozzá iárnlt'r it 
ahhoz, bog: a gimnázium épülete egy részének bcíejozésa 
táljára a néhai VVinterbr.'g Gyűlt1 hagyatékából födő- 
kendő !/. millió koronáé huzakölasdnt fölvesr.

— Vvss József iffazsáerot oszt. Az igazságnak 
legmakacsabb harcosa ma Vass József minisz
ter. lí;:;Zf-.!<;íni:ir'Gik tarlói,tu, liottv háziurak 
szenvednek. Megcmuálta hát a l.tkósrandt lelet 
és gyézciemri1 v’ít»> az igazságot. Most kétsé
gesnek Játszott, hogy tartoznak-<* a lakók köz
üzemi pótlél ot fizetni. Vans József megint csak 
az igazságot íartotüi szem élőit cs úgy döntött, 
hogy igenis tartoznak. Az igazság teliéi mt’sod- 
«zor is győzött és a győzelemtől most is sírva 
fakadt a nép. Bocsánat, de aki ily rajongója az 
igazságnak, miéi t nem megy cl igazságtigymi- 
niszternok? V'olt már kereskedelmi miniszte
rünk, aki ellrnségo volt a kereskedelemnek. 
Most van egy népjóléti miniszterünk, aki sze
reti az igazságot és azt mondja, az ördög vigye 
a népjólétet, a fő, hogy aa> igazság győzzön. 
Még egy-két ilyen győzelem és Vasa József 
alatt megvalósul ;lz a klasszikus ideál, hogy 
itt minden összedől, mert, győz az igazság.

Izgalmas éjszakai jelenet
az Erzsébet-körut 8. számú ház előtt

Egy rendffr elvette két éllltélagos katonatiszt kardját
(A Reggel tudósítójától.) Néhány hét óta 

Budapest éjszakai életében sem az utcai igazol- 
tatásoknak, sem a verekedéseknek egyáltalán 
nyoma sem volt és úgy látszott, hogy az igazol- 

,‘<’lott végül győzött az erélyes rendőri 
iolJepe:-. A sorozatos őrizetbe vételek kiirtot
tak az igazoltatók kisded, de annál vakmerőbb 
csapatat. Amint ismeretes, a rendőrség az el
múlt hónapban csaknem naponként lecsukott 
egy kel olyan fiatalembert, akik az éjszakai 
igazoltatás jól .jövedelmező foglalkozását iiz- 
tek- Ezek a szigorú rendőri intézkedések, úgy 
játszik, meggondolásra késztették az igazoló- 
kát, akik egyszerre beszüntették az éjszakai 
tnzui'■<'}'áfol: sorozatát és duhajkodásukkal nem 
tettek, többé aggodalmassá a főváros utcáinak 
éjszakai életéi. A köze! kéthetes szünet után 
tegnap éjszaka ismét súlyos botrány játszó
dott le, amelynek főszereplői Endcsz György 
Mészáros-utca 14. szám alatt lakó főhadnagyi 
egy^ inihái viselő férfi és Ujváry László, ma
gái hadnagynak nevező lakásnélküli fiatal
ember. Az elmúlt éjszaka történt, hogy az Er- 
Zíébe.t-körút 8. számú ház előtt hangos szit
kozódni és .segélykiáltás verte föl az éjszaka 
csöndjét. Hajnali 4 óra lehetett, amikor két 
katonaruhát viselő férfi közrefogott egy idő
sebb embert és rákiáltott:

— Büdös zsidó, igazold, magad!
A férfi ijedten nézte a két rátómadó embert, 

do mielőtt egyetlen szóval is ^válaszolhatott 
volna, jobbról és balról úgy arcul ütötték, 
hog:.i végig terült a kövezeten. Segély kiáltásai 
kétségbeesetten hangzottak a csaknem nép- 
te'cn nagykörúton és nem akadt senki, aki a 
védtelen ember ki szabadit fisára sietett volna. 
Föl akart tápászkodni a földről, de ekkor a 
kaionaruhás férfiak karddal estek neki n. fegy- 
vcitelen embernek és főként vallását emle
getve, zuhogtak rá. az ütések. Az éktelen .iaj- 
veszékelé-ire és .segélykiáltásokra futva érke
zett az Erzsébet-körut. 8. számú ház elé Forgó

- Hárem évj börtönre ítélték a bunni pol
gármestert- A Reggel berlini-tudósító ja. jelenti: 
A í’iauci.i hndit-iivényszék tegnan hozta, meg 
eddig lessnlyombb Ítéletét dr. Fáik boriid pol- 
gárn.' i.T fölötl. akit nz.zal vádoltak, hogy 
a soi'ót kaié•>'('• iiiform'.lta. A polgáraié • :rt 
3 cr; hiirt;‘ '"c és 5.0'10 c50 márka vénzbünletésre 
ítélték.

— Tahako'. les Dtiaán ín (.‘oiumorco Gbib. Tabako ccs 
Dusán, a <loví~.aügyek hatalmait diktátoro. akitől ma 
Magypi'oisz ir kereskedelme függ és fél. a napokban el
látogatott a Coic.nierco Club Groshain-palotai helyiségébe. 
A bunklR-a7.gatók, fiain! pénzarisztokraták és egyéb ke- 
reskedelini előkelőségek clubja ez alkalommal zsúfolásig 
megtel*. Aki csak töltette, eljött. Tabakovics ismerősei 
azért, hogy clsirhassúk panaszaikat, akik pedig nem 
ismerték, azért, hogy meghatót kozzanak vele. Tabako- 
vics az-nbán kitűnő streG gánn!; bizonyult. Nehogy öt 
tániadbaeBák vasy akar elő íh hozhassák a ileviraellátás 
súlyos probí ’ rn i' ■ 1. ő kezdte meg az offenzívat. Az 
egyik asztalim ugyanis három francia folyóiratot pillan
tott meg. Csodálkozva vette kezébe a már rég nem lá
tott francia lapokat ós egyben csodálkozott azon is, hogy 
franela frankot, nemes val.ildt dldo-nak erre a célra. 
Leült ós a rég nem látott francia lapokat lapozgatta, 
olvasgatta, maid amikor végig élvezte <H;ct, eltávozott 
a kiül,bél. A klub tagbii pedig csalódottan néztek a 
devizák diktátora után, füstbo ment egypár remény. Az 
ismerősök n^m panaszkodhattak, a megismerkedni r’-.n- 
rók pedig nem ismerk,1rlhettok inog vele.

— Halálozás. Idősb Hedry Lőrinc kassai királyi Ítélő
táblái elnök, volt, országgyűlési képviselő, ma gugyven- 
dégii birtokán meghalt. Az elhunytban ifjabb llcdry 
Lőrinc, nemzetgyűlési képviselő édesatyját gyászolja.

Az Ulsárhlartó Ti -zt viselők Hgyezüloto április 28-án 
tartotta :<■!. évi rendes közgyűlését Sümegi Vilmos elnök
lőin alatt. A elnöki inugnyiló és a fölmontvény meg
adása után elhatározta a Közgyűlés, hogy az eddigi évi 
1200 korona öz.vogy! segélyt évi 12.000 koronára emeli föl. 
Egyben az egyesület fölvette tevékenysége körébe az 
álliisközvotitést is. A megüresedett tisztségekre a követ
kezőket választották meg: társelnökök: Jőkay Szilágyi 
Miklós és Derítés Hóbert; titkár: Por Géta. igazgatósági 
tagok: Róna Ödön. Tiniár Sándor, Maros Sándor, nráay 
László és Fazekas József. Közgyűlés után a tagok ke
délyes vausorán iinnopolték az elnököt. Sümegi Vilmasl 
és az u.1 vezetőségi tagokat. — A Joanovlch-serlcgre tör- 
téut gyűjtési1* n Jelenlevők körülbelül hatszázezer koro
nát adakoztak.

— Janiin de Paris kedden, május 1-ón nyílik meg. A 
szenzációs megnyitó műsorban, amelyet Faragó Jenő mű
vészi vezető állított, össze <'s Dlenzl Oszkár zenei vc.otfi 
tunitott be, fíillcr frén, a Fővárosi Operett szín ház prima
donnája, Ilólkai Márton, Latabdr Árpád. Nddor Jnnő a 
Király Színház müvéazoi, Antal l.rtsi. Makog Gabriella 
ét. Lukács l'dl a Vigszinli.iz müvészo H7.erepelnok operoti- 
l»cn és vígjátékban. Ezenkívül a nagyszerű kísérő mű
sor. amelynek keretében Illés Röskc kínssz.ikus táncosnő, 
Slary-Maximofí mimika! táncosok, Jonn.v (Tóni. stb. lép
nek föl. A megnyitás alkalmával a fényes tündérkert 
rog-rrel 5 óráig In z nyitva.

Kiírton Holmes Jiol-ap érkezik Európába. Holnap, 
májas elsején érkezik Rrrhndba nz. T’nltod Sfntes Linó 
Prcshlent Huiding hajóján Ihtrlen Ha'me.s, n világutazó, 
aki ezen a nyáron Magyarországra is ellátogat. llrémd~ 
bál kíséretével röpiilögépen egyenesen Egyiptomba megy 
s onnan ugyancsak ropii'őgépcn Jön Julius első napjaiban 
Rudapestre. Deceinhorbon kezdi meg azután Ameriká1 •" 
előadássorozatát Magyarországról.

•— A Yes p o r c c 11 á u p o u dér homogén 
Rzemcftól, amelynél tökéletesebb 
özópitütizer uiucseu a vilúuou.

Károly 2001-es számú rendőr, aki a karddal 
hadonázó fiatalemberek közzé vetette magát 
es kiszabadította a földönfekvő megtámadott 
embert veszedelmes helyzetéből.

A rendőr közbelépése nem vetett véget a 
hajnali botránynak. Most már a két egyen
ruhás fiatalember nem a megtámadott állítóla
gos zsidó férfire, hanem a rendőrre támadt, 
aki nem ijedt meg a kivont kardoktól,

a főhadnagyi egyenruhát viselő férfi kezé
ből kicsavarta a kardot, majd lefegyverezfe 

a másik egyenruhás férfit is
és a megtámadott ember segítségével mind a 
keltőjüket előállította a főkapitányságra.

Az előállításnál azután a következők derül
tek ki: Sauer József soffőr munkából fáradtan 
ment hazafelé az Erzsébet-körnton, amikor vá
ratlanul rátámadt két katontiszti egyenruhát 
viselő férfi. A támadó csatakiáltásokból az- 
lehetett megállapítani, hogy Sauer Józsefet a 
két katonatiszt, névszerinti Endesz György 
Mészáros-utca 14. szám alatt lakó, magát, fő 
hadnagynak nevező és Ujváry László, magái 
hadnagyként igazoló katonatiszt bántalmazta. 
A súlyosabb következményeket Forgó Károly 
2001-es számú rendőr akadályozta meg, aki a 
főkapitányságon leadott jelentésében nemcsak 
a ^zsidózás" verekedéssel kapcsolatos részletei i 
mondja el, hanem arról is jelentést tesz, bog- 
amikor n botránynak véget, akart, vetni, a 
fiatalemberek sértegetni és ütlegelni kezdtek. 
A főkapitányságon agy Endesz Györgyöt, 
mint Ujváry Lászlót, őrizetbe vették addig, 
amíg értesítés ment a városparancsnokság 
hoz a kardlappal és rendőrbántalmazással su 
lyosbitott, éjszakai botrányról. A rendőrség a 
városparancsnokságtól várta, a további intéz
kedési, azzal a megjegyzéssel, hogy Endesz 
Györgyöl állitóan folyó hó 21-én hasonló éj
szakai eseménnve! kapcsolatosan szintén elő- 

hói

dús raktárunkat, a legújabban érke 
zetteket is

FÉNYES

bocsátjuk t. vevőink rendelkezésére.
Ezen k •dvezíii-'ny. árusítás keretében 
eladásra kerülnek tavasza árnyal <ösi 

-i-’Jí és Pssöve'-'* 
úgymint:

(travers és trieot 
szövésekben);

5 (kaingarn és 
gabardin szöv^sokbeu);

(modern .színek
ben);
M«a?^1a5S*5! (francia ruhakiilön- 
íégessegn
EcuBingU ’ (r ipszszö vések ben);

; (a legszebb francia 
kosztiiuianyag);
Veijimr jtíteBaSinia it (köpeny- 
kfilöniegességF;
Búrbérv (nagy választékban.)

Azonkívül rergoteg mennyiségű <si- 
kos alj- és koszttimkchne ganardin, < o- 
verkoat, marocain és eolin-alapon a 
legkülönlegesebb minták és H/iiiekbeu



aReggel 1923 április 30.

— Kiss József hagyatékának aukciója az Ernst-’tfuzenni- 
hnti. \ mii,<im Lén megnyíló Kies József hagyatéki kiálTl- 
tns iránt — amint előrelátható volt — már most roppant 
nagy érdeklődés nyilvánul meg. Az Ernst-Muzeum Mt 
egyéb hagyatékoktól való megkülönböztetés végett a 
Kiss József hagyatékból származó t/Ni tárgyat nemcsak 
a ’-alalogaslxin. hanem minden egyes tárgyon is meg
jelölte. Ank< lóra kerül a nagy költő teljes lakberende
zése, Íróasztala, könyvszekrénye, képei, szőnyegei, apró 
diezőárgyai ós személyek vonatkozása relikviái.

— A lakásépítési kormány biztosság reprezen-
• túciós cigarettát A kormány, amint, ismeretes, 

főigszJ >ita az országos lakásépítő Hivatal kor- 
mánvbiztosságái. Ezt a kormánybiztosságot 
1922 szép te tu bor havában kellette életre a kor
mány t. uio.-í. kilenc hónapi fönnállás után, ki- 
löröh.' az élők sorából. Erről a kilenc hónapos 
életről kevés életrajzi adat marad fönn az utó
kor számúra. A. születéséről csuk annyit tu
dunk, hogy az alig pár napos csecsemő nagyon 
előkelő babakclengyét .szereztetett be , magú
nak. A kelengye másfél millió koronába ke
rül! és egy igen finom bőrgarnitúrából, meg 
előkelő heh (‘ti beszerzett bútordarabokból ál
lolt. De amilyen előkelő volt születésekor, 
ugyanolyan nagystílűnek mutatkozott utolsó 
napjaiban is. .1 március havi auióköltséfjck 
({jymiÜiő és négyszázezer koronára rúgtak, 
ami azért szembeötlőén sok. mert az országos 
lakásépítő hivatal miniszteri biztosságának ösz- 
szes személyi kiadásai, tehát az összes alkal
mazottak március havi járandóságai alig tet
tek ki többet négyszázezer koronánál. Csak úgy 
inellesleg jegyezzük meg, hogy a kormánybiz- 
tosság' valamenny i hivatalnokának r szabad
jegye volt, a villamosvasutakra. És mégis 
másfél millió kelleti havonta auióköllségre. 
De menjünk tovább. Az újszülött előkelő allűr
jeit legjobban jellemzi, hogy már pár hetes ko
rában erősen dohányzóit és nagyon szerette a 
finom cigarettákat. Március hónapban tizen
négyezer koronái számított föl a kormánybiz- 
tosság reprezentációs cigarettákra. És volt hi
vatal. amely ezt a számlát számfejtette és ki
fizette. Ez a hivatal az országos lakásépítő 
hivatal miniszteri biztossága volt, amely fölé 
irányító szervül tették a meg a lakásépítő 
hivatal A,orwd«?/biztosságát, Hogy a születése 
és halála között miben telt a kormánybiztos
ság élete, nem tudjuk, mert a lakásépítésben 
alig van látszata az életének. Az egyik élet
rajzírója föl jegyezi e, hogy a kormány biztos 
e kilenc hónap alatt egyetlen egyszer tett láto
gatást az ulája rendelt hivatalban, vagyis a 
lakásépítő hivatal miniszteri biztosságában. Ez 
a hivatal alig kétszáz lépésre van a kormány
biztosságtól. És ezt a kétszáz lépést is autón 
tette meg a kormánybiztos. No, igen, mert az 
idő pénz és az idővel takarékoskodni kell.

— Dr. Szepesi Miksa, a kiutasított. kassai lapszerkesztő. 
Azok között n magyarok között, akiket a hidasnémetit 
határincidens miatt a cseh kormány kiutasított, különö
sen érdekes dr. S.tepesí Miksának, a liberális szlovenszkói 
magyarság érdekolt szolgáló „Kossoí Napló" főszerkesz
tőjének esete. Dr. Szepesi ügyvéd és ííjsagiró. Ae ügy
védi kamarából törölték, mart a hatóságok, nem látták 
tisztázottnak cseh állampolgárságát. Közben hivatalos 
okmányokkal igazolta a szerkesztő. hogy régi szeposségt 
családból származik s búr atyja rövid ideig lanitóskodoit 
két szabolcsmegyei község zsidóiskolájában, nem szerzett, 
nem is szerezhetett Bzabolesi illetőséget. Dr. Szepesi 
állampolgárságának kérdését mindamellett nyitva hagyta 
a hatóság, talán azért, hogy az első kínálkozó alkalom
mal megszabaduljon a legtekintélyesebb s legolvasottabb 
magyar napilap szellemi vezetőjétől. A határkonfliktus 
rendezésével Szepesi remélhetően újra elfoglalja fontos 
őrhelyét.

Megjelent Freitd tanár legújabb mnnkáju. Rácsból 
jelenti A Reggel tudósítója: Szombaton a könyvkoroB- 
kedések kirakniailián egy rendkívül érdekes uj mii irá 
nyitotta magúra a járókelők figyelmét. A pszichoanalízis 
híres megalapítója, Preud tanár, ,,/fz Én és a Világ" 
■■imen uj könyvet irt, amely érdekes uj szempontok azé 
ríni foglalkozik a lélektan problémáival és a lélekelem
zés módszereivel.

— Már nincsenek heverő milliók, mert a „Sorsjegy 
Újság" meet megjeleni (kupin eaáana közli a Magyar- 
országon forgnlomban levő összes bek és külföldi sors
jegyek nyerő hzAnwüt a kilwcsátáaijr visszamenőim. Egyes 
szám ie kapható a „Moraj egy Újság" ki adóhivatal fi
inál!, Budapest. József korul. 8, II. em.

- Posta- éu tévlróflztrájk Belgínmban. Brih^oelből táv- 
iiratozzAk: A posta-. tárt ró- és tetéfonüaem al kaknmzotbaá 
számos vidéki várooban ‘Wh’.'tffcbn téptek.

Apponyi emléféheszéde Andrássy Gyuláról
A főváros hódoló ünnepsége a Kupolacsarnokban

fA Béggel iudósitófától.) Budapest közönsége 
hódoiattal áldozott vasárnap délelőtt gróf 
Andrássy (lyvla emlékezetének. Az ünnepély 
az országház kupolacsarnokában folyt le na
gyon diszes közönség előtt, amelynek soraiban 
ott láttuk a kormány és a kulturális intézmé
nyek képviselőit. Az Andrássy-család részéről 
ott voltak gróf Andrássy Gyula és felesége, 
Andrássy Géza és felesége, Andrássy Sándor 
és felesége, gróf Batthyány Lajos és felesege 
született Andrássy Ilona, gróf Batthyány 
Gyula és felesége, gróf Cziráky József és fe>e; 
sége, Odescalchi Károlyné hercegné, gróf 
Karátsonyi Jenő és felesége született Andrássy 
Karolina, özv. Almássy György grófné, őrgróf 
Pallavicini György és felesége, Hadik-Barkóczy 
Endréné grófné, gróf Dessewffy Emil és fele
sége.

Foikusházy alpolgármester megnyitó 
beszéde.

Az ünnepséget, a székeftfővái'osí énekkar a „Hiszekegy'*- 
gyel nyitotta meg, majd Folkusházy Lajos alpolffármcs- 
mondott. megnyitó beszédet. Megnyitó beszédében a kö
vetkezőket mondotta: gróf Andrássy Gyulának, n legna
gyobb magyar állainfértlo születésének századik évfordu
lóját ünnepeljük ma itt a nemzet törvényhozóHának di
szes csarnokéban. Gróf Andrássy Gyula nem csupán 
származása, de gondolkozása és érzése szerint is magyar 
volt. Szeme előtt állandóan nemzetének holdogitása. poli
tikai és gazdasági erősítése és térfoglalásn lebegett. 
Miniszterelnöksége p.z alkotások szakadatlan 
volt. Alkotásaiból messze kimagaslottat: azok.

sorozata 
amelyek 

a fővárost illették ér. amelyek alapján joggal kell benne 
tisztelnünk fővárosunk egyik legérdemesebb polgárát 
a mai ■ világvárost fírdapest. alapjainak lefektetőjót.

Sff

Apponyi Albert emlék beszéde.
Ezután Folkusházy fölkérésére gróf Apponyi 

Albert mondotta el emlékbeszédét:
— Idősebb gróf Andrássy Gyula történelmi jelentősé

gének méltatásánál szükségkép abba a kérdésbe ütkö
zünk, hogy mi marad mog Andrássy müvéből nz örökké 
valóságnak, miután korszakos müve immár romokban 
hover? Hol van az 18G7. évi kiegyezés? Hol a némot 
szövetség? Hol a Balkán-félszigeten elfoglalt hatalmi ál
lás? Mindez egy olyan múlté, amely, legalább régi alak
jában, többé föl nem 
nyék választják cl tőle, amelyek egészen u.i irányt szab
nak a nemzeti életnek, 
zctel. Nem clhnntoH 
üljük tehát ina, amidőn az ő alakját magunk elé állít
juk, hanem a. magyar nemzet egy úttörő tanitómesleré- 
»‘.el: örökéletii gondolatában iparkodunk elmélyedni, hogy 
abból mi okuljunk és útmutatást nyerjünk. A jogfolyto
nosság érvényesülésének és az állami önállóság elisme
résének sérthetetlenségében ő Ileáf. Ferenoel azonos ál
lásponton állott, de ami őt hevitette, az mégis annak 
politikai eredménye volí, a nagy kapunyitás a nemzet 
aktív energiái számára, a kijutás a világpolitikai lég
körbe. Amíg Deák a közjogi 
nagy politikai perspektívákul 
Nyertünk egy világ/őrt énei mi 
nisztert, de elvesztettiije azt az 
által teremtett belső helyzet kiépitésénél nélkülözhetetlen 
volt. Ezt a megoldhatatlan dilemmát legjobban Deák 
Ferenc jcllemozte, amikor Andrássyhoz. külügyminisz
terré történt klneveztetésehor, ezeket irta: „Isten jóked
vében adott Téged pékünk; csak az a kár, hogy dnpli-

kátumot nem teremtett, mert két példányin volna azttk- 
HÓg, egyikre Béesban, a másikra itt." Valóban, a belügyi 
munka tovább folyt, de az állarnóleí fő+ényezői Mtaötti 
lelki közeledés abbamaradt.

— A kiiliigyek terén er. volt az első eset, amióta a 
Habsburgok Magyarországon uralkodtak, hogy világyoU- 
Ilkájuk irányítását egy vérbeli magyar államférfiam 
bízták.

Részletesen foglalkozott azzal, hogy a ma
gyar nemzet milyen magatartást tanúsított 
Andrássyval szemben.

— Politikájának exponálására, eszméinek gyakorlatba 
való átvitelére nem vállalkozott senki. Ezzel jgon nagy 
méltatlanságot követtünk el Andrássyn, aki. mint mo
dora ember, ismerte a közvélemény jelentőségét, de azt; 
nem úgy értelmezte, hogy minden áramlat előtt, meg 
kelt hajolni, hanem úgy, hogy annak 6 adjon irányt. 
Ennél a személyi sérelemnél is sulyofiabb, hog? politikád 
.iának nemzetnevelő hatása a kellő időben nem érvénye 
sült. Ezt Andráasynak is lapaBZtalnin kellett, amikor ál
lásáról lemondott és amikor visszahívására senki sem 
go,idolt, sőt egyenesen lehetetlenné tették éppen 
módszerrel, 
politikájáért, 
mit vesztett, azt utólag alig lehet, megállapítani, 
összeomlás és az azt megelőző szomorú lények, 
lyositotfák Andrása? alkotásait, de méltán föl 
vetni a kérdést, vájjon ő passzív 
résztvevő maradt volna e a mimet politikánál: a bis 
ntarchi hagyományoktól eltérő kockázatos kifejlődésével, 
szemben, amely feszültséget idézett elő egyidejűén két 
viJAghatt-lommal: az orosszal ős az angollal? Vájjon nem 
látta volnn-e előro. ennek a fejleménynek veszedelmeit? 
Vájjon nőm sikerült volna-e neki tekintélyével a szövet
séget ettől az úttól eltéríteni vagy a monarchia sorsát 
unnak esélyeivel szemben máskép biztosítani? Andrássy 
egyéniségének tanulmányozása épp az ellenkezőre utal. 
Andrásé? konkrét alkotásainak rombadőlése lóhát mit. 
sem bizonyít, koncepciójának eredeti helyessége ellen, 
csak az epigonok eléglelenségét állapítja meg. I

Apponyi beszéde után a küldöttségek meg
koszorúzták Andrássy Gyula szobrát. Az ün
nepség a .,Szózat" eleneklésével ért végei.

azzal a 
állottak 

is, ezzel 
A végső 
clliomá- 

de méltán föl lehet 
szemlélő és hallgatag

amellyel tartalmilag helyi nem 
Hogy Magyarország, sót Európa

támad: a jelent olyan fejlemé-

uj föladatok elé állítják n nem- 
mult kegyeletei emlékünnepélyét

volt, a nagy kapunyitás 
a kijutás a 

pon fossá goi. 
képviselte 

alakká vált 
••rőt. amely

Andrása?/ a 
elsősorban, 
külügymi- 

a kiegyezés

!
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az igazi oka 
fejteim lazaságának? 
hoz az uj tőzsdei hét?

— április 29. 
munkatársától.) A közönségnek 

nincs nagyobb és érthetetlenebb 
mint. ez: mi lehet az oka. hogy 

f'-7-"-'-- megromlott es 
az értékpapírok 

'• egyre

(J Reggel 
két hét óta 
problémája, 
mialatt koronánk árfolyama, 
rásárloi reje egyre csökken, > i n /vpupi, vn, 
ára >:i mcsak hogy nem emelkedik, de. egyre 
olcsóbbá válik. Másszóval a tőzsdei lanyhaság 
oka mindenki előtt valóságos rejtély és el kell 
ismernünk, hogy még a legbeavatottabbak sem 
tudják világosan megmagyarázni ezt a saját- 
szerü jelenséget. Mi magunk is, akik e helyen 
hétről-hétre boncolgatva a tőzsde jelenségeit, 
mindenkor a gazdasági és 
egybevetéséből iparkodunk 
tőzsdei helyzetet, bizonyos

technikai okok 
megállapítani a 
mértekben meg

vagyunk tévesztve ítéletünkben, mert hétről- 
hétre olyan váralan intézkedések hatását kell 
tapasztalnunk, amelyeket előre látni legföl
jebb azoknak lehet, akik egy Idő óta tervszerű 
kampányt folytatnak a tőzsde nyugalma és 
biztossága ellen, anélkül, hogy 
is haszna lenne, mint egyedül nekik, 
meg’próbáljuk legalább azokat.
megállapítani, amelyek a megmagyarázhatat
lannak látszó helyzetbe némi világosságot 
visznek.

Az elmúlt hét tőzsdéinek, ha csak a gazda
sági okokat nézzük, föltétlenül hatalmas szi
lárdságot kellett, volna produkálniok. Kellett 
volna azért, mert az értékpapírok árfolyama’ 
még ma sem érték el azt az únilvót, amelyen 
a legutóbbi baisse,-kampányt megelőzően, a 
18—20-as koronánál állottak. Ez a teljesen in
dokolt hausse-mozgalom azonban nemcsak 
hogy nem következeit be, hanem ellenkezően, 
c.-éfic'k állottak be olyan

nagyarányii üzleftchmség,
amely egyenesen meglepő. Nos, az okát e dol
goknak részben, de csak kisebb vészben,

p <«seh hatá-’on előfoidult esetek
Lalásáui! k keli lula 
Len azonban. :;.nn;>l 
megjeleni k liloi. í\.le 
i'lsszaságol és elvan 
tettek, amiuőre még

a nyugalma és 
ebből másnak 

Mégis 
a jelenségeket

jdoeitanunk, nagyobb resz- 
liogy az utóbbi 
rendeletek 
bizonytalanságot terem- 

példa nem volt.
hankárrenűelet
táborban latba esik és am.'iy- 
jbbi évek minden hevenyészett 
nagyon kellemetlen hatásai 

tőzsde üzlet’iienelére, mint a 
l* és a nagyköz';u<'f’re nézve, 

az is, hogy

időben 
olyan össze-

bizonyos körökből máris Inn irozní. kezük 
a tőzsdei ügy löki munkakör uie ;r iid- 

szahál.' ozá'-áuak szi‘ W • ’ <e<.rgé-
és iiry kezd világossá vál ü, hogy amit itt 
lőzsde kit szíiuh a cirr.'u r- in dtak, voltakén' 
nem más, mint prinilt-glumok teremtése 
száz, sőt- ezer cxisztencia egyenes 
■nal és szerzett jógáinál" 
Ezeket a dolgokat egy 
komolyan a tőzsdén 
azért, mert lehetetlennek 
annyira érthetetlenek voltak 
sek, hogy senki meg nem értette., 
denki kezdi észrevenni, hogy i ' 
kedvéért sok száznak elve,szik a
Ilyen körülmények között nem csodálható. ha 
a iőzsdo biztonsága teljesen megingott.

A másik, talán enné) is fontosabb okú 
árnivó fejlődése zavarainak az az ítélet, ame
lyet egy konkrét esetben a bíróság a koszt
pénz kamatainak fizetése tekintetében hozott 
s amely szerint.

nem kereskedőktől a már élvezett hitelek 
kamatait követelni nem lehet

Mondanunk sem kell, hogy sok tőzsdecégnek 
súlyos veszteségeket okoz ez az álláspont, ós 
semmi kétség, hogy sok ember, aki tőzsdei iá 
fókáihoz hitelt vett igénybe s bankárjának jó
hiszeműségével visszaélt, most egyszerűen meg
tagadja kötelezettségeinek teljesítését. — Meg
győződésünk, hogy a morál nevében védett ez 
az álláspont nem maradhat véglegesen ér
vényben, de viszont bizonyos, bog?' minden 
bankár a jövőben nagyon meg fogja nézni azt 
az embert, akinek hitelt nyújt. Minthogy pe
dig máris nagyon rövidre húzták a hitelek 
gyeplőjét h pénz vagy teljes födözetek né' il 
senkinek értékeket a tőzsdén nem vesznek. - 
a forgalomnak meg kellett csappannia, aminek 
következtében az árfejlődés sem I—‘

Véleményünk szerint ez az igazi oka 
tőzsde lanyhaságának s mindaddig, andg 
közönség hozzá néni szokik ahhoz, hogy 

a bankár és bankbizományos hátán nem 
lehet hazárdjátékot folytatni 

kxa*H^" n morál nevében a Dunának vagy a 
börtönbe kergetni s mindaddig, amíg a ban-

u 
Hl 

.‘■•o/r- 
me/zrOTiíősrf- 

egyszerű elkobzásá ral. 
idei'.; nem vették elég 

érdekelt cégek. Talán 
í ártották és mert 

az uj rendel kézé 
. Most min- 

v.éhánp ember 
kenyerét.

az

kezdődhetik
a 
a

I>

i

kár meg nem tanulja, hogy a játékos csak ad
dig megbízható, amig nyer s legott megbízha
tatlan, mihelyt fizetnie kell, — mindaddig a 
budapesti tőzsde lanyha marad. Hogy aztán 
ennek az árleromlásnak miféle következmé
nyei lehetnek az ipari értékek szempontjából, 
az más és kiszámíthatatlan dolog.

*
Más szóval, teljesen helyes volt a -megállapí

tásunk, amelyet hetek óta folytonosan tettünk 
ezen a helyen, hogy a tőzsdén fölidézett krízist 
nem lesz könnyű megállítani. A krízist, túlsá
gosan, kegyetlen eszközökkel idézték föl, nem 
gondejva meg, hogy végső fokon az egész 
tőzsde belerendülhet.

*
Prognózist a fontiekből könnyű kiépíteni. — 

Ha a politikai helyzet megenyhül is, a tőzsde 
beléletében annyi zavaró körülmény van s a 
különféle rendelkezések annyi bajt okoznak, 
hogy ámbár

minden gazdasági ok megvan egy hatal
mas áricjlődés számára,

nincs sok remény, hogy ez az árfej’ődés egy
kettőre meg fog indulni.

--------------- .^t> .................

X Dud miniszter és a gabonatőzsde. Hetek 
ó;«i riasztják a gazdasági éleíet azzal, hegy 
hűd, János közélelmezési miniszter különös és 
kemény rendszabályokat szándékszik éleibe 
léptetni a gabonatőzsdével szemben, sőt. sokan 
már a gabonatőzsde bezárását is jósolgatták. 
Ez ostoba, g.'.akran célzatos híresztelésekkel 
szemben A Reggel olyan helyről, amelynek 
tájékozottsága kétségtelen, a következő infor
mációt, kanta:

— Való és igaz, bog v 
nisztertanác-.-. __
pott a 
gahona tőzsdével 
ciós kilengései 
jók >'•/ amúgy is 
niszter azonban, 
alaposan t anu 1 • nányozla 
életet, jól Ind ja, hogy 
táJyoknak az érdeke 
szá rm a znak erőszakos 
egyes gazdasági osztó 
j(.ffj;fly.ie-:'H \ég, hogy tárnomí iák n minisztert 
n rendkívüli .óremelk^d.’ ükkel szénikor, fi 'kor 
nem nyúl erőégakhoz. .\z áreihéJködések, ha 
nyakló nélkül tovább roháun k az eddigi, tem
póban. ui*>' a gazdasági és t'h'sudalmi béliéi is 
fölborít hal jók. A. miniszter biztosan szánrt 
arra u táu.oarré''..íra # _
külső beavatkozást. El van határozva, u 
i< i í.zonbnn arra is, hogy könyörtelenül kérész 
tűi viszi a 
csak u. n.
bona-batári_______
drágít ók..

zí Reggel citesülése ..•/.érint egyébként 
is szó van 
raktári 
i «zavon.ják.

X A
<«: magyarázatot keresi 
ko; onu h 
I ••■;főbb 
mérő ’ ■.

Búd miniszter a mi- 
,i fölhatalmazást ka- 
intézkedésekre is, a. 

amelynek spekulá- 
támogathat- 
■mgot. A ini- 
‘ ‘ alatt

a magyar gazdasági 
mi egyes gazdasági osz- 
és hogy milyen károk 
intézkedésekből. H>i az 
vokban ’esz annyi ön

..ácstól korlátlan
lég messze'} b mer. ő

szemben,
nagy mértékben 
mérték'elén drága 
aki hosszú munkássága

szánul 
. amely fölöslegessé teszi << 

minísz-
i gabonatőzsdén azí az elvét, iio;gy 
prompt üzlet legyen köthető. A ga- 
időtízleíek ugyanis a legfőbb ár

ese z.t rinc egyeoKeui arról
- • lu gy a ba nkok a varansokra (köz
jegyekre) lisztre, búzára adott előleget
— * A ’
tőzsde érthetetlen stagnációjának okát 

mindenki. Amikor a 
tendenciát mulat, amikor a 

egész életünknek éríék- 
könnvedségével 

erőm ut atván yai t, c ni ikor 
való szökésében szabja az összes ér- 
rz árát, —- a részvények lemaradnak. 

izok a részvénytársasági papírok 
k pedig még a bűze és kender és z_ 2g^. gZa’án,i és telek

íny átló 
árdrágító és 
a bu~a. egy akrobata 

prod’.ikai ia brutális 
magasím 
tekéknek 
l.emaradnak___  __ r . . .

amelyek pedig még a bűze és kender 
és fa és szén és zsír

és olaj m< g gép fölött rendelkeznek és 
..dnnk azok a vállalatok is, mint a bán- 
amelyek rendelkeznek azok fölött, a fár-

’ ?• »
1i < a 
ó.s ház 
’< in ír:.
/í o/c t ______________________________________

‘•risúgek fölött amelyek rendelkeznek sok búza 
es kender ós Jen és gén és olaj és fii fölött. 
.41'itőlafi <’ oankok szorítják </ napirokat. Miért 
szorítanák? Mi céljuk vele? Hisz annyi az ér- 
tékpapírjuk, hogy minden haitssc csak nekik 
kedvez. Uindev boisse akadálya’za Őket tőke
fölemelésekben, emissziókban és az értékr/apir- 
állomán veik egy részének eladásában. Minden 
liausse üzleti fejlődést jeleni nekik. Miért nem 
keressük normális dolgoknak normális nmgya- 
rá.’.atát? A tőzsde pár hét előtt betegségen ment 
át. néhány olyan cég, amelyik rendkívül e.rő- 
.-•< o ágált, nmei? ik z?onöt fölhajtóval dol
gozott.. mint, például a ffirfenstein-cég, kidőlt 
és ezóz olyan tőzsdeközvetitő, aki hozta a 
kiilnő kllentélát, egyelőre kikapcsolódott. Ezek
ből a megakadásokból fömnaradi többezer 
olyan rész.-én;;, amely minden kategóriához 
tartozott, és amely kényszerű lebonyolításra 
került, úgy hogy nz utcdsó napokban mi” Jen 
piacon volt ezekből áru. Terin ősze f esen az áru 
uay jelentkezett, mintha magukért, adták volna. 
Végül pedig •>. bankári rendelet következtében 
való elhelyezkedés adott gondot a bankárok
nak c.1 ii»?.vnÜköknek és miután saját belső he
rendi zkedésiikkol voltak elfoglalva, de rész
ben bizonyos engagementok átutalása és le
bonyolítása is vált szükségessé, uj tranzakciók
kal vaimi keveset foglalkozhattak. Ml minden 
egészségesedé <i processzust szívesen látunk és 
ha áldozatául is esett néhány hétnek a munka
teljesítménye ennek az átmenetnek, úgy csak

örülni tudunk a’. .'; k, hogy egy ; >ui'b nagyobb 
mozgalomnak, ar’. ré/>?( .': össz-s clöfüítételel 
adva vannak, biztosabb alapja lesz.

X Stefii Emil a tö’adérfil. A tőzsde mai helyzetéről ép 
a közel jövőben várható tőzsdei irányzatról kérdést in 
téztünk dr. Stein Rnti/hc., a Kereskedelmi Bnnk ügyve 
zető igazgatójához, aki n következőket mondotta:

— Az értékpapírok n közelmúltban nem emelkedtek. A. 
drágulás az egész vonalon megindult, csak éppen a- 
értékpapíroknál nem történt meg az átértékelési folva 
mát. Hokdly azonban már nem késhet. mert hiszen az 
iparvállalatok devalvált korona mellett mind nagyobb 
összeget keresnek. Ennek eredménye tapasztalható lesz 
a vállalatok üzleti eredményénél és igy közvetve az 
osztalékfizetésnél Is. Véleményem szerint, ha nagyobb 
b31 vagy külpolitikai bonyodalom nem következik be é 
ha a pénzpiac helyzete kielégítő lesz, akkor a tőzsdén 
a szilárd irányzat fo/j fölillkerekcdni.

X Miért késik a Devizaközpont átszerve
zése? A Reggel többizben beszámolt már a 
Devizaközpont átszervezése ügyében folytaié íí 
tárgyalásokról. Amint értesülünk, a tárgyalá
sok mindössze azzal az eredménnyel végződ
tek, hogy a kereskedelem újabb ígéretet ka
pott a rendszeres devizaellátásra. Az érdekelt 
ség nevében Sándor Pál tárgyalt. A Deviza 
központ elnöke és vezérigazgatója a tárgyalás 
folyamán kötelezően kijelentette, hogy a he
tenként kiosztásra kerülő devizákból egy har
madrészt tisztán a kereskedők igazolt igényel
nek kielégítésére fognak fordítani. Az igérel 
tehát szép szó, a kereskedők azonban semmi
féle enyhülést nem tapasztalnak. Folytatódik 
a régi kálvária, előszobázás a Deyizaközpont- 
bau, előszobázás az áruforgalminál a Váci
utcában. Újabban már nemcsak a kereskede
lem helyzete katasztrofális, de kritikussá vált 
a, gyáripar devizaellátása is. A legtöbb gyár 
üzemének továbbfolytatásához szükséges de
vizákat sem tudja megszerezni és kénytelen a 
termelését korlátozni. Úgy a kereskedelmi, 
mint az ipari érdekeltség egyhangúan a De
vizaközpont megszüntetését kívánja olyformán, 
hogy a legális kereskedelem és ipar közvetlen 
a bankoktól szerezhetné be devizaszükségletét 
és a kiutalásokat utólagosan ellenőrizné a 
Devizaközpont. A kereskedelmi és ipari érde
keltség kérését nagyjában méltányolja az a kü
lön bizottság is, amely a Devizaközpont át
szervezésére alakult. A bizottság elnöke Rli- 
sc'.er Viktor, a Devizaközpont elnöke, tagjai: 
Tabakovics Dusán, a Devizaközpont vezérigaz
gatója és minden egyes szakminisztérium oir> - 
h.'yv kiküldöttje. .' ke -eskedehni érdekképvise
letek részéről G/’uiai Tibor, a budapesti kor:;.-- 
kedelmi és iparkamara titkára. A bizottság 
állandóan tárgyalt Poporták Sándorral is. 
A Reggel értesülése szerint a Derizaköxpont 
meg szüntetése, illetőleg átszervezése 
két elejére várható
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Reggel 1923 április 30.

X Közgazdasági bírok. Az elmúlt hetekben a tőzsdén 
föltűnően Kérésiek a Vdnnegyei .Mezőgazdasági l pari ej
les tlö Hl., Szolnok — xiivideu „szolnohvármogyci1' rész
vényeit. A Reggel értesülése szerint a vállalat 30 mii- 
Hóról 129 millióra emeli alaptőig!jót 225 000 darab uj 
részvény kibocsátásával, amelyekből 150.000 részvényt a 
régi részvényeseknek ajánlanak föl itt arányban, 
ilbkónt 1500 K-ért. A Bzoluokvármegyei egyébként a vi. 
dók egyik legmodernebb ipartelepe és egy év előtt meg
kezdett gépi átalakulásait a napokban befejezL — A 
Ffohé likőrgyár vagy transmkeló előtt áll. A közel jövő- 
1-en részvénye ire is rendkívül előnyös tőkemelést hajt 
végre és ezekkel kapcsolatban rövidesen bevezetik a 
tűsedére. Miután n H.obé-papirók jórészt fix kezekben 
vannak, a divatos likőrgyái* részvényei iránt már most 
is érdeklődnek. — Nagyon szilárdan fekszik a piacon a 
Juta és a Kender, amelyekben az elmúlt hét utolsó 
tőzsdenapján, tekintettel várható emelkedésükre, rend- 
Irivit! élénk, nyitáskor meg éppen tomboló üzlet fejlő
dött ki. A tőzsde ellanyhuláaa természetesen megaka
dályozta árfejlődéstiket. — A Dundr.tuli SertduMzlaló és 
Húsipari Rt. Győr, ma tartotta közgyűlését, amelyen 
alaptőkéjét. $(> millióra emelte és 80 K- osztalék fizetését 
határozta el. Ez a vállalat egyedüli az országban, a té- 
léayl mellett, amelynek eertésexportváeér jellege van. 
.! Dviidnfitli sertéshlzlaló részvényeit a Lcszámítoló- 
bank legközelebb bevezeti a tőzsdére. — Kállay pénzügy- 
miniszter kezdeményezésére a bankok 10o millió korona 
hitelt nyújtanak a Budapesti kisipari hitelszövetkezet
nek. Ez az intézmény a fővárosé és a bankok e jelentős 
kölcsönnel elég érthetően megcáfolják WolffékiiRk azt a 
vádját, hogy a banktőke nem támogatja a fővárost jogos 
kívánságaiban. A kisipari hitelszövetkezet a közigazga
tási ügyosztályhoz tartozik, amelynek élén Purébl tanács
nok áll, aki objektív érzésű, jeles szakember és akire 
nyugodtan rá lehet bízni a 100 millió igazságos szét
osztását. tógé3Z természetes, hogy a banktőke nem haj
landó áldozatokat hozni olyan intézményekért, amelye
ket Sipőcz vagy éppen Zilahy Kiss urak irányítanak . . • 
— Az utolsó tőzsdenapon jelentősen megszilárdultak a 
Viktória bútorgyár részvényei és teljes árkifejlődésüket, 
mint annyi más papírnál, ősapán a piac elkedvtolenedése 
okozta A Viktória bútor iránti érdeklődés főoka az, 
hogy o napokban jön ki a vállalat mérlego, amely való
ban: rekordmérleg. A vállalatnak főleg Hollandiában 
vannak jelentős megrendelései és a holland forint ár
emelkedése folytán horribilis nyereségekre tettek szert. 
Szó van arról, hogy holland tőkések részesedést is vál
lalnak a Viktóriában. — E héten történik meg a Corvin 
előnyös tranzakciója Is. A Corvin Rt. 2000 K névértékű 
iisszevant részvényeit 2000 K-ért adja részvényeseinek.

X A Devizaközponiból. A pénzügyminiszter kinevezte 
n „M agyar Amerikai Bank Részvény
társaságot" az Állami Devizakűzpout tagjává. Ez
rei kapcsolatban közli az intézet, hogy nem azonos és 
össze nem tévesztendő a „Zerkovjtz Emil és Társai Ma
gyar Amerikai Bank éa Pénzváltó üzlet" hetét tár sas ág
gal, amely céggel sommi közössége nincs.

X Németországban ismét nő a drágaság. Berlinből je
lenti A Reggel tudósítója: A márka zuhanása és a kül
földi fizetőeszközök megdrágulása magával hozta a nagy, 
kereskedelmi áTak emelkedését is. A statisztikai hivatal 
kimutatása szerint a nagykereskedelem indexszáma az 
utolsó tíz napban 16.5%-kal növekedett. Ez s drágulás 
természetesen főleg az élelmiszereknél érezteti hatását.

X A Magyar-Olasz Bank Rt. közli, hogy o hónak 24-én 
•tartotté Castiglioni Cemillo elnöklete alatt rendes közgyű
lését, amely az 1922. évre 17J/j százalék = 85 korona (mtilt 
évben 8% százalék --12 korona osztalékot állapított meg. 
A közgyűlés gróf Almáesy Imrét, Harla Arnoldot, dr. 
Doroghi Ervint és Hartenstein Jenőt az igazgatóság, 
László Fülöpöt és Radislcs Györgyöt pedig a fölügyelő
bizottság tagjaivá választotta. A közgyűlést kövrtő'eg 
megtartott igazgatósági ülés Freond Pál és Salamon An
dor igazgatókat, ügyvezető igazgatókká nevezte ki.

X A Magyar Agrár- és Járrdékbank Rt. közli, hogy o 
hónap 21-én tartott közgyűlése az 1922 üzletévre 7V4% = 30 
korona osztalék kifizetését határozta el. amely e hónap 
25-étől kezdve kerül kifizetésre. A közgyűlés dr, Sebestyén 
Samu ügyvédet az igazgatóság tagjává választotta.

x Magyar AB alános Hitelbank közgyűlése jóváhagyta 
a 238 millió K nyereséges 1922. évi mérleget. Elhatá
rozta, hogy a 32. sz. osztalékszelvény május 1-tCl 200 
K-val váltassék be.

X A Magyar Országos Központ! Takarékpénz ár 
46.752X77 K-ban kimutatott tiszta nyereségből az oszta
lékot 250 K-ban (41s/s%) állanitota meg; e hó 30-tól fize
tik. A nyugdíjalap gyarapítására 10,060.000 K forditta- 
fott.

X Magyar Kereskedelmi Hitelbank Bt. közgyűlése 
Schreyer Endre dr. vezér igazgató előterjesztésére élhető- 
rosta, hogy a 20.90Ő.482 K nyereségből (tavaly 10,821.045) 
2,400.000 K-át a tartalékalap, 1,000 00<» K-át n nyugdilalep 
javára fordít és osztalék fejében 60 K-át (30%) fizet a ta
valyi 80 K-val (15%) szemben.

X Wiener Bar-kverein mérlege o. K. ;i99 nye
reséggel zárul. Részvényenként o. K 3009 = 100% osztóié- 
kot fizetnek és a részvénytőkét 11.749.c0ó.ooo K-ról 15 
milliárd o. K-ra emelik.

X A „Mercur*’ Váltóüzleti Rt. mérlege 72X39.6’8 K 
bruttónyereséget tüntet föl; tiszta nyereség: 17,267.234 K. 
A tartalékok dotálása után őszelőkul 45 K = 2? r’< fizet
tetik ki.

X Fabank Bt. közgyűlése elhatározta, 1922. évre ki
mutatott nyereségből. 81,859.604 41 K-ból (1,917.446.16 K 
a múlt évben) április 30-tól 20 K osztalékot fizetni. Az 
igazgatóság uj tagjai: Krausz Simon, Radvánszky An
tal báró, Wertheimsteln Henrik.

X Salgótarján! Kőszénbánya Rt. igazgatósága május 
8-iki közgyűlésének indítványozza, hogy a tönmaradó 
145,596.442.10 K összegből a tisztviselői nyugdíjalapnak 
10 000.000. a társpénztár nyugbérorz’ályánrk 10 OtiO 00'’. a 
Chorin Fereno nevét viselő szanatóriumunk 5,000.000, köz
jótékonysági célokra 5.000.000 és osztalékul 822-500 részvény 
után részvényeként 300 K-át fizessen, a föninarr.dó 
24,266.425 55 K nődig az 1923. év rzámtójé-a írástól: Az 
alaptőkét 650,000.000 K-val emelik. 1500 000 200 K névértékű 
részvény névérlékét a tartalékalapból 1000 K-ra bélyege
zik föl és 250.000 1000 K névértékű uj részvényt bocsátanak 
ki s ezekre a régi részvényeseknek elővételi jog 2:1 ará
nyában ajánltatlk föl.

X Magyar PamnUpar Rt. közgyűlésén elhatározta, 
hogy részvényenként 150 K = 75% (múlt évben 50 K) osz
talékot fizet az 1922. üzletévre. A szelvények o hó 30 tói 
kerülnek a Hitelbanknál beváltásra.

X A Metró Bank és Külkereskedelmi Rt. (Budapest, V, 
Arany János-utca 1), amoly a Metró Foreign Trade Fi
náncé Corporatlon 500.000 dollár alaptőkéjű newyorkl in
tézet magyarországi alapítása és umely az Állami Pcviza- 
központ tagja, alaptőkéjét 250,000.000 K-ra emelte föl.

Az igazgatóság elnöke: báró Pap Géza, alolnöke Huszár 
Károly, Mayer János, Unger A. Bertram newyorkl ban
kár a társaság vezérigazgatója, l’gron Gábor; tagjai: Pot- 
rovlcs György, Marquise G netán o di Süni, Barna Bertit- 
lan. Mavyar Miklós, Schnlttkin Gioztóv, Hr. kereszted 
Kiss József A fölügyelőblzoltság elnöke: Sárkány Jenő 
altábornagy*

á kosstfea adott értékpapírok 
bankéiként le nem foglalhatók 

A védtcnács jelentse döntése
(A Reggel tudósítójától.) Az elmúlt hetek 

egyik legérdekesebb jogi kérdése az volt, hogy 
a kosztpénzek födözetéül adott értékpapírokat 
bűnjelként le lehet-e foglalni, A rendőrség arra 
a meglepő álláspontra helyezkedett, hogy a le
foglalás igenis foganatosítható és ezek az In
tézkedések a kosztüzletekkel foglalkozó tőzsde
cégek körében valósággal pánikot keltettek, 
mert egyik sem volt biztos afelől, hogy ha ma 
kosztpénzt helyez ki, holnap nem fogja-e a 
rendőrség a födözetül adott részvényeket le
foglalni.

Szombaton délután a budapesti törvényszék 
vádtanácsa érdekes határozatot hozott egy 
konkrét üggyel kapcsolatban a részvények le
foglalásának kérdésében. Az Adler Sándor és 
Fia bankbizományos cég ellen érkezett föl
jelentések alan.’án a rendőrség a cég által ki
helyezett körülbelül 50,000.000 korona értékű 
részvényt foglalt le. amelyeket az Adler Sán
dor és Fia cég különböző kosztösszegek után 
födözetül adott. Azok a felek, akiknek zálogul 
nyert értéknapirjai ily módon bűnjelként a 
rendőrségre kerültek, előterjesztéssel éltek ezen 
intézkedés ellen a vizsgálóbíróhoz, aki azonban 
az értékpapírok lefoglalását helybenhagyta.

X rí posztó- f* gyapjumcsó-gyár Magyarországon. Ko- 
pec!.i tföhno ruiu^onbergi posztógyárosok Magyarorszá
gon nagy posztógyárat létesítenek, amely egyike lesz a 
legnagyobb posztógyárainknak. Ez a gyár készíti a leg
jobb Burbury szöveteket, doublo kelméket és angol gyárt
mányokkal teljesen egyenrangú szöveteket. A gyúr új
pesti telepén fonódét, festészetet, állít föl és borcDdezJte- 
dik impregnált szövetek gyártására. A gyúr alaptőkéje 
több mint, másfél milliárd, a forgalom minimális számí
tások szerint három millldrdra tehető. A Kopocki Söhnc 
gyár egyike Európa legnagyobb posztógyárainak és uj 
alapítása is Magyarország egyik legnagyobb iparválla
lata lesz

X EBhm Kálmán-féle llordőgyár Rt. májas hó közepóu 
teszi közzé mérlegét, amely l.s millió korona évi forga
lom lae.lctt olv tek ntáiyes nyero/ff tel árult, hogy az. 
előző évi nyolc százalékkal szemben tíz százalék 
osztalék kerül kifizetésre. A közel jövőben 
bevezetésre kerülő részvényeket, a magéuxorgalombau 
2500 koronával lr-'reslék, *

X A Magyar Al.atents KCszénbánya RC. közgyűlése 
509 K osztalékot fizet május 2-útól kezdve. Részvényeik 
névértékét 209 K-ról 2000 K-ra iöluélyegzik.

X Újlaki Tégla* és Mészégető Rt. ala’rtőkójét 15 mil
lióról 60 millió K-ra eniolte. Minden 2 db régi 800 K-ás 
ré=zvény egy 1000 K-ásra vonatik össze. Minden ily 
összevont részvényre egy uj 1000 K-ás névértékű vehető 
at 8090 K-ért. Minden 5 db 1000 K-ús névértékű részvény 
alapján 1 db ingyen részvényt adnak. Jogok május 
1-tol az Angol-Magyar Banknál gyakorolhatók.

x Magyar-Mértet Me.-.íj—zdasf r! Rt -ot ~ 6vr Uibb ba
jor nagybank alapította. Részvénytőkéje 50 millió, amely 
50.001 10JO korona névértékű részvényre oszlik. Magyar
országon Somogybán és Bihnrbnn 21.000 kai. beiden, n 
megszállt területen a nagyváradi püspökség és g.óf Ká
rolyi Lajos birtokain folytat belterjes gazdálkodást. 
Ezek kezelését 18 millió lei alaptőKéjü rt. intézi. A vál
lalat kontLcrnóboz tartozik Zágrábban 5 tnill’ó dinár 
alaptőkéjű rt. is. E részvényeket, magánforgalomban 
mind fokozottabb mértékben keresik.

x „Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Válla- 
la."ok számára" közgyűlése elhatározta, az 5. szánni osz
talékszelvényt május 1-től 150 K-vnl beváltatni a Hitel
banknál. ‘.ájns 1-től az Ideiglenes részvényutalványok 
a Hitelbanknál végleges részvényekre kicseréltetnek.

X A B’ata Kcrcsket’rtn-! Rt. a’aptökéjét 30 m’Uíó 
K-ra emelte. Ti részvények 1:1 arányban 640 K-ért 
ajánltatnak föl.

Erre az érdekelt cégek képviseletében dr. 
Bartha József ügyvéd a vádtanácshoz fordult, 
amely

a vizsgálóbíró határozatát megsemmisítette, 
a lefoglalt részvényeket kiadni rendelte az
zal az indokolással, hogy a jóhiszemű zálog
kapónak az általa nyert zálogtárgyhoz föl

tétlenül joga vau.
A vádtanács határozata tőzsdei körökben 

nagy föltünést és megkönnyebbülést keltett, 
mert remélhető, hogy ez véget vet azoknak a 
rendőrségi intézkedéseknek, amelyek azoknak 
okoztak oktalan kárt, akik részvényeket koszi- 
pénzbiztositékul kaptak vagy helyeztek el. A 
rendőrségen az utolsó bessz alkalmából külön 
ben is néhány olyan intézkedés tétetett, ame
lyek tarthatatlanságát most a bíróságok is 
sorra elismerik. Csupán arra emlékeztetünk, 
amikor a sokszorosan följelentett Urányi és 
Ernszt-cég egyik föl jelen tőjét, egy húsz év óta 
a piacon köztiszíelt egyezményes céget kény- 
szerltettek 16000.000 korona értékű papír bírói 
letétbehelyezésére azzal az indokolással, hogy 
az egyezményes úgy vigyázzon a remissziéjérh, 
mint apa a fiára! Nahát, kérem..

ee—--------------------- . -

Münchenben 
polgárháborútól tartanak 

München, április 29.
Münchenből távíratozzu A Reggel tudósitója: 

A kormány rendeletet adott ki. amelyben a. 
szocialista munkásság máius elsejére tervezeti 
fölvonulását és gyűléseit betiltja azzal az. indo
kolással, hogy a tüntetésben kommunisták is 
részt akarnak venni a szovjet zászló alatt és a 
demonstráció fegyveres összetűzésre adhat al 
kaimat. A helyzet. Münchenben nagyon feszült. 
'jpjpr.óhb Neuhausenhen valóságos tűzharc 
fejlődött ki, amelynek során a nemzői i szocia 
rtstak Drextcr nevű vezére súlyosan megsebe
sült. Erre Hitler, az ismert nemzeti szocialista 
agitátor, yöEhivta nárthiveif, hogy ezentúl min
den gyűlésen fegyveresen jelenjenek meg. Ve 

estétől kedd reggelig a nemzeti szocia
listák riadó készültséget tartanak, hon a szó- 
c.aldemokrafák május elsejei tüntetését meg
akadályozzák.
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<dmi az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pisla,

maga egy szót sem szól arról, hogy a hói pre
mierjeivel hogy állunk? Mi történ1, fiikor voll-c 
vagy bukás?

— Hát... kérem... természetesen...
- rer mézzé lesen minden a lég fényesebben 

..ikerül'. ugyebár, soronként húsz koronáért.... 
Vagy fölemelte már a tarifát, ráesem? Ilál 
tudja- nitli Ezúttal valóban sikerült minden, 
annak élt' ..érc. hogy ezt. maga is konstatálja. 
,.J ..Szirtiké' vet pláne a összes szinhái,' augu- 
rok megbuktak, meri az első próbák után még 
a kulisszatologoló! /« olyan, képet váglak, 
mint a fancsali feszület, a színészek pedig 
vészes próféciákba bocsátkoztak, a darabról. 
Erre rr: történt, hogy a „Szidike" nagyon let 
szelt a publikumnak, Tcrsányszhynek már a 
második darabját is elfogadta, Beöthy László 
s első színpadi, szereplése után reménységek
kel tekintünk r nniseivirágszerii alkotások elé.

- óriási. A« és a Városiban?
Hót a Városiban diadalmaskodóit a ,J)ia 

dolina* ass'ony". K* szolgál jón elégtételül 
Király Ernőnek is, hogy A Reggel pártdllan- 
ága. áHapitia meg a vagy nyilvánosság elölt, 

hogy rbhen a. diadalban igenis neki is része 
iijii, s ne. fájjon neki, hogy a színházi politiká
nak szélsőjobb- és szélsőbaloldali korifeusai, 
mindenáron, el akarták ót a recenziókban te
metni. Még csak annyit, hogy Kosáry Fmmi 
leverte Fedők Sári. gázsiri kordiád. aki tudva- 
levőén lii.ooo koron ü i apait esténként a „fia 
.iader" elöadásúiérl, mert Kosáry esti föllépte 
dija fO.dOO korona. Igaz, hogy ezzel szemben 
Király Ernőnek lá.Odü korona esti föllépti alja 
van.

— Ez is óriási,..
— Hát azt tud.ja.-e, édes orsóm, hogy Honthy 

miért lett olyan, hirtelen beteg néhány nappal 
a „Sárga kabát' bemutatója előtt? 8 ha már 
olyan súlyos beteg volt, ahogy azt az ősszel. 
Lapok megírták, hogy gyógyulhatott meg olyan 
hirtelen?

őszintén megmondom: Nem tudom.
— No végre, egy tisztességes szó! Maga a ja

vulás utján van, édes Isti. Hőt Honthynak 
primadonnakanyarőja volt: még egy eredeti 
beletet akart a. szerepébe s mert a beié* késett, 
befeküdt. egy szanatóriumba, amíg a betét 
Lehár tói külön kurírral meg nem érkezett, 
dóst, már olyan egészséges, mint a malik... 
Most aztán mondja meg, maga bűbájos szín- 
házi analfabéta, Maga kis Ncmlndomka, hogy 
mi van ifi. ezzel a párisi exodussal., tényleg 
mindenki Páriába megy az idén pr.i leüsd öt 
ünnepelni?

— Mért, könyörgöm...
— llát megy Fedők, megy Somogyi. Nusi, 

Marion Miksa már el is ment tegnap ugyan
azon a vonalon, amelyen Bethlen cs Kállay 
Tibor. Megy Nagy Endre a. fiával, Mészáros 
Őrizi a lányával s alig jött meg, máris újból 
megy vissza, Faludi Jenő, aki alighanem va
lami színházi ügyben, sáv tikál. amilyen hunefut 
ember, megy Pctráss Sári, aki...

— Elég, az istenért. elég...
— Nahát... Most mondjon valamit, ka tud 

a nyári szezonról. M> lesz a nyáron?
— A nyáron... A nyáron... Tanár ur ké

rem, én tudtam, de elfelejtettem ...
— Hát. idefigyeljen. Megszületett az első 

Tutankhamen-operctt. szerzői Pallós Tiva
dar és Verő György, az operett eime: 
„Múmia kisasszony", persze Sebestyénnél kerül 
színre, a címszerepet Lábas* Juci, fogja ját
szani. Hitler Irén a ligetben fog játszani, még
pedig a Jardinban, amelyet az idén a színházi 
világ közkedvelt Faragó Jenő atyőja fog ve
zetni. Sic Iransit...

— így múlik el?,..
— Igen, igy m.ulik el például a szerelem, 

ami arról jut eszembe, hogy egy nagyon ked
ves, derék rendezöszinésztöl válik a. felesége, 
akibe fiz évig halálosan szerelmes volt s akitől 
sohasem akart elválni s akitől most, boldogan 
válik, odaad mindent, a gyereket, csak — a la
kást nem...

— Hja a. lakás...
— Hja bizony. Lakásbajok miatt, sokan egy

más mellett maradnak, akik különben úgy ott
hagynák egymást, mint Szent Pál a rumunyo- 
kat...

— Például...
— No legyen olyan Indiszkrét, maga, ugrl- 

fillés... No nézd csak... Hát. például... pél
dául, a Király Színház felvidéki primadonnája 
és tiszteletreméltó férje ura... La kásbajok 
miatt fáj a. feje, egy másik felvidéki primadon
nának, akinek a. Fővárosiban, vannak. sikerei, 
de akit a Kirőly-Szinházb,aii is nagyra értékel
nek. Aprapns. hallal tg. hogy Hitler Irénnek 
hároméves szerződést kivált a. /'óvárosi Szív- 
ház, de Hitler visszaül ásította?

— Bs miért, könyörgöm?
— Mert állítólag mégis a Király-Siivh árhoz 

szerződik jövőre.
-- Állítólag vagy biztosan!
— Biztosan. Most még csak azt mondom el, 

hogy a Fővárosi bimbóz egyik másik príma- 
dunnája véglegestn elhatározta, hogy elválik 
állandóan külföldön elő wátől és Budapesten 
újra férjhez megy. A férjjelöltek közöd, mert 
főbben vannak, <ipcránk egyik sötétkék hangú 
baritonistáját cmlegelik a legelső sorban, oki 
csak a fiuishb' n tört várni Inéul előre... Nincs 
tovább.

——
Színházi hírek. **z Operaház legközelebbi 

újdonsága Leoneavallo „Aaza" etmii operája* 
Jynek fő női szerepét Malter Hótsi fogja 

.iálózani. - A Vígszínház még az idén bemu
tatja egy uj francia írónak, Emil, Mazaud- 
nak „Dárdáméi! vagy a megcsalt férj" eimfi 
vígjátékéi, amely egy nagv Hogodíís szerep. 
A fiira hot. amely egészen Mnliöre-izü, mond 
itatni, hogy egy modern Mőlíőrr darab. Héttői 
Jenő fordítja — Bajor Gizi a. jövő h';t egyik 
estéjen Békéscsabán fog vend* ■gszerepelni: a 
színház erre az estére 150.0110 korona tisztelet 
díjat biztosított a művésznőnek. Május kö
zepén érdekes matiné lesz a Jfoyal-Apollóban. 
Egyed Zoltán A Heggel és Falu* Ferenc Az Est, 
munkatársai színházi és rendőrségi intimitáso
kat fognak fölolvasni. A Népszínházi elő 
fidások együttese Feró György rendezéséiben, 
élén Blaha Lujzával, vidéken is fog előadáso
kat tartani. Az első népszínházi előadás Mis
kolcon lesz. — Tlray Tivadar újból a Nemzeti 
Színházhoz szerződött.

r>ouibas%ri;'i Frlfla és. Varsányi Irán A .^Jvun Gábriel 
Bo: kniau' viisuinházi f>zc.renos».ti5 tónak ccy:k sr.enzs 
dója. hogy a dráma hót ní»i alakját, az agyniáatól szftjnhe 
korö’ő ■ ’íorh'eb-s-rrkrt. V.nrtónyj Irén • « Guinbaszöpii 
Friőa X'tL'yftz.ih:<sii föladni a kt-1 Rsryivam ezerco
ábrázolása. Gunhildai. a. becsvágyó, sebzett, -j. család 
nevén r.satt f.v>r>>a kikös>z<>rúiói»ó.1rí küldd viszonyt a.d,n 
Gon>bn#iötji Frida .A milyen ayckcrcwS ■< rí i-HsáRol 
gyűlöletet kall ábrázolóin, a.mH a férje iráat érez, aki 
berstelenvAfibe dibitótlr * az elvakult rajnnaá.sf a fin iránt, 
akiben mogul hódétól látja. A 7 érzelmek oly gazdag -Ráír, 
iát kelt föltárnia n oirc n vitátrirod-ilamnak csak nagyon 
kev-a -.z.er/rc ad nlkalmat. A t:.»zt,ult'.bb c-lclfölfogásn, 
szelwlobh. nó.c-chh. n.ctb x-á!<’bl>. ele fiaért n«»m kevá.»hó 
Iromány ákarntu T.ltal Var-nnvi Iré'i .1 als>z--», akinr! knr.it>- 
tcrizáló ereiét jjin'e né’dátlnn inért.3l>i ?n teszi próbára 
T'iMenrok ez a gyönyörű uó.ifo’cin. A két aawony iiataImo-i, 
viatkod:í*>o agyrét-zt & fiú körül, mo-ríszt Borknmn gigan
tikus aiak.i* köríti, a kedélyeket folkorbáueolo eltenállhn 
fatkin Izgalom c,•<•!<>■ «4 rágódja meg a közöns g érdekli 
désél. Hegedűs f.ynla adja a ennízerepat és kc.tw •?!,<;fen, 
hogy u ii-.-i-./i pályája c-gyib legnovezetejfobb állomáín less 
ey, az nlaidtáca, amelyet resztlTten vár ni ndoiitei. A ,,John 
Gnliri*! Borkn’-iu" e1 6 hármn ilöndrifiH. sz,->mha*on, vasár
nap oe hétfőn tartják mag.

• A ..ntadalirns nf.szony“ vidám, reg-nyes fnrfinbita.it,
<■■••ajl.ovs7.ky nngyi‘7.or’> muzsikáját. Knsárj llminv hódító 
fdn&itátót Tisz.i Karola, Király F.rnn. Sziklai, HorU W 
Sík no ni 1 .-is egy íitto-At ri«zinte lelke ei’ÓFíe! fngiujta u be., 
mutató kr zön--cr-. ..Din-' i’mns .asszony" a hé* összes
r.sti előadásain sriu-e keiül Az előadnunk 7 órakor kez
dődnek.

• A ..Szhltkc és ,,A vélúperes hölgy" fölváltva ezerepei 
a Magyar Színház mii-orán. Tcitónszky .1. Jenő bohósá
gát. n ..SzitHkiV.f. beifún. szerdán, pénteken ós vasárnap 
este, Vajda Ernő nep<z<«rü a igin.tokát. ,,A volópsrvs 
hölgy" et. kmliien. > ‘.i : őrtiii;öu. enonibaton és vasárnap 
dólvtán, ren l<;s i sti li ily.K j'íka!, j.-itsznk.

• A Vígszínház e hétéi is ..Az T'r ezőllojo". a szezon na.gy 
a igjutékwikure. dominálja. Szerdán lesz » „Sirokkó", Her- 
crneg F.-rpnc liitii'iö 1 i gjatAkanak 25. előadás a. Szombaton 
mutatják be a. ...John Gábriel Borkmau" t, Ibsen klrissz.ikos 
•zinmüvőt. Kedden és •zenién '‘.i.iol 'AH ómkor Tiunnra 
Kareavina <<s partnerié, Viodiinirov vendégszerepelnek. 
Ezeken a napokon, '.•a ainint nxíitnrtökön is. az, asH elő
adás kivctclcgnu 7 órakor kezdődik.

• (A ..Murinké, a táncosnő" harmadik hónapja folytatja 
"inr fényi', pújyufntasát a Fftvdroei Ojxnettazinház.bnn. 
Minden este adják a „Marinka., a táncosnő".t. Petrá*® 
Sári, Hitler Irán. Kertész, ltaljiKiy. Ujváry. Vendrcy és 
Zátony fölléptóvel. Vatóm.ip délután a „TatárjéTás'*-t 
adják.

• Fi dák Sári utolsó füllénesei hétfőn, kedden, e-zmidn 
és esti tartóit ön lesznek .1 Ki.-áH ••Szinházban. A kittinő 
mii'uw.nó nyári szabiid ág.i clőH öt estén játszik r.toljára, 
mir lonny'’.!or a ,.Juiu>6 vitéz," eimzeropéhon. Vatóruop 
délután ...A bajodéi-" kerül színre Eás.rló Andorral, 3 óra- 
kor, rjiór.i >kelt boly arakkal.

• A Belváriml Színház niUaniún hétfőn, eaerdán. oeiitörtö- 
kön és szombaton ■■ 1"’O. el<iadó«i kiisz.önén álló Savoir- 
vígjátók. a ,.Kt>ks/.akáll nyolcadik fcle.iég*-", kedden és 
liónteken „Az ütköző", vasárnap oslu Ernőd Tamás 
poétikáé három cgyföTouáeosa, a „Csipke" Mwrepel, 
vasárnap délután pedig a „Huta ember" citnil vigjátéku. 
kerül fT.inrc, 3 órakor, mérsékeli helyárakkal.

• Kareavlna harmadszor la föllép a V Igazin hárman. 
Ksranvina. a vlliíghríi priinabnllnrina ita pnrtoerje, a 
liagysraciii Vladhnlrnv, ondctileg két estére tir ez.ett ven- 
dógawepléec Iránt elv érirt-M évdoklődói uyilváiiTilt, hogy 
a vondégwereplúet agy harmadik eháidással loldják meg. 
Karaaviua eszerint kedden, szerdán és csütörtökön lép fok 
Az előadások c.ijól %ll órakor kezdődnek. Eae-kon a napo. 
kon zb etJli olöaddeokttt 7 órakor kezdik.

• s ,.J,e -nii'ilE minden este. Szilágyi Jjáwdó t* Lippay 
G?-i'!a j'outouf • k’i> oj'i./ét*.je mii: len iz'/.f* Kz.iuro kornJ a 
BÍah./. Lu.íz.i-Sziniitizbi 1. Au-iirn- t< délután >>IF' Dé“-t 
adják, 3 órakor, tnéi-o ki'lt belyárakkal.

’ A „t < galiomat' . b/i ne.« Béla rig-játeka. fxütiirU»k ki- 
\ ételével ruindf a nap színre kerül a Reng1?-jnce■Sitónhaz-, 
bán fisortos. Siinenji Álij.r .1. Bórczy, lln,iisá.uyi é*yi von- 
dög Mósbuvu* tíizával n fö: z-crojxjlíheii. < nülörfölcon este 
és ifl.sirnap délután a bájos „Tökmag" van nniso-ron.

• „Pa jkos rrizettek‘. . f•irktisz.", ..Hány óra. Zsuzsi?"
eimü n'igvíitoTü dnmbok. » miilaivagos tréf.-il. e.s kitűnő 
magáné, ninok. vaHmini H i eily konfcranszii töltik be 
Andrási-y üli Színház. mü.‘*>rát. ('gyauezt » uiügort jAtsra-U. 
vstóroap délután 'a-4 órakor. m«r»'k(jM. hói var akkui.

jytojriftözl&Fiíényefe
,»A szerelem vására"

Vajda Ernő T fölvonásos sz.himüvc. Anita Bcr- 
htr cs Scbafitiati Drnslc 7 klaííj'zikus lánca az 
Oninia és Corso c heti iia?;yíszubásit műsora.

Az Ownia- és ( orfio-inozRÓ igazgatúsága áb 
<Jn?piot. HPiu kímélő bőkezűséggel megszerezte 
-• az utószezont sem véve BK7618na.be — a 
drámai színpad kimíignsló, mn legdivatosabb 
szerzőjének, Vajda £Jrnőnpk 7 fölvrmasos — o', 
amerikai nagy mozgó színházakat is nagy 
diadallal megjárt, és napja-inkhan is műsoron 
levő „Szerelem vására" citnü színmüvet, ame
lyet szombaton este mutatott be kényes ízlésű 
közönsége nag’ tetszése melleit a. két inozgo- 
szíuház. A ülut pazar, remekbe készült rende
zése Joo May eddigi diadalait újabb babérok
kal gazdagítja. A női főszerepet a szépséges 
Mia May. a férfi főszerepet Albert Steinhruck 
alakit,ia, hatalmas drámai erővel. A műsor ki
egészítő része, amely ugyancsak nagy érdek
lődésre tarthat, számot: Anita Berber é,s be- 
bastian Drnsie nálunk még ismeretlen, de kül
földön nagy cljsmerésso) fogadott két klasszi
kus tánca. . .Az (.Unnia előadátaí á. i es 9 orakor, a Corso 
előadá-f-ai pedig 4, ■'.■•fi, ’.'?8 és >?10 órakor kez
dődnek.

F P. Menicbelli - az Urániában. Az Uránia 
uj iTiiisora a. finom regén?' és művészi játék 
nirstcrfiimje. A francia akadémia nagy írója, 
Jules Claretic, nyújtotta egyik müvében a té
mát és a nagy olasz fiivá. P. Menicbeili játsza 
benne a főszerepet. „Egy élet regénye" a hím 
címe, egy bájos fiatal leányé, aki önmagát ál
dozza föl a más becsületéért.. A film klassziku
san szép, játék és rendezés tökéletes. Ezt a. 
filmet egyedül az Uránia mutatja bt*. Az uj 
müsor'oau még egy francia, vígjáték is szere
pel. Az előadások 5, V<7. '/s9 és 10 óra 10 perc
kor kezdődnek.

Az őserdők csodás világa tárul a jövő he
ten a Kamarában elénk a „Legsötétebb Afri 
kában" című dzsungel-filmben.

j- Mozgókép-Otthon. A gyönyörű Marcella 
Albani „A boldogság golgotája" című 6 fölvo- 
násos nagyszabású mesterműben egy csapásra 
meghódította a. közönséget. Mária Jakobini 
Ámletto Novelli páratlan művészi játéka az 
izzó forrósággal telített cselekményül „Sevilla 
gyöngyéw-ben (5 fölvonás) pazar bikaviadalai- 
val. a „leghíresebb" hikavíadalok szenzációs 
fölvételei, esodás műsort alkotnak. (Iá4, VsG, 
’/»8, v«io.)

d-A Kamarában ma és egész héten „Leány
becsület" és „Dráma a tenger fenekén". Előadá
sok ’/aá, S és *710 órakor.

•gyedül csak „ARI“*cróm, púder, unw*|P 
borottntővir, használatától tasz. HAJ
SZ A LAK vóglugcscltávoHtásu viHantival, 
Szoplő-, szemölus-, ezépságápulár ós urc- 
inassagc jutányos bérletben GAOti koz
metikai intézet, IV, Mnzeum körút I.'! *487

FOvátroai Cirkusz
VÁROSLIGET m

TJSLEF0N8ZAM 36-53

Naponta este 'j'l óral.or: 
csütörtök, hzoinbut. vasár és 
ünnepnap délután ’ái urukor 
nagy áprilisi műsor

fnrfinbita.it
BK7618na.be
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Amateure—MTK 3:2 (2:1)
A ba^nolfscssipwí harreiacfiöfc sereséig©. — Qrlh és Schafffier pompés gőSfaB. 

Wteríéss B8 SsaffeíáSdoső j<i®Sáka. — Egy bécsi játékos s lábát törte 
M«£n<3$rJa>*ut« — 20,000 onéaö. — Blrő c Kiss Tivadar

(A Heggel tudósítójától.) A magyar bajnok
csapat ma szenvedte harmadik vereségiét, 
amelyet csak kis részben ment az, hogy tar
talékosán állt föl és 'Mánál meg Orth sérült 
lábbal játszottak. A szív hiányzott a csapat
ból, az a lelkes, győzelmet kicsikarni akaró 
játék, amely csak Kertész 11.-t és a „Csibia-t 
jellemezte. Az öreg .,Villy“ fiatalokat megszé
gyenítő módon küzdött még akkor is, amikor 
a bal karja könyökűén és csuklóban kificamo
dott. Orth csak az I. félidőben volt a régi, a 
további játékot nem birtu. Az ellenfél csapa
tában Schaffcrt figyelték legjobban, aki amíg 
csatárt játszott, néhány pompás trükköt mu
tatott, majd mint, centerhalf mintaszerű lab
dákat osztogatott. A mérkőzés végén az álló
hely közönsége a nagy ,.Spéci“-t a vállán vitte 
ki a pályáról. Rajta kívül Cutti keltett föl- 
tünést villámgyors lerohauásaival és pontos 
centerezéseivel. A válogatott jelölt Wieser 
nem sok vizet zavart. Általában nagyon erő
teljesen játszottak a fizikumban erősebb osz
trákok és emiatt többizben akadt meg a játék 
a kisebb-nagyobb sérülések niiatt. Egy össze
ütközésben a bécsi Kitek bokatörést szenve
dett ♦

Az első 5 porcbon változatos mezőnyjáték, amelyet 
MTK-túmadás fejezeti be. Az ellenfél csak korner árán 
ind menteni, amelyből izgalmas jelenet támad, de nem 
tudják góllá értékesíteni. Nemsokára a fájós lábú Nándi 
kiáll és helyét Kocsis foglalja el. öt pere múlva Mandl 
visszatér.

A 14. percben az Amateurök pompás összjáték után 
Cutti révén közvetlen közelről gólt érnek el.

A 17. pereben egy veszélyes lövésük a kapu mellett 
siivit. Nádler most megsérül, helyére Mandl megy előre, 
őt pedig újból Kocsis helyettesíti. Pár perc múlva a 
„Pubi” azonban újból beáll. A 21. percben bajnokcsapa

tunk veszélytelen komért rúg ós bár perceken át támad
nak. eredményt a közönség buzdító tapsai ellenére sem 
tudnak elérni.

A 24. percben Schaffer egy nehéz labdát két emberen 
keresztül visz át és 20 méteres bonibalövósael véd he tét

len gólt lőtt, 2 : 0!
A 37. percben az MTlt a harmadik kornert rúgja. A 

31. percben egy Orth által vezetett támadást llraun nem 
tud góllá értékesíteni. Közvetlen utána Flickct egy ösz- 
szotitközösből kifolyóan láblöréstel a pályáról kiviszik, 
helyét Sc.hafíer foglalju el, aki ctlől fogva innen irá
nyítja csapatja támadásait.

A 34. percben üraun nagyszerű centerezését Orth n 
gólra fejeli, a résen álló kapus azonban elfogja, egy 
pillanat múlva pedig egy veszélyes lövést tesz ártalmat
lanná. Perceken át az MTK támad és végül is

a 41. porcben Kortéoz és Braun révén Orth egy csavart- 
lövéssel mintaszerű gólt lőtt, 2:1!

Sőt a következő percben is majdnem gólt rúgnak a 
magyar fiuk ós csak n kapus önfeláldozásán mull, hogy 
az osztrákok hálója megmenekült. A félidőt a bécsiek 
támadása fejezte bo. Félidő: 2 : 1.

A mérkőzés második felében
már az 1. percben Orth 20 méteres bombalövéssel ki

egyenlít, 2 : 2!
A következő percben Kertészt a pályáról kiviszik, de 

csakhamar visszatér. Perceken át az MTK támad, majd 
a bécsiek lépnek föl támadóan és

a 7. percben Veesera könnyen védhető gó't plasszlroz,
3 : 2!

A 12. percben a mérkőzés egyik legszebb jelenete ját
szódott le. SiMőssy ellenálhatatlanul lört előre, de süvítő 
lövése hajszálon ment el a kapufa melleit. Rá egy percre 
Schaffer menti az osztrák kaput. A bécsiek most erőszak
hoz folyamodnak, csúnyán faultolnak és ebben G-^/er 
vezérkedík. A J8. percben veszélytelen korner esik az 
osztrákok ellen. A 2J. percben a bécsiek rúgnak kornert, 
de Krupacsck sikerrel ment. Tízperces erélytelen mezőny
játék után egy kis szint a kitűnő formában levő Cutti 
támadásai adnak, amelyek befejezéseiben Kropacsek 
elég bizonytalanul mozog. A puhán játszó MTK csatár
sort Kertész fáradhatatlanul tömi labdákkal, sőt egy 
pompás lövése majdnem utat talál a gólba. Az utolsó
előtti percben Kropacsc.lc szenzációs védést produkált és 
ezzel a mérkőzés a bajnokcsapat vereségével véget is 
ért.

<w» ■ ■ —

A Koránban gyffztes atSéiák V®8sn®áben
Gern gyíSaiSte a ■JOO máterüs st&sffQettŰElban. — Benedek a 800 mcieren második lett* 

Nétttethy 5ÖÍK3 rciéteres síJiíiíCásl feladta
A műit vasárnap Meránban győztes bajno

kaink az olasz atlétikai szövetség meghívására 
— bár a MASz engedélye nélkül — Velencé
ben is starthoz állottak. Elért eredményeik 
azonban nem kielégitőek, mert, csak Gerö tu
dott győzni 100 méteren Zucca (Polaj ellen 3 
méterrel 11 mp. alatt. Benedek a 800 méteres 
síkfutásban 3 méterrel verve maradt Comi- 
notti (Velence) mögött, A győztes ideje: 2 p. 
15 mp.(!) Az 5000 méteres síkfutásban Ambro-

sini (Monza) ellen Némethjj lábsérülés miatt 
föladta a küzdelmet. Idő: 15 p. 50 mp.

A Buda! SU weniur és ifjúsági Junior országúti futó
versenye va-.-ánmp délelőtt a Ilidegkuti-ulon dőlt el. 
Rcndozésl hiba miatt úgy a szenior, mint az ifjúsági 
versenybon a kitűzött 10, illetőleg 3 kilométeres távolság 
helyett jóval kevesebbet, futottak a versenyzők. Való
színűen a szövetség -mcoscniniisili a versenyt. Részletes 
eredmények.1. Szeniorok versenyében: 1. Frenyorszky 
(Csillaghegyi Move), 2. Vigb (MTE), 3. Tramplts (MTK). 
250 méterrel nyerve. II. Ifjúságiak versenyében: 1. .S'o- 
m.oowi (MTK) 9 p. 16.2 mp., 2. Hesz (MTE), 8. Rnzltska 
(MTK). 50 méterről nyerve.

mérkőzéseik
UTE—BTC 3:1 (3:1). Az újpestiek csalán-óra. két sérült 

játékosával, Pribojjal és Snhallerrel nem mutatta azt a 
formát, amnlvet egy baj nők jelölttől várt a közönség. A. 
BTC elszánt védelme a kapu olőttl veszedelmes helyzete 
két sokszor sikerrel tisztázta, azonban Orbánnal,: és 
Gcschlechtnck cgy-cgy súlyos hibáját a szemfüles Pribo > 
gólokká értékesítette, sőt o. 3. gólt, is <> tejelte Sxido>» 
beadásából, A HTC cgyotlen gólja az újpestiek két gólja 
után osett, ami percekre azt a látszatot keltette, hogy 
még nz I. félidőben kiegyenlítenek. A.7. UTE halfsora 
azonban Uaubuchhül az élen ezúttal kitünően tartotta 
magát és Fof/l II. is újból nagy formát játszott ki. A 
mérkőzést különösen a II. felidőben sok szabadrúgás is 
jellemezte, amelyeknek nagy része u BTC terhére cseft, 
Ezen szabadrúgások nagy részét Fog! II. bámulatos pon
tossággal lőtte és mindannyiszor veszélyt jelentettek. 
Remete ma egy kis adag szerencsével védott, Fogl III.. 
méltó társa volt bátyjának. A csatársorban SzUlon ági 
Utasa tűnt föl. A BTC általában erős, rámenős stilus 
bán játszott, nmi egyes játékosoknál tulerélyes játékba 
csapott át. Két uj játékosa, Zsin és Zsilipi közül előbbi 
mint centerhalf. utóbbi mint balösszekötő jól megállta) 
n helyüket. Palcsr.k egynéhány ügyes védésével vonta 
magára a figyelmet és a gólokért nem okolható. A csa
társorban a két szélső volt jó. különösen Braiichler 
Pócz pedig agilitásával teremtett néhány veszedelmest 
helyzetet az ellenfél kapuja előtt.

FTC—Törekvés 1:1 (1:0). Az első 10 percben élvezetet, 
vállöv,aíos játék folyik, majd lassanként, kidomborodik 
az FTC fölénye. A zöld-fehérek csatársorából Pataky- 
Ilalász-Tőth-Eory nagyszerűen működnek és Efirn 
már a 14. percben pompás gólt lő. Ezután további zöld 
fehér-támadás következik, de o jól helyezkedő Törekvés 
védelem minden gólra való igyokezetet meghiúsít. A 
második félidő elején Hirzcr olyan szerencsétlenül ütkö 
zik össze egyik ellenfelével, hogy n pályáról kiviszil.. 
Rövid idő múlva Takdts /.-et a bíró kiállítja, ami miatt, 
a ferencvárosiak erősen protest álnak és emiatt vagy 10 
porcig szünetel a játék. Az erejében megfogyatkozott 
feronevárosiakat kezdik szorítani a vasutasok és sikerül 
is nekik ífríA: révén klegycnliteniök. Utána Száctá- 
Hungler összecsapásából utóbbit kiviszik a pályáról. A 
33. percben Egry újabb gólt rúg, do a bíró off-side címén 
érvényteleníti. Közvetlen ezután Csermelyt is kiállítja a 
bíró. További eredményt ennek ellenére se.m tud elérni, 
az FTC', úgy hogy a küzdelem eldöntetlenül végződött.

VAU—MAC 3:0 (1:0). Az atléták az első negyedórában 
állandóan frontban vannak, de azután a vívók koré,kari 
nck föliil, nkik Engel révén a 23. percbe.n érik el ve
zető góljukat. A második félidő közepén Omelka Köresst 
n 16-oson belül elfaufolja és az ezért megítélt 11-cst TFris-: 
belövi. Majd a 32. percben Ihrross háromra szaporítja a. 
gólok számát. A MAC még súlyosabb vereséget is szen
vedhetett volna, de Joncsár kitűnő játékával sok veszé
lyes helyzetet tisztázott.

Vasas—Zugló 5:1 (2:1). A legszebb stílusban játszó va 
sasok csatársora s mai napon önmagát múlta fölül, mórt: 
az első félidőben Tokáts és Míhi/ó révén két gólt lőttek, 
majd a mérkőzés második 45 percében Takdts, K'i.'zei 
és Nini/ó újabb három góllal terhelték meg a meglepett 
zuglóiak hálóját. Zugló egyetlen gólját az első félidőben 
Sefesik rúgta.

III. kér. TVE--MAFC 1:0 (0:0). A két egyenrangú ellen
fél küzdelme teljesen nyílt, volt. Az egyetlen gól öngól 
volt. A bitó a mérkőzést a befejezés előtt 8 perccel le 
fújta, mert Neuhaus: oks labdát állítólag a gólvonalról 
belülről boxolt ki. Az efölött támadt vita alatt a közön, 
ség berontott a pályára, tumultus támadt, amire Fricd; 
maun biró a küzdelmet lefújta.

Az 1. osztályú bajnokság állása. 1. MTK 31 p. (19). 2. 
UTE 27 p. (16). 3. FTC 2(5 p. (18). 1. Vasas 22 p. (19). 5. 
Törekvés 21 p. (18). C. 111. kor. TVE 19 p. (17). 7. VÁC 
17 p. (19). 8. ZAC 15 p. (19). 9. KAC 14 p. (19>. 10. BTC 
14 p. (19). 11. MAFC 8 p. (17). 12. MAC 4 p. (18). A záró 
jelben levő szamok u lejátszott mérkőzések számát jelzik.

Egyéb eredmények. II. oeztálv: Hnao-s—KAOE 2 : 1 
(0:1), ..33“ FC—Postás 0:0, UTSE-NKC 2:1 (2:1),
RTK-TTC 1 t 1, BAK-EMTK 1 : 0. BEAC-RTK 4 : 0. 
Testvériség— Ékszerészek 2 : 0.

11 eoísz sin-
• ANGOL, NÉMET ÉS MAGVAR öVÁRTMÁNVCm
« KERTÉSZ El, Ar,Jrássy-ut 30, Pirit' tís;y Áruidnál szemben.

ti VI, Révay-u. 13 KIS KOMÉD1 A Telefon: 14—22 

Boti ós Stoinbardt fölléntévol az évadzáró műsor: PARDON, 
TBVBDTIJM és D1B BEIBE MANDL. Kezdete pontban 8 urakor

n

RENDKSVÖL8 OCCASSŐ!
f-S

Réz- és vasbutorok
gyárából a legjobbak és olcsók. Szakmabeli javítások vál
laltainak: Holló-utca 3. üohány-utca 6. Tel.: J. 61—97 w

gek részére. (Ei:Ha*s«id7»rsanohAs.) Rendelés egész I 
n n.finJ-'rnr'l'''■Hl*?*8' 3.1-en:. L (Rókussal azombon) aa j 

régiségeket, föw»iMúnst, 
gyöngyüket telj-s értékben vesz és elad Schrr.etxer Benő 
IV, Károly klraiy-ut 28, Központi Városház, főkapu m, 278

Központi Iroda:

IV, Pl Ivax-köz 9 
Königstádtler 
Testvérek rt.

Telefon 18-08

„PYRAMOS"
MAGVAR FOC-OBtr-JTOMOSCM: ÉS FOH.DBÉRL0K 

KERESKEDBIHi 51É5KVÉNVTÁRSASAGA

BUDAPEST, V8, TERÉZ.KtfKUT 28. SZ. 
Mezőgazdasági géposztály, 

gabona*, erőtakarmány* és miitrágyaosztály.
428 Telefon: 65-49, 65-50, 17- 39, 153—03.

H a SÍK i ff .TS aranyat, ezüstöt, platinát,DTl B S g V <9 (SJlír ák t B & J veszek 
PRETSCH VILMOS szám alatti
VJI, RotteDblller-utcn ékszerüzlet

Lövölde-tér sarkán. Orajavitás egyévi jótállásul.

Eredeti párisi nőiruba mndcljelmet a lég 
jutányosabb árban kiárusítom. 
Fajonmun kai is vállalok.

!V. Váci-utca 17. szám. - - Telefon: 159-52. . —— —--------------------- lATjnr.r.z

,,Fortuna 4 Ingatlanforqalmi VáUalat 
az Országos Fttidbirtokrendezű l’iróság engedélyével Butijait VI, Terőv.-liüycit 31. 274 Telefoni 7—39.

Nagyszámú birtokvóteli és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házak, villák és telkek közvetítése. Jól 
bevált lakásközvotités, flnancirozás stb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, gyors és kivúnutru diszkrét lebonyolítás.

íróasztalok és teljes irodabe- 
rendozések Lányi
nál, Vörösmarty-u. 
58. Tel.: 61—43 au

FÜRDŐSZOBÁK
GYERMEKKÁDAK

HORVÁTH ÉS VÁGÓ
VI. KÉR.. KIRALY-UTCA 108. SZ. •• TELEFON: 138-99

A Királyi Magyar Automobil 
Club mótarKerelípárversenye 

Az angol gépeK győztek
A múlt VHsárnapról elmaradt móterkerékpár- 

verseny a KMAC rendezésében ma dőlt el a 
bndai iietíyekben. A 80 kilométeres megbízha
tósági verseny első kategóriájában (uj gépek) 
győztes dr. Féledy Pál (Sunbeam). 2. Moller. 
A második kategóriában (régi gépek): 1. Dél- 
már Waltcr (Triumph). 2. MajJátb. 3. Gyurko- 
vits. .1 hegyi versenyben (li» km.) az u.i gépek 
között győzött dr. Feledy Pál (Sunheani). A 
régi gépek csoportjában: 1. Majláth Mihály 
(Triumph). 2. Dehnár. 3. Gynrkovits.

Az FT( t'luaági birkózó verseKy»-ii a kővetkezők gyóz- 
I. l’ehelysuly: IJirsch (MTE). JT. Könnyüsuly: 

Olhia (Máv. GSK). III. Kisközépsuly: Szabd i. (Máv. 
GSK). 1\. Nagyközópsal.v: Piringer F. (Vasas). V. 
Nehézsúly: N/igy /,. (Vasas).

——_
L&sgjort

Mog-yerI lóversenyek. Vasárnap ért. véget az Urlovaeok 
, zovetkőzete anyaginkban Jól. erkölcsiekben azonban 
Kevésbé jól sikerüli áprilisi meetingje. ismét bebizo 
nyolt c-:en » meeiingen is. hogy nz ugróversenyek let 
nyolitnsához tavasszal nincs elég Ugrólovunk. A vasár 
nap: nap főszáma a Négyévesei, natm akadály ver sev.'V 
volt, amelyot az előrefogadáaok kedvence, Konzu/oo’. 
nyert ugyan meg, do (limplnek, c lovasának minden lu
dasai latba kellett vetnie, hogy hddiálcot n célban meg 
előzze. Részletes eredmény: I. futam: 1. Oda neki (Ilii 
Hofbauer. 2. Bizony (p). 3. Myosotia (2). VXj h. 1 h. Tol.: 
72?,Í . //■ óOo™: >• Anyukám (1%) Rakovszky, 2. N'üsfa 
(2’V:). 3 Piisóix ni. (3). F. m.: Maxim 13. (2). Ráckor (bl 

<.?'• éiio. 110. II! futam: 1. Fonnom
V -' ‘Z‘,.',pb 2- Jród’ák 3. Napvilág (3). F. ni.:.Toffc (10), Nnfa (6). Küzd ny. 6 h. Tol..: 200 : 340, 220 210. 
/1 . fi/fam.- 1. Servius (l'rr) Binder. 2. Rózsafa (Siti), 3. 
Jóiméin (2). 1’és h. rossz 3-ik. Tót.: 200 : 280. V. futam: 1. 
HriuiHa (2tü) Orosz. 2. Vivour (4), 8. Our Misa Gibbs (2). 
ni nl,: . ü«“r,1y («). Messze ment-l (20).
Heury («!6). Biz(. % h. 3 h. Tót.: 200 : 880, 260, 800, 260. 
VI. futam. 1. Áfonya (5) Nagy 0., 2. Dclmartlno (20), 3.

"'!'H Í51- í- >n-: 1{'d'n (*2). Ónk. Ludw. (12), Kati;: 
(16), Mátyásföld (16), Vera ÍII. (10), Negresco (114). 
^^A^“?AJt,)A:J;ymíaiiO2)ki/OjLÖD|^i Katicza bogár
(33), Ad: (14). Blzt nyakh. 3% h. Tót.: 200 : 1180.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós, 
______ Kiadja a Reggel Lapkiadó Rt 
Világosság-könyvnyomda rt., Budapost VIII, Conti-utoa 4, 

Műszaki igazgató: Deuütch O,




