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MI LUXUS?
összeköti vasúti iiiá fölött egy 

luxus-rőpuiogép
Egy utas meghall, öten

(A Heggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 
"áll órakor az összekötő vasúti bid pesti olda
lán végzetesen súlyos röpülőgépszerencsétlen
ség történt eddig1 még ki nem derített és meg- 
magyarázhatatlan okok miatt. Egy hidfoplán, 
amelyben a pilóta, a motorszerelő és egy buda
pesti ismert régiségkereskedő egész családja 
ült,

körülbelül 100—150 méter magasságban a 
földtől, előbb félig föiborult a levegőben, 
azután mérhetetlen sebességgel, föltartóz- 

hatatlanul zuhant a föld felé.
Pillanatok alatt nagy robajjal elérte a 

földet, orra közel egy félméterre belefuródott 
a homokos, kavicsos talajba, benzintartálya 
felrobbant, maga a masszív alkotmány dara
bokra tört és az előbb még fényes, elegáns és 
büszke gép utasai most kétségbeesetten és ösz- 
szezuzva igyekeztek ineuekiilyi a véres és pisz
kos roncsok közül.

A szerencsétlenség előzményeit és részleteit 
még a késő délutáni órákig a hatóság emberei
nek sem sikerült, de részben a szerencsétlenség 
szemtanúinak előadásából, részben az életben 
maradt utasok vallomásából a katasztrófa 
tiszta képét a következőkben lehet összeállítani.

Vasárnap délelőtt 9 órától valóságos népván
dorlás indult a Ferenc József-hid budai hídfő
jéhez, a Gellórt-szálló előtti röpülőgépállomás
hoz, ahol, amint azt az újságok nagy hangon 
hirdették, az Aeró-expfess részvény társaság 
viziröpülogépein luxusutazásokra fölviszi az 
utasokat GOOO koronáért fejenként Budapest 
fölé. A budapesti közönségnek egészen uj és 
váratlan volt ez a szórakozás, mert eddig rö- 
piilőgépen csak az egész kiváltságosak és fő
képen a külföldről Budapestre érkezettek 
utazhattak horribilis utazási dijakért. Buda
pesten a röpülőgépet a nagyközönség még ma 
sem tekinti ogy egyszerű technikai szállító 
eszköznek. Bizonyos legenda és meseszerüség 
övezi még ma is itt a magyar fővárosban, ahol 
röpülőgépet még csak ritkán lát a közönség 
és ezért kell megmagyarázhatatlannak tartani 
azt a tünetet, hogy ezrével vándorolnak em
berek a röpülőgépállomáshoz és valósággal 
megostromolják a luxusutazás pénztárát egy- 
egy GOOO koronára kiállított, félórára szóló 
utazási jegyért, amely lehetővé ' teszi, hogy 
bárki is félórán keresztül Budapest fölött le
begjen és köriilropíiljo a várost.

A röpülő!árHaság a következő szövegű jegyet 
adja az utazásra jelentkező minden egyes 
ntaanak:

Ez.cn röpillőjcKy tnlajdonnsn JoKOBult ni 
Acro-ExpruM rt. viz.lröpiitőgépőn Burtnpeirt 
fölött egy izbenl körröpiilésro.

Alulírott turtoniAsnl veraein, hogy a rttpü- 
IfHhftl eredő bármely balesetért a TAllfllat 
M'nunJnemü felelődéire t nem vAlInl.

A társaság teljesen uj, hatüléses vlalröpülő- 
gópeket engedett, csak töl a levegőbe, német 
gyártmányú, úgynevezett Junkers-gépeket, 
amelyeken a négy utason kívül egészséges és 
tanult pilótának, valumint egy technikai kó- 
szültségii és biztoskezü szerelőnek volt helye.

Vasárnap reggel 9 órakor, az első gépek In
dulásánál, már százan és százan várakoztak és

az Irigyelt szerencse jutott: Mandl Samu 
réfflsér kereskedőn ok, feleségének, fiának, 
Mandl Hugónak és menyének, Mandl Hugó 
telesegének, hogy a napokkal ezelőtt meg- 
7 alapján ez a család szánha
tott bo elsőnek a vasárnapi verőfényben 

útnak Induló röpülőgépbe.
A gépet Bároaay István volt frogatthadnagy, 

súlyosan megsebesültek 
röpülőtiszt, jelenleg a társaság egyik pilótája, 
indította és mellette Schmidt Károly szerelő 
dolgozott.

Az indítás kitünően sikerült és a zárt, ele
gáns, csaknem előkelőén berendezett fülkében 
a négy utas boldogan és mosolyogva indult. A 
gép berregve átvágott a Ferenc Józsof-hid 
alatt, kiemelkedett a vízből és mind maga
sabbra és magasabbra szállt. Gyönyörű röpii- 
léssel már körülröpülte Budapestet és úgy lát
szik, egy végső és szép fordulóra az összekötő 
Ilid irányába tartott.

A katasztrófa.
Eddig csaknem egész idő alatt a Duna fölött 

röpült, a röpülő állomásnál állók azonban most 
azt látták, hogy a gép váratlanul egy jobb
oldali fordulatot vett, kifelé tartott a Duna 
medre felől, a holt Dunaág fölött lebegett, majd 
egészen a szárazföld fölé került, az összekötő 
vasúti hídtól körülbelül 800—900 méterre, a 
Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt sze
relőállomása felé.

Amint a szemtanuk állításaiból megállapí
tani lehet körülbelül 200 méter magasságban 
lehetett a gép, amikor

a motorja hirtelen elállt és a levegőben 
inogni kezdett a röpülő alkotmány.. A bi
zonytalanság csak egy-két pillanatig tar
tott, a gép fölfordult és sebesen zuhant a 

föld felé.
A holt Dunaágtól körülbelül 500 lépésnyire 
robbanás rázlcódtatta meg a levegőt és a 
nagy gép orrúval közel fél méter mélyen 

a kavicsos talajba fúródott
Egy pillanat alatt pozdorjává tört a propel

ler. ezer darabra szakadt részei szétröpültek 
a szélrózsa minden irányába, a fehér alumi- 
nhimtest meghajolt és széttört, a kabinok 
ajtajai kiszakadtak, az a vizitalp, amellyel a 
vízről indult a röpülőgép, egész terjedelmében 
a talajba fúródott és a zuhanás erejénél fogva 
megmozdithatatlanul a földbe ékelődött. A ki
szakadt ajtók, a széttépett és darabokra forgá
csolódéit kabinok belsője az M. F. T. R. sze
relőállomásának közelében tartózkodóknak, 
akik futva érkeznek a szerencsétlenség szín
helyére, rémes látványt nyújt A széttört kabi
nok elhajlott, elgörbült, darabokra tört fotőjel 
között

őss7A'roncsolt, eszméletlen emberi testek 
fekszenek

A kiszakadt ajtók üvegcserepei között 
vérző, szétroncsolt fejjel egy idősebb 
férfi fekszik. Már nem is liheg. Amire 
hozzáérnek, egész morev. IXtár meghalt. 

Ez a család feje: Mandl Samu.

ftgnok nyitott szemmel, eszméletlenül, egy 
idősebb assftony fekszik bent a kabinban 
a halott lábainál: Mandl Samuné. Mel
lette az egyik épen maradt bőrfotöjbon^ az 
üvegcserepektől összezúzott arccal, vérző test
tel, de szintén eszméletlenül fekszik Mandl 
Hugó, a kereskedő üa.

Legelőször tér magához, de mozdulni nem 
bir és elsőnek kiált segítségért Mandl 
Hugóné 23 éves fiatal asszony. Ugyancsak 
ntagához tér Bárczay István, a pilóta, aki 
vérző karjával és horzsolásoktól véres 
fejével mnga próbál kimászni az első kabin 

üvegcserepei és romhalmaza közül.

A gépből érthetetlenül klröpfllt és úgy lát
szik, súlyos belső sér üléseket szeu védett a sm-

Szü'njék meg ebbon az országban a fény- 
üzés — így harsan a szélsőjobb föléről a leg
újabban üzembeholyezett jelige — és rögtön 
kommentárt is kapunk hozzá a vezérpubli- 
cistától: luxus minden, amiből a kereskede
lem él, luxus az, amire a De vizaközpont 
mégis ad devizát, luxus a szabad forgalom, 
a verseny és minden import, ami az idézőjel 
között irt „kereskedelem*4 forgalmát teszi. 
Állami kommunizmust hirdet a szélsőjobb 
leghangosabb Szózata, tanácsokat, bizott
ságokat, központokai, amik hüs bürokráciá
val mérséklik a forgalom hétfőt, amikben a 
szélsőjobb ifiül és eltartásra váró roham
csapatai egyrészt elhelyezkedhetnek, más
részt tovább szolgálhatják a ..minden a 
mienk44 cimü, ezúttal tájvédelemre átszerelt, 
do ogy más korból is oly ismerős elvet s 
amikkel szabályozni lehetne, hogy ki legyen 
itt gazdag, ki maradjon szegény és végered
ményben ki legyen miniszter, most és mind
örökké, ámen. Igen, kitiltani mindent az 
országból, ami fölösleges luxus, mert igy 
majd jó lesz a korona. De mi hát a luxus, 
amiben itthon a vezérszózat szerint tobzó
dunk? A ruha, a cipő, a fogkefe, a szappan, 
a színház, a könyv, a kés és a villa az aszta
lon (mert hiszen az agrár bicskával eszik) 
és a pohár (mert liiszen a kalap széléből is 
lehet inni), továbbá a harisnya (a kapca 
egészségesebb is), a kölni víz és a patika
szer? Úgy tudjuk, hogy devizát csak a leg
szükségesebb dolgokra adnak, azokra is 
nagyon keveset s bár el tudjuk képzelni, 
hogy a szélsőjobbon a fönt elsorolt holmik 
másokra nézve luxusnak minősülnek, do 
másfolől élénken tiltakoznunk kell a többi, 
nagyon sok magyarok nevében, akik szintén 
részesei a hazának s akik egy redukált 
európaiság föltételei nélkül nem tudnak 
meglenni; tiltakoznunk kell, hogy az élet
standard hazafias mértékét a szélsőjobb vezé
reinek agresszív puritánizmusa állapítsa meg. 
De ajánlunk egy kompromisszumot: szívesen 
lefokozzuk igényeinket addig a mértékig, 
ameddig maguk a lemondásról szónokié 
próféták lefokozták. Addig várnunk kell, 
mert mindig a fülünkben cseng Clémenceau 
ur info szózata, aki még a háborúban dö
rögte oda a front mögött vitézkedő és uszító) 
vezérkariaknak ezt az emlékezetes igét: 
„A frontra csak hívni illik másokat, kül
deni nőm!44 Valóban, az idealizmus, a lomon- 
dás, az aszkézis frontjára csak hívni illik: 
tehát, várjuk, hogy oda önöl. bennünket 
hívni fognak, uraim. Ami bennünket föléről, 
azt mi nem importáljuk, az itt ké
szül helyben. Csak példcul említjük 
meg: bűnös fényűzés ma e maroknyi nem
zetet felekezeti harcokkal megosztani, égbe
kiáltó fényűzés tűrni egy olyan gyermek 
halandóságot, aminek legföljebb OláL ország* 
bán van párja, rettenetes fényűzés elfecsé
relni egy egész fiatal generáció lelkesülését, 
erejét és tanulásra való idejét titkos poli
tikai célok szolgálatában és keservesen ki
préselt adómilliárdokat szétfröccsen teni 
ugyancsak rejtelmes propagandákra, — tra
gikus luxus a főváros malomaljának meddő 
politizálása, régi szép intézményeink sorva
dása, a legértékesebb férfiak olüldözése és a 
80.000 koronás kenyérár! Igen, itt iszonyatos 
lnxus tobzódik, amit le keli törni. S ha erre 
hiv a szélsőjobb vezérkara, mindenki voltik 
megy, mosdjanak bár illatos szappannal éa 
nem fog nekünk szemet szúrni az ö drága, 
importált angol ruhájuk sem« , v.



1923 május 7.

relő: Schmidt Károly, akit összetört tes
tével a hajóstársaság futva érkező emberei ci
pelnek arrébb a romhalmaz mellől és igyekez
nek eszméletre téríteni.

Izgalmas jelenetek mentés közben.
Most egymásután emelik ki a romokból a 

hat szerencsétlen utast. Rendőr érkezik, men
tőkért telefonálnak, alig 11 óra és már három 
mentőautó robog a Soroksári-uton a szeren
csétlenség színhelyére. A rendőrség emberei 
érkeznek, elállják az utat, mert már százan 
és százan rohannak a szerencsétlenség irá
nyába és egymás után szedik ki a gén roncsai 
alól a luxuskirándnlás szerencsétlenjeit. Leg
először a 45 éves ékszerkereskedőt emelik ki; 
lát ják, hogy rajta már segíteni nem lehet és 
tz halott embert egy pokróccal terítik le. Leg
először lábruáll Bárczay István, a pilóta, de 
őt is két ember segíti le a gépről. Hordágyra 
fektetik, lemossák arcáról a vért, a mentők 
emberei hevenyészett kötést adnak rá és hord
ágyon szállítják az autóval megközelíthetet
len. sínekkel és hajóalkatrészekkel telerakott 
töltésről, a szerencsétlenség színhelyéről, a 
Soroksári-ut végén várakozó mentőautóhoz. 
Az igazi sikoltozás és kétségbeesett jajveszé
kelés csak most kezdődik.

Magához tér Mandl felesége és látja, amint 
az urát holtan elszállítják. Elfelejti, hogy 
el van törve mind a két Iába, sikoltozva 
akar az urához menni, de mozdulni sem 

bir.
A fiatal Mán diné szintén lábtörést szenvedett 

és a szeménél több súlyosabb horzsolást az 
üvegszilánkoktól. Mandl Hugót szállítják el 
legkésőbb, aki belső sérülést és súlyos fej
sérüléseket szenvedett. A két asszonyt, a 
pilótát és a szerelőt .11 óra tájban. Mandl 
Hugót Dl:? óra utón szállítják el. Mandl Hugót 
a Park-szanatóriumban, Mandl Samunét, aki
ről megállapították, hogy mind a két lába több 
helyen eltörött, a. Zsidókórházban helyezték el. 
Bárc-zayt és Sehmidtet a Dologkórházban ápol
ják.

Mi okozta a szerencsétlenséget?
Közben megérkezik a szerencsétlenség hírére 

a röpülési részvény társaság igazgatója. A ka
tasztrófa miatt délelőttre beszüntették a to
vábbi röpülő kirándulásokat, megjön a rendőr
ség röpülőszakértője és a rendőri bizottság 
részben a kihallgatások, részben a szakértői 
vélemények alapján azt igyekeznek megállapí
tani,

hogy mi okozhatta a szerencsétlenséget.
A késő esti órákig nem lehetett tisztázni, 

hogy vájjon
niótordefekíus vagy a pilótának valami vé

letlen idegessége okozta a katasztrófát, 
miután a röpülőgép hirtelen elnyargaló szél
viharba is került.

Bárczayt fölkereste A Reggel munkatársa. 
Már eszméleténél van, cigarettázik. A követke
zőket mondotta:

-- Az összekötő vasúti híd fölött elkanott egy 
szélroham és átvillant rajtam, miután * a 
gép oldalt fordult. -í’f’szfdefznes helyzetbe kerül
tünk. Megkíséreltem simán leereszkedni a 
Dunára, de egy másodpere, alatt egyszerre azt 
éreztem, hogy a gép zuhan, előliem elsötétül 
minden... Elvesztettem eszméletemet. Hét év 
óta. röpülök, soha semmi bajom nem történt. 
Irtózatosan szenvedek... ’

Éjjel ’/sl ór r azt az érícsitést kaptuk, 
hogy Rarezay í ván pilóta és Schmidt szerelő 
állapota változatlan, ugyancsak nem állott be 
fordulat Mandl Samvné, Mandl Hugó és fele
ségének hogylétében.

Egy szerencséden milliárdos asszony 
öngyilkosságának igaz története

, Merőn, május 6.
(A Reggel meráni tudósitójától.) Az utóbbi 

időben történt és mindenütt nagy port vert 
föl a társaságban egy szép, csöndes és az 
utóbbi időben föltűnően visszavonultan elő, 
előkelő uriasszony öngyilkossága. Meránban, 
a Bristol-szálló negyedik emeletén, a 223-as 
számú szobában reggel 7 órakor revolver dör
dült el, Scbrottné meghalt. A szállóban alig 
ismerték, nemigen mutatkozott az emberek kö
zött az utolsó hetekben. Két hónapja, hogy 
Meránba érkezett; eleinte meg eljárt a Palace 
és Meranerhof estélyeire, neha-néha föltűnt a 
bálokon is; gyönyörű toalettjei, ritka ékszerei 
mindenütt feltűnést keltettek és a „Bajadér“- 
bálon első dijat is nyert a kosztüm- és ékszer
versenyen. Egyszerre azonban eltűnt a forga
tagból. Az emberek már el is felejtették, csak 
most a hajnali revolverdurranás terelte rá is
mét a ügyeimet.

Ki voit, ez az asszony? És miért lett öngyil
kos? Metánnak ez volt a legújabb téma ja, 
pletykák nőttek a szavak körül és azt rebes
gették, hogy egy angol tisztbe volt reményte
lenül szerelmes. Kevesen tudták és tudják 
azonban az igazságot, egv szerencsétlen asz- 
szony szomorú tragédiáját.

Fiatal bájos leány volt, Berlinben körül
rajongták, amikor Landsbcrger Artúr, a neves 
német író feleségül vette. Híres esküvő volt, 
mindenki beszélt róla: a gyönyörű és gazdag 
Wertheim leány, Werlheimnelr. , a legnagyobb 
berlini áruház tulajdonosának gyermeke. A 
házasság azonban nem volt hossza életű. A 
fiatal asszony még a mézeshetekben megtudta, 
hogy férje tulajdonkénen nem őt szereti, nem, 
őt szerette, hanem az anyját, Wertheimnét.

X válópör megindult, a bánatos Wertheim- 
loány, a szerencsétlen Landsbergerné, Tirolba 
utazott felejteni. Bozen közelében, a Menetelen 
húzódott meg egy szállodában és itt komoly és 
őszin te barátság fejlődött ki közte és a szál
loda tulajdonosa, Schrott ur között. A barát
ságnak házasság lőtt a vége és e házasságból, 
két gyermek született. Az együttlétet eleinte 
nem is zavarta semmi, mindaddig, amig a há
borúnak vége nem lett és az igazi világkáosz 
el nem kezdődött. Schrott katolikus volt, fele
sége meg zsidó származása. Az antiszemita
áramlat beköltözött a mendeli szállodába i~ és 
Schrott teljesen elhidegült feleségétől. Gú
nyolta származásáért, kínozta, gyötörte, sze
mébe vágta, hogy csak a pénzéért vette cl és 
követelte az asszony vagyonát. És megindult 
a második válópör. Schrottné Meránba költö
zött. a Bristcl-szállóba, összetörve, megalázva.

Egy este kézbesítették Schrottnénak a bíró
ság ítéletét, amely a válást kimondta. A válást 
férjétől, de gyermekeitől is. A két kicsit az 
apának ítélték. Most már nem kötötte ide 
semmi. Nem volt több célja életének. Valahol 
revolvert szerzett és agyonlőtte magát.

kapitány detektiveket küldött ki Vecsésre, akik 
behozták Katona Jánosnét a főkapitányságra.

Katona Jánosné a főkapitányságon a leg
határozottabban kijelentette, hogy ő semmi
féle operációról nem tud és rosszakarói 
bosszújának müveként, kerülhetett csupán a 
budapesti rendőrségre. Tiltakozott mindenféle 
gyanúsítás ellen s a déli órákban már úgy is 
volt, hogy elengedik a főkapitányságról, ami
kor Vecsésről

mintegy tizenöten érkeztek Budapestre és 
egymásután tettek súlyosabbnál súlyosabb 
terhelő vallomásokat katona Jánosné ellen.
A vallomásokból kitűnt, hogy Vecsésen 

mintegy 45 olyan esetről tudnak, amelyeknél 
Katona Jánosné közreműködött. Katona Ja
ncsiié a sorozatos tanúvallomások ellenére is 
megmaradt amaz állítása niellett, hogy ö soha 
éleiében nem foglalkozott angyalcsinálással. 
A tanúvallomásokból megdöbbentő képe tárul 
föl egy egész megrontott község legbelsőbb 
életének. Á főkapitányságon a délutáni órákban 
hirdették ki Katonóné előtt az előzetes letar
tóztatásról szóló végzést s keddre számos olyan 
budapesti asszonyt és leányt idéztek be a fő
kapitányságra, akiknek a vallomások szerint 
Katonáné nemcsak segítséget nyújtott, de a 
szükséges időre lakásán szanatóvlumsz^rü el
látást is adott.

Tűz a nagykovácsi erdőben
(A Reggel tudósilójától.) Vasárnap éjjel 

12 órakor a nagykovácsi és vele határos erdő
nek a Balázs-vendéglő mögötti része, körül
belül 150 méternyi körzeten kigyulladt. A lük
höz az T. kerületi tüzőrség vonult ki. A tűn 
Airándulók vigyázatlanságából keletkezei!.

■McatwjwaMraBaaauarai fi ■■■■■——rz iioioi ict—wiriiTjr 

Zongorát, pianlnűt 
ne vegyen, mi? REMÉMYI MJHAlY zon- 
goratrlépőt meg nem látogatta. Budapest 
VI, Király.utca 58. ; zám - Jlégi zongorái 
vi sz, esőről, javít, hangol, — TELEFON
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tökéletesebb poloskairtó szer.
Szagtalan, nem maró, nem gyúlékony, a pe- 
téketisteljesen kiirtja. Qyártja „Ciiin«in“ Újpest

Czőnyeg mosás,
Javítás művészies kivitelben í

FISC 'ESS VACUUM RT. (Dob-utca 90) megóvó- 
osatAlya. Telefoni József 1O-T2, József 60-88
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NEMZET! ROYAL-ORFEUM
Minden este Vi8 órakor.

UJ májust varletémttsor és

HATTYULOVAG
Zerkovitz Hiirmath-oporett.

Hozott anyagból
m koszit

tlsöpendü férfiinget 

Ve/iéfnomUsF.a/on
VItT, Rdkk Stildrd-ufca 19. ndm. JT. emelet n. 

Telefnnuzám: Jóttef U—12.

Néijy év óta pusztította 
Vecsés községét egy angyai- 

csmaló bábaasszony
Pesti a$í«Kenyota és leányok 

keresték föl
(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap délelőtt 9 

órakor dr. Radoc.say rendőrkapitányhoz Vecxé-. 
községből a detektívek előállítottak Katona 
Jánosné szülésznőt, aki ellen bizalmas följelen
tés érkezett a főkapitányságra és a vocs.ési 
csendőrhatóságra. Katona Jánosnét, aki 38 
éves, itriasan öltözött asszony, azzal vádolják 
a. följelentések, hogy Vecsés községből! megnőni 
engedett módon •

négy éve angyalcsinálással foglalkozott
A faluban régóta tudtak a szülésznő tizeiméi

ről, de az emberek elkeseredése csak legutóbb 
robbant ki, amikor egy fiatal, 19 éves asszony 
meghall az ö beavatkozása következtében. Az 
esetről a csendőrség szerzett legelőbb tudomást, 
még pedig ugyancsak bizalmas följelentés ut
ján, amely elmondta, hogy egy fiatal asszony, 
akit Katona Jánosné két napig kezelt, n kezeb's 
közben valahogy in fi el álód o<d és

barom nap alatt rettenetes kínok közölt 
meghalt.

Eleinte csak szóbeszéd lárgya volt a halál 
csfd Vecsésen, utóbb azonban, amikor a szeren
csétlen fiatal asszony rokonai Is me .'tudtál. n 
dolgot, névtelen följelentés érkezett, a csendőr
ségre Katona Jánosné ellen, akit már Vecsésen 
őrizetbe vettek. A bűnügy nyomozása tulajdon
képén a vecsértl c>v ndörróg hatáskörébe tarto
zott volna, de közben értesítés érkezeit a buda
pesti főkapitánysághoz, hogy Katona Jánosáé 
nemosak vecsési asszonyokat kezelt, hanem. 
Budapesten is volt pacienturája.

Budapestről seregedtől keresték fői asszo
nyok és leányok,

hogy Katona Jánosnét, igénybe vegyék. Ugyan
abban az időben, amikor a vecsési csendőrség 
megkezdte a nyomozást., dr. Radocsáv rendőr-

[Wimi vagyok a vízből! i
i Mert megfürödtem
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íny- "______________________________ AkgGGEL____ _
Bethlen miniszterelnök

PSrlsböl utazott
Tanácskozások francia, amerikai és svájci bankvezérekkel

A Jóvátétel! probléma és a kisántánt

3

Becsből jelenti A Reggel tudósítója: A „A’eue 
Ji'rcic Presse" mai számában gróf Bethlen 
Istvt'in utazásával foglalkozik és azt írja, hogy 
lZ ul eredményét ina még csak találgatni 

ít hét.
A miniszterelnök kedden Londonban lord 

Cursonnál fog megjelenni,
f,/l7- a xzabadaágon lévő angol miniszterelnököt 
helyeitesi!i és fii! fogja kérni őt. hogy a. ma- 
(jijar ügyel a jóvátétcli bizottságnál támogassa. 
[j’asonió célból a miniszterelnök

Rómában Mussolinit is föl fogja keresni.
Kétséhleien, hogy a magyar miniszterelnök és 
jicnzügyniiniszicr fejtegetései a jóvátételt bi
oi lséig előli nem maradtak hatás nélkül. Más

részt azonban, mértékadó helyen, fontos kö
rülménynek tekintik, hogy a jóvátételt összeg
ről vidó döntésbe és a zálogjogok fölfüggesz- 
tésébe a kisántántnak is beleszólása vari, ügy 
francia, mint angol részről többször nyilatkoz
tak már, hogy a. magyar jóvátétcli kérdésnek 
;.z ő szempontjukból nincs nagy jelentősége. 
í'.zz.el szemben úgy Olaszország, mint a kis- 
étlilán! a magyar jóvátétcli probléma meg
oldáséi <‘l erősen érdekelve, van. A jóvátétel! 
összegről különböző hírek vannak forgalom
ban Az optimisták azt hiszik, hogy Mogyar- 
o: .ágnak a jóvátételt el fogják engedni. 
Alánok viszont arra számítanak, hogy Magyar
országra méltányos jóvátétcli összeget fognak 
kivetni.

Túinűcskcz&z Magyarország pénzügyi 
keíwsetíiröü

Paris, május 6.
\ ‘-/ i.iiibati n;. oon egesz sereg tárgya-

, találkozás foglalta le Bethleu Ist
ván gróf miniszterelnök idejét, k rancia spa- 
)ivol és amerikai hírlapírók valósággal ■megro
hanták a (,'laridge-szállót. Bethlen miniszterei- 
nők azonban elhagyta a szállót, es Korányi 
báró 1 öveiről fölkereste Quinones de León spa
nyol követel, akivel nagyon barátságos meg- 
heszclést folytatott. Majd Paleologue-ot kereste 
föl ;i ininiszierehiök. akinél szintén nagyon sze
res fogadtatásra I alóli. Kállay pénzügyminisz
ternek ideje 'jutott arra is. hogy Korányi, báró
val bemutatkozó látogatást tegyen több fran
cia bankvezérnél, Egy órakor déjenner volt; 
Schncider palotájában, Jelen voltak a pénzügyi 
körök é. a gazdasági élet kiválóságai, a többi 
között Sergeam, a Banque ünion Parisienne 
igazgatója, Heine, a Banqne de Francé vezér
igazgatója, Sicc ki évi eh. a Bampie de Provinre 
igazgatója, léarinbernier és Bousguet. a buda- 
pesti szabad kikötő adminisztrátorai, ( lovcl, 
Benezlt és gróf Salnlauvcur, Schncider veje, a 
Schneider-cég képviseletében, báró Óimsburg, 
az ismert svájci hankar stb.

\ fíéícnner jelentőségét fokozta Paleolwgue- 
ak. valamint Peretti küliigynuniszferinini 

igazgatójuk ók Donhct követnek jclcnkuc. 
Délután fontos íauacskcz.ás folyt le L<mtey- 
rie pénzügyminiszter, gróf Bethlen ininisz- 
I ereinek, ífállav pénzügy mmiszter es baro 
Korányi köve.' közt Magyarország pénzügyi 

helyzet - ről.
íja? . ' rie bizonyos 1‘ölvilagosiíásokat kert, 

amelyek arról tettek tanúságot,, mekkora, ér
deklődéssel van kérdés iránt. Egyutial azt az 
ólmjtásit fejeztr ki. hogy beha'ó'iu akarja ta
nulmányozni Kállay pénzügyminiszternek a 
magyar pénzügyekről előtérjcsztell memoran
dumát. ...

Délután nagyon jeli nlöseges megbeszélés 
fohil le Mortlmer Schiffcl. a. Kulin, Loeb és 
Társ.f i-eii-yorki bankvég tulajdonosával es más 
bankárokkal.

Délután a órakor báró Korányi teát- adott a 
párisi magyar diákok taim.r;,'”,-'k tiszteletére.

Bethlen iíyképen már érintkezésbe lepett n 
logirányadóíib politikai, gazdasági, pcnziiífVL 
tudományos és hírlapiról körökkel. Mindenuü 
részletesén. föltárta Magyarország helyzetéi es 
sehol sím laláll ellenséges indulóira. bejlegeie- 
sí i» hiindoHlolé lojális, bár nébn tartózkodó or- 
dél- lödével fogadták.

á^nyulűttal bnvátságoscibb v'oít 
a wasáimapű magánforgalom

Budapesten»
(A Heggel tudósítójától.) A bécsi tőzsde szi- 

hírüs.-'jga hatással volt a vasárnap! magáníor- 
Kalomra is, amely igen szűk keretek között, (le 
barátságos hangulatban folyt le. Főleg arbi- 
tnizspapirokat kerestek, helyi értékekben igen 
kevés üzlet jöf< létre. Állítólag a következőket 
köliiíték: Salgó: 11S.OOIJ, Stuminer: .105.800, Ál- 
lamvasut: IflK.OOO, Osztrák Hitel: 16.500, Magyar 
Hitel; 42.000, Georgia: 138.008, Izzó: 92-0<Hi, Juta:

!Steí-d Ooodnál
Paris, május 6.

Szombat este Sir IVilliam Oood a magyar miniszterek 
tisztclnfcro angol-nmcrikni dinert adott, amelyen gróf 
Bethlen miniszterelnök, Kállay pénzügyminiszter, báró 
Korányi követ, gróf Khuen-Héderváry és Ilevessy követ- 
ségi tanácsosok, valamint Creme páriái angol nagykövet. 
Ilradbury, a jóvátétcli bizottság angol dolegátusa, Boyden, 
a jóvátétcli bizottság amerikai delegátusa, Colonr.l Logan, 
amerikai képviselő, Ross, a jóvátétcli bizottság pénzügyi 
delegátusa, Basil Miles, a nemzetközi kereskedelmi ka
mara titkára, Rousseau, a newyorki Guaranty Trust 
franciaországi képviselője és boch, a „Daily Tolegraph" 
párisi lovdozőjc vettek részt. Báró Korányi, akinok gróf 
Bothlen kérésére lxmdonha kellett volna kísérni a ma
gyar minisztereket, Páriában marod, hogy esetleg a szük
séges fölvilágositásokkal szolgáljon a jóvá te teli bizottság 
magyar albizottságának, báró Korányi csak szerdán kö
veti gróf Bethlent Londonba.

Konsie szenátor Hnnspii Bethlent
Páris, május 6.

Az a diner, amelyet de Monzie szenátor 
gróf Bethlen tiszteletére adott és amelyen 
Louchewr, .louvenel. valamint a kamará
nál'. és a szenátusnak számos tagja volt jelen, 
fényesen sikerült- Monzie lelkesen ünnepelte 
pohárköszön tőjében gróf Bethlent és sikert ki
ránt utjának. A rokonszenv meleg szavaival 
jellemezte gróf Bethlen személyét és azt az ér
tékes munkát, amelyet kormánya végzett. 
Kgyuttal biztosította Magyarországot Francia
ország szimpátiájáról. Barthou. a jóvátétcli bi
zottság elnöke, akit elfoglaltsága megakadá
lyozott a pontos megjelenésben, csak később 
érkezett. A jelen volt politikai személyiségek 
között maga i.szinvonahi élénk társalgás fejlő
dött ki, aihelynek során Barthou ^szellemes és 
nagy irodalmi műveltségre" valló megjegyzé
seivel keltett föl tűnést. (A „Magyar Távirati 
Iroda** hízelgő kritikája Barthou megjegyzé
seiről bizonyara boldoggá teszi a francia ál
lamférfiakat. A „Magyar Távirati lrodá“-nak 
a figyelmébe ajánljuk különben, amit Bethlen 
mondott, elutazása előtt.: Ne csináljunk semmi 
olyat, amivel az nt sikerének árthatnánk. A 
szerk.)

CseSibnrál francia lap Bethlen nyilat* 
kosarairól

Páris. május 5.
A -Journal de.s Débaits a kővetkezőket írja 

Bethlen István gróf miniszterelnöknek a jóvá
tételi bizottság előtt tett nyilatkozatairól: 
Bethlen gróf Ausztria példájára hivatkozik, 
amelynek kedvezményeket, nyújtottak pénzügyi 
talpraállitása érdekében. Ausztria azonban de
mokratikus köztársaság, amely végképen el- 
lávolitotta a Habsburgokat, szinte semmire re
dukálta hadseregét, és elfogadta a nemzetközi 
ellenőrzést. Magyarország a feudálisok dikta
túrája alatt hever, akik a Szent István koro
nája birodalmának helyreállitására töreked
nek. Nem igaz, hogy Bethlen gróf a parasz
tokra támaszkodik. Bethlent a nagybirtokosok 
fenyegetik, akik mindenáron uralmuk főtartó
sára törekednek. Ha a magyar nép igazán sza
bod lesz, meg fon tolják majd, a szövetségesek, 
vájjon niegbizhatnak-e benne.

BeShl^n Londonba uSasott
Paris, május 6.

Bethlen miniszterelnök ma. a követség tag
jaival részivelt a Korányi báró által adott reg
gelin, délután 3 órakor pedig az északi pálya
udvarról Londonba utazott.

Átadták a francia választ 
a német jegyzékre

Paris, május 6.
Ma este 7 órakor adták át a francia választ 

a német jegyzékre a párisi német nagykövet
ségen. A választ Hős eh német ügyvivőhöz 
intézték.

29.500, Rima: 27.500, Viktória bútor: 3608, 
llofhcrr: 49.000. A kosztpénzt 5%-kal bőven kí
nálták.

Bécsien i
(A Reggel tudósitó jónak lelcfonjclcntése.) 

Az irányzat változatlanul bizakodó. Magyar 
arbitrázspapi rókát keresték. A heti pénzben a 
kínálat csökkent és ezért valamelyest drágább. 
Tényleges üzletet petróleumpapirokban kötöt
tek, amelyek igen szilárdan fekszenek és kis- 
bankpapírokban.

Martha Farra na vaskirálynő" fölüítette 
a pesti közönséget

Óriási tömeg vária az Opera előtt a mesterséges auló- 
elgázolást. — R rendőrség megindította az eljárást 
M lldaacl tudóiitójdtól.} A Breitbart-lúz, amely kőt 

héten keresztül dühöngött Budapesten <'s amelyet a rend
őrség erélyes, talán tulorélycs közbelépése fojt'Jl cl, 
más formában, do ismét él. Nap-nap utu-n hatalmas pla
kátok zengik a himnuszt a női Breitbartnak, Aíarthu 
Farra-nak, aki szerényen magát csak vaskirálynfinok ne
vezte ki. Az istentől megáldott sámsoni erejű, de rövid
hajú művésznő egyik éjjeli mulatóhelyen- eszi a vasat, 
rázza inog könnyön vállát, miután autók robognak körül 
törékeny, nőies testén. Ne gondoljuk azonban, hogy 
Breitbartnak csak női pótléka, illetőleg ellenfele akadt. 
Van már uj hős, uj Breitbart a gáton, akinek megvan 
még az a nagy előnye is, hogy nem lengyol zsidó, hanem 
bolgár, tehát görögkeleti. A neve: Tschtébanoff, die’-é égé 
az, hogy nemcsak ellenfele, de, állítólag legyőzője is 
Breitbartnak. Az ő mellén is autók száguldanak kérész, 
tűi csekély 8 személlyol megterhelve, eszi a vasal, a ro
zét, az acélt és minden egyebet, amit más földi halandó 
nem tud elrúgni. Tseholianoff csak jönni fog, de Martba 
Farra már pár nap óta személyes jelenlétével tiszteli 
meg a nyári.leji forrósúgban fürdő, szürke, poros Buda
pestet Vasárnap reggel aztán az a fantasztikus hír tér-, 
jedt el Budapesten, hogy Martha Farra délben 12 óra-, 
kor, a nagyközönség jelenlétében, az Opera előtt lefele- 
szik az aszfaltra tis testén autó fop keresztfílrobor/iti. A 
közönség, a jó budapesti közönség, amely már régóta 
vágyik egy kis botrány, egy kis vér után, akinek nem 
elég az Anita Berberek botránya, a Breitbartok breit- 
barti küzdelme a rendőrséggel ésatöbbi, ésatöbbi, nagy 
rajokban lepte el vasárnap dálelött már 11 óra körül az 
Opera környékéi. Á.z Opera előtt posztóié rendőrőrszem 
ijedten telefonált a kerületi rendőrkapitányságra, hogy 
nagy csoportosulás van az Opera körül. M kupiténysár/ 
azonnal nagy készültségei küldöli a helyszínre. A pa
rancsnokié rondőrfölügyelő kissé meglepve látta, hogy 
ezek a tüntetők nem azok a tüntetők, akikkel éppen lég-, 
utóbb oly gyakran volt dolga a bndapestl rendőrségnek.

Az Andrássy-ut két oldalán ugyanis fiatal leányok, 
rövidnadrágom fiuk, kicsinyek és felnőttek hada to

longott.
Azonnal betelefonált a főkapitányság illetékes ügy

osztályára, amely az ilyen utcai csoportosulással járó 
Jelenetekhez szükséges engedélyek ügyében dönt, hogy 
van-e tudomása az ügyről. A főkapitányságról azt vála
szolták, hogy a Martha Farra mesterséges autóéi gázo
lására nem kérlek, tehát nem is adlak engedélyt. ügy
ben utasították a rendőrtisztet, hogy

oszlassa fői a tömegei.
A rendőrfötügyolő igyekezett a főkapitányság párán, 

csának eleget tenni kevésszámú emberével és mert nem 
akart erélyesebb rendszabályokhoz folyamodni, képtelen 
volt a tömeget föloszlatni. Pél 12 óra után ugyanis pe.rc- 
röl-percre mind nagyobb mii borra jók lepték el az Opera 
környékét. Állandóan érkeztek ifjabb emberek, akiket a 
rendőrök az úttestről a gyqlogjáróra szorítottak vissza. 
Háromnegyed 12 órakor az Opera környéke már oly 
ünnepélyes volt, mint a régi jó békeidőben theatre 
pareo volt az Operában és a megboldogult, uralkodót vár
ták. Még az Operahár erkélye is megteli érdeklődőkkel, 
föntállott a forró napban maga az Opera igazgatója, 
Máder Raul, számos operaházi mflvéeiwel és művésznő, 
vei egyetemben. Az Operával szemben levő Drechslcri. 
kávéház árkádjai is zsúfolásig telvo voltak, posti szi, 
nósznők, színészek, szinésznőakamokok és egyéb félviklgi 
hölgyek ültek, várva a szenzációi.

A Dalszlnhóz-uteáh&a kocsik hosszú sora állt, amelyek 
mind boldog én gazdag tulajdonosaikat szállították a 

szenzáció színhelyére.
A közönség csöndben várt, élvezte az Andrássy-ut gő

zölgő aszfaltjának hódító kátrányillatát. A rendörföl- 
iigyclő is belenyugodott már abba, hogy nein oszlatja 
föl a tömeget ós minden igyekezete csak arra szo
rítkozott, hogy a rendet fönlartsa. Tizenkét óra előtt vár 
perccel jelentek mog végre a művésznő attrakcióját hir
dető plakátokat cipelő cinberok. A rendőrök most már 
gyanakodtak és sorba igazoltatták a plakát hordozókat, 
hogy van-c engedélyük erre. Alig hogy a rendőrök hozzá
láttak az igazoltatáshoz, morajlani kezdett a tömeg, a 
Nagymező-utca sarkúnál föltűnt ugyanis egy gyorsan 
közeledő gépkocsi, amelyen a kormányköröknél egy hölgy 
ült, mellette egy kis gyerek, a kocsiban bent pedig, 
amint, ez már ilyenkor szokásos, 5—fi személy. Mindenki 
azt hitte, hogy most érkezik a vaskirálynő. A hölgy 
kalap nélkül ült u soffőr helyén, haja rövidre vágva és 
aki látta, az könnyen elhitte, hogy ö a vaskirálynő. A 
rendőrök gyorsan megállították a kocsit, igazoltatták 
annak vezetőit és ekkor kitűnt, hogy a lip. 20—122-te.s 
rendszámú Rába tipusu autó soffőrje nem a vaskirálynő, 
hanem egy amatör sportlady, aki vasárnaponként hódol 
az automobil izmus nemes gyönyöreine.k. A hölgy nuir 
lovarohogott, 12 óra közeledett, amikor megjelentek n fő
város nagy öntözőautói és az Opera előtti földterületet 
niegöntö7,ték. Lehet, hogy vóletlenség volt az egész., do 
lehet, hogy a rendőrség akurta igy, hogy ezáltal is meg
akadályozza az angyali művésznőt attól, hogy nz, út
testre foküdvc, száguldó autók ezer veszélyének tegye ki 
magát. Közben nuir 12 óra lett,

a tömeg egyre növekedett, lefelé a Nagymező-utcáig, 
fölfelé a Potőfl-ntcáJg vagy ahogy azt most, a főváros 

bölcsei elnevezték, Kazár-utcáig.
A művésznő azonban nem jelent meg és nem jött n 

még 1 órakor setn. A közönség előtt tehát nyilvánvaló 
lett, hogy az egész csak jól kieszelt reklám volt, neiu is 
akarták megkísérelni azt, hogy a vaskirálynő autó alá
feküdjön, hanem csak a pesti közönséget akarták lelek 
telni. Amint értesülünk, a rendőrség megindítja az oi 
járást azok ellen, akiknek közleményei a csopnrtosulú:-t 
okozták. Korda Tibor.

r
-vevőK figyelmébe ajánlom a készen levő 
ud ebédlő- és hálószobáim megtekintésül. 
Lemer asztalos,Rombach-u. 2 (Dob-u.sarokj
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ÍREK
fiz mi Smttupa

Az emberek találós kérdéseket adnak föl 
egymásnak mostanában arról, hogy milyen 
lesz a kultúra a nagy jégverés után, amely föl
dünket oly irgalmatlanul fölszaggatta. Az 
intellektuelck azzal a kíváncsisággal kérdik 
ezt egymástól, amellyel a falusi kocsmdrosok 
ostromolják május hónapban a mezőgazdákat: 
A’o, István gazda, milyen lesz az idei termés? 
A mezőgazda kertel s mert attól tart, hogy az 
események rácáfolnak a jóslatára, kihúzza 
zsebéből a földművelésügyi miniszter jelentését 
a. vetések állásáról éis a terméskilátásokról és 
odatartja a kocsmáros szeme elé.

A kultúra vetésének állásáról és termésének 
kilátásáról is készülnek már ilyen jelentések, 
amelyek borzasztóan komoly képpel, adják le 
a sölé'ncl sötétebb termés jóslatokat. Közben, 
pedig a kv.ltura terén csak annyi történik, hogy 
a nők visszatérnek a hossza szoknyához és 
Crooker helyett Courts Mahlert olvassák a 
villamoskocsikban, ami nagyon jó jel, mert azt 
mutatja, hogy a nők tovább is gondtalanul 
élik napjaikat, nem félnek, mert sehol sem 
látnak veszedelmeket. Ha erre azt felelné va
laki, hogy ezek nem a kultúra, hanem a divat 
kérdései, mi azzal replikáznánk, hogy a divat 
is egyik tartozéka, a kultúrának. Mert ha 
Asguith né őkegyelmességének kulturáltsága 
nem lenne elég érzékeny a kultúra minden 
finomsága iránt, dehogy is lett volna mersze 
ahhoz, hogy maflára öltve, divatba, hozza azt a, 
ruhát, amelyet, Tutankhamenné őfelsége viselt 
háromezer évvel ezelőtt.

Ezzel aztán benne is volnánk a kuliur- 
probléma kellős közepében. Az egy ívtam i kul
túra Tutankhamen idejében már dekadenciá
ban, volt. Ferrero állítja ezt, aki. a dekadencia 
bize.nyiiékául éppen azokat a. kolosszális mé
retű palotákat és piramisokat dilit ja elénk, 
amelyekét mi leginkább megcsodálunk. Az 
olasz tudós föltevése szerint a hanyatló szel
lemek nem tudnak koncentrálni, nem tudják 
macinkat tömören kifejezni. Széji elfolynak, 
amig a fejlődésben levő erők szinte aforiszti- 
kusan fejezik ki magukat. Ezzel az elmélettel 
Ferrero a világháborúban lepte meg az embe
riséget. Bizonyítani akarta, hogy a német kul
túra hanyatlóban van és bizonyítékul a lipcsei 
csata győzelmi emlékművét hozza elő. Ennek 
az emlékműnek a méretei csakugyan abnormi- 
sak és az egyiptomi pirámisokra emlékeztet
nek. Minthogy pedig az egyiptomi méretek áb- 
normitása az egyiptomiak dekadenciájának a 
jele, kell, hogy a lipcsei emlékmű méreteinek 
az abnormitása a német dekadenciának legyen 
a jele. Rendben van. De Tutankhamenné toa
lettjei. mégis szépek, akármilyen nagyok a pira
misok és a német irodalom és művészet alko
tásai közt mégis vannak remekművek, akár
milyen magosak és szélesek a német emlék
művek.

A kultúra megy tovább a maga utján, vem 
alkalmazkodik jóslatokhoz és elfogult megálla
pításokhoz. Ha le is vágták karjainkat, meg
hagyták a fejünket és a kziltura végre mégis 
inkább a fejnek, mint a kezeknek a. munkája. 
Alkotni mostoha viszonyok közt is lehet és ha 
összehasonlítjuk Bánk bánt Pékár Gyula ,J)an- 
ton“-jával, csalc arra a meggyőződésre jutha- 

befo- 
h el ii- 

SZt 
ül a 
a fő- 

’em, a lángelméknek,

tünk, hogy a múzsák egyáltalában nem 
lyásoltatják magukat az írók gazdasági 
setétől, amikor csókjaikat osztogatják, 
mén az sem befolyásolja őket, hogy ki 
kiituszminiszteri székben vagy ki vezeti 
váj'os tanügyi osztályát. ?/' 
sőt még a gondolat szerény napszámosainak 
se tud irányt szabni, hogy Hallév Istvánnak 
vagy Kiss Jenőnek hívják a magyar kultúra 
egyik adminisztrátorát. fis az se fontos, hogy 
melyik iskolának ki az igazgatóid. A kurzus 
megpróbálta, hogy egyik-másik iskola élére 
olyan igazgatót állított, aki nincs egészen tisz
tában a helyesírás szabályaival, fis a gyere
kek mégis tudnak helyesen írni. Nem kel! hát 
aggódni. _ Walicsz Jenő.

■«<$»»■ in —

— A kormányzó Nyíregyházán. Horthy Mik
lós kormányzó és felesége — amint Nyb gyhá- 
záról táviratozzék -- vasárnap reggel 9 órakor 
odaérkeztek. A. jelentkezései: és tisztelgését: 
nü'n a kormányzó és felesége az állomás földl- 
szitett csarnokába ment, ahol Bencs Kálmán 
polgármester üdvözölte a vendé?,eket. A kor
mányzó és felesége ezután kíséret'vei együtt 
kocsiba szállt. A Kossuth La jós-téren a kor
mányzó Kiszállt a koc iból c« a csapatok pa
rancsnokának jelentését fogadta. Ezután Mi- 
kecz István alispán üdvözölte a vármegye ne
vében a kormányzót, amire megkezdő lőtt a 
ztí szí óavatási ünnepély. Az ünnepi misét Zad- 
ravecz tábori püspök pontiakéita. 
tisztelet vé ’-ezTÓvei a kél ezreci zászlaját 
méltófdvru asszony sátora elé vitték, ahol __ „
kezdődött a szalagok rákötése. Ezután Zadra- 
vecz és Gebuly evangélikus püspök niegál- 
dolta u zászlót, amelyet a kormányzó a követ
kező beszéd kíséretében vett át és' adott át az 
ezr ed p a r anc s n ok oknak:

- A cnupatok zászlói jelképei azon őseinktől ránk

jori püspök pontiflkAlta. Az ísten- 
é/eztével r két ezred zászlaját a« fő-
— _ / • ilfék, ahol meg-

maradt erőnyeknek. amelyeket mi, magyarok, ezer esz
tendő harcaiból örököltünk dicső őseinktől. A fehér se
lyem jelképezi a mocsokíalan katonai becsületet, a 
Márin-kcp a keresztény szellemet, a hazai elmer az ön- 
föláldozáfsra kész liuzaszcroletct, a sírig való hűséget 
és a halálmcgvotő vitézséget a haza védelmében. Ami
kor most étadom a magyar királyi 12. honvéd gyalog
ezrednek és a magyar királyi 8. honvéd huszárezred
nek ez újonnan fölszentelt szimbólumokat, lelkem mé
lyéből fakad az a kívánság, Icoycnclt esek a zászlók 
egykor tanúi annak, hogy ólnak még a magyarban 
mindazok a katonai erények, amelyeket e. zászlók jel
képeznek és amelyek egyedül biztosíthatják azt, hogy 
boldog ás nagy lesz ismét a ma ezer sebből várzfí, meg
csonkított, porba tiproll haza

Délután %2-kor diszebéd volt a Korona
szállóban. Este 7 órakor a kormányzó és fele
sége visszautaztak Budapestre.

— Zászlószentolésok a fővárosban. Vasárnap délelőtt 
több zászlószentdő-iinnepélyt tartottak, amelyek közűi 
több a főváros utcáin, legforgalmasabb terein és temp
lomai előtt folyt le és valóban szinpompás képet nyújtott. 
A záezlószentelések nagy érdeklődő közönséget vonzottak 
az. utcákra, amely kíváncsian szemlélte u különböző egyo- 
Bületok, zenekarok, egyenruhás bányászok változatos föl
vonulását. Az ünnepélyeken úgy n pápai nuncius, mint 
a püspöki kar Budapesten időző tagjai resztvettek és meg
áldották az uj zászlókat.

— Fehér nap a főváros tanügyi osztályán. 
[Levét a szerkesztőhöz.) A kisleányom azzal 
jött haza az iskolából, bőgj- az igazgató meg
kérte valamennyiüket, vigyenek neki hétfőn 
estig, de legkésőbb kedd reggelig, virágot, mert 
kedden családi ünnep lesz Ziluhy-Kiss Jcnőék- 
nél és úgy illik, hogy az iskolásgyerekek leró
ják hálájuk és szeretőtök adóját, az iránt., aki 
ujjúteremtette a főváros iskola ügyeit. De fehér 
legyen a virág, mert csak fehér orgona, jáz
min, gyöngyvirág vagy fehér viola illik a tan
ügyi tanácsnok egyéniségéhez. A dolog hihetet
lennek látszott, mert- nem tudtam elképzelni, 
hogy Zilahy-Kiss Jenő életében lőhet egy olyan 
nap, amikor ő nem alperes és nem felperes, 
nem panaszos és nem főmagájivádló. És akinek 
minden nap a bíróságnál van dolga, hogyan 
érhetne rá családi ünnepségek rendezésére? 
Elmentem hát. ;/ városházára és erdei iődtern 
a dolgok után. Azt mondták, hogy kedden 
csakugyan fehér napja van a tanügyi osztály
nak, fehér zászló leng az osztály ormán, mert 
ezen a napon Zilahy-Kiss Jenő nem alperes és 
nem fölperes, nem panaszos és nem főmagán- 
vádló és épnen ezért ezt a napot használja föl 
egy kis családi ünnepségre: elmegy a temp
lomba leánya esküvőjére. Itt azzal » tisztelet
tel tesszük le a tollat, amelyre minden ember 
jogot formálhat, ha családi ügyeiről van szó. 
A családi ügy — magánügy és mi éppen ezért 
nem is értjük, hogy az ishola-igtrzgatők hogyan 
csinálhattak belőle tanügyet.

— Az utolsó illúzió. Egy ember megy az utcán. Olyan 
szomorú, mintha a Nemzeti Színház örököB tagjául ne
vezték volna ki. Megkérdem: mi baja, miórt oly szomorú. 
Fájdalmas sóhaj tör ki a melléből s mialatt szemeit 
törülgeti, síró hangon nyöszörgi: ön móg kérőit Ilát 
nem olvasta, hogy a pincérek cl akarják törülni a bor
ravaló rendszeri? Uram, hát már vr se lehessen az cm- 
béri Nézze a ruhámat: csupa rongy. Nézze a cipőmet: 
csupa folt. Minden lehámlott rólam, ami nri mivoltomra 
emlékeztetne s most még attól is meg akarnak fosztani, 
hogy busz koronáért megvásároljam magúmnak azt az 
illúziót, hogy ur vagyok. Megnyugtatom fit: Nem kell 
komolyan venni a dolgot, hiszen emlékezhetik, hogy pár 
évvel ezelőtt a borbélyok kiplakntirozták a műhelyekben, 
hogy nincs borravaló, a segédek az. óitaluk végzett 
munka Jövedelmének huszonöt százalékát kapják, de 
azért ha valaki nem csúsztatott titokban pár koronát u 
markukba nagyot köptek utána, mihelyt tnl volt az. 
ajtó küszöbén. Higyjo cl, mondom a lesújtott embernek, 
a borravalót beszüntetni néni oly könnyű, mint azt a 
legtöbben képzelik. 
a vendégek 1 
borravaló nem 
én mondom magának, hogy Pesten 21 
menno nz, a vendéglő, ahol a pincérek 
borravalót, ön hclye.cn 
mogvúsóroljti ma .•■•inéit n- 
len mindönki urunk akar 
súgó és az ellen hiábavaló 
A szomorú ember szemei 
begto. hogy n aza’-aim 
bízik benne, hocy nem 
mondotta drámai pátosszal 
mentsvárunk, l't 
nem hallottam jól.
. . . . éri tisztviselő, Es ekkor már érte ttem 
miért ragu .zl.ndik ennyire a borra valón-ud.-/.

— Újabb ’áitvkfcIocxíÉzok a Felvidéken. A
pozsonyi állami bírtokhivutal kiutaló biztos
sága közli, hogy a birtoklói ialás a következő 
nagybirtokokon kezdődik meg: gróf H'enck- 
heim István ti tv.ylévúrdi, Pálffy Miklós bercotf 
I-isiévíirdi, I). : h Sándcr "e'o h .»;. h:'.zi, Ester
házy Károly j.Tt-f nbrabámí, Windisch-(lractz 
Alfréd ‘lercet; tótaJinádi, Kuí/uer Mór .szcnlci, 
Chijtek llezso iirói n!i.;ól.oj’oinj>ai. Pálfíy Miklós 
hcrcc-r ma,'.ryiirfa!vi cg Zichy Jó.- t f gróf vend- 
rőűi birtokán.

UT4

Mert. h't a plncórck he is xzilntétnók, 
holnap viss-atiliitfimUc. Értse meg, uram, n 
..i a píne reknek, de a vendégeknek kell és 

óra alatt tönkre- 
nem fogadnak el 

mondotta, hogy 20 koronáért 
í ez illúziót, hogy ur. fis Pcs- 
l.'fstan’. Ez. u borravaló erőn- 

a pincér! önérzet lázongása, 
föh tgyogfak Hálálkodva re- 

megnyugíntták h mo«t már ő is 
szituik meg a borravaló Kérem, 

, a borravaló a mi utolsó 
hanuitu okozott ók i Iköszönl. A nevét 
do az utolsó uzótagokat >u,jgértct:.',ni: 

azt is, hogy 
rhc-.

Szövet
Csipke

M o a ó r u h a.
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— Jeriíza Mária első föllépése és ünneplése 
Becsben. Becsből jelenti A Reggel tudósítója: 
Jeritza Mária amerikai útjáról visszab'rve, elő
ször lépett föl a. „Toská“-ban. A jövedelem egy. 
részét jótékony célokra fordították és ez. az 
összeg a legnagyobb az összes bruttó bevételek 
között, amelyek eddig az operánál előfordul
tak. Már délelőtt kezdett a közönség gyüle
kezni és amikor a pénztárakat kinyitották’, hi
hetetlen ostrom indult meg a jegyekért. Cava- 
radossit Hofernek kellett volna játszani, de n 
főrendező még a nyitány- előtt bejelentette, 
hogy lemondott és Oestvig fogja lu iveHesileni. 
Viharos taps fogadta e változás ncjelcniését. 
jímikor Jeritza a színpadra lépett, a közönség 
soha nem tapasztalt rajongással üdvözölte, es 
ez az ováció mindem jelenet után megismétlő
dött, a fölvonás végén szinte tombolássá foko
zódott. K második fölvoDás* Jeritza egészen 
uj fölfogással játszotta, úgy hogy a közönség 
eleinte mogbiivölve, hangtalanul hallgatta, 
hogy végül is az ováció még viharosabb legyen. 
A fölvonás után valóságos virágáradat zudult 
a színpadra, a hölgyek a páholyokból kendőiket 
lengetve éljenezték .Teritzát, Ez az. ováció az 
egész fölvonásközt kitöltötte. Még amikor az 
előadás véget éri, akkor sem akarták a Jeritza.- 
imádók a színházat elhagyni, do akik a szín
padi vasajtónál várták a művésznők csalódtak, 
mert egy mellékajtón távozott.

— Orvosi kozmetikai /* fogorvosi Intézet, Rákóczi ut 11, 
Tf. 2. Tel.: .1. 1.2!)—85. Vezető ffiorvoB: /)r. l’ropycr <> l ,n. 
Széps éghibák cltúvolifsisa. Bőrgyégyrszafi k.izmetil a. 
FénykezelÓBok. SpeciflkuH eljárásaik. Fogsor; zaii.il> ozás, 
Tcjíih-Kzelhü inüfoRuk. Hidak, koronák, tömések. Minden
nemű fogorvosi munkák.

Száz szónak is ogy a vége 
fertőzések e'iensége:
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__ A Pénzintézetek kongresszusa a Deviza- 
trözuont megszüntetését követeli. Vasárnap 
délelőtt tartotta meg a Pénzintézetek Országos 
Van csillése az évente szokásos országos pénz
intézeti kongresszust, A Kereskedelmi és Ipar
kamara díszterme ez alkalommal zsúfolásig 
meg-telt a vidéki pénzintézetek vezetőivel. Sokat 
veszített azonban az ülés érdekességéből, iiogy 
Lukács László és Éber Antal nem jelentek meg 
és így az gazdaságpolitikai nyilatkozataik 
elmaradtak. A kongresszuson dr. Nyári Pál 
igazgató olvasta föl az évi jelentést majd 
Hantos Elemér beszélt az állandó értékű be
tétekről és általában a hitelviszonyokról. Utána 
Nyulassy János a mezőgazdasági hitel újjá
szervezéséről tartott előadást. Ezután követke
zett a gyűlés legérdekesebb pontja, a fcongresz- 

állásfoglalása a Devizaközpont ellen. Görög 
Frigyes dr. nyújtja be a határozati javaslatot. 
\ szónok kifejti,, hogy a devizaforgalom jelen

legi szabályozása alkalmatlannak bizonyult a 
korona nemzetközi árfolyamának tartására és 
képtelenné vált, a legitim szükségletek kielégí
tésére. A Pénzintézetek Országos Kongresszusa 
ezért elkerülhetetlennek látja a devizaellátás 
újjászervezését. Véleménye szerint ez újjászer
vezés alapelveiben a következőképen volna fo
ganatosítandó: 1. A pénzintézetek egymás
közöl ti deviza- és valuta forgalma teljesen föl
szabadít omló. 2. \ külföldi fizetési eszköz meg
szerzéséhez általánosságban külön engedély 
szükséges, amelyet a Devizaközpont, illetve át
ruházott hatáskörben bizonyos mértékig kellő 
igazolás után a pénzintézetek adhatnak meg. 
3. Az elnyert engedély alapján a külföldi fize
tési eszköz bármely pénzintézetnél szabadon 
szerezhető be. 4. Külföldiek részére korona ki- 
aiánlás csak a Devizaközpont utján vagy annak 
külön engedélye alapján történhetik.

— -Intetnélják-e n Szloveusskóból kiutasított volt kom
munista képviselőt? A Uim-i batúrincidens miatt a cseh
szlovák kormány tudvalévőén Murányi Lajot volt kom
munista képviselőt te a nemkivánatos elemek listájára 
telte és kiutasította n köztársaság területéről. Burányi 
betűszedő volt egy kassai nyomdában és bolsevista pro
grammal választották be 1921-ben u prágai parlamentbe. 
Kgy évvo) ezelőtt elvesztette csehszlovák állampolgár
ságát s ezzel képviselői mandátumát is. Azóta tel lesen 
visszavonult a nagypolitikától és odaállt a szedőszek- 
rény mellé. A cseh-Hzlovdk kormány intétkrdéte most 
kiszóladU'itta Murányit a mayyar hatóságoknak. lírd Jkes 
probléma vetődik föl óbból az apropóéból: vájjon inter
nálni fogjál: o Zalaegc rszegen a prágai parlament volt 
kommunisla tagját! Ebbon n kérdésben Rakovteky Itxln 
belügyminiszterre vár a döntóa. 6 fogja megvizsgáltatni 
Burányi viselt, dolgait s arnennyibon a magyar állam, a 
nomzot méltósága és a társadalmi rend ellen fejtett ki 
tevékenységet, aligha kerüli el sorsát.

— A törökök zár alá veszik a görögök és a 
franciák letétjeit. Londoni távirat szerint a 
kemalista hatóságok a konstantinápolyi 
Banquc d’Athéné központjában és két fiókjá
ban lefoglalták az egész készpénzt és a magá
nosok letétjeit. Szmirnában benyomultak két 
francia bank helyiségébe és ott is zár alá vet
ték a bank könyveit és pénzszekrényeit.

>

— Egy magyar ügyészről. Egy délelőtt a törvényszéken 
voltunk és egész sor tárgyalás pörgött le előttünk. A 
magyar ügyészi kar régi tradíciói elevenedtek meg, va
lahányszor a pörök ügyészo, Mr.dviny István dr., szólásra 
emelkedett. Józan, müveit, kitűnő jogász Medvigy ügyész, 
aki, a politikától túlfűtött atmoszférában is megőrzi ol- 
fogu!atlansáj{At.. Nagyváradról jött Budapestre és ennek 
az eltépett, nemes kultúrájú magyar városnak szelle
mét, nevelését, ngy látszik, tisztán őrizte meg; a mai 
bornirt, pyi'd-'lelet sziszegő, balkáni kor nyomtalanul 
suhant el fölötte. A régi, boldogabb világban mennyi 
Medvigy István racropelt a közélet és közhivatal min
den posztján, tűiért van a*. hogy onnyire megritkult * 
számnkf Nagy magyar kulturhelyokot szakítottak le az 
ország testéről és itt, túlzsúfolva tépik, rúgják ée Írt- 
Iák egymást s megmaradtak, mint sülyodő hajó utasai—

Oz^etátalakitás miatt
a raktáron levő iWzes szövete, trlkóeclyem-, grenadtn- 
és luonórsbákat, blúzokat, pongyolákat, aljakat és horgolt 

Hely emseem pereket

mélyen leszállított árban árusítom.
Kitűnő mosórabák már...................
Kitűnő Hiövelruhák már................
Kitűnő mosó zeflrblnz már.............
Nehéz minőségű aclyeinzncinper ,. 
l'rlnia opál reveronblus...............,
Vritua opál publblua......... ..

4*00 K
TBOO K
3300 K 

13900 K
3900 K
7500 K

KoresfcedtftanQk rnndklvDI olcsó Araik

bluzotthon VII, Klrúly-*rtc« 23.

biztos gyögyhatás!

Hunyadi János
tarmíszstM kassrOvIzsl

egyedül csak „AB1 M-erém, peder, email* 
bororatóvla használatától lösz. — HAJ
SZA LA K végleges eltávolítása villannyal. 
Szeplő-, szt-inölna-, szépségápolás és arc
ina Hangé jutányos bérletben OAOO kot- 
auttikaJ iülését. IV. Muaoum-kőrat U • 4W

_____ aReccel________________________ 5 

Gróf Apponyi Albert nyilatkozata 
a miniszter elnök párisi tárgyalásairól, a jóvátételről, a kisentente 

szerepéről, a belpolitikáról
Gróf Jpponj/i Albert, akinek bölcs szavait mindig jól

eső érzéssel és megnyugvással hallgatja a magyar köz
vélemény, gróf Hat.hlen Ittvan miniszterelnök külföldi 
tárgyalásairól es az ezekből várható kid- és belpolitikai 
belyzotvúltozásról többek között így nyilatkozott:

, — Egész Magyarország feszült érdeklődéssel 
én azzal a különös nyugalommal, amelyet, mü
veit nemzet ilyen körülmények között tanúsít, 
kiseri vezető állaniférfiainak utazását a nyu
gati hatalmak fővárosaiba. Igazságtalan súg 
lenne ki nem emelni, hogy pillanatnyi kikap
csolása ellentétes belpolitikai kérdéseknek oly 
módon történt, ahogy történni kell, ha az ösz- 
szes társadalmi osztályok és pártok a nemzet 
nagy érdekeit az ő speciális kívánságaik és 
becsvágyaik fölé helyezik. Mugától értetődő 
dolog ez;

a többségi pártok vezetőinek távollétét ki- 
hasznúlni intrikák, nalotnforradalmak cél
jaira. báriniképen is elképzelhető puccs
kísérletekre, a lelkiismcretlenség csúcs

pontját jelentené
és azok, akik azt megtennék, az ország higgadt 
és nemzeti érzésű polgárai megfosztanák egy- 
szersmindenkorra attól a joguktól, hogy sorsuk 
irányításában résztvegyenek. Amennyire ter
mészetes egy politikailag annyira iskolázott 
nemzetnél, mint a magyar, a belpolitikai nyu
galom korrekt betartása, annyira meg lesz 
nehezítve ez a nyugalmunk kifelé, a szomszé
dos államok magatartása miatt. Lapjainkban 
tudósításokat olvasok a francia sajtó hangjá
ról, többek között a „Temps" egy cikkéről, 
amely szerint, a nagyhatalmak a magyar kérel
mek mérlegelésénél a kisántánt fölfogására is 
figyelemmel lesznek- Minthogy háborubeli szö
vetségesekről van szó, egészen természetes, 
lenne, ha a kisántánt államai Magyarország-

— Monarchisiatünfetés Berlinben. BerZin&őZ 
jelenti A Reggel tudósítója: Tegnap a Gross- 
Lich térfél dei laktanyában megjelent, Hinden- 
burg és Eltel Frigyes herceg. Mindketten a 
régi hadsereg díszruháját viselték és amidőn 
autójukból kiszálltak, élénk tüntetéssel fogad
ták őket „Éljenek a Hohenzollernck!" „Éljen 
a porosz szellem!" kiáltások hangzottak min
denfelől és nagy föltüuést keltett, hogy este, 
amikor a ’üntetések megismétlődtek, Hinden- 
burg és Eitel Frigyes herceg a tiszti kaszinó 
terrassfáról töhb, jelenleg i< szolgálatot telje
sítő magasrangu törzstiszt társaságában kö
szöntötték a monarchista ovációt rendező tö
meget.

— 1:0a magyarok javára- Megírták a bécsi 
lapok, hogy az előkelő Residenzklubban 
Stransky bankigazgató, aki a legelegánsabb 
bécsi bankvezér, kerek egymilliárdot vesztett 
el osztrák koronákban kártyán egy éjszakán. 
Ezzel kapcsolatban azt is megírták a bécsi új
ságok, hogy Stransky tartja a rikordot kártya
veszteség tekintetében. Ez nem igy van, mert, 
amint ezt A Reggel hónapokkal ezelőtt megírta, 
egy budapesti bankár, ugyancsak egy bécsi 
klubban pontosan másfélmilllárd osztrák koro
nát veszített egy ültöhclyében, tehát a rikordot 
ml tartjuk: egy — null a magyarok javára,

— Ismeretlen öngyilkos. Aa alsó Mar ifi t-rak partról egy 
fit) óv körüli, innnkáskülsejü ember vetette magát a 
vízbe. Az öngyilkost kim^ntetlók, azonban, amire a 
partra ártok vele, holott volt. Zsebeiben semmiféle i {Tá
joló iránt nem találtak. Beszállították a bonctanl lntó- 
aetbe, ahol azonban nem agnoszkálla senki. Különös is- 
mcrtetőjelo na, hogy jobbkozónok mutatóujja hiányzik. 
ÓngyilkoRságakor fűzős feketo cipőt, fekete kalapot ót 
barna ruhát viselt. Akinek hozzátartozója oltfiut, Jelentse 
bo a főkapitányságon. Gyöngyössy fogalmazónál. II. cm.

— A beregszászi áldozatok. Beregszászról 
írja A Reggel tudósítója: A „megtorlást" 
lihegő cseh-szlovák kormány az, úgynevezett 
Ruszka-Krajnában is sorra kipócézte azokat a 
magyar állampolgárokat, akiktől egy s más 
oknál fogva már régebben szabadulni akart 
Ezek között volt Szutor Jenő beregszászi re
formátus lelkész, Fuchs Lajos fakereskedő, 
Dittrich Sándor bank pénztáros, dr. Seeberg 
Béla ügyvéd és dr. Fehér (Weisz) Lajos ügy
véd. Seebergnek sikerült bebizonyítani, hogy 
román alattvaló ós ha már nem tekintik őt 
cseh állampolgárnak, akkor legalább respektál
ják a „szövetséges* Románia egyik polgárának 
szerzett jogait. Fehér az utolsó pillanatban 
kapta meg a legfelsőbb közigazgatási bíróság
tól cseh állampolgári okmányát Fuchs Lajos 
és Dittrich Sándor — amint nekünk Bereg
szászból jolentik — nyomban eltávoztak és Sá
toraljaújhely felé vették útjukat. Szutor Jenő 
nem akart önként menni, rendőrök vitték el 
Asztóly községbe, ahol átadták a magyar ha
tóságnak. Megindító volt a beregszászi ma
gyarság magatartása. Felekezeti különbség 
nélkül zarándokoltak el a magyarok a refor
mátus papiakba* s az eltávolított lelkész kezét, 
ruháját siró asszonyok csókolták. Szutor de
tektív kíséretében tette meg az utat a magyar 
határig. A csendesen tüntető magyarokat rend
őrség oszlatta szét a papiak körül ás a vasuXA 

gal szemben nem oly álláspontot foglalnának 
el, amely nemcsak hogy nem engedi létrejönni 
az országban a kívánt nyugalmat, havam 
egyenesen legfontosabb akadálya Keleteurópa 
konszolidációjának. Magyarország a béke
szerződések nehéz terhét viseli, viszont a lég 
kisebb inkorrektséget sem lehet szemére vetni 
a békeszerződések pontjainak teljesítésé ben, 
holott azok nagyon súlyosan érintik,

Mindennek előterében természetesen a jóvá
tétel kérdése ájl.

Szép szemeinkért nem fognak semmit sem 
tenni. A magyar probléma a világ gazUasági 
problémájának egy része, amely sürgősen Kö
veteli megoldását Fejtegetéseimet azzal kell 
befejeznem, hogy kormányunknak és a mér
tékadó politikai köröknek már most meg kell 
barátkozniok azzal a gondolattal, hogy a segít
séget amelyet a külföldön keresnek,

bizonyos belpolitikai változásokká’
is alá kell támasztani. Nem beszélek én most 
a teljes jogbiztonság, az egyéni szabadság, a 
demokratikus fejlődés kérdéseiről, amelyeket 
oly gyakran vitattam. E tekintetben csak azt 
akarom hangsúlyozni, hogy

minden visszaesése azoknak az állapotok
nak, amelyekből egyszer már nagyrészt 
szerencsésen kidolgoztuk magunkat, katasz
trofális következményeket vonnának ma

guk után.
Arra akarok rámutatni, hogy az idáig köve

tett pénzügyi és gazdasági politikánk javí
tásra szorul, amely a kivárd külföldi segítség
nek leglényegesebb eseménye lenne, de ’amÉ'J 
javítást minden körülmények között keresztül 
kell vinni.

állomáson. TTjabban Kohn Sámuel bankhiva 
talnok és Csóthi László, a borzavölgyi vasút 
tisztviselője, kaptak kiutasító végzést.

ELOW.EüaLMBT
IDÉNY MIATT

dús raktárunkat, a legújabban érke
zetteket is

KEDVEZMÉNYES

bocsátjuk t vevőink readelkezőséru.
Ezen kedvezményes árusítás keretében 
eladásra kerülnek tavasxl anp.rn' és 
francia wtíi és férffSBnöwe’tkiriíön- 

íe«yesséoe*5» úgymint:
Gatoardánol*: (travers és trteot 
szövésekben);
Coverkoiatolc 8 (kaingáim ás 
gabardin szövésekben):
Marocalneki (modem rahiefr- 
ben);

s (francia ruhakülönn 
Iegesség);
Eolinek: (ripnMndvéMkbeah 

Drnppéek e (a lagsaebb frasola 
kosztümanyag);
Velowr defalmif (kSpeny- 
kölónlegesflég);
Burtxary (nagy vdUaMBtékban.)

Azonkívül rengeteg mennyiségű csí
kos alj- és koMtümkelme gádorain, oo> 
verkoat, marocain és eolin-alapon a 
legkülönlegesebb minták és Minőkben
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• MtMUcabaacottek: nam Wvtowlak Woltt Károly
a« nfrymfiU Karcsatány Nemzeti. L5<* vaaáranp 

dfiskán tartott. a rágl képrlMlöhtebaa orwságos közgyü- 
amotysok dJMBZónoka Watff Kárain, az egyesület 

a^nva vott. *■ közgyűlést délatAn 8 árakor kellett volna 
mogtaodsta, de még */s5 órakor se lehetett megnyitni, 

« vtiKkrdl Budapestre érkezett vasat! alknlmasot- 
tak és taöattattriaeJők, akíknak gyűlését a Nemzeti Lovar
dában baiUMidk, ide özönlöttek a régi képviselőházba és 
izgatott visalkedésükkel veszélyeztették a gyűlés nyu
godt lefolyásig. Hároninegyedötkor helyreállott a nyuga
lom ée WolíT Károly belefoghatott beszédébe. Minden 
bajért a líberaXzmurt, a Mberdlit sajtét és az anyarfat 
ffoudolkoiiást taizi felelősei. Beszélt ezután a Bga aspi
rációiról és kijoLeníette, hegy míXIM fegyverrel nemben 
sem exgeiii elrabolni s óerüieíi intengritás gondolatát. 
Ezután a zsidókérdéssel foglalkozott és azt mondotta, 
hogy ebben a kérdésben nem iomer középutat, csuk har
cot és iíyözclmei. Be ekkor * hallgatóság inár oszladozni 
kezdett. Azok a vaantasok és más közeikahnazottak, akik 
azért lőttek Ida, mert azt hitték, hogy anyagi helyze
tük javításáról fognak tárgyalni, Welff Károly frázisai
nak hallatára osalódattan hagyták el a termet. De Wolff 
Károly oeöfc becséit, beszéli. Harcot, mindig csak haroot 
hirdetett és harcos kedvében odáig mont, hogy végül 
hadat üzent a kishitűségnek és más egyéb nem .látható 
ás nem létező elienségneA. A költségvetés olfogadása után 
Budavári kiiielentette, ha 6 lenne a miniszterelnök, 
ü ára alatt boldoggá tenné az arsvágot. A közgyűlésnek 
ez nagyon tetszőt és a résztvevők most már kerUemes 
hangulatban oszlottak snét.

— Izgalmas éjszakai jelenet óimén A Reggel 
irta meg azt a botrányt, amely az Erzsébct- 
körut 8. számú ház előtt játszódott le. A közle
ményben szereplő derék rendőr, aki Sauer Jó
zsef soffört veszedelmes helyzetéből kiszabadí
totta, a VII. kerületi kapitányság területén, a 
4. számú őrszobán (Dob-utca 92) teljesít szolgá
latot. Forgó jelentésében A Reggel közlemé
nyével részben egybehangzóan mondotta el az 
ügy tényállását, a valóságnak azonban meg 
nem felel, hogy a soffőr támadói egyenruhában 
voltak, kard sem lehetett náluk és így azokat 
el nem vehette. A botráteytókozók nem voltak 
a nemzeti hadsereg tagjai és ellenük az eljárást 
polgári bíróság utján indították meg.

— Ax utolsó fecske. Közeledői a nyár, az emberek tejé
ben. az * gondolat motoszkál, hogy ki hova és mikor 
utazik nyaralni. Úgy látszik, mega a pénzügyi kormány 
is észrevette, hogy elérkezett már a nyári utazások 
ideje. Ismeretes, hogy pár óv óta az utazó közönség ké
nyelme miatt azt az uj rendAzert honosították meg, hogy 
« külföldre vtazúlz nagyobb bőröndjeit az illető lakásán 
sáMoáiták meg « kiküldött szemlésatít. Régebben az 
ilyen házi szemle ára 58 korona volt és csak pár hónap
pal ezelőtt emelték 350 koronára. Most aztán hirtelen, 
minden átmenet nólkiil, — 550 koronáról 3760 koronára 
emcUM a hdaiszemle diját.

— Budapesti XIV. úrumintavúsár. A vásár igazgatósága 
az idén először vezetto be a vásárignzolvúcy rendszerét, 
amely az össze# külföldi vásárokon a legjobban bovúJt. 
A vásári igazolvány ezánoozott és nóvro szól én egyedül 
jogosít föl n vásárral kapcsolatos összes kedvezmények 
igénybevételére, miért is annak megváltása a vásár min
den , látogatójának érdeke. A vásúriga'zolvány áru ma
gyar látogatóknak 700 korona és úgy a vásári irodában 
tv, Szemese-utua 6), mint a Menetjog-yirodában ós annak 
összes kirer.doltsógcrnél beszerezhető. Az igazolvány a 
vasúti és hajózási kedvezmény igényltovételére és a mű
vészi kiállitusu vásári jelvény átvételére jogosít föl, 
egyszersmind belépőjegyül is szolgál.

— A Ycs poroellán p o n d e r homogén 
.szemcséi, amelynél tökéletesebb 
ezépitőszer nincsen a világon.

BrltltánsU ékszert, aranyat, ezüstöt, bamisfognt ne 
adjon el cenki, aioig meg nem hallgatja Fischer és Eisnor 
ékszerászek legmagasabb árait, Rákóczi-ut ‘57.
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Sipos Márton világbajnok 
nem kap Állást Kállay pénzügyminisztertől

Na egy gyakornok elhagyja az
(A Reggel tudósítójától.) Szeme kék, mint az 

Adria, sudár az alakja, haja lenszőke. A nőve 
egyszerű magyar név: Sípos Márton. Meg
csonkított Magyarországon alig van ember, 
kicsiny vagy fölnőtt, aki ne hallotta volna 
a magyar melluszó világbajnok nevet. A 
konunün után tűnt föl, a magyar gazdasági es 
politikai élet legválságosabb napjaiban. Neve 
akkor vált világhíressé, amikor Magyarország 
és általában a magyar osztályrésze vereség, 
megalázkodás volt. A keszthelyi gazdasz meg
javította előbb a magyar rikordot, majd alig 
pár hónapra a világrikorderek sorúba küz
dötte föl magát. Elérkezett abba a régióba, 
ahová eddig alig került magyar sportember: 
világbajnok lett. A magyar lapokban egekig 
magasztalták és a külföldi lapok z is hosszú 
cikkeket Írtak róla, közölték a fényképét a 
magyar melluszó csodának. Sípos Márton 
az egyszerű tuladunai magyar maradt, aki 
volt, gazdász korában. Fölkerült Pestre és itt 
egyik naprók a másikra döntő szerepet játszott 
a Magyar Uszószövetség életében. Pesten tele
pedett le és a Műegyetemi Atlétikai és Football 
Club színeiben, a.z úszásban o)y gyakran győz
tes piros-fekete színekben startolt és sorra meg
nyerte az összes magyar versenyeket. Az egész 
világon csak egy vetélytársa akadt, Bade- 
maeher Erich, a német melluszó világbajnok. 
Sípos Pesten a Műegyetemre járt, ott folytatta 
gazdasági tanulmányait, majd elnyerte az ok
leveles gazdász diplomát. Vissza akart utazni 
Tolnába, ahol földje, háza volt, de nem akarta 
elhagyni barátait, akik fölfedezték, elsősorban 
dr. Dondtti Leó és dr. Belezna\y László híres 
magyar uszóbajnokokat és nem akarta elvesz
teni a további tréning minden lehetőségét.

Gazdatiszti állást nem tudott kapni; a fő
város környékén vállalt állást, a Futáránál, 
hogy megkeresse a kenyerét. Az a fizetés azon
ban nem volt elegendő arra, hogy megéljen, 
eladta Szekszárd környékén levő kis birtokát 
és tovább hivatalnőkoskodott a Fnturánál. 
Közben pedig bel- és külföldön egyre javította 
a magyar és a világrikordot. A drága fővárosi 
élet azonban lassanként fölemésztette a Ieg- 
amatőrebb sportemberünk vagyonát; nem ma
radt más háttá, megint előtérbe került az a 
gondolat, hogy — gazdatisztnek megy. Sípos 
úgy gondolkodott, ha már cl kell hagynia 
Budapestet, visszamegy szülőföldjére, Tolna
megyébe és ott vállal állást. Így is történt. 
Körülbelül két hónapig TolnaTaegyébcn gaz
dálkodott, most azonban, amikor eljött a nyári 
uszóévad ideje, nem tudott távol lenni Pesttől, 
ideutazott. Minden összeköttetését megmoz
gatta, hogy sikerüljön Pest környékén állási 
nyernie. Á gödöllői magyar kir. kuronanrada- 
lom jött elsősorban számításba. Sípos beadta 
kérvényét a földmivelésiigyi minisztériumhoz, 
amelyben gazdatiszti állásra pályázik. Ugyan
akkor átadott egy kérvényt Gömbös Gyulának

bz áradása

Bassfepestg »borait 24.
Az összes tavaszi újdonságok már beérkeztek. 
Meglepő nag^ választék angol férfódévatszövetekben, 
ragián- és felöitőkelmékben, legújabb női divatkel
mékben, köpeny velúrokban, coverkotban, francia 
grenadlnokban és az összes nyári mosőujdonságokban

S

Hímzett batiszt minden színben
Svájci és francia grenadin újdon

ságok .....................................
Cérnagrenadinok, egyszínűén, vi

lágos alapon .........................
Férfi Homspoung ujdonság, 140 

cm. széles..............................
Tavasz, öltönykelmék...............
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Kérem bevásárlás előli kirakataim megtekintését! 
E HÉTEN NAGY MARADÉKVÁSÁR!

Kérem a címre figyelni! KároSy-körut 24

áSflfisáS, atakor trenírozhat testen
is, hogy továbbítsa azt a Kormányzó ur őfő- 
méltóságának. Egy darabig várt az elintézésre, 
néhány hót múlva azonban megjött a hir:

Kállay pénzügyminiszter azzal a megeko- 
lássai, hogy a gödöllői királyi uradalomban 
nincs állas üresedésben, illetőleg a tiszt
viselői létszám redukció miatt nem járul 

hozzá Sípos Márton kinevezéséhez.
A pénzügyminiszter, úgy látszik, nem tudja 

hogy a sport milyen fontos tényező ma már a 
nemzetek életében. A, pénzügyminiszter, ugy- 
látszik. már nem emlékszik arra, hogy a ma
gyar külügyminisztérium legutóbb külön kö
szönő leiratot intézett a Labdarugó Szövetség
hez elismerve benne azokat az óriási szolgálato
kat, amelyeket a. magyar csapat svájci győzel
mével elért. A pénzügyminiszter nr úgy látszik 
arról is megfeledkezett, hogy ez a Sípos Márton 
pár héttel, ezelőtt Osnabrückben újabb világre
kordot állított föl és ismételten megverte Rcíde- 
machert, a germán világbajnokot. Nem olvasta 
azokat a cikkeket, amelyeket az angol, francia, 
sőt a még irántunk nem nagyon barátságos 
cseh-román és jugoszláv sajtó irt a győzelem 
jelentőségéről. Külföldön, ha ilyen osodauszó 
akadna, bálványoznák, mint például Johni 
Weíssmüllert Amerikában. Nálunk Magyar
országon nem esnek „szertelenségbe? és igy 
Sípos Márton kénytelen lesz Békéscsaba kör
nyékén elvállalni azt a gazdatiszti állást, ame
lyet neki ott fölajánlottak. Kállay pénzügy
minisztert pedig, ha közben talán érdeklődne 
a sport, iránt, megfogja nyugtatni, hogy a bir
tokon van egy wenaertíztaíő, a kenderáztató- 
ban tiszta víz és igy a várisi olimpiászra majd 
ott fog trenírozni a világbajnok. Sípos Márton 
kérvényének elintézésére vonatkozóan A Reg
gel kérdést intézett a földmivolésügyi mi
nisztérium illetékes ügyosztályához, amely a 
korona-uradalmak ügyeit intézi, az ügyosztály 
vezetője dr. Géezy Jmrc miniszteri tanácsos a 
következőkben vázolta a helyzetet:

— Sípos Márton beadott egy kérvényt, amely
ben a gödöllői korona-uradalomban kér állást. 
Er.ideig azonban képtelenéit voltunk kérésének 
eleget tenni, mert

a gödöllői korona-uradalomban egyetlen 
állás sincs üresedésben, a pénzügyn’niszter 
ur őexcellenciája pedig ujabh állást nem 
kíván létesíteni és a tisztviselők létszám
csökkentése miatt nem is létesíthet. Sípos 
Márton kérvényét tehát csak akkor intéz
hetjük el kedvezően, ha az egyik gödöllői 
uradalomban alkalmazott gyakornok el

hagyja állását és igy egy hely akad.
Ez a nyilatkozat hidegségével és rideg té

nyei vei — egyenesen dermesztő... Ettől a nyi
latkozattól még a kenderáztató is befagy 
májusban.
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Pepita, duplaszéles nihnkelme ... K 2177
Kosztüm- és kabátkelme ............... K 5^77
Törülköző flotiranyagből............... 727
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Nagy választék eredeti angol Burberri-kelmék- 
hen, zefirokben és menyasszonyi kelengyékben
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kozglaxdasag
Miért nem szilárdul 

meg végre a tőzsde?
A 8anyhas£g technikai okai

Budapest, május 6.
(A Bcggel tudósítójától.) Múlt heti beszámo

lónkban megállapítottuk a tőzsde lanyhaságá- 
nak okait s megmondtuk, hogy nincs még kö
zel a javulás kezdetének időpontja. A lefolyt 
hét tőzsdéi mindenben igazolták mcgállapitá- 
sainkat s az első naptól az utolsóig a lanyha- 
ság jegyében maradt a tőzsde, sőt ezenfölül 
még nagyfokú üzlettelonséggcl is találkoztunk. 
Ha röviden rekapitulálliatjuk, hogy a lanyha- 
ságot nem annyira a gazdasági helyzet, hanem 
kizárólag technikai okok idéztek elő s ha aztán 
leszögezzük, hogy ezok a technikai okok egy- 
től-cgyig ma is fönnállanak, már megjelöltük 
vele a jövő hétre szóló prognózisunkat is, 
amely röviden ez:

ha a fönforgó és mesterségesen támasz 
tott tőzsdetechnikai okokat meg nem szün
tetik, a tőzsdei pangás a pénz rosszabbo
dása és az árupiac egyre emelkedő drága

sága ellenére tovább is tarthat még.
A tényleges helyzetet legjobban akkor fogja 

megérteni az olvasó, ha egy gyakorlati példán 
mutatjuk be. A hossz-kampány idején valaki, 
és nagyon sok ilyen valaki volt Budapesten, 
egy kötés Magyar Általános Kőszenet vett 
300.000 koronás árfolyamon s nem adta el, ami
kor a baisse beállott, hanem, mert jól volt fö- 
dözve, kosztpénzt kapott, reá, arra gondolván, 
hogy mivel az árfolyamhanyatlásnak somiul 
komoly oka nincsen, vár vele egy hétig vagy 
kettőig. Akkor a nagy pénzhiány és n korona 
hirtelen esése folytán a kosztpénz heti kamata 
• elszökött 15%-ra, majd a következő héten 
10%-ra, vagyis az egy kötés Kőszén már 3% 
millió koronába került. Akkor hirtelen megint 
megjavult a tőzsde s mivel ezt a javulást min
denki indokoltnak 1 ártotta az időközben be
állott pénzrosszabbodás folytán, a Kőszén
papír tulajdonosa még agy hétig várt az el
adással. Ekkor megjelent a bankárrendelet. 
Azok, akik érték papír kereskedők akartak ma
radni, kénytelenek voltak feleik engaLement
jeit föloldani, illetve n Kőszén tulajdonosát 
kiszállítani. Ez a legtöbb esetben sürgős eladás 
formájában történt s ezeknél a promt eladások
nál igen nagy veszteségek érték a feleket. A 
tőkével rendelkezők viszont fölakarva hasz
nálni a kínálkozó alkalmat, összeszedték az így 
elhullott értékeket. A publikum egyik része 
így elvérzett, a másik része pedig lekötötte tö
kéit.

♦

Röviden a helyzet ez: akinek volt pénze, az 
elvesztene. Akinek van pénze, az a. prompt 
vételek alkalmával szedte tele, magát papírok
kal és most nincs pénze. Ahol nincsenek tőkék 
s ahol másfelől a hitelt a kosztpénzekre vonat
kozó rendezetlen jogvédelem és a bankárron- 
delet bizony fallansága teljesen megrontotta, 
ott nincs kereslet. Ahol nincs kereslet, ott nem 
lehet áremelkedés. Vagy példánkra alkal
mazva a helyzetet: Az egy kötés Kőszénen 
annak egykor boldog tulajdonosa vagy elvesz
tett egy milliót, vagy ha még tartozik vele, a 
bankár veszthet rajta kettőt, mert ha jól volt 
is födözve, a kosztkamatok megették a tőkéi 
és tovább eszik most már a bankár tőkéjét is.

Ennek a : :ost folyó ravasz rendcsinálás
sá hivatkozva arra, hogy inuguk a konszolidált, 
tőzsde kívül álló ellenségei kapva az alkalmon 
b hivatkozva arra, hogy maguk a konzolidált, 
régi cégek nincsenek megelégedve a tőzsdével, 
olyan helyzetet teremtettek, amely a keres
kedelemügyi minisztert a bankárrendelet ki
adására indította olyan időben, amikor a ko
rona leromlott s a gazdasági katasztrófa 
amúgy is a legfenyegetőbb. Ha ez a helyzet 
csak a tőzsdét és csak a tőzsdebizományosokat 
sújtaná, mi egy szót sem szólnánk róla. De a 
közönséget is tönkre tették és teszik velő 8 
ezért a mai helyzetben égbekiáltó igazságtalan
ságnak és veszedelemnek tartjuk.

A bnnkárrendeletet tehát vagy vissza keli 
csinálni, vagy annak végrehajtását el kell 

halasztani.
A másik kérdés, a kosztpénzek kamatainak 

fizetést kötelezettsége. Mindenki, aki e kérdés
sel csak felületesen foglalkozott is, tudja, hogy 
e tekintetben teljes bizonytalanság. uralkodik. 
■ ‘ bankok, a nagyobbak is, a bankárok, i na
gyok is, kosztpénzeket adtak s bezsebelték a 
la%-ot hetenként és előre. A felek tudták, hogy 
kofzfpénzt vesznek igénybe, kérték, sőt köve
telték, hogy adjanak nekik ilyen hiteleket,. Ma 
aztan. amikor nz igénybe vett hitelek kamatait 
fizetni kell, lovat, adnak a rosszhiszemű adósok 
ala s biztatást, hogy ne fizessenek. S teszik ezt 
az » rköles nevében és propagálják ezt a furcsa 
erkölcsül azok, akik a kosztpénzeket a bizomá
nyosoknak odaadták s a kamatokat előre 
zsebrevágták.

Ez az a két kérdés, amelynek fulánkja mé
lyen benne van a tőzsde húsában. Amig ki nem 
veszik, komoly üzletre nincs kilátás. És ne 
játszunk a szavakkal.

Valljuk be csak nyíltan, amit itt mindenki 
tud, hogy a tőzsde nem a nagytőkések ki
zárólagos birodalma, hanem egy egész or
szág apraja-nagyja érdekelve van benne.

A közönséget nem lehet a mai rettenetes és 
válságos helyzetben lenyaktilózni azért, mert 
egypár íjőgös bankár nem tűri meg a konkur- 
renciát es nem lehet tisztességes kereskedőket 
sem a Dunának kergetni, mert erkölcsnek ne
vezik ki a velük szemben nyilvánvalóan vál
la tt tartozások kifizetésének megtagadását.

♦
Egyébként a, bécsi piac javulásának hírére a 

szombati és vasárnapi magánforgalomban emel
kedő tendencia volt konstatálható. Igaz, hogy 
ezek a magasabb árak nem. jelentették még a 
valóságos üzletet. Sokan azt hiszik, hogy a fön
tebb megjelölt bajok dacára az árfolyamok 
robbanásszerűen fognak emelkedni. Mi nem bí
zunk benne, de ha a tőzsde nagy tömege végre 
a maga erejére eszmélve, elébe állna annak a 
kisebbségnek, amely itt technikai nehézségek 
támasztásával garázdálkodik s a tényleges gaz
dasági motívumok alapján operálna, lényeges 
változást idézhetne elő a nagyközönség javára. 
Mert, a legfőbb törvény mégis csak az, hogy 
az értékpapír árfolyamát a valóságos helyzet
nek megfelelően becsülik-e meg vagy sem s 
nem az, hogy akármelyik érdekkatégória kit 
akar kiszorítani a tőzsdéről olyankor, amikor 
a tőzsde nyugalma milliónyi embernek az 
exiszt énei óját érinti.

X A Stummer alaptökeemeiése. A pénteki 
tőzsdenap szenzációja és egyben legnagyobb 
áremelkedése a Stummer-részvény tízezer koro
nás kiugrása volt. Annál föltünőbb az a közel 
10%-os emelés, mert hisz a legnagyobb lanyhá
éig közeoette érte el a részvény ezt az árfo
lyamnövekedést. A Béggel értesülése szerint a 
Stummer-részvények áremelkedésének főoka 
az, hogy a vállalat a köfél jövőben alaptőkét 
emel. Az alaptőkeemeh's a részvényesekre nézve 
nagyon előnyös lesz. Minden régi részvény után 
két uj részvényt fognak adni. Végleges meg
állapodás még nem történt arra vonatkozóan, 
hogy az uj részvényeket milyen összegért fog
ják a részvényeseknek adni, de ez nem lesz na
gyobb 5000 koronánál. A vállalat különben is 
kitünően van foglalkoztatva, aminek bizony
sága, hogy 40 cseh korona osztalékot fizet, ami 
több, mint 6000 magyar korona.

X Élénkség az arbltrázspiacon. A múlt hét tőzsdei lány- 
hasúgu mellett föltűnt, hogy az arbitrqzspapirok elég jól 
tartották magúkat. Főleg a Magyar Hitel. Osztrák. Hitel. 
Hima, Salgó iránt mutatkozott érdeklődés, aminek kézen
fekvő magyarázata, hogy a részvényeket a lanyha pesti 
piacon alacsony kurzusokon lehetett megvásárolni és 
ugyanakkor Béesben és Prágában Jóval magasabb áron 
elhelyezni. Az arbitrázst lényegesen megkönnyítette, hogy 
az értékpapirkivitel teljesen szabad és azok, akiknek pót- 
dánl Bécübon osztrák koronatartozásuk volt, de a Deviza
központtól wni osztrák koronát, sem wieni kiűzetést kapni 
nem tudtak, rtrötírrisspupíroA: kivitelével tettek eleget 
fizetési kötelezettségeiknek. így az itteni tőzsdei lanyha- 
ság alatt az arbitrázspapirok jórószben Atrnházódtak a 
külföldi piacokra és ezért ma a legtöbb arbitrázs
részvénynél, .annak ellenőre, hogy óriási darabszám van 
belőlük forgalomban, relatív darabhiány van, ami az 
irántuk megnyilvánuló folytonos kereslet mellett az egész 
részvény piac drfejlédésénél fölfelé mozgató erőt képvisel
het. Ha a tőzsdén a már régen esedékes hausse megkez
dődik majd, egészen bizonyos, hogy ennek kiinduló- 
pontja az arbitrdzsérté.kek piaca lest.

X Az Angol-Magyar Bank és bécsi intézete, 
a Britisch -ö sterreichische, az utolsó héten 
szilárdan tartották magukat úgy a pesti, mint 
a bécsi tőzsdén. Mécsben a szombati és, vasár
napi magánforgalomban élénk érdeklődés nyib 
vánnlt meg a két bankpapír iránt és omelkedő 
árfolyamon vásárolták. A Bcggel értesülése 
szerint azok a tárgyalások, amelyek egy elő
kelő pénzcsonorttal nagyobb pakett átvételére 
folytak, az Angol-Magyar és Britisoh-östor- 
rcichische Bank részvényeiből, szombaton 
Becsben teljes eredménnyel befejeződtek.

X Miért olcsóbbodik a kosztpénzf A százmilliárdos bank- 
jogyforgalom a pénzpiac óriási szükségletéhez képest 
aránytalanul csekély és ha a kosztpénzt nagyon gyönge 
kcrcfdot mellett 5%-ért kínál iák, holott a múlt héten a 
7%-ot ia elérte, úgy ennek a tőzsdo és a gnzdasagi élet 
hitelszükségletében rejlő különleges okai vannak. A múlt 
heti pénzdrágulÓH ae ultimét kővető kasszanapp^l esett 
egybe, amikor a fölöméit húz- ön üzlotbérek tetemes ősz- 
szegőket vontuk el a piactól. Egyes ipnrvállnlatok csak 
úgy tudtak pénzhez jutni, hogy n birtokukban levő 
részvényekre kosztpénzkőlasönt vettek föl. Szombaton 
azonban a .legyintései nagyobb összegeket utalt ki kife
jezetten ipari célokra és Így az iparvállalatoknak most 
nem kell koaztpénzt lgénybovenniök. A tőzsdéről pedig 
az egymást követő nagy megrázkódtatások A-hrorilottrffc 
vagy elriasztották a kosztpónzjátdknsokal. Sokan tönkre- 
mentek, sokán npin mernek a múltakon okulva, koszt
pénzzel terhelt játékot folytatni. A részvények nagyobb
részt fix. kezekbe kerültek, amelyek saját tőkével dol
goznak és nem használnak kosztpénst.

X A dollár emelkedése és a bankjegyforga
lom. Kállay pénzügyminiszter elutazása előtt 
egyik nyilatkozatában meglepetve mondotta, 
hogy nem is tudta, milyen szegények lettünk 
mi magyarok! Ilát ma már megállapíthatjuk, 
hogy a trianoni békén és sok minden egyében 
kívül annak a pénzügyi politikának ie része 
van szegénységünkben, amely a mai bankjegy
kibocsátás terén a teljes defláció álláspont iára 
helyezkedett. 7?z a deflációs politika még az 
általa deklarált pénzelériéktelencdéssel sem 
tartott lépést. Mi sem illusztrálja ezt jobban, 
mint az alább következő, ridegen tárgyilagos 
összehasonlítás: 1923 február végén a bankjegy
forgalom 80 milliárd volt, ezzel szemben a dol
lár hivatalos jegyzése 2500 korona. 1923 május 
első napjaiban 100 milliárd a bankjegyforgalom 
és a Devizaközpont kénytelen a dollárt 5300 ko
ronával értékelni. A februári és májusi dollár
kurzus közötti emelkedés 2.12%. A 2.12% bank
jegyekben kifejezve megfelel 170 milliárdos 
bank jegy forgalomnak. A dollárral arányban, 
sőt még kíméletlenebb tempóban emelkedett 
februártól májusig minden közszükségleti cikk. 
Csupán a bankjegyforgalom növekedését foj
tották el mesterséges és erőszakos eszközökkel. 
Az eredmény: a mai helyzet. Teljes pangás a 
közgazdasági élet minden ágában. Szóval, két 
nulla a magyarok javára...
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' nem kíváncsiak Wolff Károly
fidfadaKiBa. Aa Egy«aült KercsTtóny Nemzeti lár* nuJáronp 
dfintán tartott* a régi képviaatóházban orsságos közgyű
lését, amaiyswk dtesszónoka TFotS’ Károly, nz egyesület 
elnöke vett A közgyűlést dőlntán 3 órakor kellett volna 
HM^tandasi. de még 1/j5 órakor se lehetett megnyitni, 
jnext a yt<yirrffl. Budapestre érkezett voenti alknlmasot- 
tak és böattsateteeJők, akOznai: gyüiézdt a Nei»aeti Lovar
dába* baiilMták, ide özönlöttek a régi képviselőháziba és 
izgatott visalkedéKÜkkol veszélyeztették a gyűlés nyu
godt letetyósíit. HáromnegyedOtkor helyreállott a nyuga
lom és Wolff Károly belefoghatott bessiédébo. Minden 
bajért a liberaMsmust, a Nberálio sajtót és az anyagias 
goudolkaáást teszi felelősié. Beszélt ezután a Hga aspi
rációiról és kijol-Mitette, hegy wt£W« fegyverrel nemben 
sem engedi elrabolni a területi intengritás gondolatát. 
Bznfián a wdókérxUssel foglalkozott és a?rt mondotta, 
hegy ebben a kérdésben nem iamer foözéputai, csak har
cot és gj/üzcltnei. Be ekkor a hallgatóság inár oszladozni 
kezdett. Azok a vasutasok és más közalkalmazottak, akik 
azért Jöttek Ida, mert azt hitték, hogy anyagi helyze
tük Jaantásáxól fognak tárgyalni, Wolff Károly frá-rteai- 
nak hallatára csalódottan hagyták el a termet. De Wolff 
Károly oeefc beszélt, löszéit. Harcot, mindig csak haroot 
hirdetett és harcos kudvéban odáig mout, hogy végül 
hadat üzent a kishitűségnek és más egyéb nem látható 
és nem létező ellenségnek'. A költségvetés olfogadása utón 
Budavári kijelentette, ha é lenne a tniníMrterelnök, 
!4 óra alatt boldoggá tenné az országot. A közgyűlésnek 
ez nagyon tetszőt és a résztvevők most már kellemes 
hangulatban oszlottak sziét.

— Izgalmas éjszakai jelenet óimén A Reggel 
irta meg azt a botrányt, amuiy az Erzsébet- 
körut 8. számú ház előtt játszódott le. A közle
ményben szereplő derék rendőr, aki Saucr Jó
zsef soffőrt veszedelmes helyzetéből kiszabadí
totta, a VII. kerületi kapitányság területén, a 
4. számú őrszobán (Dob-utca 92) teljesít szolgá
latot. Forgó jelentésében A Reggel közlemé
nyével részben egybehangzóan mondotta el az 
ügy tón y állását, a valóságnak azonban meg 
nem felel, hogy a soffőr támadói egyenruhában 
voltak, kard sem 1 ehetett, náluk és így azokat 
el nem vehette. A boirátt-yioltozók nem voltak 
a nemzeti hadsereg tagjai és ellenük az eljárást 
polgári bíróság utján indították meg.

_ —_ Ar utolsó feneke. Közeledik a nyár, az omborak fejé
ben az a gondolat motoszkál, hogy ki hova és mikor 
utazik nyaraiul, ügy látszik, maga a pénzügyi kormány 
is észrevette, hogy elérkezett már a nyári utazások 
ideje. Ismeretes, hogy pár óv ótn an utaz/) közönség ké
nyelme mialt aest az uj rendazert honosították meg, hogy 
« Inil/öldre utasuk nagyobb bőröndjeit az illető lakásán 
siasgóiták meg a kiküldött szemlósaek. Régebben az 
ilyen házi szemle ára 50 korona volt és csak pár hónap
pal ezelőtt emelték 350 koronára. Most aztán hirtelen, 
minden átmenet nélkül, — 350 koronáról H7SO koronára 
emelték a háaiszeir.le diját.

— Budapesti XIV. árumintavúsár. A vásár igazgatósága 
az idén először vezette be a vásárigazolvúny rendszerét, 
amely az összes külföldi vásárokon a legjobban bővült. 
A vti-iáni igazolvány számozott és névro szól én egyedül 
jogosít föl a vásárral kapcsolatos összes kedvezmények 
igénybevételére, miért is annak megváltása a vásár min
den , látogatójának érdeke. A vásárigazolvány ára ma
gyar látogatóknak 700 korona és úgy a vásári irodában 
<v. Szemese-utca 6), mint a Menetjogyirodában és annak 
összes kiror.deltsógcrnól beszerezhető. Az igazolvány a 
vasúti és hajózási kodvezjnÓHy igényltovételére és a mű
vészi kiállítású vásári jelvény átvételére jogosít föl, 
egyszersmind belépőjegyül is szolgál.

— A Y«s porcellán pondér homogén 
szemcséi, amelynél tökéletesebb 
szép!főszer nincsen a világon.

ijrltltánsU ékszert, aranyat, ezüstöt, bamisfogat ne 
adjon el cenki, amíg meg nem hallgatja Flseher és Ei«mor 
éLszerászek legmagasabb árait, liákóczi-ut 27.

nem kép áSlást Kállay pénzdgyminisxtertei 
áBOSsáS, oSs&íor ftreroSrc.v.líziS E^esSen 

a
is, hogy továbbítsa azt a Kormányzó nr őfő- 
méltóságának. Egy darabig várt az elintézésre, 
néhány hét múlva azonban megjött a hir:

Kállay pénzügyminiszter azzal a megeko- 
lássuí, hogry a gödöllői királyi uradalomban 

! nincs állás üresedésben, illetőleg a tiszt- 
í viselői létszáuiredukció miatt; nem járul 
’ hozzál Sípos Márton kinevezéséhez.

A pénzügyminiszter, úgy látszik, nem tudja 
hogy a sport milyen fontos tényező ma már a 
nemzetek életében. A pénzügyminiszter, ugy- 
látszik, már nem emlékszik arra, hogy a ma
gyar külügyminiszterinni legutóbb külön kö
szönő leiratot, intézett a Labdarugó Szövetség
hez elismerve benne azokat az óriási szolgálato
kat, amelyeket a. magyar csapat svájci győzel
mével. elért. A pénzügyminiszter nr úgy látszik 
aiTÓl is megfeledkezett, hogy ez a Sípos Márton 
pár hétlel. ezelőtt Osnabrücliban újabb világre
kordot állitott föl és ismételten megverte Rade- 
maehert, a germán világbajnokot. Nem olvasta 
azokat a cikkeket, amelyeket az angol, francia, 
sőt a még irántunk nem nagyon barátságos 
cseb-román és jugoszláv sajtó irt a győzelem 
jelentőségéről. Külföldön, ha ilyen osodauszó 
akadna, bálványoznák, mint például Johni 
We’ssmüllert Amerikában. Nálunk Magyar
országon nem esnek „szertelenségbeé és igy 
Sípos Márton kénytelen lesz Békéscsaba kör
nyékén elvállalni azt a gazdatiszti állást, ame
lyet neki ott fölajánlottak. Kállay pénzügy
minisztert pedig, ha közben talán érdeklődne 
a sport iránt, megfogja nyugtatni, hogy a bir
tokon van egy ken<lcrá2tatá, a kenderáztató- 
ban tiszta víz és így a párisi olimpiászra majd 
ott fog trenírozni a világbajnok. Sípos Márton 
kérvényének elintézésére vonatkozóan A Reg
gel kérdést, intézett a földmivolésügyi mi
nisztérium illetékes ügyosztályához, amely a 
korona-uradalmak ügyeit intézi, az ügyosztály 
vezetője dr. Géczjj Imre miniszteri tanácsos a 
következőkben vázolta a helyzetet:

Sípos Márton beadott egy kérvényt, amely
kór állást. 
kérésének

Na egy gyakornok elhagyja ax
(A Reggel tudósítójától.) Szeme kék, mint az 

Adria, sudár az alakja, baja lenszőke. A nőve 
egyszerű magyar név: Sípos Márton. Meg
csonkított Magyarországon alig van ember, 
kicsiny vagy’ fölnőtt, aki ne hallotta volna 
a magyar mellű szó világbajnok nevet. A 
konimün ntún tűnt föl, a magyar gazdasági és 
politikai élet legválságosabb napjaiban. Neve 
akkor vált világhíressé, amikor Magyarorszag 
és általában a magyar osztályrésze vereseg, 
megalázkodás volt. A keszthelyi gazdász meg
javította előbb a magyar rikordot, majd alig 
pár hónapra a világrikorderek sorába .küz
dötte föl magát. Elérkezett abba a régióba, 
ahová eddig alig került magyar sportember: 
világbajnok lett. A magyar lapokban egekig 
magasztalták és a külföldi lapok is hosszú 
cikkeket írtak róla, közölték a fényképet a 
magyar melluszó csodának. Sípos Márton 
az egyszerű tuladunai ipagyar maradt, aki 
volt, gazdász korában. Fölkerült Pestre és itt 
egyik napról* a másikra döntő szerepet játszott 
a Magyar Uszószövetség életében. Pesten tele
pedett le és a Műegyetemi Atlétikai és Football 
Club színeiben, az úszásban oly gyakran győz
tes piros-fekete színekben startolt és sorra meg
nyerte az összes magyar versenyeket. Az egész 
világon csak egy vetélytársa akadt, Rade- 
maener Erich, a német melluszó világbajnok. 
Sípos Pesten a Műegyetemre járt, ott folytatta 
gazdasági tanulmányait, maid elnyerte az ok
leveles gazdász diplomát. Vissza akart utazni 
Tolnába, ahol földje, háza volt, de nem akarta 
elhagyni barátait, akik fölfedezték, elsősorban 
dr. Donáth Leó és dr. Beleznay László liires 
magyar uszóbajnokokat és nem akarta elvesz
teni a további tréning minden lehetőségét.

Gazdatiszti állást nem tudott kapni; a fő
város kornyékén vállalt állást, a Futáránál, 
hogy megkeresse a kenyerét. Az a fizetés azon
ban nem volt elegendő arra, hogy megéljen, 
eladta Szekszúrd környékén levő kis birtokát 
és tovább hivatalnókoskodott a Fnturánál. 
Közben pedig bel- és külföldön egyre javította 
a magyar és a világrikordot. A drága fővárosi 
élet azonban lassan kéri fölemésztette a leg- 
amatőrebb sportemberünk vagyonát; nem ma
radt más hátra, megint előtérbe került az a 
gondolat, hogy — gazdatisztnek megy. Sípos 
úgy gondolkodott, ha már cl kell hagynia 
Budapestet, visszamegy .szülőföldjére, Tolna
megyébe és olt vállal állást. így is történt. 
Körülbelül két hónapig Tolnám egyében gaz
dálkodott, most azonban, amikor eljött a nyári 
uszóévad ideje, nem tudott távol lenni Pesttől, 
ideutazott. Minden összeköttetését megmoz
gatta. hogy sikerüljön Pest környékén állási 
nyernie. A gödöllői magyar kir. kuronanrada- 
lom jött elsősorban számításba. Sípos beadta 
kérvényét a földmivclésügjfi minisztériumhoz, 
amelyben gazdatiszti állásra pályázik. Ugyan
akkor átadott egy kérvényt Gömbös Gyulának

I

ben n. gödöllői korona-uradalomban 
Ezideig azonban képtelenek voltunk 
eleget tenni, mert

a gödöllői korona-uradalomban 
állás sincs ürtsedénben, a pénzügyuihiiszter 
ur őexcellenciája pétiig újabb állást nem 
kíván létesíteni és a tisztviselők létszám
csökkentése miatt nem is létesíthet. Sípos 
Márton kérvényét tehát csak akkor intéz
hetjük el kedvezően, ha az egyik gödöllői 
uradalomban alkalmazott gyakornok el

hagyja állását és így egy hely akad.
Ez a nyilatkozat hidegségével és rideg té- 

nyeivel — egyenesen dermesztő... Ettől a nyi
latkozattól niég a kenderáztat?) is befagy —■ 
májusban.

egyetlen

lro«labUtorok||rM1|faTfc^
Ptnzmkrt^nk.=,,

FSv%rOSE G5rElC3S« oe£<?.T’!>.’’vla <«to %« ómkor: rí ,i csütörtök, Hrombut, vasár- és 
vAnoSMOEV 4^9 mmopnap délután !M órakor 

telefon szám 55 a agy méjtisi műsor
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Az összes tavaszi újdonságok már beérkeztek. 
Meglepő nagv választék angol férfidlwaftszdveíekben, 
ragián- és felöltőkelmékben, legújabb nős íltvaíkeS- 
mékben, köpeny velúrokban, coverkotban, francia 
grenadlnokban és az összes nyári mosőujdonságokban 
Hímzett batiszt minden színben 
Svájci és francia grenadin újdon

ságok ......................................
Cérnagrenadinok, egyszinben, vi

lágos alapon .........................
Férfi Homspoung újdonság, 140

cm. széles..............................
Tavasz; öltönykelmék...............

Kérem bevásárlás i

737

l< ’332V

K ®77

K 
K

Kérem a címre figyelni!

K

I
 Pepita, duplaczéles nihakelme ... K 21177 

Kosztüm- és kabátkeime ............... K 5477

Törülköző flotiranyaijból................. IJ 727
I Georgetto selymek........................... K 7347

Nagy választék eredeti angol Bürberri-kelmék- 
hen, zefirokben és menyasszonyi kelengyékben 

swu kirakataim megtekintését!
E HÉTEN NAGY MARADÉK VÁSÁRI
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közgazdaság
Miért nem szilárdul 

meg végre a tőzsde?
A Banyhaság technikai okai

Budapest, május 6.
(J Reggel tudósítójától.) Múlt heti beszámo

lónkban megállapítottuk a tőzsde lanyhaságá- 
nak okait s megmondtuk, hogy nincs még kö
zel a javulás kezdetének időpontja. A lefolyt 
hét tőzsdéi mindenben igazolták megállapítá
sainkat s az első naptól az utolsóig a lanyha
tág jegyében maradt a tőzsde, sőt ezenfelül 
Hitig nagyfokú üzlettelenséggel is találkoztunk. 
Ha röviden rekapitulálhatjuk, hogy a lanyhu- 
ságot nem annyira a gazdasági helyzet, hanem 
kizárólag technikai okok idézték elő s ha aztán 
leszögezzük, hogy ezek a technikai okok egy- 
től-c’gyig ma is fönnállónak, már megjelöltük 
vele a jövő hétre szóló prognózisunkat is, 
amely röviden ez:

ha a fönforgó és mesterségesen támasz 
tott tőzsdeteennikai okokat inog nem szün
tetik, a tőzsdei pangás a pénz rosszabbo
dása és az árupiac egyre emelkedő drága

sága ellenére tovább is tarthat még.
A tényleges helyzetet legjobban akkor fogja 

megérteni az olvasó, ha egy gyakorlati példán 
mutatjuk be. A hossz-kampány időjén valaki, 
és nagyon sok ilyen valaki volt Budapesten, 
egy kötés Magyar Általános Kőszenet vett 
.300.000 koronás árfolyamon s nem adta el, ami
kor a baisse beállott, hanem, mert jól volt fö- 
dözve, kosztpénzt kapott reá, arra gondolván, 
hogy mivel az árfolyamhanyatlásnak semmi 
komoly oka nincsen, vár vele egy hétig vagy 
kettőig. Akkor a nagy pénzhiány és n korona 
hirtelen esése folytán a kosztpénz heti kamata 
‘elszökött 15%-ra, majd a következő héten 
10%-ra, vagyis az egy kötés Kőszén már 3% 
millió koronába került. Akkor hirtelen megint 
megjavult a tőzsde s mivel ezt a javulást min
denki indokoltnak fártotta az időközben be
állott pénzrosszabbodás folytán, a Kőszén
papír tulajdonosa még egy hétig várt az el
adással. Ekkor megjelent a bankái rendelet. 
XzoJt, akik értékpaplrkereskedök akartak ma
radni, kénytelenek voltak feleik cnga'.ep»ent- 
jeit föloldani, illetve a Kőszén tulajdonosát 
kiszállítani. Ez a legtöbb esetben sürgős eladás 
formájában történt, s ezeknél a promt eladások
nál igen nagy veszteségek évi ék. a feleket. A 
tőkével rendelkezők viszont fölakarva hasz
nálni a kínálkozó alkalmat, összeszedték az igy 
elhullott értékeket. A publikum egyik része 
igy elvérzett, a másik része pedig lekötötte tő
kéit.

♦

Röviden a he'yzet ez: akinek volt pénze, az 
elvesztette. Akinek van pénze, az. a prompt 
vételek alkalmával szedte tele magát papírok
kal és most nincs pénze. Ahol nincsenek tőkék 
s ahol másfelől a hitelt a kosztpénzekro vonat
kozó rendezetlen jogvédelem és a bankárren- 
delei bizonytalansága teljesen megrontotta, 
ott nincs kereslet. Ahol nincs kereslet, ott nem 
lehet áremelkedés. Vagy példánkra alkal
mazva a helyzetet: Az egy kötés Kőszénen 
annak egykor boldog tulajdonosa vagy elvesz
tett egy milliót, vagy ha még tartozik vele, a 
bankár veszthet rajta kettői, mert ha jól volt 
is födözve, a kosztkamatok megették a tökéi 
e . tovább eszik most már a bankár tőkéjét is.

Ennek a - mst folyó ravasz rendcsinálás- 
« hivatkozva arra, hogy maguk a konszolidált, 
tőzsde kívül álló ellenségei kapva az alkalmon 
b hivatkozva arra, hogy maguk a konzolidált, 
régi cégek nincsenek megelégedve a tőzsdével, 
olyan helyzetet teremtettek, amely a keres
kedelemügyi minisztert a bankárrendelet ki
adására indította olyan időben, amikor a ko
rona leromlott s a gazdasági katasztrófa 
amúgy is a legfenyegetobb. Ha ez a helyzet 
csak a tőzsdét és csak a tőzsdebizományosokat 
sújtaná, mi egy szót sem szólnánk róla. De a 
közönséget is tönkre tették és teszik vele 8 
ezért a mai holyzetben égbekiáltó igazságtalan
ságnak és veszedelemnek tartjuk.

A bán kárrend eletet tehát vagy vissza keli 
csinálni, vagy annak végrehajtását el kel! 

halasztani.
A másik kérdés, a kosztpénzek kamatainak 

fizetési kötelezettsége. Mindenki, aki e kérdés
sel csak felületesen foglalkozott is, tudja, hogy 
e tekintetben teljes bizonytalanság uralkodik. 
A bankok, a nagyobbak is, a bankárok, a na
gyok ig, kosztpénzeket adtak s bezsebelték a 
15%-ot hetenként és előre. A felek tudták, hogy 
kosztpénzt vesznek igénybe, kérték, sőt köve
telték, hogy adjanak nekik Ilyen hiteleket. Ma 
aztán, amikor nz igénybe vett hitelek kamatait 
fizetni kell, lovat, adnak a rosszhiszemű adósok 
nla s biztatást, hogy ue fizessenek. S teszik ezt 
az t rkölcs nevében és propagálják ezt a furcsa 
erkölcsöt azok, akik a kosztpénzeket a bizomá
nyosoknak odaadták a a kamutokat előre 
MebrevágtAk.

1

Ez az a két kérdés, amelynek fulánkja mé
lyen benne van a tőzsde húsában. Amig ki nem 
veszik, komoly üzletre nincs kilátás. Es ne 
játszunk a szavakkal.

Valljuk be csak nyíltan, amit itt mindenki 
tud, hogy a tőzsde nem a nagytőkések ki
zárólagos birodalma, hanem egy egész or
szág apj aja-nagyja érdekelve van benne.

A közönséget nem lehet a mai rettenetes és 
válságos holyzetben lenyaktilózni azért, mert 
egypár gőgös bankár nem tűri meg a konkur- 
renciát es nem lehet tisztességes kereskedőket 
sem a Dunának kergetni, mert erkölcsnek ne
vezik ki a velük szemben nyilvánvalóan vál
lalt tartozások kifizetésének megtagadását.

♦
Egyébként a bécsi piac javulásának hírére a 

szombati és vasárnapi magánforgalomban emel
kedő tendencia volt konstatálható. Igaz, hogy 
ezek a magasabb árak nem jelentették még a 
valóságos üzletet. Sokan azt hiszik, hogy a fön
tebb megjelölt bajok dacára az árfolyamok 
robbanásszerűen fognak emelkedni. Mi nem bí
zunk benne, de ha a tőzsde nagy tömege végre 
a maga erejére eszmélve, elébe állna annak a 
kisebbségnek, amely itt technikai nehézségek 
támasztásával garázdálkodik s a tényleges gaz
dasági motívumok alapján operálna, lényeges 
változást idézhetne elő a nagyközönség javára. 
Mert, a legfőbb törvény mégis csak az, hogy 
az értékpapír árfolyamát a valóságos helyzet
nek megfelelően becsülik-e meg vagy sem s 
nem az, hogy akármelyik érdekkategória kit 
akar kiszorítani a tőzsdéről olyankor, amikor 
a tőzsde nyugalma milliónyi embernek az 
exisztenciáját érinti.

X A Stummer alnptökeemelése. A pénteki 
tőzsdonap szenzációja és egyben legnagyobb 
áremelkedése a Stummer-részvény tízezer koro
nás kiugrása volt. Annál föltünőbb az a közel 
10%-os emelés, mert hisz a legnagy obb Janyha- 
ság közepette érte el a részvény ezt az árfo
lyamnövekedést. A Reggel értesülése szerint a 
81 un>mev-részvcnyek áremelkedésének főoka 
az, hogy a vállalat a klipéi jövőben alaptőkét 
emel. Az alaptőkeemel és a részvényesekre nézve 
nagyon előnyös lesz. Minden régi részvény után 
két uj részvényt fognak adni. Végleges meg
állapodás még nem történt arra vonatkozóan, 
hogy az uj részvényeket milyen összegért fog
ják a részvényeseknek adni, de ez nem lesz na
gyobb 5000 koronánál. A vállalat különben is 
kitünően van foglalkoztatva, aminek bizony
sága, hogy cseh korona osztalékot fizet, ami 
több, mint 6000 magyar korona.

X Élénkség az arbitrázspiaeon. A múlt hét tőzsdei lany- 
hasúgu mellett föltűnt, hogy az arbitrázs papírok elég jól 
tartottak magukat. Főleg a Mugyar Hitel. Osztrák. Hitel, 
llima, Salgó iránt mutatkozott érdeklődés, aminek kézen
fekvő magyarázata, hogy a részvényeket a lanyha pesti 
piacon alacsony kurzusokon lehetett megvásárolni és 
ugyanakkor Béesben és Prágában jóval magasabb áron 
elhelyezni. Ar. arbitrázst. lényegesen megkönnyítette, hogy 
az értékpapírkivitel teljesen szabad ós azok, akiknek pél
dául BéCsbon osztrák koronatartozásuk volt, do a Deviza
központtól .~.'m osztrák koronát, sem wieni kifizetést kapni 
nem tudtak, arbilrrizspapirok kivitelével tettek eleget 
fizetési kötelezettségeiknek. így az itteni tőzsdei lanyha- 
ság alatt az arbitrázspapirok jórészben átrnhdzódtak a 
külföldi piaeokrn ós ezért ma a legtöbb arbitrázs
részvénynél, annak ellenére, hogy óriási darabszám van 
belőlük forgalomban, relatív darabhidny van, ami az 
irántuk megnyilvánuló folytonos kereslet mellett az egész 
részvény piac drfcjtődésénél fölfelé mozgató erőt képvisel
het. Ha a tőzsdén a már régen esedékes hausse megkez
dődik majd, egészen bizonyos, hogy ennek kiinduló
pontja az arbitrdssértékek piaca lesz.

X Az Angol-Magyar Bank és bécsi intézete, 
a fíritisch -ö sterreichische, az utolsó héten 
szilárdan tartották magukat úgy a pesti, mint 
a bécsi tőzsdén. Becsben a szombati és, vasár
napi magánforgalomban élénk érdeklődés nyil
vánult meg a két bankpapír iránt és emelkedő 
árfolyamon vásárolták. A Reggel értesülése 
szerint azok a tárgyalások, amelyek egy elő
kelő pcnzcsoporttal nagyobb pakett átvételére 
folytak, az Angol-Ma gyár és Britisch-Östor- 
roicliische Bank részvényeiből, szombaton 
Becsben teljes eredménnyel befejeződtek.

X Miért olcsóbbodik a kosztpénzf A százmilliárdos bank
jegyforgalom a pénzpiac óriási szükségletéhez képest 
aránytalanul csekély és ha a kosztpénzt nagyon gyönge 
kereslet mellett í%-érf kínálják, holott a múlt héten a 
7%-ot is elérte, úgy ennek a tőzsde és a gazdasági élet 
hitelszükségletében rejlő különleges okai vannak. A múlt 
heti pónzdrngulás ae ultimét kővető kasszanappal esett 
egybe, amikor a fölemelt liiíz- és üzlotbérek tetemes ösx- 
szogoket vontuk el a piactól. Egyes Iparvállalatok csak 
úgy tudtak pénzhez jutni, hogy n birtokukban levő 
részvényekre' kosztpénzkölasönt. vettek föl. Szombaton 
azonban a Jegy intézet nagyobb összegeket utalt ki kife
jezetten ipari célokra és Így az iparvállalatoknak most 
nem kall kosztpénzt igénybovenniök. A tőzsdéről pedig 
az egymást kövotő nagy megrázkódtatások kiszorították 
vagy elriasztották a kosztpénzjátékosokal. Sokan tönkre
mentek, twknn u,om mernek a múltakon okulva, koszt
pénzzel terhelt játékot folytatni. A részvények nagyobb
részt fix kezekbe kerültek, amelyek saját, tökével dol
goznak és nem használnak koeztpéaat.

X A dollár emelkedése és a bank jegy forga
lom. Kállay pénzügyminiszter elutazása előtt 
egyik nyilatkozatában meglepetve mondotta, 
hogy nem is tudta, milyen szegények lettünk 
mi magyarok! IJát ma már megállapíthatjuk, 
hogy a trianoni békén és sok minden egyében 
kívül annak a pénzügyi politikának is része 
van szegénységünkben, amely a mai bankjegy
kibocsátás terén a teljes defláció álláspontjára 
helyezkedett. Ez a deflációs politika még az 
általa deklarált pénzelér léktélenedéssel sem 
tartott lépést. Mi sem illusztrálja ezt jobban, 
mint az alább következő, ridegen tárgyilagos 
összehasonlítás: 1923 február végén a bankjegy
forgalom 8(1 milliárd volt., ezzel szemben a dol
lár hivatalos jegyzése 2500 korona. 1923 május 
első napjaiban 100 milliárd a bankjegyforgalom 
és a Devizaközpont kénytelen a dollárt 5300 ko
ronával értékelni. A februári és májusi dollár
kurzus közötti emelkedés 2.12%. A 2.12% bank
jegyekben kifejezve megfelel 170 milliárdos 
bankjegyforgalomnak. A dollárral arányban, 
sőt még kíméletlenebb tempóban emelkedett 
februártól májusig minden közszükségleti cikk. 
Csupán a bankjegyforgalom növekedését foj
tottak el mesterséges és erőszakos eszközökkel. 
Az eredmény: a mai helyzet. Teljes pangás a 
közgazdasági élet minden ágában. Szóval, két 
nulla a magyarok javára...
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X Közgazdaaári hírek. Ab elmúlt héten sem tadott erőre 
kapál a tőzsde. A Reggel más helyen fejti ki a lanyha* 
slg okait, Itt csupán még egy momentumra figyelmeztet: 
az élet hallatlan tempóban drágul és a kereseti lehetősé
gek fordított arányban állnak a drágasággal. A bankok 
egyébként barátságosabbnak látják a holyzetet. A Hitel
bank, amelyik minden piacán eladó volt, egyedül a 
Hagyar Hitelt és a Stumert támogatta valamelyest; a 
Kereskedelmi Bankot a Salgó és az Izzó érdekelte, a 
Hasai Bank a Naslci kiugrásával számol, az Angol- 
Magyar a Olobus kurzusát, a Hungáriával való egye
sülését kimondó közgyűlés előtt sietve tette föl 100%-kai 
(a papír valóban rendkivül aláértékelve feküdt a piacon), 
de vásárló volt az Angol-Magyar Bank, a Nagybdtonyi, 
Temeti sör, a Szikra és a Chlnoln piacán is; az Olasz- 
Magyar Bank a Kendert és a Jutát flgyelto. E két jelen
tős belértékü papír karrierjét csupán a teljes lanyhaság 
akasztotta meg egy időre és az a körülmény, hogy tőzs
dei intézésük nincs megfelelő kézben; a Leszámitoldbank 
kitünően tartotta, sőt megjavította a bankpapírja kur
zusát, amely még most is nagy tip a bankpiacon. Egyéb
ként bankpapírok közül számolnak a piacon a Földhitel
bank hatalmas árjavulásával, mintán Paupera Pártéban 
most fejezi be a rendkívüli előnyös külföldi transzakció 
utolsó tollvonásait. Jól fekszik a Hazai Bank, Olasz 
bank és a Lloyd bank is. A kis bankpapírok piacán föl
tűnést keltett, hogy a Nemzeti Takarékpénztár a legna
gyobb lanyhaságban is állandó árfolyainjaviilást ért el. 
Mint értesülünk, a bank a közeljövőben alaptőkét emel. 
Nz alaptőkeemeléal műveletet a Kereskedelmi Bank irá
nyítja, amely az intézet részvény-majoritásának tulaj
donosa. —- Nem érdektelen tünet: a tőzsdei játék e héten 
majdnem kizárólag a kispapírokra terelődött. A fapiac 
kispapírjai közül a Viktória bútort, Merkurfdt, Magyar- 
Amerikai fát. Lichtiget keresték és vásárolták.

X Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank igazgatósága 
megállapította a bank 1022. évi zárszámadását, a nely az 
1021. évi 1.894.231.90 K nyoreségá thozat hozzá ndá-sával 
101,011.938.99 K nyereséggel zárult. Az igazgatóság java
solni fogja, hogy a bank 120 K osztalékot fizessen, továbbá 
előterjesztést tesz alaptőkéjének fölemeléséről.

X Salgótarjáni Kíiazénbánya Rt. közgyűlése 1922. üzleti 
évre 800 K osztalékot határozott. Az alaptőkét 650 millióval 
ecnelték olykán, hogy a részvények névértékűt a tartalék
alapból 1000 K-ra emelik és egyidejűén 250.000 drb 1000 K 
névértékű r.j részvényt bocsátanak ki, ame'yekre az elő- j 
vételi jorot 2:1 arányban 3000 K-ért a régi részvényeseknek 
fölajánlják. Az elővételi jog e hó 8-tól bezárólag e hó 17-ig 
gyakorolható.

X Rimamnrány-Salgótnr’ánj Vavnű Rt. csehszlovák te
rületen működő két efíiliált vállalatának, a Hernádvölgyi 
Magyar Vaaépar Rt. és az „Unió** Vas- és Ráloggyár Rt. 
fölszámolásával kapcsolatban megszerezte a Borsodi Bánya- 
társnlat bányarészvényeinek 50%-át és így a rndabányal 
vasércbánya és a krrittyáni szénbánya tárat’,,lajdono«ává 
válva, érő- és azénbázisát jelentékenyen megnövelte. Meg
szerzett továbbá 10.000 drb Berg- und Hűttenwerk-s-Gesell- 
schaft-részvényt, amiáltal ezen legnagyobb kok’zszáll’tóté- 
val való viszonyát szorosabbra fűzte. Ezen tranzakciók 
flnanefrozása és a nevezett vállalatok likvidációiával kap
csolatos kötelezettségeinek te!je<s'thetAse végett érték papír
állományából a Raláni Bánya és Kohó Rt.-nál bírt órde- 
kéltségét és a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. rAszvényk5bo- 
csátásábő] eredő uj részvényeket értókesite'to anélkül, 
hogy ez utóbb’ak piacra kerülnének. A társaság üzemei ki- 
olégitően dolgoznak s az elba‘érozwtt bombázások, amelyek 
az üzemek termelfiképo«-ség6nek további emelését, célozzák, 
programszerűen folynak.

X Az Esziergom-Sr.é'ízvárl Kősr^nbárya Részvénytársa
ság rendes évi közgyűlése az 1922. üzletévre 175 korona 
osztalékot állapított meg. amely május 3-tól kezdve kerül 
kifizetésre.

X Pyramls Magyar Földbírt okosok és Földbérlők Korcs- 
kedelmi Rt. május 5-rc egybehívott rendkívüli közgyűlése 
az alaptőkének 290 millióról 500 millió K-ra való fölemelé
sét fogja elhatározni.

X A „Szikra** Magyar Gynjtógyárak Rt. alaptőkéjét 
20 millióról 60 millió K-ra emeti. M’nden révi részvényre 
2 uj vehető át, darabonként 500 K-ért május 15-ig az 
Angol-Magyar Banknál.

X A Sch’.vartzcr-fóle Szanatórium Rt. közgyűlése elhatá
rozta az alaptőkének 5.6 millióról 7 mlll’ó K-ra való föl
emelését. A kibocsátásra kerülő 10.500 drb uj 200 K n. é. 
részvényből a társaság 7000 drb.-ot ajánl föl a róri révzvé- 
nyesek-nek olyképen, hogy 8 régi részvényre 1800 K le
fizetése mellett 1 uj részvényt enged át.

X A Corvin Filmgyúr Rt. alaptőkéjét 80 millió koronára 
emelte. A 2000 korona névértékű ni részvények 2:1 arány
ban 2500 koronáért 1923 május 7—15-ig vehetők át a társa
ság pénztáránál (Rákóczi-ut 9).

X Budapoat—Lipótvárosi Takarékpénzt.ár Rt. közgyűlése 
ólhatározta a 17,713.380.52 K tiszta uyeiewígből 30 K oszta
lék (a mull évben 15 1<) kifizetését és a 80 m'llió részvény- 
tőkének 120 millió K-ra való emelését. Elővételi jog 
500 K-áe áron 2:1 arányban május 7-ig gyakorolható.

X Budapesti Takarék- és Vásárpénztár Rt. alaptőkéjét 
240 millió K-ra emelte. Osztalék: 70 K.

Kétszobás bútorozott konyhás lakást 
keresek, esetleg albérletbe. Cím a kiadóhivatalban

Ti deflációs politika csődje
— Eveky Nápoly nyilatkozata —

(A Renget tudósitójától.} Amint a szél a tört 
harasztot, úgy söpörték el az elmúlt évek a 
kurzus-államférfiak nagy részét. A demagógia 
trambulinjáról a közélet hullámaiba fejest 
ugró söntéspolitikusok többségét már el is 
felejtettük. Igazságtalanok volnánk, ha e 
tiszavirág életű alkalmi politikusok közé sorol
nánk Ereky Károlyt, akinek működéséről nem 
egyszer épneD A Reggel mondott kíméletlen 
kritikát. Ereky érdekes és tanult ember, ere
deti magyar talentum, akinek , kiválóan köz
gazdasága problémák megoldására van erzeke, 
bátorsága és koncepciója is. Ma a Teloszky— 
Kállav deflációs politika uralja a magyar köz
gazdasági életet. Ereky ,4 Reggelnek ezzel 
szemben a következőkben fejtette ki a maga 
igazán érdekes és tanulságos álláspontját:

— Pénzünk leromlása elérkezett, ahhoz a stádiumhoz, 
amikor a deflációs politika nem segít, zuhanását deflá
ciós politikával föltartani többé nem lehet. Hiszen ma 
már nyilvánvaló, hogy a mértéktelen drágaságnak a 
deflációs politika nem kerékkötője és a pénz értékolése 
nem kvantitás szerint megy. Minden cikk az aranyparitás 
felé tör, szinte ellenállhatatlannak tetsző lendülettel és 
ha semmi bankjegyet nem adna az állam, akkor a 
cserekereskedelemben alakulna ki pontosan a maihoz ha
sonló helyzet. Nézetem szerint tehát

a deflációs politika csődje föltartóztathatatlan, 
ezen az utón nem jutunk el a pénzügyi konszolidáció 
állomásáig. Ellenkezően: a teljes lerongyolódd*, a gazda- 
sági letargia állapotába jutunk. A Jegyintézet 2 milliárd 
bankjegyet bocsát ki minden héten. Ezzel szemben a 
bankok részére adott hitelekre leszámítol 3—4 mflliárdot, 
a Devizaközpontnak milliárdokra van szüksége, hogy 
külföldi fizetőeszközöket szerezzen, a deficites államház
tartás a mutatkozó hiányokra igényel pénzt, a külkeres
kedelmi és fizetési mérlegünk passzívája újabb bankjegy
tömegeket szív föl, utoljára hagyom: a közgazdasági 
törvényeknek megfelelő, jogosan igényelt, a forgalom 
lebonyolításához mulhatatlauul szükséges bankjegy.meny- 
nyiséget. Szerintem a teljes infláció rémének, amely 
Ausztria és Németország példájából mered ránk, egyet
len fegyvert szögezhetünk:

áttérést a valorizált hltclni-ujtásra, a varollzált vagyon- 
gyűjtésre.

Mindkettőre vonatkozóan számadatokkal szolgálok:

JHozi&őztettiények
A Tőmozi megayiliK május 19-én
Arait Parisnak a Folies Bergere, Londonnak 

az Alhambra. azt jelenti a nyári Budapeb! 
számára a Tómozi. A Folies Bergere egész 
speciális párisi, az Alhambra tipikus londoni 
szórakozóhely. A Tómozi — bár ötletét az egész 
világon utánozzák — ide van nőve ehhoz, a 
városhoz, amelynek egyik legszebb ékessége 
és mint az előző évek mutatták, legkedveltebb 
nyári szórakozóhelye.

A nyár bekopogtatott és Budapest ntcáin le
adta névjegyét: a Tómozi megnyitást hirdető 
plakátjait. Budapest nyarát immár el sem le
het képzelni a Tómozi nélkül és a Tómozi ké
szen áll, üdén, frissen, ragyogón, hogy szívvel 
köszöntéé azt a közönséget, ainely az elmúlt 
években úgy lelkesedett érte. Május 10-én meg
nyílnak a Tómozi kapui, hogy szolgálják a kö
zönséget lelkes igyekezettel, művészi hittel és 
minden áldozat árán is szórakoztatni akarással.

Nyitott tető a Kamarában
A „Legsötétebb Afrikában" premierje.

Tropikus külsőségek között zajlott le a Ka
mara-filmszínház szombat esti premierje. Egy 
gombnyomásra. — mintha jótékony tüudér- 
ujjak igazítanák — szétnyílott a színház üveg
mennyezete. a nézőtér fölött föl ragyogott a sö
tét tavaszi éj millió csillagával. A premier igy 
szabad ág alatt folyt le a csukott kőszinház- 
bap, kellemes meglepetést szerezve a hüs le
vegő után áhítozó közönségnek.

A bemutatón egy uj íllmóriás, a „Legsötétebb 
Afrikában" került első előadásra. Az amerikai 
mammutfllmet, a Selig-gyár világraszóló mes
termüvét, nálunk a Kamara mutatja be ki
zárólagos joggal. Nagy világsiker előzi meg a 
pesti premiert: egyedül Londonban egyszerre 
száz köszinház játszotta. Ez a világ legnagyobb 
állatfllmje.

Előadások ‘A5, V47, 8 és 10 órakor.

4- A Mozgókép-Otthon nagy műsoráról be- 
szél egész Budapest: „Félvér" (6 fölv.) ameri
kai „óévvel" különlegessége Edith Roberts-nel, 
„Az uj tanító" (5 fölv.), amerikai életkép a 
kedves Willy Roggery-nel, „Elveszett a fele
ségem (5 fölv.), amerikai burleszk vígjáték, 
Angol Iliradó. Az előadások kezdete: 5, %8 és 
’/ílO órakor.

4- Az Uránia két amerikai filmje — a „Fél- 
vér és a „Mé.y vizek" - mindegyike külön 
érdekesség. A „Felver az exotikus szépségű 
Iidzsl-szigetoken játszódik Je. Ebben a filmben 
láthatunk olyant, amit, niég sohasem láttunk: 
egy tropikus vihart, az igazi tájfunt, amint 
összeroppnnt hazakat és tövistől tép ki torony- 
magas pálmákat. A másik film a tengerészet 
ynaraba vezet, egy búvár cietéből vett érde- 
l/C7 veüePn^A ín A? Vr^ni’ll,e műsora 5,
%7, */»9 es 10.10 órakor látható.

— Békében, a monarchia idején, az Osztrák-Magyar 
Banknak 2000 millió aranykorona napipénz állott rendel
kezésére. Az összes pénzintézeteink betétállománya 14 
milliárd volt, tehát az Osztrák-Magyar Bank által kibo
csátott jegyállomány hétszerese. Békében a lakosság 
azonban nemcsak betétek alakjában helye, te el a meg 
takarított pénzét, hanem az több milliárd fix kamatozású 
jelzálog és egyéb kötvényekben is feküdt. így a béke, 
bankjegyállományának nyolcszorosára tehettük a megta
karított pénz értékét. Ma, amikor a magyar korona nap- 
ról-napra romlik és az Állami Jogyintózet által kibocsá
tott bankjcgymenuyiség a 100 milliárdot meghaladja 
az összes betétek 50 milliárdra rúgnak (fix kamatozású 
jolzáloglevelcket. községi kölosönkötvényeket pedig nem 
vásárol senki) —. tehát a mostani betétállomány, ahelyett, 
hogy nyolcszorosa volna a 100 milliárdnak, csupán a 
felét teszi ki.

Amíg a pónz romlik, dőreség vagyongyűjtésről beszélni.
— Ki adja fix kamatozásra a pénzét, amikor az, egy 

esztendő alatt mérhetetlenül leromlik! Hiszen, akik 8%-kal 
adták kosztba a pénzüket, azok sem kapták vissza a 
romlásnak megfelelő ellenértékét! A hitelnyújtás mai 
módja pedig rettenetes helyzetbe hozza a termelési: 
egyedül és kizáróan a Jegyintézet papírpénze a hitel
nyújtás alapja, a betétek, n megtakarított tőkék ebből o 
gazdasági funkcióból tökéletesen kikapcsolódtak. Egy
oldalúan, bárkinek kedvezményt nyújtani: igazságtalan 
ság. A hltelnyujtáB mai kedvezménye és egyoldalú mód 
szere maga után vonja majd

az összes termelő kategóriák rohaniozáaál.
Látjuk ezt a mezőgazdasági hitel kérdésénél. Minél to
vább tart a nini állapot, annál nagyobb vehemenciával 
fogják követőin, az egyenlő elbánást mindazok, akiknek 
hiteligénye jogosan megindokolható. Ennek a pénzügyi 
politikának következménye, hogy az ország nagy része 
a korona leromlását kívánja. A folyton romló kotjue 
mellett ugyanis minden hite! olcsóbban fizethető vissza.

Amikor a vagyongyűjtés lehetetlen, a hitelnyújtás 
egyetlen forrása a bankó prés, valamennyi termelő n 

korona leromlására kénytelen spekulálni.
Nincs kilátás többó politikai elvekkel ellenállni az inílá 
elónak (a defláció politikája végérvényesen megbukott), 
egyetlen megoldásnak marad: az aranyra bazirozott hitel
nyújtás és vagyonszerzés lehetősége ...

A gyulavári határlnddens
Bukarest. május 6.

Az Oricnt Rádió jelentése szerint a gyula 
vári incidens a következőkép folyt le:

Május 2-án a Tudor Vlaaimireszku román 
őrség őrjárata ki akart kerülni egy batármentl 
mocsarat és eközben magyar területre tévedt. 
Magyar csendőrök letartóztatták és Békésgyu- 
lúra vittek őket. A román kormány közbenjárt 
szabadságuk visszaszerzése érdekében.

és mosöáruhét
Azon tisztelt vevőim, akik a múltkori al
kalmi árusításkor még nem fedezték szükség
leteiket, most kedvezően vásárolhatnak, mert 
igen jutányos árakkal eladásra kerülnek-

Vászoná~uk
pamut- és cérnából

Sifőnok
ágy- és fehérneműre

Lepedő- és paplanFepedS»vőszon
ml mién szélességben

Nadrá^köpper, Ingzefférek, 
damasztgrádli

Asztalkészletek, törülközők és 
dnenmsztck

FroWrszö vetek
színes újdonságok

Cérnagranadlnck
sima és gyönyörű uj mintákkal

Ruhoásznak
fehér és minden színben

Kartonok, delének, szatének és 
Liberfty-batf sztok

modern mintákkal

Gyönyört] tavaszi 
ruhakelme-ujdonségok 

Harisnyák, keztyők, zsebkendők 
Csakis tartós és szolid minőségű áruk! 

Kiéin Tintái 
divatáruháza
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Ami az Intim Pistából kimaradt ‘
Mondja, kedves Intim Pista,

mondja mén Beöthy Lászlónak, hogy ne nyo
moztasson tovább A Reggel színházi informá
torai után, meddő fáradozás ez. A Reggel nem 
informálódik senkitől, hanem azt, ami törté
nik, ami van, ami lesz a színházak tájékán, 
azt egyszerűen tudja — és meg is írja. Van 
aki tudja, de nem írja meg.
- ?
— És mondja meg neki azt is, mert ezt sem 

tudja még Beöthy László, hogy a „Sárga ka
bát", a nagy sláger, — elcsúszott a Király-Szin- 
ház síkos parkettjén. Pedig tudja, hogy milyen 
külsőségek előzték meg a nagy premiert? Misz
tikus éjféli főpróba, amit már évek óta nem 
tartottak pesti színházban jegyek nélkül, 
Gesichtsantréval; Lázár direktor, a félelmetes, 
maga állott a bejárat előtt és csak akit ő be
engedett, az mehetett be a nézőtérre. Lehár 
személyes jelenléte, Beöthy személyes átdolgo
zása, 15 millió a kiállításra — és azt hallom, 
hogy a tegnapi vasárnapi második estén már...

— Na ne mondja...
■— De mondom, édesem. Katasztrofális volt 

szegény Uragnak, ennek a szimpatikus tehet
ségű, derék drámai naturburschnak a. vergő
dése egy operett-tenor szerepében. Uray egyál
talán nem tud ugyanis énekelni, egyébként csi
nos fiú, tehát kinevezték bonvlvántnak. Az éj
féli főpróba jóakaró közönsége Jconstatálta, 
hogy az Unió luxuriózusan állít olt ki egy 
operettet és tudomásul vette, hogy Beöthy re
méli, hogy a darabbal őszig fut majd a Király- 
Színház, amelyre bizony ráférne egy kis bevé
tel, mert a Király-Szinháznak fönnállása óta 
olyan rossz házai nem voltak, mint „A bajadér" 
utolsó előadásai és a „János vitéz" tiz előadása 
alatt. Egyébként a főpróbának egyetlen igazán 
jóleső ajándéka volt, hogy a végre megfelelő 
helyére állított Lázár direktor szigorúsága foly
tán az első sorokban nem kedves manikűrös
kisasszonyok és zord varrónők ültek, hanem 
tényleges színházi emberek...

— Óriási... Na és mi bukott meg még?
— Tudja mit? Nem is fontos. Itt a kánikula,

az emberek a Márvány menyasszonyba járnak 
ránlottcsirkézni és nem a színházakba. Meg
bukott ellenben végérvényesen, menthetetlenül 
és visszavonhatatlanul... '

— Kicsoda, kicsoda...
— ...hiába irt Maga is vezércikket róla, ezen 

a héten, megbukott és ezt A Reggel f öntart ja 
minden cáfolattal szemben, ifjabb báró Wlas
sics Gyula, az Opera intendánsa, a Nemzeti fő
igazgatója, a Városi vízcsapszakériője, aki ott 
esett bele a vízbe, hogy fiatalember létére 
Hubay Jenőt, aki mégis csak érdemekben 
őszült meg a „Karenin Anná"-ig, fölényes han
gon irt leveleiben még a rendőrséggel is meg
fenyegette; a miniszter és a kormányzó is el
ejtették Wlassicsot, aki szezon végéig is csak 
azért marad az Operáltál, hogy a bukás ne fáj
jon olyan nagyon. Utóda az eddigi kombinációk 
szerint Bánffy Miklós lesz, legalább erre 
mutat, hogy Hubay vele tárgyal a „Karenin 
Anná"-ról, amely ősszel biztosan színre kerül 
az Operaházban.

— óriási. Hát arról a pletykáról hallott-e, 
hogy mr. Cukor, a Frtmous Playvr híres vezér
igazgatója alkuszik a — Vígszínházra?

— Sokat összevissza beszéltek erről. Egy árva 
betű sem igaz belőle. A pletyka onnan kelet
kezett, hogy C likőrt sokat látták együtt Roboz-> 
zal. Igaz az, hogy a dollárban milliomos Cukor 
Newyorkból olyan órát küldött ajándékba 
koboznak, amilyet még aligha láttak Pesten. 
Az óra: fehér aranyból van, ami a legdrágább 
arany, mert /O gram szinaranyból 2 gram 
fehéraranyat tudnak kihozni-. *

— óriási...
— Na, most ugorjunk át a. Belvárosi Szín

házba. Van a Belvárosiban egy nagy színész, 
érdekes tehetség, úgy hívják, hogy Somlay Ar
túr. Soha még a színháznál színész miatt 
ennyi zavar nem volt, mint a derék Somlay 
miatt, akinek van egy kis szenvedélye: szeret 
intrikálni. Legutóbb ljaló Elemeit tuszkolta ki 
Somlay a „Sári bíró" szereposzt ásóból, aki Jóska 
gyerek szerepét kapta eredetileg, ezt a szerepet, 
most a Magyar Színház egyik fiatal tagjának, 
Vajkénak adták. Szegény Baló, aki sohasem 
iszik többé somlait, elbujdosoll azóta. Nagy a, 
feszültség egyébként a Belvárosi másik oszlo
pos tagja, Gallért Lajos és Somlai/ között is, 
akinek, mint a „Névtelenek" cimii Lenormann 

darab fordítójának is Gellért úgy adta tudtul 
elkedvetlenedését, hogy a darab ráosztott szere
pét visszaadta a színháznak.

— Óriási. Tud valamit Lehárról?
— Hogyne. De csak a legzijabbat. Lehár teg

nap, vasárnap délben a Fővárosi Operettszin- 
házban volt, ahol fölolvasták nek azt a szöve
get, amelyet Harsányt Zsolt a „Libellentanz" 
muzsikájára irt. Leltárnak a szöveg annyira 
megtetszett, hogy elhatározta, hogy Pesten ma
rad és részben átírja a partitúrát, egy csomó 
uj számot komponál, úgy, hogy a budapesti 
előadás valóságos Uraufführungnak fog szá
mítani. A „Libellentanz" egyik érdekessége, 
hogy egy nagyon kedves szubrettszerepet Mé
száros Pólette fog benne játszani...

— Óvási... Mi van a nyárral, könyörgöm?
— Hát a kollektív szerződéseket május 20-áig 

meghosszabbították. A budapesti színházak 
rendkívül sok tagot, mintegy 25%-át társula
taiknak elbocsátják az idén. Hja, rossz csilla
gok járnak ...A nyári szünet mindössze három 
hétig fog tartani, lármáznak is emiatt a színé
szek és joggal. A közönség is lármázott, ugyan
csak joggal, a Jardin múlt heti premierjén. 
Nem tetszett neki a műsor. Azóta uj műsor van 
a nyári kabaréban...

— Óriási...
— Annál nagyobb sikerűnek ígérkezik Sebes

tyén Géza kapunyitása Budán, aki már egy 
újabb eredeti magyar operettet is lekötött, 
Nádor Mihály „Krizán térnek" cimü operettjét. 
Uj operettet ir Földes és Buttykay, amelynek 
szerepeit újból csak Kosáry és Király fogják 
játszani jövőre valamelyik operett színházunk
ban. Ami még a nyárig a téli színházakban 
lesz: a Renaissanceban „A tünemény", keddhez 
egy hétre lesz a. bemutatója; Shnonyi Máriá
nak tüneményesek lesznek a. ruhái, továbbá a 
Nemzeti Színház bevonulása a Zeneakadé
miára...

— Hogy hogy?
— A színházterembe, ahol a kamaraelőadá

sok lesznek. Jellemző, hogy Hevesinek valósá
gos harcot kellett folytatnia a Kamaraszínház 
helyiségéért, mert Hubay például azt irta egy 
memorandumban a kultuszminiszternek, hogy 
„színészeket csak nem engedhetünk be a fő
iskolára"... így azután a színészek, mégis csak 
bevonulnak a főiskolára, ahol Hevesi elsősor
ban fiatat magyar tehetségeket akar szóhoz 
juttatni. (Egyelőre egy magyar darabja sincsen 
a Kamarája számára.}

— Óriási...
— Egyébként a magyar darabok iránt óriási 

az érdeklődés a külföd részéről is. A jövő héten, 
de egész hónapban valóságos Igazgatóbucsu- 
járás lesz Pesten. Amerikából, Berlinből, Bécs- 
bői jelentették be érkezésüket, a Frohmann 
Conccrn két igazgatója, Schubert, a Theatrical 
Company igazgatója Newyorkból, dr. Poőll, a 
berlini Thcater au dér Kommandantenstrasse, 
— mind a magyar darabokat jönnek megnézni.

— Elutazások?
— Fedák ma, hétfőn utazik Párisba, Senkitől 

sem búcsúzott. Ellenben annál többen búcsúz
tatták a. jó Pufit, aki most már végérvényesen 
elment Amerikába s a pályaudvaron könnyes 
szemmel mondott Isten hozzád-ot barátainak, 
akik kiki sérték ... Pufi nagy könnycseppjei 
végighullottak a perronon. amíg n. vonat ki
robogott ...

— Pletyka? .
— Van, maga telhetetlen. Posner Magdát 

egy dúsgazdag bankár akarja feleségül 
venni — Metánban. Magaziner-Magyar Erzsi 
férjhez megy — az első urához, amelyhez ma
gának is hasonló jókat kívánok.

HíjSgyeim és uraiml
tlsxteieltel ajín'unk Ontfknck

Kitűnő rumburgi ölne- 
vezésii bármilyen fehér
neműre alkalmas pamut
vászon mtrként 1175 K-ért 

drb bőréről felié' i- 
tett lepedők drbjn 4910 K

115 cm. széles selyem- 
fényű ba tiszt méterje 
24C0 K:

Modern színtartó zeű- 
rek 1310 K.

Női divatkelmók min
den színben mtrje 1S30 K 
Olcsó marackkvásár

Rendkívül szép kosz
tüm- és csikós aljkelmék 
nieterje 3i<ft K.

Fér Üöl tön yszö vetek 
csoda választókban se
hol olyan olcsón-

Hímzett füzővédők 330 
koronáért.

Kannvrtszok. bőrerős 
anginok, törülközők, ab
roszok, zsebkendők, po
hártörlők minden elfo
gadható árért.
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Kórjuk toklntse meg reklórunkat, vizsgálja meg árslnkatt 
v au —mim—un mi Hifiin mm ítm—ifM—Mi

• Varsányi Irén. A Vígszínház John Gábriel 
Borkman előadásán, a pesti közönségnek az a 
része, amelyet még köt vauuiii elmúlt boldo
gabb időkhöz, újra beleszeretett Varsányi 
Irénbe. Ez a nagyszerű színésznő ma talán a 
legnagyobb magyar kulturérték. A művészete 
természetes egyszerű, a végsőkig leegyszerűsí
tett: érett, szagos, szüretelőtti szőlőgerezd, nap
sütésben. Már a hangjának csudálatos, szivfáj- 
ditó zengése felejthetetlen élmény. A Varsányi 
Irén hangja az igazi asszonyé, akinek kénét 
mindenki a szivében hordja. Már akinek szive 
van. Sajnos, a mai generációnak a szive helyén 
is részvények és valuták dohognak. És milyen 
áhitat, tisztaság, gyöngédség, mennyi ábránd, 
mennyi bánat, szenvedély és szzerelem lakozik 
e törékeny testű, zseniálisan ösztönös színész
nőben. Az este voltak mozdulatai, rezzenései, 
elcsukló szavai és egészen elmosódó mondatai, 
amelyeket senki, senki utána nem csinál, se itt
hon, se külföldön. Amire ő ráhibázik, nyilván 
ösztöneinek engedelmeskedve, az átélés lázá
ban, se Duse, se Sarah nem tudta. Német szí
nésznő meg éppen nem. Dorseh, Constantin, Ró
lam! statisztálhatnának Varsányinak. Vájjon 
tudja-e az a közönség, amelynek ma premiérre, 
színházra pénze telik, hogy kicsoda Varsányi, 
milyen édes narkotikuma züllött, komisz, bru
tális életünknek. Vájjon érzik-e. hogy Varsányi 
Irén több, mint 10 kötés nagy Ganz, hogy cso
dálatra méltóbb jelenség, mint Haim Jaques és 
a magyarságunkra jelentősebb és biztatóbb ér
ték, mint Ulain Ferenc. Ila franciának szüle
tik, ma talán a világ legzengőbb hárfája, egy 
nagy nemzet színművészeiének reprezentánsa, 
így, szegény kis magyar szinésznő, kalickáha 
zárva trillázik a halhatatlanságnak.

• A Vígszínház e hét! műsoréban hétfőn, szerdán, szom
baton, valamint n következő hétfőn szerepel „John Gáb
riel Borkman", Ibsen remekműve. Kodden. csütörtökön, 
pénteken és vasárnap este a színház nagy vigjátéksikere, 
„Az Vr szőlleje", kerül színre, Csütörtökön délután az. 
.,Elofánt"-ot ismétlik. Jövő vasárnap lesz a „Glóriá“-nak, 
Szomory Dezső nagysikerű színművének első délutáni elő 
adása.

• „A tünemény" bemutatóját a Jövő hétre halasztotta a 
Renaissance-Szinház igazgatósága a „Végállomás" rend
kívüli sikere, miatt. E hét minden estéjén a „Végállomás" 
van kitűzve, a „Tünemény" pedig az. azután következő 
héten kerül színre.

• „Diadalmas asszony", a Városi Színház nagysikerű 
újdonsága kedd ós péntek kivételével a hét minőén est
jén szinro kerül Kosáry Eminyvel és Király Ernővel, a 
szinház ünepelt vendégeivel, továbbá Tisza Karola, Szik 
lai, Hortl és Sík Rez-sővel a főbb szerepekben. Az előndá 
sok 7 órakor kezdődnek.

• „Marinka, a táncosnő" hete lesz a Fővárosi Operett- 
szinház. ez.en hete is. Minden este a végtelenül mulatsá
gos és érdekes szövegű és pompás nótákban gazdag ze- 
néjii újdonságot adják. Vasárnap délután a „Kis gri- 
zett"-et játezak. Csütörtökön délután a színésziekéin nö 
▼endókei előadják a „Módi" című Schubert- operettet.

• Bajor Gizi és Aquiln-Adler Adclina föllépte tesz.i szén 
zációssá a Városi Szinház keddi előadását, amely a nagy
sikerű „Tükör" zenés némajátékot és a „Bohémélet" ope
rát foglalj n magában. Vasárnap délután pedig a „Zsidó 
nő" opera van műsoron.

• „A válópere* hölgy" ötvenedik előadása. E pénteken 
ötvenedszer adják Vada Ernő állandóan táblás házakat 
vonzó vígjátékét, „A válópares hölgy"-et a Mngyar Szín 
ház-bari. Dnrvas Lilivel és Törzzsel az élén, a kitűnő 
együttes tagjaival. A vígjáték azonkívül ma. szerdán és 
szombaton szerepel a műsoron. Kedden, csütörtökön és 
vasárnap este Tersányszky J. Jenő mulatságos „Szidi 
kó"-je kerül ismétlésre, a bomutató kitűnő szereplőivel, 
vasárnap délután Molnár Ferenc „Rgi és földi szerelem' 
cimii drámáját adják mérsékelt helyárakkal, 3 órakor.

• „A sárga kabát" egész héten. A Király-Színház nagy 
újdonsága. Lehár Ferenc ,.A sárga kabát" cimü operettje 
mindon este színre kerül, Péchy Erzsivel, Ilonthj Hanna 
val, RAtkaival. Latabárral és a vendég Urayval a főszere 
pekben. Vasárnap délután ..János vitéz“-t adják 3 órakor, 
mérsékelt betyárokkal.

• A „Sári bíró" bemutatója. Szombaton, május 12-én m<: 
latja be a Belvárosi Színház. Móricz Zsigmond vigjátékál, 
a „Sári bivó"-t, a főszerepekben Rákosi Szidivel, Somlay 
val, Körmendyvei. Mály Gerővel. Borossal és Fülöppel. 
Vasárnap megismétlik a darab előadását. A bomulalóig a 
műsor legkedveltebb darabjai ezcropelnek. Hétfőn, kod 
den. csütörtökön és pénteken a „KékszakAll nyolcadik 
felesége", Somlayval es Titkos Ilonával, szerdán ..Az üt 
közét", Németh Juliskával, Báthory Gizával, Somlnyvnl, 
Gellérttel és BarótivuL Vasárnap délután „A buta em 
ber"-t. adják 8 órakor, mérsékelt, helyárakkal.

• ötvenedik előadásához közeledik Szilágyi László és 
Lippay Gyula nagyhatású daljátéka. a „Levendula", 
amely minden cs‘e színre kerül a Rlaba Lujza színházbau,

‘ Az nj műsor huszoniltödször. Az Andrássy-uti Szinház 
nagysikerű uj műsora, amelynek minden előadásán előre 
eladott táblás házak közönsége tapsol, pénteken érkezik 
el hnszonötödik előadásához.

ASZTALTERÍTŐT
(abroszt) törlőruhát ás pincérknbátot vendéglők
részére (Bal útónra is) kóicsönrendsaer alapján szállltn 
Hattyú Fehérnemű Möl«sönz& Vállalat. 
Bndapest. V, Katona Jóisef-utoa 41. sn. (Margftliidnál) 
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Áusztria—Magyarorszftg liO (OiO)
Cs&ciö* msrndott a magyar csatársor. — Amsei vcBt a snecőny legjobb 
embere. — A győ’ates gólt Swatosch (RapDd) rúgta. — Pruha megsérült 

Moha Warte pálya. — Hatvanezer nézet. — Bíró i Graetz (Prága)

(A Heggel tudósítójától.) Az 52. osztrák- 
magyar válogatott mérkőzés nem hozott meg
lepetést. mert nem volt a fővárosban senki 
sem, aki bízott volna a magyar tizenegy győ
zelmében. Sőt szinte örülünk, hogy ilyen 
„olcsón1* asztuk meg ezt a küzdelmet. Ez a 
mérkőzés, még inkább az ezt megelőző kapko
dás és zavarok hü képét mutatják a magyar 
futballsportban uralkodó visszás állapotok
nak. Lehetetlen dolog az, hogy nekünk csak 
egy csapatra való válogatott játékosunk le
gyen, akik közül, ha egy-kettő kidől, akkor — 
mint a jelen esetben is — nincs megfelelő 
utánpótlás.

A szövetségi kapitány csak ma reggel tudta 
összeállítani csapatát, amely a következő föl
állításban szerepelt:

Amsei
Fogl II. Fogl III.

Kertész II. Hajós Pruha
Braun Takács Úrik Hirzer Wcisz
A csapatból, de általában az egész mezőny
ből Amsei játéka emelkedett ki, aki nem
csak halálos elszántsággal védett, de az 
I. félidőben egy tizenegyest is nagy bra

vúrral tett ártalmatlanná.
Nélküle a magyar csapat súlyos vereséget 

szenvedett volna, mert az osztrák csatárok — 
különösen Swatosch, Cutti és Wessely számos 
veszélyes lövést küldtek a magyar kapura, 
míg végül

Swatosch a II. félidő 35. percében védhetet- 
len gólt lőtt.

Közvetlen védelmünk, főleg a Fogl-gát, az
után a pompás formában levő Hajós és az öreg 
„Vili" kitűnően állották meg a helyüket, mig 
a csatársorban csak a „Csibi“ volt veszélyes. 
Szebbnél-szebb lerohanó sokkal közelítette meg 
az osztrákok kapuját, de mintaszerű beadásait 
nem volt senki sem, aki góllá tudta volna ér- 
tékesiteni. Úrik egy pár szép leadáson kívül 
nem sokat csinált, a Hirzer—JVeisz-pár pedig 
könnviinek bizonyult a nehéz osztrák véde
lemmel szemben. Egyszóval

csatársornak csődöt mondott.
♦

4 óra 35 perckar lépett a magyar csapat a pályára, 
amelyet vagy 60.000 ember vett körfii. Sokan azonban 
künn rekedtek, mert a Hohe Várton, amelyet erro az al
kalomra kibővítettek, igy is veszedelmes volt n tolongás. 
Többen rosszal Is lettek, úgy hogy n ménfőknek is akadt 
munkájuk. A magyar fiukat élénk ,.noch“-olús és dörgő 
véljen“-zés fogadta, mert ahány épkézláb magyar volt 
Becsben, az mind eljött a magyar csapatért drukkolni. 
Nemsokára megjelentek az osztrákok is. akiket szűnni 
nem akaró tapsvihar és egetverő „Iloch" fogadott. Kis

vártatva Gractz biró jóit ad a játékra. Azonnal uz osz
trákok lépnek föl támadóan és pillanatok alatt a magyar 
kapu előtt teremnek, do a Fogl-flvérek nagy nyugalom
mal teszik ártalmatlanná az osztrákokat és pompás föl
szabadító rugóssal előrcvetik a magyar csatársort. A 
labdát azonban nem tudják a mieink magúknál tartani, 
ngy hogv az újból az ellenfél csatáraihoz kerül. TFessel.’/, 
Cutti és' Wiescr. az Amateure csatárai nagyszerű ossz- 
iátókkal törnek előre és egyik veszedelmes lövést a 
másik után küldik a magyar kapura, do Amsei helyén 
van és minden helyzetben biztosan ment, sőt

Kertész II. handse miatt megítélt tizenegyest nagy 
bravúrral tesz ártalmatlanná.

Ez a félidő tulajdonképen a magyar védelem harca 
volt az osztrák csatársorral és bár még most nem tud
nak eredményt elérni a bécsiek, do már látszott, hogy 
akcióképtelen csatársorunk gólt nem fog elemi és 
közben a védelmünk fölőrlődik. Félidő 0:0.

A második 45 percben az osztrákok meg fokozzak a 
tempót. Vad iramban hajszolják előre a labdát és most 
már IVesseh/ is veszélyezteti a magyar kaput, de a ia- 
radhatatlau Kertész 11., a hősiesen küzdő lhi/'is, az 
oroszlánmódra küzdő Fogl testvérek és az önfeláldozó 
Amsei az osztrák csatárok gólhelyzeteit sorra romboljak 
szét. Végre azonban elérkezett egy olyan pillanat, ami- 
kor a védelem már nem birt ellcntállni és igy történt, 
hogy

a 35. percben Swatosch a jobb szélen rést találva, 
védhetctlen gólt lőtt.

Most mintha a magyar csatársor megtalálta volna a 
szivét, sorozatos támadásokat indít uz osztrákok ellen, 
amelyben Braun vezérkedik, de pompás beadásait I’rik 
nem tudta értékesíteni. Hirzer! és IVciszt pedig az osz
trák védelem, különösen Regnart oly 'erősen tartotta 
sakkban, hogy mindvégig veszélytelenek maradtak. 11a 
ekkor csak égy góllövő csatárunk van. úgy a mérkőzést 
eldöntetlenné tehették volna. Sajnos, nem igy történt.

L&sport
Alngl lóversenyek. Az nlngi tavaszi inceling megnyitó 

napjának részletes eredménye: 1. futam: 1. Ricsiig (d 
Szabó L. II., 2. Persze barna (4), 3. Baint íme, (2r). F. ni.. 
Fullajtár (fi), Lord Newton (33). 8 h. 2'z h. Tót.: 200 : 85(i, 
380. 360. H. futam: 1. Filigrán (l’ór) Vondra, 2. Vuo 
Victis (4), 3. Ametist (10). F. ni.: Morgó (10), Veszprém 
(4), Szivtclon (10), llival (12), Barna baba (12), Toronyőr 
(8). Ordas (6), Dongó (5). ’/j h. nyakh. Tót..: 200 : 820, 320, 
440, 1040. Ifi. futam: 1. F. Béla bácsi (l’/i) Schejhal, 2. 
(')assicus (10). 3. Ébredj magyar (3’Xj). F. m.: Árgus (4), 
Felkelő (3), Podesta (3). 31-j h. la b. Tót.: 200 : 400, 380, 
700. IV. futam: 1. Cromv'll (p) Szokolni. 2. Vipidia (4). 
3. Anyukám (4). F. m.: Csnpodár (8), felség öccse (10), 
Bergfriede (4), Adoma TI. (14), Meréngő 11. (100). % b. 
’/j íi. Tót.: 200 : 420, 241), 3110, 300. I". futam: 1. Josma (8:10r) 
Vondra, 2. Neficit Oceassiun (3), 3. Lóránt (2). F. ni.:
Ferrarin (12). Pántlika (20), Szerény II. (14). Fejli. 2 h. 
Tót.: 200 : 300, 240 . 320. VI. futam: I. Nimfa (fi) ÍJofbauer, 
2. Baja (8:10r), 3. Förgeteg (3). F. m.: Katin (20), Mönchs- 
berg (5), Fehér hello (5), Nagykor (10), Katicza bogár 
(25). Ili h. 2 b.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós, 
Kiadja a Reggel Lapkiadó Rt

Világosság könyvnyomda rt., Budapest VIII, Conti-utca 4. 
Műszaki igazgató: Dentscb D.

-RAC9C£TT£Ka 
LABDÁK, 
C8P&K, Te!. 32-20, 

ANGOL, NÉMET ÉS MAGYAR GVARTM&NTOlt 
KERTÉSZ 6B, Andrássy-ut 36, Párlíl Náci Áruházzal szambán. 
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Magyarország 1923. évi kardvivóbajnoltsága
Bajnok: Garay János (NVO)

A magyar vivóvilúg nagy érdeklődése mellett folytak 
le Magyarország bajnoki kardvivóverseuyének döntő 
küzdelmei a Műegyetem aulájában, amelyet legkomolyabb 
versenyzőink eg; ikc. a kiváló tecbuikáju Garay János 
(NVC) megérdemelten nyert meg. Garay tiszta stílusban 
dolgozik, támadásai korrektek, védelme nhszolut biztos, 
különösen pedig parádriposztjai veszélyesek. Postával 
vívott küzdelme valósággal izgalomba hozta a közön
séget. Az uj bajnokot a verseny végén melegen ünne
pelték. A bajnokságra benevezett hollandok közül csak 

■De Jong kapitány, az 1922. évi Európa-bajnok (!) került 
a döntőbe, de itt kénytelen volt a magyar kardok előtt 
meghajolni és a in. hellyel beérni.

Do dong ezt természetesnek tartja és ■— amint munka 
társunknak kijelentette — kötelességének érzi, hogy 
Páriában a Nemzetközi Vlvószövctség jullus 11-lkí nagy
gyűlésén hojkotálásunk megszüntetését követelje, mert 
n világ legjobbjainak kizárása a nemzetközi vívó életből 

Igazságtalan és káros a többi nemzet vlvőéletére.
Részletes eredmények: Bajnok: Garay János (NVC) 

1 győzelem. 2. Széosi (MAKÓ) 7 gy„ 8. Posta (MAFC) 
fi gy., 4. Torstyánszky (MAC) fi gy.. ». Mészáros (MAC) 
fi gy., 6. Schenker (Move) 4 gy., 7. Glykals (MAFC) 4 gy., 
8. Tóth (MAC) 3 gy., ». Dunay (BBTFj 1 gy., 10. De dong 
A. E. W. (Hollandiul 1 győzelem.

A honvédelmi minisztérium vándordíjáért, m 5XM km.-es 
kerékpáros stafétaversenyrs hét osapat Alit a starthoz. A 
benevezettek közül csupán a VII. kér. SC maradt távol, 
mert Burghardt, o csapat legjobb tagja, mogbotogedett. 
A .versenyt nívós, kemény küzdelem után a Világosság 
KK Tóth. Rusovszky. Danlcó, Szilitgyi, Szóosényi össze- 
állítása csapata nyerte meg 3 óra 23 pere alatt nz MTK 
Horváth. \ elvárt., Buzássy, Mazék, Dénes csapata előtt. 
Az. MTK vereségét Buzássy gyönge szereplése okozta. 
(Idejük 3 ó. 25 p.) A többi helyezések sorrendjei Jóbarát, 
.Edison, Kitartás, FTC, MTK b) csapata.

Magyarország 15 km.-os fntóbajnoksftrát 
nyerte m-g 53 p. 85.fi mp.-ea idővel. 2. Bon 
hegyi Move) 57 p. 30.2 mp, 3. Ipolyi (Qy<

Bojkott alá helyezi az MROSz a vasárnapra tervezett 
boxHi.'tinét és megtiltja minden amatőr sportember ak
ti v részt vételót azon, ellen bon eng, 
erkölcsi támogatásban részositi „mi 
I u.-znonat" a szombati boxmeetingsí 
. Rúzsa Janő—Lutryny mérkőzés. 
Kutasom orosz bajnokkal mérkőzik, 
versenyt dsiv-dsitau viadal vezeti he
8. között — harokópteleneógit.

■

fi malőr fémjképezőknek
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A II. osztálya bajnokság. A válogatott mérközáb miatt 
csak II. osztályú mérkőzések voltak a fővárosban. Ebben 
az osztályban a vezető egyesületek gyönge szereplése volt 
a vasárnapi bajnoki küzdelmek legváratlanabb eredmópye. 
Az VT SE 2:2 (0:0) végzett a KAOE-vel, w/. eldöntet
len eredményt azonban csak nagy kinnal-lmjjal tudta ki
verekedni a 85. percben még 2 : (i-ra vezető KAOE-től. — 
A BEAC— ■A.V 7’A'-mérkőzés a BEAC 2 : 0 (1 : 0) vereségé
vel végződött. Valamilyen fatális balszerencse kiséri az 
egyetemieket saját pályájukon, ősszel a Testvériségtől 
kaptak ki fönti arányban, mig most határtalan balsze
rencséjük okozta a nehezen kiheverhető vereséget. A mér
kőzés nagy része az EMTK térfelében folyt le. Az erzsé- 
betfalvaiak kapuju előtt a veszedelmes helyzetek 
egész sorát készítették elő, n góllövésnél azonban a sze
rencse következetesen ellenük szogiilt. Az EMTK néhány 
lerohanása közül kettőből gól leit, amelyekért a BEAC 
védelme a felelős. — A „33“ FC—BTK 1:1 (0 : 1), a mér
kőzés megérdemelt eredménye az lett volna, ha a félidő 
eredménye változatlanul marad. A BTK jobb volt az ox 
I. osztályúnál, az iramot azonban nem tudta végig tar
tani. — Az N SC—Husiparos 3:2 (2 :1). A győztes ijólt 
egy erősen vitatható 11-esből érte el az NSU. — lsem 
várt kis gólaránnyal 1:0 (0:0) győzött csupán a BAK 
az RTK fölött. A BAK 4-5 góllal jobb volt az ellenfe
lénél. — A Testvériség—VII. kér. SC .5 : 2 (4:1) ered
ménye annyiban meglepetés, hogy a VII. kor. SC-ot ta
vaszi szép szereplése után Ítélve, n velő ogysorban állók
kal egyenrangú ellenfélnek tartottuk. A Testvériség azon
ban most van legjobb formájában és igy a VII. kér, SC 
a vereségét valóban méltó ellenféltől szenvedte el. — 
TTC—Postás 1:0 (1 :0). A terézvárosiak ezzel uz ored- 
ményiikkel igazolták a BTC ellen legutóbb elért győzel
mük realitását.

Magyarország birkózóbajnokságai
Szombuton és vasárnap a Postás-pályán folytak le Ma

gyarország birkózóbajnokságáuak a küzdelmei. Az idei 
bajnokságban nemcsak annak kellett eldőlnie, hogy az 
egyes súlycsoportoknak kik a legjobbjai, hanem arra a. 
kérdésre is választ kellett, kapnunk, vájjon a magyar 
birkózósport jó híre valóban indokolt-e, továbbá, hogy a 
közeljövőben lebonyolításra korülő göteborgi llók-oliinpiá- 
szón várhatunk-e sikereket. Ezekre a kérdésekre meg
nyugtató feleletet adott a verseny, amely mindvégig 
magas nívón mozgott, telve szenzációsabbnál szenzáció
saim küzdelmekkel.

A bajnokság hőse Fehér István (BAK), aki nemcsak 
megnyerte összes mérkőzéseit, hanem 5 p. 29 mp.-es 

átlaggal ő lett az „Időtartamdíj*' győztese Is.
A nzépség ver sonyt is ő nyerte volna meg, ha története

sen lett volna. Egyébként az egyes súlycsoportok helyezé
sei nagy általánosságban a várakozásoknak megfelelően 
alakultai:. Egyes vidéki versenyzők is elég szépen szere
peltek, sőt egyikük helyezést is ért el.

Részletes eredmények:
Lég 3 uh/. Bajnok: Áron (MTK) 3 győzelemmel, 2. Eidlitz 

(ÜTE), 8. Bók (Kaposvár). Áron szép szeropléso nagy 
örömmel töltötte el a benne bízókat, annál te inkább, 
mert ilyen fölényes győzelemre nem számíthattak. Eid- 
lltztől jobb szereplőst vártunk.

Pehelysúly. Bajnok: Fehér (BAK) a győzelemmel, 8. 
Schrankó (BAK), 8. Molnár (Törekvés). Fehér stílusa, ki
tartása, erőteljes, elegáns munkája alapján a götehorgl 
olimpiámon való sikeres szereplését biztosra vesszőit. 
Schrankó szépen dolgozott, azonban kétessé egr pillana
tig sem tette Fehér győzelmét.
,.S>‘’?’,VÖÍUÜ\ Bajnok: Keresztes (Húsos), 2. Matúra 
(MTE), 8. Fekete (ílnsoe). Keresztes munkáján meglát- 
szott a svéd- és finnországi hosszabb tartózkodás. Fehér 

v Aü a legmagasabb nívón. Matúra ajövő birkózója.

lettek elsők és Miskey csak a mérlegelésének köszönheti 
a bajnokságot.
b&M
. Bajnoki dr. Varga (MAC). 2. Badovctz (frro)

aómrt. Varga ettől eltekintve is telje* mértékben kiéíde- 
A. •mftCSSSu’ PP” °’yBD mOgas ‘^m^val dől-

Magyar Fotóipar rt. Euiiapest Ví!,
Kirlly-'jtzw 63 Telefon: József 119-50

UTOR, WJ ÉS MÁSZKÁLT,
vétel és eladás. Dzönyca is legelőnyösebben
Luk.&eenál, Bndapest. Dembinszky-utou 34

317 (llernád-u. sarok) Telefon: József 44-40. szám

Rézgótic, Rnflla, Pízkónpor, 
szab, öah.'oe-, Turul-, Vermoroi-rendszerü 
£x ö B ö per m e t exő ík. 
P6(inkaff>3<« ős mnsóUstHk vörös
rézből. szénkénegezők, háti- és egy- 
kozes kénporozó gépek legolcsóbb gyári 

áron beszerezhetők: )6fi
Szontacih PAI rézárugyáu*
Budapest, JX. kér., Cllől-ut 19. szám.

és teljes irodabe- 
rendezések Lányi
nál, Vörösmart v-u. 
53. Tel.: Gl—43 mi

P 4g f q W é F f u«g
Sxalal Náp,anüir‘útyhoi Cosjyen,

507 VII, Kertesz-utca .15. szám. — Átdolgozást vállal.

„Fortuna44 Ingatlanforgalmi Vállalat 
az Országos Föidblrtokrendezö Bíróság engedélyével 

Burttc^eat VI, Teréx-körut 21. 274 Telefoni T—36.
Nagyszámú birtokvételi és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házak, viélák és telkek közvetitéso. Jól 
bevált liikásközvctítés, financirozás stb. MJmlcnnomii ingat
lanügyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét lebonyolítás.

I 'Szöhöipvösi
i gok részére. (ExUstsntvarsanoltús.) Kendőién egész
| nap. Rákoczi-ut 32. sz. 1. em. 1. (llóknssal szemben) se

VI, llóvny-a. 18 KIS KOMÉDIA H-n

"n”i***1*1"!*?,:.”! utolsó előadás!

©r». Gt’tlnwaSíS Emil
banhilr.leíQ

Telefon; 192-27
Postaiak, számla 52117

\am38£as
Központi Iroda:

IV, Pilvax-kfiz 9 
Köniostadiler 
Testvérek rt.

2!^ V, Bdlvány-utoa 13 
félemelet

Telefon 18-08

DE Hl SEC

rendkívüli occasiói
Eredeti párisi nfilruha uiodeljolniet a log- 

9’1 jutányosabb árban kiárusítom.
F«cou tu u n ká t is vállalok.
MAUTNER-SZALON

__________ LYi_YAcl-utca 17. szám - Telefon; 159-58.
m I C ff mm A * aranyst, ezüstöt, platinát, 
■II ■ □» HU gj «0 ékszert napi áron veszek.

í VILMOS szám alatti
ru Kottenblller^iite* wS»a ékszartizlet
Lövölde-tér sarkán. Ornjuvitós egyévi jótállásai*




