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Róma dönti el a magyar jóvátétel Ügyét
A kisántánt aknamunkája a magyar kölcsön ellen

Paris, május 12.
Reggel párisi tudósítójától.) Módomban 

volt több kitünően tájékozott diplomatával 
beszélni, akiknek véleménye szerint.

Magyarország kérése annyira indokolt, 
hogy a jóvátételi bizottság annak formai 

teljesítése elöl nem zárkózhat el.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy fi magyar 

kormány kérésének lényegileg is eleget fognak 
tenni. A kisántánt, viszonya Magyarországhoz 
hasonlít n Franciaország és Németország kö
zötti viszonyhoz. ÍTa a kisántánt nem is fog a 
magyar kérelem teljes elvetéséhez ragasz
kodni, de

Bethlen István Rómába utazott
Pnric móiviH 1 megelőzően tárgyalásokat folytatott Salrage
' ’ május j a jóvátételt bizottság olaszországi

Gróf Bethlen Isi' án miniszterelnök vasár- | képviselőjével. Kállay pénzügyminiszter még 
nan este 13 órakor Rómába utazott Az utazást I két napig Parisban marad.
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átadták affigoS váiasziegyzeket 
a sa&wt i^g^skivaliMdl 

xs reéwiEf csaS&d&st ©tozott Awtgiliáfoap}
London, május 13.

Az angol válaszjegyzéket ma adták át a lon
doni német nagykövetnek. A jeg.vzék a beve
zető formaságok után ezeket mondja:

Nem titkolhatom Excellcnclád előtt, hegy 
kormányának javaslatai nagy csalódást 

keltettek
s hogy a nemei kormány azt a kedvezőtlen 

benyomást, amelyet úgy Őfelsége kormányára, 
mint ti szövetségesekre tett, nézetem : zerint, 
előreláthatta volna s ezért elejét vehette és 
elejét is kellett volna vennie. \ javaslatok

sem alapjuknál, sem tartalmuknál fog^a 
nem felelnek meg annak, amit őfelsége,kor
mánya észszerüség szerint válaszul várha
tott volna arra a tanácsra, amelyet műn 
c y alkalommal igyekeztem E xcel len ciá<’ 

utján a német kormányhoz juttatni.
A jegyzék ezután fölsorolja a. csalódás okait, 

amelyek közt első helyen a fölajánlott jóvá
tételt összeg elégtelenségét ernJifi.

Bethlen nem utazik Prágái)®
M Heggel tudósítóját ól.) Egyes bécsi lapok 

drágából kapott, értesülések alapja u nzt írták, 
hogy Bethlen István miniszterelnök a nagv- 
ántánttal folytatott tanácskozások befejezése 
után Prágába utazik, hogy Bevessél megbeszé
léseket folytasson. Érdeklődtünk e hír megbíz
hatósága iránt, és illetékes helyen kijelentet- 
lék, hogy erről mitsem tudnak. Bethlen tehát 
”fh! megy Prágába, bármennyire is szeretnek 
a csehek, hogy a magyar miniszterelnök ezzel 
az utazással fokozza Roncs tekintélyét ás 
súlyát a csohek szem ében.

olyan föltételeket akar szabni, amelyek 
megnehezíthetik a nemzetközi kölcsön elő

teremtését

Bethlenék Prága aknamunkájával mindére, 
esetre számolnak és éppen ezért döntő súllyal 
esik a serpenyőbe Mussolini, magatartása.

Róma dönti el a magyar jóvátétel ügyét

Anglia föltétlenül pártolja a zálogok fölfilg- 
gesztusét, Franciaország is lényegesen enyhéb
ben ítéli meg a kérdést, do feszélyezi Prága, 
Belgrád és Bukarest, Mussolini elhatározása 
azonban pro vagy kontra teljesen tiszta hely
zetet, teremt.

A jegyzék ezután sajnálkozását fejezi ki 
afölött, bog? a német kormány elmulasztja 
nagyobb határozottsággal megjelölni ama ga
ranciát: minőségét, amelyeket Németország 
hajlandó fölajánlani.

annak a várakozásnak ad kifejezést, 
h>i német kormány kibővíti javaslatait, 
bog’ azok használható alapját alkothassák tó
vá*!'ni Iajmeskozásoknak.

Pár is, rr- >jus 13.
A ..Times" a német javaslatokra. :• >tt angol 

válasszal foglalkozva azt kérdi, ho„? Anglia 
mennyit akar & németektől követelni, amikor 
az o követeléseit nem lehet azza lindokolni, 
amelyekkel Franciaországéit, hogy tudniillik 

t Ipusztitott területekért tart, igényt kártérí
tésekre. Ha Anglia, úgy mint az ipari csoport, 
az alsóházban javasolta, az Egyesült. Államok
kal szemben fönnálló adóssága összegét köve
teli, ez mintegy 17 milliárd aranymá<ká> tenne 
ki, míg Anglia normális részesedése az A. és B. 
kötelezvén vekben nem tesz ki többet 11 mii-' 
i iárd ara’iymárkánáI.

Lenibergben merényletet terveztek 
Foch tábornagy elten

Lemberg, májat. 13.
<A Heggel tudósító jel ól.) A lembergi rend

őrség leleplezett egy <isszeesküvőtársus:iKot, 
amelynek lúgjai főleg kommunista érzplmü uk
rán fiatalemberek voltak. Az összeesküvők di- 
namitmercnylrtet terveztek Foch tábornagy el
len. Eddig 30 személyt tartóztattak le, akiket 
rövid kihallgatás után átkisértek az állam
ügyész ségi’o. Az összeesküvőket egy orosz szov

jetszervezet nagy pénzösszegekkel támogatta.

MiniszterelnöK Ur!
A háborúban térképeken követtük a sere

gek hadmozdulatait Ma egy halom francia 
és angol újság az asztalomon és ezeknek a 
tudósításaiból, cikkeiből, reflexióiból, közö
nyös, elfogult, fölényes vagy részvétteljes 
hangjából igyekszem kiolvasni, milyen be
nyomást tett a magyar ügy Páris és London 
közvéleményére. A le nem pénzelt újságok
ból örömmel állapítom meg Nagyméltóságod 
rendkívüli személyes sikerét. Sajnos, ha
zánk a külföld megítélésében a bolsevizmus 
erjedésétől napjainkig a békebeli Szerbia ní
vójára sülyedt. Miniszterelnök Ur végre 
személyesen tapasztalhatta, hogy az a mii- 
veletlenség. felelőtlen gonoszság és csökö
nyös, mindenre elszánt korlátoltság, amely 
városi és országos politikánkban gyakran fö
lülkerekedni látszik, milyen dermesztő ha
tást vált ki külföldön. A. francia és angol 
lapokból, még az ellenséges érzésüekből is, 
kicsendül a meglepetés hangja: Ez a tatár- 
fejii európai jelenség, aki szuverén ura. a 
nyugati formáknak, Bethlen István gróf, 
sokszázados kultúrájával képviselné azt a. 
Magyarországot, amely fejlődése utján meg
állóit, hátat fordított Európának és az uj 
világalakulásban Montenegró megüresedett 
helyét szándékszik betölteni? A látszat va
lóban ez, a mai Magyarország régi, boldog 
országunktól nemcsak abban különbözik, 
hogy területének, népességének, gazdagságá
nak kétharmadát, vesztette el, — a mai Ma
gyarország mintha szivét, ízlését, stílusát 
látókörét, fantáziáját, életcélját is elvesztette 
volna. A magyarságnak finom, egyéni illata 
volt, mint az orgona virágnak; a testi és szel
lemi iideség. tehetség és erő sugárzóit, 
belőle, itthon és külföldre. A frissességet er
nyedtség, a sugárzást sötétség, az előrehala
dást hátrafelé tántorgás váltotta föl. Nagy
méltóságodnak Parisban és Londonban bizo
nyára gyakran elfacsarodott a szive, ha 
Budapestre gondolt. Igazi államférfiu a 
fényben sem felejti cl az árnyakat. Mégis, 
végre boldog és önfeledt napjai lehettek, 
nem látta maga körül Gömböst, Wolffot, 
Ulaint, Csontos bácsit és a többi ország- 
nagyokat, ami bizonyára hozzájárult útja si
keréhez, meri így a külföld sem bámul
hatta meg e nevezetes státusf érflakaf.
Nagy megnyugvással volna az országra, ha 
valóban egyedül és kizárólag Bethlen István 
képviselne, nemcsak Páriában, Tx>ndonban 
és Rómában, de —> Budapesten is. Nagy
méltóságod tisztánlátását itthon bizonyára 
megzavarják azok a hatalmas egyéniségek, 
sudár fák. akiktől nem látni az erdőt, Pé
kár gigantikus háta. Sokoró einbonpointje, 
Nagyatádi pufók zsíros arca és a többiek, 
akiknek a nevét leírni unalom és megaláz
kodás; azok, akik Európa ellenségei és Bal
kán barátai, akik Budapestből Nagykikin- 
dái, Magyarországból Írországot szeretnének 
kipolitizálni, mert csak igy övék az ország, 
n hatalom és a dicsőség. A’ dicsőséget és a 
hatalmat nem irigylem tőlük, de az ország 
menlhetf tleniil elpusztul, ha Miniszterelnök 
ur, ez utazás tapasztalatai után is, a kezükön 
hagyja, részt enged nekik a kormányzásban. 
Végre is ez az ország nem söntéspoJiiikusok- 
hoz szokott hozzá, ez egyszer a szabadság, 
a. műveltség, haladás boldog, büszke országa 
volt. Elég a bütykösök és a fütykösök ural- 

I mából, jelszavunk: Vissza Európába!
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- ellenzéki nép&w&és
Pakots, FdMán, Peyei*, Baross tieszámolébeszédei

Monor, május 13.
(A Reggel kiküldött tudósitójónalc telefon

jelentésed Vénre egy liberális ellenzéki beszá- 
tnoló, amely botrány és vér nélkül múlott el! 
Pvlcots József, amonori kerület demokrata kép
viselője volt vasárnap lenn kerületében. Bene
dek János és Fábián Béla kíséretében. Pakotsot 
nagyon szeretik a kerületében és ennek a, sze
retetnek a jegyében folyt le a szitáló eső elle
nére a sikerült népgyülés is. A kis város egész 
társadalma várta már az állomáson az érkező 
képviselőt, aki egy fehér tubarózsákkal elbo
rított kocsin vonult be feleségével és fiával 
együtt a Korona-szálló elé, ahol a uépgyülés 
10 órakor kezdődött, Lovasbcndériummnl és 
fehérruhás leányokkal várták, a monoriak a 
képviselőjüket. A fogadtatáson és a uépgyülé- 
sen csak kevesen hiányoztak. Nem voltak ott 
•azok, akik évek óta egyebet sem tesznek, mint 
megzavarják a lelkek harmóniáját és a volt 
képviselő igéitől, fajvédelmi teóriájától meg
szédülve csak a gyűlölködést, a társadalmi béke 
megbontását, a felekezctieskedés politikáját 
akarják ebben a megnyomorított szegény or
szágban. Amióta liberális képviselő van Mono- 
ron, megcsappant az ébredők száma, akik azon
ban még most sem tydnak belenyugodni abba, 
hogy nz ő idejüknek vége van már. Most is 
akartak botrányt, verekedést, de még ideje
korán figyelmeztették őket, hogy jó lesz ezút
tal csöndben maradni, mert rossz vége lesz a 
dolognak. A monori munkásság egyöntetűen 
Pakots mögött áll és azokat, akik a uépgyülés 
méltóságteljes lefolyását, meg akarták zavarni, 
ez riasztotta vissza az ismert recipe szerint 
való provokatív föllépéstől.

Amikor Pakots József beszámolóját megkezdte, lassan 
szitálni kezdett az eső. A Piactéren, Kossuth Lajos mell
szobra előtt, ennek ellenére több mint inon omber .gyűlt 
öss-c. Az ellcupúrt és a kormánypárt korifeusai a laka- 
rékpénztúr ablakából hallgatták a beszámolót. Pakots el
mondotta egyóvea politikai működésének eredményeit, 
alapos kritika alú votto a kormányzat helytelen politiká
ját. Sürgette a földreform egészséges és gyors végre
hajtását, az építkezés, n termolő munka megindítását és 
zugó helyeslés közepette azzal fejezto be mondanivalóját, 
hogy csak a Kossuth Lajos által hirdetett demokrácia 
megvalósulása adhatja meg ennek nz 
galmat. n békét és a fejlődést.

Pakots után nem beszélhetett senki: 
a köznyugalom megóvása érdekében
Monoron a lerdndult ellvnréPi képviselők fölszó!áldsdt.

A szocialistád gyűlése 
Nyergesujfakm 

ygergctujfaluban. Peyer Károly tartott beszámolót. A 
beszámolóra a szocialista párt részéről dr. Györki Imre 
és Szeder Ferenc kísérték. A városháza előtti társégen 
óriási tömeg várta a szocialista képviselőket. Peyer be- 
veíotőszavnibaD rámutatott arra, hogy a választás előtt 
a jelenlegi kormányzat kívánatosnak, tartotta a szocial- 
demokrata párt parlamenti képviseletét. Úgy látsz*, 
csak azért, hogy a bekövetkezendő nagy eseményeknél 
a fcle.lösséget megossza a várttal. Hogy Bethlen politi
kája mennyire helytelen, azt csak most, külföldön, fogja 
tapasztalni. Ha az útnak egyéb haszna nem is lesz, de 
ncthlen tudni fogja a. Jövőben, mennyire káros az ő 
politikája. A reakció már máB országban is erőszakos 
volt a szocialista párttal szemben — do hiába. Itt Ma
gyarországon is a kurzust majd régen elfelejtik a^ em
berek, amikor a szociáldemokrata párt harcolni fog 
programja megvalósításáért. Peyer után Györki szólalt 
föl, aki a faín és város viszonyút fejtegette, majd a 
Tájvédelem politikájáról beszélt, nme'ynek eddig csak 
egy eredménye volt: tanítók üldözése és a gyermek
halandóság nagyarányú, megnövekedése. 1 tána Szeder 
Ferenc a földreformról beszélt.

Baros? és Szilágyi népáyüSése
Vasárnap délután Hidegkuton Baross János pártonM- 

viili képviselő tartott beszámolót. Baross azt fejtegette, 
hogy amíg volt ellenségeink nem tartják be a békeszer* 
zödés rendelkezéseit, amig kiüldözik a magyar tisztel 
selőket a megszállott területekről, a Millorand-féle kísérő- 
levelet semmibeveszik, elnyomják a magyar kisebbsége
ket, addig nekünk nem kell jóvátételt fizetnünk. A kor
mány külpolitikája gyengeséget mutat. Hogv erős le
hessen, ahhoz társaélahni békére és nemzeti egységre van 
szükség. Utána Szilágyi szólott a tisztviselőkérdésről: A 
tisztviselők létszámát lényegesen redukálni kell. A!::k 
megmaradnak ez állam szolgálatúban, azok kapjanak em
beri megélhetést blztositó javadalmazást, akiket pedig cl- 
boesújtanak, azoknak elhelyezéséről gondolkodjon u kor

van 
ke'l 
or-

mány. Szociális reformokra és társadalmi 
szükség. A kölcsönös szemrehányásoknak 
vetni, hogy vállvetett munkával kezdh^r’ük 
szág talpraállitását.

békére 
vénet 
meg az

országnak a nyu-

a belügyminiszter 
nem engedélyezte

A franciák nem vonulnak ki 
a Ruhrvidékről

Fábián beszámolója
virágokkal földiszi tett 

képviselők Monort 
ahol Fábián Béig, 
íz a beszámoló is 

avuró incidens nélkül 
’ ’gadó hatalmas ter-

Délután 3 órakor 
automobilon hagyták el a 
és Rákospálolára mentek, 
íártotta meg beszámolóját. I 
jól sikerült és minden zrv- 
impozánsan zajlott le. A Vi . 
mét zsúfolásig megtöltötték Rákospalota kis
iparosai, kiskereskedői és munkásnépe, de. szép 

aszámban jelentek inog 
vasutasok és postások

A ráskos palotai
nz n köriilméuy, hogy <•; 
gyűlés 
fészek, 
jobbén 
mással 
valbír-u 
polgárság eljutott teljesítő 
Tiltakozott nz ellen, hogy 
balkáni nívóra sülycsszék 
színvonaluk föladására is

k öze H: ah a a "jött sic, a

beszámoló jelentősé-.‘d nagyon emeli 
o nözs-'f/ ’o/t a műit nemzet- 
sz':ó főfészke. Ez volt a darázs- 

g- 
cllcn.1 'íjként állottak cg.”- 
kü.iőnhöző foglnlkor.á'ti és

idején Budavár1 I,;'
ahol a társadalmi és felekezeti békességet a le 
aláaknázták és ahol 
szemben a lakosság 
rétegei. Fábián rámutatott arra, hogy a városi 

rApcssógéuck végső határúig. 
» tisztviselők életszínvonalát 
és ezzel egyidejűén erkölcsi 

kényszerítsék. Zugé helyeslés 
közben mondott kemény bírálatot az izgalókról és lázi- 
tökről, okik nz ország lázbeteg l •stábén baclllus módjára 
élösködnelt. Szűnjön meg végre a négy esztendő óta fo
lyó destrukció — mondotta — és kezdődjön meg nz igazi 
konstruktív munka, amelynek olőföltétele u gyűlölködés 
megszűnése, a lelkek harmóniájának visszaállitása. Utána 
Benedek János mondott anekdótúktó! fiiszerezett, igaz'ha
za fi súg tó! fűtött beszédet. Magyarországon még 
nincs jogrend — mondotta többek között —, mert 
■mindig különbséget tesznek ember és ember közölt, 
zel az alkotmány alaptörvényeit támadják inog. 
lehetnek rabszolgák, első- és másodosztályú 
rok. A magyar demokrácia nem akar mást, 
det, egyenlőséget és a törvények tiszteletét. 
detek nz álprófótók ellen, alcil- kereszttel 
csal: rombolni Inának. Ezután még Pakots József beszélt. 
Az összetartást hirdette a maroknyi magyarság között. 
l.e kell mondanunk — úgymond ■— a gyűlölködés négy
éves luxusáról és rá kell vetetni a nemzetet arra az útra, 
amelyet Kossuth és Széchenyi jelöllek ki számunkra.

■ ----- — ------------------ ... ---------------------- ------- — ,, - -

mindig 
mén 
Sz

ilt nem
állainpolgó- 

csa.'c jogién- 
Harcot bír
ni kezükben

Peiwcaré hapetas besaéde a németiek 
ellen.

Counnercy, május 13.
Poincaré miniszterelnök az elesett harcosok 

einlékszobrúnák leleplezése alkalmával beszé
det mondott, amelyben emlékeztetett arra, 
hogy a Maas-vidék csatornája volt minden be
törésnek, majd igy folytatta:

— évszázadok tapasztalatait nem feledve, ma 
nem hitetjük el magunkkal, hogy a béke meg
valósulásának elesendő, ha aláírunk egy szer
ződést. A háború mindig nemzeti ipara volt, 
a németeknek, akik az ünnepélyes kötelezett
ségeket visszautasítják. Bi^uyárn vannak né
metek, akik a magánéletben nem tagadják le. 
aláírásukat, de hozzászoktak azt hinni, hogy a 
politikai hazugságnak mindig vau mentsége. 
Az utolsó német császári birodalom a rágal
mat doktrínává és a hízelgést rendszerré tette. 
Azt romé’tük, hogy a köztársasági kormány 
nem fog ilyen magatartást tanúsítani, azonban 
Német ország nem szerel le, nem fizeti meg be- 
csülctbel' adósságát, a. Ruhr-vidáken fokozza 
az incidenseket es képzelt támadásokat tulaj
donít nekünk. A németek többsége előmozdítja 
a hazug és veszedelmes manővereket. A mi kí
vánságunk nem n német ka^isztrófa, hanem 
az, hogy Németország ébred jen annak tudatára, 
hogy ígéreteit be kell tar tanít és teljesítenie 
kell, ha ki akarja érdemelni a világ bizalmát. 
Mi elvetjük Bernhardi barbár teóriáját: /• lé
gy őzötteknek csak a szemüket kell meghagyni, 
hogy k ; yen mivel sirniok. Mi motor..zúg
tál egy«7t”iien azt követeljük, •■o,.y a károkat 
tegye jóvá és hagyjon bennünket dolgozni. Tü
relmesen. meg fogjuk várni, a nig lemondanak 
a vak és ájult ellenttállásról. Mi benvagyunk a 
Rv.hr-vidéken és addig nem hagyjuk el, amíg 
ki nem fizetnek bennünket.
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Egy magyar ur tragédiája Kaliforniában
Budapestre érkezett k«belt£vErat szerint Sármezey Endrét kiraboiték 

és meggyilkoltak ismerősei
(A Heggel tudósítójától.) Különös regény be

fejezését jelenti az a kábelhír, amely szomba ton 
délután érkezett Kaliforniából Budapestre egy 
országosan ismert magyar ur családjához.

Á kábelhír szerint
Sármezey Endrét, a Kaliforniába vándorolt 
milliomost egy ismerőse kirabolta és meg

gyilkolta.
Sármezey Endre Biharmegyében, Nagyvárad 
környékén volt nagybirtokos, regényes haj
lamú, világot járt ember, aki közvetlen a há
ború előtt éppen Kaliforniából érkezett haza és 
a megszállás után közel egy esztendeig a bir
tokán gazdálkodott. Amint A Reggel munka
társa értesül, a román megszállás sorozatos 
kellemetlenséget szerzett a szabad élethez szo
kott magyar földbirtokosnak, azzal fenyeget
ték, hQgy ha a román hatóságoknak nem en
gedelmeskedik, nemcsak börtönbe csukják, de 
birtokát is konfiskálják. Sármezey Endrét nem 
ijesztette meg ez a fenyegetés, azonban el 
akarta kerülni a zaklatásokat, ismét szabad 
életet akart élni és egy szép napon, közel há
rom évvel ezelőtt

váratlanul eladta kétszáz millióért a bir
tokát

és fölszólította munkatársait, hogy aki vele 
akar jönni,

azzal kivándorol Kaliforniába és ott far
mot vásárol, uj, szabad életet kezd addig, 
amíg ismét magyar föld lesz bihari birtoka.

Harminc, munkása késznek jelentkezett a. 
kivándorlásra. A. munkásokat családjaikkal 
együtt útnak indította, majd ő maga is házve
zetőnőjével és egy bihari ismerősével hajóra 
ült és átvitorl  ázott Kaliforniába. Tényleg far
mot vásárolt és a kétszáz millióból, ami akkor 
jnég dollárban is jelentős volt, nagyszerűen föl

Garami Ernő hnácskoiásai
PArisban és Brüsszelben

— Francia meghívásra utazott Pámsbn —
Bécs, május 18.

fA Reggel bécsi tudósítójának telefonjaién- 
tésej A bécsi „Neve Fr. Presse" hírt adott arról, 
hogy Garami Ernő Parisban tartózkodott. Ezt 
a hírt a budapesti és külföldi lapok különféle
képen magyarázták és Garami párisi tartóz
kodásához messzemenő kombinációkat fűztek. 
E hírekkel szemben, amelyek jórészt találgatá
sokon alapultak. Garami párisi szerepléséről 
és annak előzményeiről a következőket sikerüli 
inog! adnunk:

Garami január elseje óta nem járt, be a 
áJövő" szerkesztőségébe. Hete ikont egyszer irt 
vezércikket, a lapnak, más érintkezése alig volt 
az újsággal, amelynek ö volt, egyik megalapí
tója. Április 17-én Brüsszelbe utazott, ahol a
II. Internacionále alapján angol, francia, belga 
Óé német, mérsékeli szocialisták gyűltek össze 
bizalmas megbeszélésre. A tanácskozások fo
lyamán szó esett a ,lövő“ ről is. A lap sorsa 
Íigyanis már hónapok' óta igen bLonylabinnak 
átszőtt, mert báró Hatvány Lajos és Lukács 
)écsi bankár, akik a „Jövő** mecénásai vol- 

;ak, megelégelték a lap föntartásával járó 
horribilis kiadások födözését. De bizonyta
lanná tette a lap sorsát az utódállamok eset
leges állásfoglalása is. Tartani kellett ugyanis 
attól, hogy az utódállamok nem eresztik h? a 
„Jövő“-t, még pedig azért nem, mert a lap 
Magyarországgal szemben el tanulatlanabb,
mérsékeltebb hangon ir.

Mialatt Garami Brüsszelben tanácskozott, 
bécsi lakására levél érkezett n jóvátétcli bi
zottság egyik francia tagjától, aki Garamit 
Parisba hívta, hogy

informálja a jóvátétcli bizottság néhány 
tagját Magyarország közgazdasági, kiil- és 

belpolitikai viszonyairól.
Á levelet Garami felesége vette át, közölte an
nak tartalmát Lovászy Mártonnal, aki aztán 
eljuttatta Garamihoz a levelet. Garami a hír 
vétele után Parisba utazott, aho) Montét fran
ci? képviselővel lépett érintkezésbe. Montét, 
amint ismeretes, nagyon rokonszenvesen be
szélt Magyarországról a francia kamarában. 
Hogy (Inraini éppen Moutet-vel tanácskozott, 
ez a körülmény sejtetni engedni, hogy a föl- 
(világofiitások, amelyeket Garami adott, nem 
árthattak Magyarország érdekeinek. Mint aho
gyan valóban nem is ártottak, mert

Garami véleménye a legtöbb pontban meg
egyezett Bethlen előadásával, amelyet a 

jóvátétel! bizottság előtt tartott.
Eltérés a két. vélemény között csak abban volt, 
hogy Garami Magyarország gazdasági és 

szerelte uj gazdaságát. Hozzátartozóihoz Bu
dapestre ezután egymásután érkeztek a hír
adások, amelyek arról számoltak be, hogy Sár
mezey Endre kaliforniai élete kitünően folyik, 
gazdasága nagyszerűen jövedelmez és birtoka 
már Kaliforniában is vagyont és nyugodt éle
tet jelent.

Közben összeveszett azzal az ismerősével, akit 
Biharból vitt magával és ez megvált Sármezey 
szolgálatából, de fenyegető levelekkel kereste 
föl állandóan. Néhány nappal ezelőtt, mint a 
kábelhír, amelyet a házvezetőnő küldött, el
mondja, vacsora után váratlanul megtámadták 
Sármezey villáját,

két revolverlövés megölte ér. a lakást ki
fosztották.

Értékpapírját, pénzét, ezüstnemüjét, ékszereit 
elrabolták.

A hatóságok csak másnap reggel jöttek a rab
lógyilkosság színhelyére, ahol az iratok között

több olyan fenyegető levélre akadtak, 
amelyek Sármezey Endre egykori kísérőjé

től származott.
Amint a kábel mondja, a, hatóságok most 

ezt a kísérőt keresik, de nem tudtak a kábel 
föladásáig még nyomára akadni. A házveze
tőnő rövid sürgönyében nem mondja meg a bi
hari kisérő nevét és a hozzátartozók itt Pesten 
nem tudják, hogy ki is volt az, aki Sármezey 
Endrét tragikus végű, regényes útjára elkísérte. 
Ahová a hír eljutott Sármezey Endre kalifor
niai tragédiájáról, mindenütt általános részvé
tet keltett, mert a bihari urat Budapest elő
kelő kaszinóiban és társaságaiban egyformán 
ismerték.

A család .szombaton éjszaka a kaliforniai ha
tóságokhoz fordult egy újabb kóhelsürgöuybcp, 
hogy a tragédia igazi részletei felöl teljes föl
világosi tást kapjon.

pénzügyi leromlását nemcsak a trianoni béke
szerződésnek.

hanem a bolsevIzmusnak és a hoisevizuiust 
követő idők szélsőséges, kilengésekben gaz
dag politikájának és végül a mai rendszer 
kiil- és belpolitikájának is tulajdonítja.
Garamit párisi tartózkodása, alatt sok fran

cia lap tudósítója kereste föl. de senki előtt 
sem nyilatkozott. Magyarokkal pedig egyálta
lában ' nem érintkezett. Póribból visszatért 
Brüsszelbe, ahol a „Pev.pl e“ című lapba irt 
néhány cikkei. Innen hazautazott Becsbe, ahol 
közben végleg megszüntették a ,,.Jövö“-t. A 
lap munkatársai és alkalmazottai egy hónapi 
végkielégítést kaptak...

Sípos Márton világbajnok 
lemond a komoly tréningről

Ma utazik — Békéscsabára
fj Reggel tudósitójától.) Mull heti cikkünk 

Sípos Márton Budapestről való elüldözéséröl 
széles körökben keltett föltiinést. Nemcsak 
sportemberek tárgyalták érthető izgalommal. 
Sípos távozását, hanem a politikusok is elítél
ték a minisztériumok közönyös eljárását. A 
világbajnok most már végleg elvállalta, a Bé
késcsaba melletti birtokon a gazdatiszti állást 
és hétfőn reggel elutazik Budapestről. A Bég
gel munkatársának alkalma volt, az elutazása 
előtt beszélni a világbajnokkal, aki a követke
zőket, mondotta:

— Ma reggel elutazom Pestről. Örülök, hogy 
már véget ért ez a, kellemetlen és sokáig hú
zódó dolog. Nem érzek senki iránt, haragot, 
csak az fáj. hogy itt kell hagynom Budapestet 
és így

le kell mondanom a komoly és tervszerű 
tréning lehetőségéről.

Meg vigasztal azonban az, hogy a birtokon lesz 
egy kis viz, majd megpróbálok óit úszni. Meg
kérem egy gazdatisztiársamut, hogy stopperrel 
mérje az időt és majd Így trenírozok a párisi 
olimpiászra.

Sípos első budapesti startja junius végén lesz 
a Margitszigeten a magdeburgi Ilellas elleni 
versenyen, ahol Rademach őrrel, a német világ
bajnokkal veszi föl a versenyt.

Kétszobás bútorozott konyhás lakást
kurcsok, esetleg albérletbe. Cin) a kiadóhivatalban 

Egy robogó tűzoltóautó vasárnap 
délben elütött egy konflist 
a Kossuth Lajos-utcában 

ai utescoSs megmenekítitek, a suiyos ka« 
ramSaoS fjSdoy.rata egyedül! a
(A Reggel^ tudósítójától.) Vasárnap délben 

1 órakor a Kossuth Lajos-utca és Bemmel weiss- 
utca sarkán, csaknem végzetessé válható sze
rencsétlenség történt, amelynek szerencsére 
emberi áldozata nincs, bár

a katasztrófa pillanatában az utca közön
sége 3—4 halálos áldozat szerencsétlenségé- 

tő! tarthatott.
Az izgalmas baleset részletei a következők: 
Háromnegyed egy órakor telefonon jelentet

ték a központi tüzőrségre, hogy a Molnár-utca 
■17. számú hatalmas bérpalota, teteje kigyulladt 
és lángokban áll. Sürgős és azonnali segítséget 
kértek a tűzoltóktól. A tűzoltók azzal a precíz 
gyorsasággal, amely ezer szerencsétlenség 
megakadályozó ja, Ausch parancsnok vezeté
sével szédületes iramban robogtak a Molnár
utca felé. Szirénabugástól volt hangos a Rá- 
kóczi-ut; minden autó, kocsi, villamos megállt 
vagy kitért a szabályrendelet értelmében. Leg
elöl egy hatalmas autógőzfecskendő robogott 
hat tűzoltóval és már v Kossuth Lajos-utcánál 
száguldottak a tűzöl tógépkocsik, amikor a 
Semmelweiss-uteából hirtelen egy konflis ka
nyarodott ki a rohanó gőzfee.skendő elé. A 
konflis kocsisa már nem tudott fékezni, a ka
rambol elkerülhetetlen volt és az utca járó
kelőinek legnagyobb rémületére a

tüzoltókocsi belerohant az előforduló kon
flisba.

Sikoltozás, segély kiáltás, recsegés és ropogás 
követte a katasztrófát, a konflis egy pillanat 
alatt romokban hevert az úttesten; eldőlve, 
összeronesolva ott feküdt a konflisló, messze 
az úttestre röpült a konflis kocsisa, és kiröpül
tek a széttört kocsiból a konflis utasai is.

A rohanó tűzoltóautó, amelynek egy pár- 
kánydarabja szintén letört, egy pillanatra 
megállóit, de a Molnár-utcai tűz miatt nem 
volt ideje a szerencsétlenség színhelyén a to- 
vábbveszteglésre; miután a tűzoltók közül 
senki sem sebesült meg, tovább robogott a 
Molnár-u tea i rányába.

A rendőr és a százszámra szaporodott utcai 
közönség ezalatt a kocsi utasait és kocsisát 
állította talpra,

akikről hamarosan, megnyugvást keltve, 
kiderült, hogy néhány horzsoláson és az 
ijedtségen kívül semmi bajuk nincs. Egye
düli áldozat az összeroncsolt, azonnal ki

szenvedett konflisló
és a széttört, hasznavehetetlen konfliskocsi.

A történet teljességéhez hozzátartozik, hogy 
10 perccel a karambol után a tűzoltók már, 
eloltották a Molnár-utcai tetőtüzet.

Véres verekedés 
a Palermo-kávéházban

(A Reggel, tudósítójától.) Szombaton délután 
4 és 5 óra között véres verekés színhe
lye volt az Andrássy-uti Palermo-kávéház. 
Négy óra után bejött a kávéházba egy fiatal
ember, letilt egy asztalhoz, rendelt magának 
egy feketék majd az ejyyik pincérrel asztalához 
kérette a kávéház tulajdonosát, Sachs Frigyest. 
Alighogy Sachs az asztalhoz lépett, a fiatalem
ber izgatottan rátámadt:

— Hogy merte megsérteni a feleségemet? 
■Mielőtt még a kávés felelhetett volna, az iz

gatott fiatalember kétszer arculütötte, úgy 
hogy Sachs nekiesett egy asztalnak

és eszméletlenül terüli el a földön.
A pincérek, amikor látlak, hogy főnökük egy 
vendéggel dulakodik, odarohantak az asztal
hoz h nekitámadtak a verekedő vendégnek. A 
verekedés már általános volt, amikor a közvet
len Szomszédságban lévő asztalnál ülő TÉciss 
Richárd, az ismert birkozóbajnok hirtelen oda
lépett a verekedőkhöz és szétválasztotta őket.

A kávéházban nagy izgalmat keltett a vere
kedés, a kávéház tulajdonosát, Sachs Frigyest, 
akinek a harctéren szerzőit régi idegbaja a ve
rekedés következtében újból kitört, eszméletle
nül szállították lakására. A VI. kerületi kapi
tányságról előhívott rendőrtisztviselő terem
tett rendet, a kávéházban, aki igazoltatta a ve
rekedő fiatalembert. Kidorült, hogy a botrány 
hősét Franccsco Lajosnak hívják, Se hl ick-gyári 
tisztviselő s felesége panaszára vonta felelős
ségre a kávéház túlad ionosát, aki a feleségét 
állítólag megsértette.-Franceseo felesége ugyan
is előző napon a káwházban uzsonnázott egy 
barátnőjével s egy jóismerőse köszöntését ki
törő örömmel viszonozta, amire a kávés állí
tólag odament hozzá és föl szólította, hogy „vi
selkedjék tisztességesen". A fölszólít úsra azon
nal távozott a kávéházból, majd az esetet el
panaszolta az urának, aki a sérelemért azután 
ilyen módon vélt elégtételt szerezni a. felesé
gének.

A rondőrfisztvisolő Francoson Lajost előállí
totta a \ 1. kerületi kapitányságra, ahonnét 
este elbocsátották ugyan, de az eljárást köz- 
botráuyokozús miatt, folytatják ellene.
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Siratjuk Budapestet
Régen ilyenkor tavasz volt Pesten. Éppen 

elvirultak az orgonák és friss, illatos tiszta
ságba öltözött a város. Hó—op! kiáltott a lo
csoló ember és ezüst viz susforgott a sima kö
vekre és az aszfaltot súrolták, kefélték, minden 
pecsétet megláttak rajta és ijedten mosták ki 
a délceg, ifjú város tavaszi toalettjének minden 
apró hibáját. Gyerünk a zöldbe, — az volt ré
gen, sárga és barna villamosok ügettek meg
mosakodva a nyájas hegyek közé és a tereken 
vidor ábrákat rajzolt virágból, pázsitból és 
cserjéből a boldogult Ilsemann mester példát
lan kertészt fautózaja.

Micsoda pompás emberek voltak ők. Akik ró
zsával borították nekünk a szigetet és a kris
tályos viz bőségét árasztották nekünk a város 
bonyodalmas ereiben. Akik lombok közé kere
tezték a makulátlan utcát és fehér fényben 
für osztott ék a hüs májusi estét. Szép volt ez a 
Pest, kelet ifjú királynője, akire gondolóan 
hetyke szánalommal néztük le a totyakos Buka
restet, a bocskoros Belgrádot, e rájuk nem illő 
francia rongyokkal kendőzött trampli Balkán
legényeket, a. világvárosok e rasztáit, a Balkánt, 
amelynek közelében a nyugati világ mosolygó 
és fölényes határvárosa volt a derűs nappalu 
és elegáns éjszakája, Budapest. Magyar kultur- 
fölényl Igen, nézzétek meg Budapestet, mon
dottuk az idegennek és a ragyogó iskolák, pél
dás szociális intézmények, a jó színházak, a 
tiszta utcák, a világraszóló közbiztonság, a leg
jobb vízvezeték, a mintaszerű csatornázás, a ké
nyelmes közlekedés, a tudomány, a művészet, 
a gáz, villany, fürdőszoba, a pazar ellátottság 
városa a magyarok uralkodói jogát ragyogta 
az okvetetlenkedő Balkán szemébe.

Egy kísérteties csontváz zörög el mellettem. 
Roncs és cafat most, egykor villamoskocsis 
volt szegény és köhögve fúrja be mellét a por 
és a szemét mély hullámaiba. A kopasz téren 
egy beteg lámpa hunyor gat és a vedlettfalu 
házak oldalán fakó sötétség csurran, mintha 
nyúlós sárrá állt volna össze a vastag piszok 
és a rácsepegő ritka lámpafény. Ocsmány mu
zsika szivárog ki egy bárból és csillogó kis 
nők, mint egy tragikus rothadás fölött a dög
legyek, cikáznak a méllszoritó levegőben. Ott
hon üresen böffen a vízvezeték és ha az iitcára 
nézel, mintha elmúlnának a paloták s e szép 
kis Európa teste szemed előtt zsugorodnék vi- 
gyorgó Balkánná. Hiszen megélünk úgy is, ha 
majd Budapest Hódmezővásárhellyé konstruá
lódott visszt. Csak kár, hogy itt most Magyar
ország európai léié pusztul és a bugrisideológia 
hatalmával szemben csak sírhatunk az úri jo
gunkat zsaroló kultur dolcumentum, a világ
város agóniáján és hiába mondjuk, hogy ez a 
félelmes föloszlás, ez a halódó tetem, ez nem 
a magyarság bűne, ez nem, jelenti kisorvadá- 
sunkat Európából... Bukarest és Belgrád rö
hög, mert nekik kezd igazuk lenni és itthon 
májusi banketteken kocint a miiveletlenség és 
tósztok rikoltanak e vinkószagu tavaszban, 
midőn vidéki tramphnak öltöztetik Kelet szilzi 
királynőjét.~ . Márkus László.

— Masaryk felesége meghalt. Prágából táv
iratozzék, hogy Masarykné, a csehszlovák köz
társaság elnökének felesége az éjjel ott meg
halt. Masarykné közeli rokona volt Wilsonnak, 
az Egyesült Államok egykori elnökének. A há
ború kitörése után Masaryk Amerikába utazott 
és erre az útjára elkísérte őt feleségo is. aki 
lelkes támogatója volt annak a politikának, 
amely a Habsburg-monarchia szétbomlasztá
sára irányult. Masarykné értett hozzá, hogy a 
rokoni kötelékeket hogyan lehet kihasználni. 
Wileon háborús politikájában erősen érvénye
sült Masarykné befolyása, ami különösen a 
wilsoni pontokban jutott kifejezésre. A U pont 
között ugyanis a nemzetiségek önrendelkezési 
jogáról szóló részt, mintha direkt Csehország 
testére szabták volna, annyira magán viselte az 
a Masaryk-féle politika jellegét. De nemcsak 
Washingtonban agitált a monarchia ellen. 
Férjét mindenhová elkísérte s természetes, 
mindenütt érvényesítette befolyását a mon
archiaellenes gyűlölet szitására.

— Az Akadémia Petöfl-ttnnepe. A Magyar Tudományos 
Akadémia vasárnap délelőtt tartotta Ünnepélyes köz
ülését dísztermében. Petőfi emlékének sientolta ai Aka
démia ezt az ünnopélyt, amelyen Bertevicxy Albert el
nöki megnyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy az Aka
démia a Petőfl-centennárium alkalmával Joggal hivatkoz
hatni arra, hogy mihelyt sz^ad mozgását és önrendelke
zését visszanyerte, etetett a maga hatáskörében tneg- 
ltoszoruenl az akkor már 10 év óta eltűnt költő szellemi 
örökét. Első nagygyűlésén, umelyet az elnyomatás hosszú 
korszaka után, 1839 decomber 15-én tartott, Czuczor Ger
gely jelentést* alapján az évi nagyjutalmat Petőfi 1817-ben 
megjelent „ötseet kölleményoi“-nek ítélte oda e ezt a 
költő fiának, Petőfi Zoltánnak H la szolgáltatta. A nemzet 
rajongó hálája — folytatta boszédét — a bámulatos költői 
lángész iránt az idei évforduló alkalmából azzal a meg
ható bensöséggel és mélységgel nyilatkozott meg, ame
lyet éppon az a körülmény tesz érthetővé, hogy bonulln- 
kot Petőfi földi pályájára és hátrahagyott alkotásaira 
való büazko vieszaomlékezés legnagyobb nointett sseren-

esétlcnsógünk sötét mélyéből emeli föl. Berzeviczy után 
Kozma Andor olvasta föl „Potőfl-szlmfónla“ ©Imii költe
ményét. Fcrcnczy Zoltán tartotta meg ezután értekezését, 
amelyben Petőfi életkörülményeiről és fölfogásáról szá
molt be, Volnich Géza pedig Petőfinek a magyar néphez 
való viszonyát fejtegette.

— Krupp Bertát kilakoltatják a villájából. 
Berlinből táviratozzak: Krupp Berta asszony 
parancsot kapott a francia megszálló csapatok 
parancsnokától, hogy négy, napon belül ürítse 
ki és hagyja el a Hügel-villát.

— A májusi eső jó hatással volt a termésre. 
Az eső, amelyet az első fagyosszent hozott s 
amely szombat estétől vasárnap délig tartott 
Budapesten, a beérkezett jelentések szerint az 
egész országra kiterjedt. A tavaszi eső jelen
tőségéről Mutschenbacher Emil, az Omge igaz
gatója a következőket mondotta A Reggel szá
mára:

— Budapesten körülbelül 25 min.-cs eső lehetett, de pontos 
területi kiterjedését és mennyiségét az országban ezldö 
szerint még nem ismerem. Ha az egész országban ilyen 
eső volt, mint itt, ez nagyon nagyjelentőségű úgy az Őszi 
kalászosok, a búza és a rozs, mint a tavaszi .vetés, az 
árpa, zab és kukorica fejlődése, szempontjából. A rétek is 
nehezen várták már az csőt, amely nagyon jót tett a 
száraz takarmánynak, a lucernának, lóherének és a most 
kikelő répának is. Május első harmadában a talaj felső 
rétege erősen kiszáradt, főleg a Tiszántúl, mert hiszen 
szinte átmenet nélkül jött a tél után a nyár. Tavasz 
nem volt és a tavaszi esőzés elmaradása főleg az Alföldön 
s a Tiszántúl, már-már n kalászosok további fejlődését 
fenyegette. Régi közmondás, hogy a májusi eső dönti el 
a termést és ha a mostani eső elérte átlag a 30 mm.-t, 
úgy búzából a 7 mázsás átlagtermés egyelőre biztosítva 
van. Természetes, hogy ez a kedvező terméskilátás meg
maradjon, sőt javuljon, ahhoz az volna szükséges, hogy 
párórás langyos eső hetenként megismétlődjön.

— Hassay Budapesten. Rassay Károly nem; 
zetgyülési képviselő tegnap többheti külföldi 
útjáról hazaérkezett. A Reggel, munkatársa 
fölkereste Rassayt, aki pompás színben van és 
jókedvűen beszél külföldi pihenéséről:

— Nagyon kellemesen éreztem magamat 
Olaszországban, melyei végigutaztam egészen 
Nápolyig. Sok emberrel beszéltem, sok minden
ről hallottam, de politikával nem törődtem. 
Olaszországban magyar zene hangzik minden
felé, Vecseynek nagy sikere volt Nápolyban, 
szeretik és becsülik a magyarokat mindenütt, 
ellenben a... De most, nem akarok politikáról 
beszélni, nem is vagyok kellően informálva az 
itthoni helyzetről és úgy gondolom, hogy ne
künk, ellenzéki politikusoknak, teljes tartózko
dással kell bevárnunk a miniszterelnök visz- 
szatérését és utjának eredményét. Kívánom, 
hogy ez az utazás gyors és jó eredményeket 
hozzon az országnak, de ha nem fog hozni, 
akkor a politikai irányváltozást tovább halo
gatni nem lehet. Többet most erről nein mon
dok. Pakots József beszámolójához Monorra 
is csak azért nem mentem el, mert nem aka
rok ezidő szerint érdemleges politikai nyilat
kozatot tenni.

—- Vizűn?... bum! Az utazás napró 1-napra drágul, az 
Allamvasut legutóbb csak áprilisban drágított, de min
den remény meg van arra, hogy a közeljövőben emelni 
fogja a tarifákat. Annál súlyosabb tehát, hogy éppon 
most drágult meg a külföldro utazásra jogosító vízumok 
dija is. A legdrágább éppen a legközelebb fekvő or
szágba szóló vízum: az osztrák. Egy úgynevezett „Dauer- 
vizum" 14.060. az egyszeri beutazásra jogosító 7230, a 
„Durchyciso-visum" pedig 1900 korona. Jóval olcsóbb n 
német vizűm, amely különben is a legolcsóbb mind közű); 
450 korona. A távoli nyugati államokba, Angliába 11.500. 
Franciaországba 10.000, Belgiumba 10.000 korona, Hollan
diába 6 hollandi forint, körülbelül 18.200 korona, Svájcba 
1 svájci frank, közel 1000 korona. Nem mondható olcsó
nak az amerikai vízum sem, amelyet dollárban kell 
fizetni, 10 dollár, vagyis 53.000 korona.

—- A Fővárosi Operettszinház merénylői a 
vizsgálóbíró előtt. Amint ismeretes, ez év ja
nuár 15-én, 20—25 tagból álló csoport berontott 
a Fővárosi Opei'ettszinház helyiségeibe, hogy’ 
ott az „Olivia hercegnő" előadásán pánikot 
idézzen elő a közönség sorai között. A rendőr
ség valamennyi gyanúsítottat, kivéve Adorján 
Géza dr.-t, letartóztatta és átkisórte az ügyész
ség fogházába, Adorján Gézát jóidéig nem le
hetett kihallgatni, mert ismeretlen helyre uta
zott Az ügyészség néhány nappal ezelőtt ké
szült el a vizsgálati indítvánnyal, amelyben 
Márffy József banktisztviselő, kleffner Gyula 
mérnök, Hozmctz Ferenc Károly egyetemi hall
gató, Balkó József elbocsátott rendőrdijnok, 
Veress Géza munkásbi^tositási dijnok, Blazsek 
Albin felsőipariskolai hallgató, Böhrn Sándor 
kerületi biztosítási tisztviselő, Bernolák Tibor 
dljnokí Adorján Géza dr. ügyvéd, Kaindel Já
nos zeneakadémiai növendék, Tellcr János, 
Huszár György, Ott Mihály, Neumayer II. Má
tyás, Kovacsica László soroksári földmivesek, 
továbbá két fiatalkorú gyanúsított ellen a vizs
gálat elrendelését kérte. A gyanúsítottak most 
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már valamennyi'n szabadlábon vaunak. Ador
ján Géza dr. nemrégiben Budapestre érkezett 
és bejelentette a vizsgálóbírónak, hogy bár
mely pillanatban hajlandó kihallgatásra jelent
kezni. A vizsgálóbíró a héten hallgatja ki Ador
ján Géza dr.-t és a többi terheltet, amikor is 
kihir'1^' előttük a vizsgálatot elrendelő vég
zést.

— Budapesti XIV. árumlntavásár. A vásár iránt úgy a 
belföld, mint a külföld, klváltkópen azonban a környékező 
államok kereskedői körében nagymérvű érdoklödes nyil
vánul meg, úgy hogy a vásárnak nemcsak látogatottsága, 
hanem annak üzleti eredménye- is biztosítottnak látszik. 
A vásáron kötendő üzletek megkönnyítésére a vásár igaz
gatósága a magyar kormánynál kieszközölte, hogy a vásár 
területén az összes tekintetbe jövő hatóságok külön vá
sári kirendeltséget tartanak fönn, amelyek a vásári láto
gatók kiviteli kérelmeit, a. forinaeá.gek lőhető oikerühv/-- 
vel, azonnal elintézik.’A vásár területén ezenkívül deviza
központi kirendeltség is fog működni, amely a külföldi 
vásári látogatóknak nemcsak pénzváltó üzleteit intézi el, 
hanem n látogatóknak és érdeklődőknek mindennemű kér- 
dóseire szakszerű utbaigazilúsokkul is szolgál és kÖzvotiti 
a vásár alkalmából engedélyezett könnyítéseket.
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— Egy feleség levele A Reggel-hez. Mélyen 
tisztelt szerkesztő ur, kétségbeesett: anya és 
hitves kér (intői meghallgatást Nagy az én 
bajom és a legszomorubb: nincsen reá orvos
ság. Az ur®J“? erzsébetvárosi kereskedő, aki- 

család-
csa-

nek jólrnenő üzlete van, szorgalmas, 
jónak élő ember. A múlt hónapban nagy c~a 
pás ért bennünket., az üzlet bérét negyedéven
ként 260.1)00, a lakásunkét. 25.000 koronára stáj
gerolta a háziúr. Nagy üggyel-bajjal gyűjtöt
tük össze a pénzt. Május első napjaiban az 
uram fölment az Erzsébetvárosi Körbe, ahol 
néhány barátjával éppen a házbér ügyéiben 
akart tanácskozni. A barátok a bakkszobában 
voltak, játszottak; az uram eg.v ideig kibicelt, 
aztán egyik kisebb tét a másik után belesod
ródott. a játékba és végül elvesztette a. nála, 
volt 285.000 koronát, az egész házbért. Szer
kesztő ur erre azt mondhatja, egy családapa, 
akinek felesége és négy leánya van, uralkod
jék magán és ne sodródjék hazárdjátékba. Én 

\ azonban és velem sok hűséges és bánatos asz- 
szony azt mondjuk M Reggel szerkesztőjének, 
aki olyan bátran szokta megmondani minden
kinek az igazságot, az isten szerelméért, ne 
tűrjék tovább, hogy polgári körök és kaszi
nók, ahová a középosztály férjei járnak munka 
után szórakozni, ilyen eszeveszett, fosztogató 
játéktanyák lehessenek. Mi azzal engedjük el 
férjeinket a körökbe és kaszinókba, hogy ott 
Jclekőrlő munka után kissé megpihenjenek, 
szórakozzanak, nem bánjuk, kártyázzanak 
olyan játékot és olyan módon, hogy az ne vál
jék balekfogó fosztogatássá. Egy kör, amely
nek élén Szterényi .József áll, aki miniszter 
volt és a kormánya törvényt, hozott az ilyon 
gonosz és gyilkos hazárdjáték ellen, hogy tür-

, heti az Erzsébetvárosi Kör kártyabaríanggá 
aljasodását? Kitűnő tisztelettel hii olvasója: 
(Teljes névaláírás és lakáscím.) — Ehhez a 
szomorú levélhez kevés a hozzátennivalónk, 
asszonyom. Mi mélyen megvetjük azt a söp
redéket, amely az Erzsébetvárosi és egyéb kö
rökben, otthonokban és kaszinókban dolgozó 
emberek kifosztásából ál vidáman. Sajnos, 
erőtlenek vagyunk a kártyaklubok véd- és 
dacszövetségével szemben, erőtlen az állam
rendőrség is, mert ha nem volna az, már ré
gen nem játszanának százezrekbe és milliókba 
úgynevezett polgári körökben. A levelét egyéb
ként. beküldtiik Rakovszky Iván belügyminisz
ter urnák. Végül <"» a legfőbb rendőr és A Reg
gel, sajnos, nem tarthat razziákat...

- Sok az Asszony. Amit mór régóta sejtünk, most végre 
<.leven valóság: *«/, c- asszony. 7jK> párisi statisztikus 
a napokban fejezte lu: kimutatását a férfiak és nők ará- 
nyáréi az egész világon. A statisztikai adatokból meg
állapítható, hogy túlságosan sok a nő. Németországban 
minden 1000 férfire 10:16 nő esik. Oroszországban még ked
vezőtlenebb, vagy talán kedvezőbb. mert W) férfivel 
szemben líoo az asszonyok száma. Amerika, is meglehtős 
nagy női fölösleggel rendelkezik, mórt minden 1000 pol
gárral 1100 polgárnő veheti fi>l a versenyt.

— Kettős párbaj. Lázár Pál sztregovai föld
birtokos. akinek Madách-lány a felesége, sú
lyos iöltételü kardpárbajt vívott. Budapesten 
tegnap és tegnapelőtt, először Pál Andor, az
után báró Mattyasovszky Zoltán őrnagyokkal. 
Mind a két párbajban Lázár szenvedett köny- 
nyebb sérüléseket.

Férfiingj„ í"Tóí SuS k T»5®
kemény gallérral...

§Ri«5w8Ci alsónadrág,
ugyanoly minőség és íuintájo . ■ ■. K

svMxssf rt.-nál 
Calvin tér 1. Aiapittatott 1860.
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Kern ntömtam le...
Hétszázötvenen szálhaK föl a szerencsétlenség előtt, ötvenen utána 

A rendőrség nem tiltotta be a röpülést
(■A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délben, 

egy hete már, lezuhant egy röpülögép és az 
egyik utas meghalt. Ezt mindenki tudja Pes
ten, erről mindenki beszélt még hétfőn, kedden 
is, de kevesen tudják azt, hogy a szerencsét- 

megtörténte után ezrek lepték el a rö- 
pulogép-allomást, és még ma is naponta sok
ezer főnyi tömeg bámulja a Ferenc Józsei'-hid- 

,° röPülőgép-állomást. Mindenki azt 
hitte, hogy Pest fölött többé már nem eikká- 
zik majd röpülőgép, hogy nem akadnak olyan 
bátrak, akik föl mernek röpülni. Tévedtek. 
vasárnap délután, amikor még össze sem szed
lek a gép roncsa alatt heverő sebesülteket, már 
akkor akadtak emberek,

főleg asszonyok,
akik könyörögtek, hogy engedjék őket felrö- 
‘Pulni., Holnapra talán betiltja a rendőrség a 
röpülést — mondották — és mi föl akarunk 
szállni! Hétfőn tovább folytatódott a népván
dorlás. Pest összes hisztérikái, minden „vala
mire való1* ember, aki éhezett egy kis veszede
lemért, ott tolongott a Ferenc József-hid budai 
oldalán. Fönt az úttesten, a Műegyetem előtt, 
a rakpart fölött pedig, mint cirkuszban a tri
bünön, ágaskodott ezerfőnyi sereg és ágasko
dik még ma is, akik nem röpülni vágynak, ha
nem várják, mikor zuhan megint egy gép. A 
tömeg olyan nagy', felnőttek, gyerekek, mun
kások és bankigazgatók, hogy a rendőrségnek 
kell föntartania, illetőleg visszaszorítania őket. 
A nagy közönség egyes lapok híradása ré
vén abban a hitben van. hogy a rendőrség 
betiltotta a további röpülést. Ez nem történt 
meg. A rendőrségnek nincs is joga betiltani, 
mert a, röpülő c közvetlenül a kereskedelemügyi 
minisztérium légforgalmi osztálya alá tartozik.

Esti ut Pest fölött.
Szombat este 7 óra van. A röpülőgópállomás körül 

óriási embortömng. Most vontatják elő az egyik hidro- 
pláut. A neve.- II. XI. A. C. B., édes testvére a múlt héten 
lezuhant gépnek. A pilótákon kiviil négyen állunk a kis 
fából készült mólón. Egy hölgy és három nr. A hölgy 
szőke és nyugodt., csak néha nevet föl idegesen. A tár
saságában levő nr már sokkal izgatottal)!). Ifjú, molett 
ember, aki mégegyszer olnéz a Ritz-, a Hungária- és a 
Gallértszálló feló, mintha búcsúzni akarna. Hét óra után 
párt perccel a vezető pilóta, Grosschmidt István sorhajó
hadnagy. felőlit kis bőrbekecsét, fejére veszi a pilóta
sipkát. én szól, hogy ho lehet már szállni. Készülődik 
inár a másik pilóta, is. Szentkirályi-Kern Dezső, volt 
pilótaszázados. Amikor az első utas beszáll a gépbe, a 
parton álló tömeg megmerevedik, de a másik pillanatban 
már harsányan íölkacag, a kis köpcös ember megcsú
szik a lépcsőn és lába majd a vízbe ér. Elhelyezkedünk 
a kabinba, a pilóták is beszállnak már, a propeller fo
rog, Grosselnnidt sorhajóhadnagy hátraszól: „'Aulassent" 
A gép süvítve száguld, mint a leggyorsabb mótorcsónak 
a viz föliiletén. Csuk most nézek körül a kabinban. Elől 
a két pilóta, köztük kis aluinininiumfal, amelyen nagyobb 
nyilán van vágva, czeu keresztül állandóan beszélhetünk 
a pilótával. Az utHRtülkébo négy bőrfotel, amelyen bőr
szíjak vannak. A kis fülke oly kényelemmel van beren
dezve. hegy még hamutartó is van a négy sarkában. 
Amikor már a vizen száguldunk, jut eszébo az egyik 
urnák, hogy falun illenék, ha egymás nevét megtud
nánk mi, akiket közös veszedelem fenyeget. Megkezdő
dik a bemutatkozás, nyugodtan, mint ha egy szálló hali
jában találkozna egy társaság. A gép még mindig a 
vizen száguld, a mótor egyre jobban berreg, megyünk 
egyenesen iu Elevátor irányába. A viz hullámzik, de 
ezt mi nem érezzük, oly gyorsan siklik a hidroplán. A 
Duna közepe táján egy villánál, a gép két csónakja 
elválik a víztől. Röpülünk. A mellettem levő ur agyún 
átvillan talán, hogy most a halállal kerül rokonságba, 
megszorítja a kezem és ijedten kérdezi: Szerkesztő ur 
inár röpült, hogy olyan nyugodt! Az összekötő vasúti 
hiil fölött szóltunk már, körülbelül 500 móterre a viz 
fölött. Könnyén siklunk, mint egy Royee-Iioys-autó a 
síkon. Kihajolok a gépből, balra a soroksári rétek alján 
egy vöröses fényben izzó romhalmaz, a lezuhant röpülő
gép, amelyet az esti nap fest biborszlnilre. Furcsa talál- 
kozús. De mér a másik oldalon le bőgünk, Budafok fölött 
és óriási sebességgel közeledünk a Gellért hegy felé.

A pilóta hátra szól: jó, nyugodt időt választottunk ki, 
elült a déli szél, nőm dobja úgy a gépet, mint délelőtt. 
Már a Margit sziget fölött járunk, alattunk az óbudai 
téli kikötő. Fordul a gép, ez egy kicsit rossz érzés. Azt 
hiszed, hogy lifleu utazol lefelé és a lift kötele egy fél 
pillanatra elszakad. A következő másodpercben azonban 
már lemét stabil n gép, megfordul és széliünk a Műegye
tem felé. Az Erzsébot-Liid fölött leállítja a pilóta a mó- 
tort i siklóröpüléssel széliünk a vízre. Egy erős zök
kenő és ismét a viz felületén suhanunk. A hölgy, a bá
tor 11Ő, elfehérült szájjal, do diadalmas arccal szólt 
előre lovagjának: na látod, ugy-e, nem történt semmi. 
A fóríli.ok is megjön már a bátorsága: mondtam, hogy 
nem olyan veszedelmes, csak nem szabad félni. Átsiklunk 
a I oreuo József-bid középső pillére alatt, amikor hirte
len az ogyik pilóta kiugrik a gépből, végigszalad a 
hidroplán bal szárnyán és hanyattfekszik. Csodálkozva 
kérdem a vezető pilótát, mire való ez, ő mosolyogva 
válaszolja: semmi kórom, csak kisebb Ívben akartunk 
megfordulni. Megnyugszik a propeller, a szerelők el
kapják a gép egyik szárnyát és ml már széliünk ki. 
Nézem a parton álló emberek arcát, levertek, hiába vár
tak, nem zuhantunk le. A rendőrőrniester elégülten nóz 
körül és odaezól: most már aztán tessen hazamenni, ma 
már nem röpülnek föl, hifim rilrnak, itt már senki le 
nem suhan.

Kiszálltunk. Grossclimldt sorhajóhadnagy még 
elmondja: Szinte hihetetlen, hogy a múltkori 
szerencsétlenség megtör lóul. A gép abszolút 
rendben volt. Motorja, amint azt Simanek mű
egyetemi tanár a vizsgálatnál is megállapí
totta, kifoínkdalan-, u pilóta pedig harcedzett

röpülő volt. A Junkers-gépek eddig még mindig 
megállották helyüket, Múlt vasárnap röpült 
egyik gépünkön Mikes János püspök Mayer 
igazgatónk társaságában Rómába. Hét és fél 
óra alatt tette meg az utat és kedden vagy 
szerdán ugyancsak ezen a röpülőgépen tér 
vissza Budapestre.

Kik röpültek még?
Érdekelni fogja talán az olvasót, hogy kik 

voltak azok a szerencsések, akik még a szeren
csétlenség előtt és kik azok a hősök, akik a sze
rencsétlenség után röpültek. A katasztrófa 
előtt csak három napig volt tizemben a légi já
rat. A három nap alatt körülbelül kétszáz
ötvenen szálltak föl. Elsősorban Budapesten 
élő külföldiek, főleg diplomaták röpültek föl. 
Brentano, Amerika 70 éves követe és az ame
rikai követség 10 tagja, majd Stanley brit kon
zul. a cseh követség, az olasz követség tisztjei 
szállottak föl. Röpült még: Humprhys angol 
kereskedelmi att.aché is. A magyar külpoliti- 
kusok közül Kánya Kálmán szállott föl. Sok 
arisztokrata is érdeklődik a röpülés iránt, így 
fölszállott íjróf Mikes Ármin, gróf Révay 
József és meg számos gróf és bánó. Sokan rö
pültek föl azonban egyszerű, szürke, minden
napos emberek, kereskedők, bankigazgatók, 
tőzsdések és rendőrtisztek. A színésznők közül 
csak egy moziszinésznő akadt: Hoffmann 
Pálma Mid, aki legutóbb az Adriai tengeren 
barátkozott meg a tenger ezer veszedelmével, 
amikor a „Serpolette“ című filmben Pálma 
Mária néven a címszerepet játszotta. Két ízben 
szállott föl gróf Nemes János társaságában, 
egyszer a szerencsétlenség előtt, egyszer a sze
rencsétlenség ntán. Korda Tibor.
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özv. Darvas Pálné, szül. Lőw Valéria, íájda 
lomtól lesújtva tudatja, úgy a maga, mint az 
egész családja nevében, hogy forrón szeretett 
férje, a legjobb Un és testvér

DARVAS PÁL
tart, főhadnagy, a Knapp fémkercskcdelmi rt 

Igazgatója
fiatal életének 81-ik, boldog házasságának 7-ik 
évében f. évi május hó 12-én. <t harctéren szer 
zett súlyos betegségében elhunyt.

Di-aga halottunk hült tetemét f. hó 14-én, dél 
után 5 órakor helyezzük örök nyugalomra 1 
rákoskeresztúri izr. temetőben.

Emlékét kegyelettel őrizzük!
Darvas József és neje, 

nevelőszülői.
Dr. Darvas István, 

testvére.
Löw Sándor és neje 

apósa és anyósa.
Lőw Vilmos és neje, 

Lőw Henrik, 
sógornője és sógorai

e.

I

km’ ■ J

Utólat 35 közvetítési yért 

caphat albérleti szobát házaspár, férfi, nő, 
'Sugárnál, RáBcöcsl-ut 14. Te!. Józs. 4)2—31

• E rovatban közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a 
kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

nagy válasz
tékban!

Lukács és Pásztói* ’
Budapest IV, Egyetem-utca 11 f
(Gróf Károlyi palotával szemben)

T®00 HC pária
fehér női tenniszcipőnok bőrdiszili f.lrfi aooo köröné. 
Tornacipő Nt"> koronától. tDuplsstnliru külföldi szandálok. 
Vászoiutpök legújabb lúsonokhan, férfiak, nők gyer
mekek részére. Dupiatalpu tonniszcipők. Úgyszintén bőr 
cipők gyönyörű választókban és olcsó árban. S«chKfer cég, 
Döbrentel-tér 4—6. — Harlsnyaneiuüek és luiziclpök nagy 

választókban

A legszebb, legfinomabb és legizléscsebb { 

eredeti angol szövetek 
legolcsóbban

KATSCHER W U G O |
finom posztóéra óm angol gynpjuszövotek keroskodósóhon 9

IV, HnriskÖM 4. Telefont *147-08

LINDCAR
kis autó 4—"*2 HP, valamink ha32nált 

autóit álSattcióan raktáron 
Akt. VI., Aradi-utca 40
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— Az angol király beszéde Rómában. Rómá
ból táviratozza J Reggel tudósítója: Szomba
ton délután befejeződött a római királylátoga- 
láö. A római polgármester búcsúbeszédére 
György király hosszabb beszéddel válaszolt: 
Ha a horizont fekete felhőktől lesz sötét — 
mondotta —. mint, ahogy nagy háborúk után 
lenni szokott, azokat csak a vezető nemzetek 
.mély és bensőséges együttműködése tudja szét
oszlatni. . k olasz és angol nemzet ilyen együtt
működésében föltétlen bízom. Jól ismerem az 
olasz nemzet nagy tulajdonságait: a lojalitást, 
a bátorságot, a kitartást. Tudom, hogyan ha
ladt át az olasz nemzet egy erőskezü politikus 
biztos vezérlete alatt a krízisen. Bizalommal 
tekintek nemzeteink további együttműködése 
elé, amelyet a béke, haladás érdekében fognak 
kifejteni.

— Iiöityen rogy ne legyen? Az emberek sírása fölhallat- 
szék r.z egekbe. Mindenki azon panaszkodék, hogy nagy 
ára vagyon a húsnak, amely éppen ezért liótszómra sem 

..kerül asztalára. Mikoron pedig az isten maghallá ezeket 
a panaszokat, magához intette legkedvesebb angyalkáját 
és igy szólott házzá:

- Menj le, édes gyermekem, a földro és tudd meg a gaz
dáktól, hogy mi oka légyen a nagy husdrágaságnak.

Az angyalka leszállt a földre, fölkereste n gazdákat, 
aztán visszatért az égbe ős igy számolt be földi útjáról:

— A gazdák azt mondották, hogy kevés takarmány ter- 
.mett. Drága pénzért kellett a takarmányt vásárolniok és
a drága takarmány drágította meg a hús árát.

. _ Édes gyermekem, intézkedj azonnal, hogy megnyit
hassanak az ég csatornái és bőséges eső árassza el a föl
det, hogy dúsan teremjen takarmány a mezőkön.

És az ég csatornái megnyíltak vala, de az emberek sí
rása csak nem akart elnémulni.

Az isten újból magúhoz intette legkedvesebb anyalká- 
ját és másodszor is leküldé őt a földre, tudakolná meg, 
hogy miért oly drága még most is a lius.

Az angyalka megint leszállt a földre és fuikereoiu n 
gazdákat. Aztán visszatért az égbe és ezeket mondá a jó 
istennek:

— Beszéltem a gazdákkal. Azt mondták, hogy az idén 
sok takarmány termett és ha sok a takarmány, a gazda 
nem kényszerül eladni a marhát. Ha mégis eladja, csak

• drágán adja, mert van takarmány és várhat az eladással.
Az istenből kitört n méltatlankodás:
— Ha nincs takarmány, a hús azért drága, mert nincs 

takarmány. Ha van takarmány, azért drága, mert van 
takarmány. Hát legyen vagy ne legyen takarmány?

Az angyalka alázatosan feleié:
— Végtelen a te jóságod és bölcsességed, de határtalan

az ő leketlensógük. Uram, tégy, amint akarsz, csak engem 
ne küldj még egyszer a földro. (Lynkcus.)

— Mr. Humphryst visszahívta kormánya? 
Két. hete egyik budapesti lapban /ír. Hum- 
pJtrys. angol kereskedelmi attasé, a Devizaköz
pontról és ezzel kapcsolatban a devizaellátás
ról nyilatkozott. Kifejtette, hogy Magyaror
szággal lehetetlen üzleti összeköttetésbe lépni, 
mert az ország nem rendelkezik kellő mennyi
ségű devizával. Ö tehát mindenkinek, aki majd 
hozzáfordul fölvilágositásért, azt fonja taná
csolni. hogy Magyarországgal ne lépjen üzleti 
összeköttetésbe. angol kereskedelmi attasé 
c nyilatkozata Magyarországon kínos föltilnést 
keltett. Amint A Reggel értesül, az angol kül
ügyi hivatal is tudomást szerzett erről a nyi
latkozatról és úgy intézkedett volna, hogy 
Jfr. Humphryst a közeli napokban visszahív
ják Londonba és uj angol kereskedelmi attasét 
neveznének ki Budapestre.

— Halálozás. G « r ő Sándor n é, született Gla t tér 
Olga vasárnap délelőtt hirtelen meghalt. Kedden dél
eiül* 10 órakor temetik a rákoskeresztúri temető halottas
házából.

— Szaga van a tejnek. Valamikor egy negyedik ele
mibe járó leánynak az iskolai irkáját, nézegettem. Végig
lapoztam és a föladatokat olvasgattam. Az egyik föladat 
a négy évszakról szólt. Meg kellett irnl mindegyik év
szak jellegzetességét és a leányka igy oldotta meg a föl
adatot: Nyáron megromlik a fej, télen ez emberek föl
veszik trikójukat. Ezt három év előtt irta a kislány. De 
hova lettek három év alatt ezek az igazságok? Nyomuk 
sincs! Az embereknek már trikójuk sincs és a tej már 
tavasszal megromlik. Igen, a pesti tejnek mór májusban 
'maga van. Kétszáztizénkét koronáért egy liter legfino
mabb pár főműt kapott valamikor az ember. Ma csak 
egy liter tejet vehet ezen n pénzen és az se emlékeztet 
a parfőmre. Hogy miért kell ennek igy lenni, nem tud
juk és ha tudjuk, nem értjük. Mert a tapasztalat azt 
mondja, hogy nálunk olyankor züllik le valami, amikor 
bizottságot állítanak föl az ellenőrzésére. Van egy leg
főbb pénzügyi tanács és nincs pénz. Van egy országos 
építő bizottság és nincs építkezés. Van egy ármogállapitó 
bizottság és nincs ármegállapítás. De ha semmi sincs, 
aminek bizottsága van, hogyan lehetséges, hogy a. tej
nek van szaga, holott szagvizsgáló bizottság nincs?

— Darinol a legtökéletesebb hashajtó, ize 
olyan, mint egy legfinomabb csokoládé cukor
kának és igy gyermekeknek is kedvenc gyógy
szere. Kapható minden gyógyszertárban.

— Budapesti XIV. árnmintavásár. Utazási kedvezmény 
a román allamvasutakon, Bukarestből siirgönyzik: Követ- 
í égün’k közbenjárására a román államvo^utak a budapesti 
áruminta vásárról vásári gazolván nyal visszatérőknek 
50%-03 vasúti jegykedvezményt nyújtanak.

— A Yes porcellán pouder homogén 
szemcséi, amelynél tökéletesebb 
ezépitőszer nincsen a világon.

— Orvosi kozmetikai és fogorvosi intézet, Rákóczi-ut 14, 
II. 2. Tel.: ,f. 129—85. Vezető főorvos: Dr. Propper Ödön. 
Szépséghibák eltávolítása. Bőrgyógyászati kozmetika. 
Idénykezdések. Specifikus eljárások. Fogsnrszabályozás. 
TormészethÜ tnüfogak. Hidak, koronák, tömések. Minden
nemű fogorvosi munkák.

— Drótkerítésnek legjobb a vilúgbirii „Hungária“-drót- 
fonst. Egyedüli gyártója: Haidekker Sándor, Vili, t'liől- 
ut írj-".:yzt'k ingyen és bérmontve.

Szőrméit r.'ij.t megóvásra Bodnár szű?-mesterhez V. 
Nhdor-utéu 15. Telefon 12-19.

Brllllánst. ékszert, aranyat, ezüstöt, hamisfogat ne 
ndjon el senki, amíg mog nem hallgatja Fisdicr és Eisner 
ékszerészek legmagasabb árait, Rákóczi-ut 27.

M ^í88fiyim,^ái'®8ii 8>@száíwolőia
22 színházi botrányról

Stadler Nándor fővárosi
(A Reggel tudósitójától.) A rendőrség hete

ken keresztül eredménytelen nyomozásokat 
folytatott néhány hónappal ezelőtt annak a 
megállapítására, hogy azokat a színházi botra,- 
nyokat — amelyek végül a Fővárosi Operett
színház hadit érv szerit megrohanásához vezet
tek — tulajdonképen ki Is eszelte ki, honnan 
kapták a botrányrendezők a direktívákat es 
kik állanak mint értelmi szerzők a. fütykösök
kel fölszerelt suhancok háta mögött. Minden 
rendőri nyomozás — amint arra még egész vi
lágosan emlékszik A Reggel közönsége — ered
ménytelen volt, egy-két fiú ugyan a rendőr
ségre került,

de az irányítók személyéhez semmiféle 
rendőri nyomozás nem tudott közel férkőzni.

Hónapok múltak el és úgy a rendőrség, 
mint a nagyközönség valami . véletlentől vagy 
az idők fordulásától várta az értelmi irányítók 
személyének nyilvánosság elé kerülését, de 
arra egy7 pillanatig sem gondolt senki, hogy 
egy egész váratlan irányból hangozzék el vallo
más és derítsen világosságot, a titokzatos szín
házi botrányok előkészítésére és előkészüle
teire.

Ez a váratlan leleplező hely a Zrínyi-gárda 
vasárnap délelőtti tagavató ünnepélye, 

ahol egy exponált városházi kurzuspolitikus, 
névszerint Stadler Nándor fővárosi bizottsági 
tag érdekes beszédben ismertette a botrányok 
származásának igazi, székhelyét. Stadlcr Nán
dor a Zriny-gárda elnöke, tevékenysége akkor 
vált mulatságosan ismertté, amikor a főváros 
egyik közgyűlésén ej^y malátakávé plakát alsó- 
nadrágmentes kisfiúja ellen emelte föl dörge
delmes szavát és azt követelte, hogy a főváros 
utcáiról távolítsák el a malátagyár ..erkölcs
telen'* plakátkisfiuját.

A Zrinyi-gárda, másnéven Országos Erkölcs- 
védő Liga vasárnap délelőtt 11 órakor tagavató 
ünnepélyt rendezett az Újvárosháza közgyűlési 
termében. Stadlcr Nándor elnöki megnyitójá
ban ismertette az egyesület megalakulásának 
körülményeit. Az alapítók hazánk összeomlá
sának okát az erkölcs leromlásában látják, ez
ért az a céljuk, hogy a megromlott erkölcsöket 
megjavítsák, illetőleg az ifjúság lelkét a rom
lástól megóvják. Nem törekszenek arra, hogy 
minél nagyobb taglétszámmal dicsekedjenek, 
hanoin az a törekvésük, hogy tagjaik megfelel
jenek kötelességeiknek: éljenek a keresztéliy 
erkölcsi alapelvek szerint, teremtsenek tisztes
séges és becsületes kultúrát.

1920 januárjában alakult meg a Zrinyi-gárda, 
amely bár csöndben munkálkodott, máris 
fényes eredményeket tud fölmutatni.

rr.i Wi

így a pesti erkölcstelen kirakni okai meg
tisztította a rendőrség segítségével, a

AZ

’.l

IC

n

<• 
»‘S

ru E

1

Cropp de chino minden el- j?-£ fe 
képzelhető színben .... Este* “

Crepp Georgette a legújabb jMlRfö 
színekben.........................

kávóskészlefek,
K 

Óriási választok ien- és damastárubanj étkező- és kávéskészlotek, vászon női 
férfizsebkendők, chittonok, zeflrek, pamutvásznak, konyha törlők és törülközők 

előnyös vétel folytán kedvező árakon árusittatnak

K-tól
hu* J C.-’» 

á’ S k

pünkösdi

Hímzett batlsztok sötét szí
nekben ..............................

Svájci és francia grenadin és 
batiszt újdonságok..........

Francia mosó Crepp, remek 
kimlnlázás, kitűnő mosó .

Svájci grenadinok, a legszebb 
divatos minták, 1W cm. 
széles................................

Grenadin min dón színben, 
duplaszéles......................

Francia Liberty, föl tétlen 
színtartó, a legdivatosabb 
kimintázás, 75 és 1 CB cm.

4450 és

hírnevének megfelelően a mostani magas árak dacára a t. vásárló közönségnek 
kedvezményt nyújt alanti cikkekben:

Tiszta gyapjú Choviot, 135 
cm. szcies, Tliegcthoff .I

bizottsága tag vaHonnásai
József-kör úti „csirke-kórzót“, amely az ifjú
ság erkölcsét rontó iskola volt, széjjel

zavarta.
Husz-huszonöt ízben sikerült a színházak
ban is megváltoztatniok az erkölcsi elvek
nek meg nem felelő részeket, de a 
filmeknél nem értek el eredményt az 
előzetes cenzúra miatt... Anita Ber
ber táncainak betiltása érdekében te 
tevékenyen közreműködtek. A józsefváro:;: 
bácsim 13 esetben volt szükség a gárda tag

jainak közbelépésére.
Az egyesület jótékony működését már a ha

tóságok is kezdik fölismerni, mórt ők nem 
ólmosbotokkal küzdenek a társadalom beteges 
kinövései ellen. Majd fölszólítja a garde. 1 . 
jait, hogy Magyarország javulásában /föltette- 
niil bízzanak.
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Szőllősl és Kálmán
selyem- és szövotáruhAzúban, Budapest (Bolváros) H.-ijó-ti.RiJ]

VI, Róvny-u. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: 14- 22 
RnCS éc Stcínfoarm ol/orf ■> <■? Kezdete os.’o
föIléptóveJ o hó 15-én UlulSO t-lOeltlcl.;. pontKórakor

I anya&te&t |
tó is készít á

/Fe fiiéin entiisT.txLfpzs
Vili, Tlökk Szil<írd-u(ca 19. szóm, 11. emelet 

Tclefonszdm: József 34—12.
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Kossuth Lajos-iitva B í 
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! ISZER ÉS THRSHI 8RNKHHZH ; 
B BUDAPEST IX, LÓNYAY-UTCA 2. SZ., KULTÜRHAZ I 

Tőzsdei megbízások, értékpapírok
l vétele és eladása :• lagrlíínyÖHcbb fölt'"te1ck mellet!. ; 
; Tolefon: Józaof 32 92 jj

105 cm. széits, fekete .. 
Csíkos aljszövetek meglepő 

nagy választékban ....
Eredeti angol Homespum 

női costüm, ragián és 
férfi sportöltönyökre, 140 
cm. széles......................

■7— 1 1 —...  ---- ----- -
Óriási választék frcsco, Boarberry, Cover- 
coat, gyapjú Maroccnin és különféle kam- 

____ ____ garnkelmékhen!



méaA tőzsde

magyar vállalat egyetlen hnjóstarsa- 
Moat már az a kérdés, kiben lát az 
garanciát: a Hitelbankban vagy az 
Döntés még semmiféle irányban 

azorlnt a Ganz-Danubius ozidei oszta-

edénynáz,
Király-utca 45 

sz. alatt most újra megnyílt.

és Bethlen tárgyalásai
(A Heggel tudósítójától.) A tőzsde Bethlen 

utazásának hatása alatt áll. Az ut eredményeit 
és következményeit azonban hamisan magya
rázzák, Ma már elképzelhetetlen, de tegyük 
föl. hogy a miniszterelnök útja teljes kudarc
cal járna. 'Ebben az esetben, amelynek bekövet
kezése az ügyek mai állásában kizártnak lát
szik: a korona romlása várható, amely mellett 
minden érték, sokszorosára röpül. Vagy: amint 
.hisszük, eredményes Bethlen István útja, en
nek következménye, hogy az általános záloga- 
Jár alól föloldalva, átmeneti kölcsönre tehetünk, 
szeré Az átmeneti kölcsön nagyságát és struk
túráját ismerjük. Kizáróan arra szolgálna, 
hogy a koronát addig stab^lizlájuk mai nívó
ján.amíg a végleges • endézés meg nem tör
ténik és hogy a. deficitet lödözziik anélkül, 
hogy a bankjegykontingenst túlságosan emel
jük.

Minden stabilizáció pedig a legerősebb 
hosszmomentuni,

jiriert csak a végleges számok fogják bizonyi- 
iani és a nagyközönség előtt is nyilvánvalóvá 
tenni, mennyire alul maradtak az érlékpapir- 
árak minden más jószágnak értékelésével 
szemben. Az egyik kölcsön, a svájciját) millió 
frankos, néhány hónapra, a legsürgősebb igé
nyel: kielégítésére szolgálhat. Sir Wilhani 
(iood által kilátásba helyezett, köles-önnel élni, 
•úgy hi.-sznk. nem h'het. Végre, is. kicsinyek ós 
erőtlenek lettünk, de egyelőre legalább, még
sem vagyunk a Balkánon. Olyan „fináncmeg- 
alázialásolé‘ között, amiket ez a terv előír, az 
ország nem nyerheti vissza gazdasági öntuda
tát és erejét. ___

fontos tárgyalásai. Péntek dél
miniszter Poporits Sándort, a 

óra hossza* tárgyaltak. Amint 
logillo.téke ebb helyről értesül, a rarolizdlt. 

bntazóloglcrél és a tivvizacllálds proideiná’á- 
faiitor. megbeszélést. Walkó. aki Kállay 
p..nzügy min * szír rit>m ügyeit ;s intézi, orra 
helyezkedett, heg;’ a Deriz.akö'pontot át 
és a devisv' V'ib's mai rf -tdr-crén változ
ni mi dozalok •' m ist beszélte mer l’opo- 

................... Parisból hazaérkezik, amit 
,■ Írnak, akkor v,*g!eg rent'czn* kívánja 

már hómat* k *'t?i hitzedo ügyel.
a tőz'öén? A tőzsdei hél első iinpji’ 

nüntbíi rég várt és min- 
indokolí i'.'.t.u >sv kibontottu 1 oln<t 

máu réieinényen voltunk s 
ménjjek nekünk adtak igazat. Meg- 

pog' ti i'íz (') hi<t*:.1 !)<• n kt’í tövis 
<*t gyógyuló.:,.*:*k legmigyonb akíidé- 

a bankárrevdelel, illetve nz a 
............... . . ___ mihelyt egy 

kis javulás áll be, azonnal újabb technikai r*'- 
formokkal állanak elő, amelyek a legnagyobb 
mértékben alkalmasak a bizalom es nyugalom 
megrenditésére. A másik n kosztpénzek tekin
tetében kifejlett vagy jobbad mondva ki nem 
fejlett judikatura kérdése. l‘.z utóbbi tereit ne
vezetes fordulni esett ezen a heten azznl nz ité- 
!<iti>l, űrnél vet n tőzsdebirósá'.r hozott s amely 
kereskedők között a Koszt pendlizel és kötelezeti- 
ségét a tözsdebizományos javára, mega lap>- 
tóttá.........................................................

A második kérdés a folytonos reformok kér
désé. A Heggel ért esti lese szerint it tőzsde ve
zetősége mindenekelőt í ;i girókauciók torén, ke
res bizonyos 
a kasszanapok 
tosithatja 
szabályozását 
hogy az i
mert a U........................ ..
föltétele n rend és pontosság. De hogy a reior
mok ideje most helyesen van-e mcgvalasztvi 
s hogy az a mód, nmeilyel e reformokat várat
lanul előkészítik, helyes-e — más kérdés, vé
leményünk szerint ezek a folytonosan nyugta
lanító reformintézkedések egyenesen előidézői a 
tőzsde nyugtalanságának és végeredményben n 
közönséget károsítják meg. Mindent összefog
lalva: a koszt pénzkérdés részleges rendezésé
vel némileg járult a helyzet, más'elői azonban 
u.iabb nyuglalaniió momentum merült föl az 
újabb technikai rciormlervek miutl. A helyzet 
nagyjában ugyanaz, mini a. mull heten volb K 
pazdnsági okok nagyarányú hosszmozgalom ki
fejlődését javnlják. Technikai akadályok el
lenben minden percben uj gátakat emelnek o 
mozgalom elé, nem kis elkeseredésére azoknak, 
’’ pénzüket értékpapírokba fektetlek és 

a kontremi n harácsol ásn'mz. 
n< m várunk szilárdulást. 

nz n része, amei;. uj tőkeket 
, tartózkodó, mert néni hagyja 

át olyan tőzsde felé sodorni, : 
i‘<'fornilii rcó íc> 1 nyugtalan! A'pak

k óta ieehnlkai okok mini', indokolallnunl

ropovits és Wallró 
«lőtt fölkereste li'«/A-ó 
Jegy'iitézot elnökét és két

I Heggel 
hitnek, a
ról folytattak 
tavol!<-.,'bcn :> 
az álláspontra 
ken szervezni 
Ifihit kell. Az 
vítssal ó- nmi;tl Ki |,;i; Tibor 
a jövő lu'-l vé'K'.r 
n Dcvizi.T. ’zpout

X Mi lesz
köszöntött tiiUJ> 

denkepen 
szárnyait 
az e,sa 
mondtuk, 
van, amely ..
Jva. Az egyik :t bankárrenlel'., 
i.ábi ikapott sojátszeribség bog;’ * . I ' ' I I «... .•«»/ It ‘ll t 11

I Heggel értesiile.se szerint a tőzsde ve
lőt i a girókauciók terén ko

rén dsza hál y ok at. amei y e k ke 1 
zavartalan lefolyását biz- 

azután a 
is 

ilyen 
tőzsde

s

akik
R( 'ind közük
-í iot’ő hétre még 

' özöusógnek
virne a piacra

lefolyását 
kezdő árfolyamok 

tervezi. Semmi kétség, 
reformokra szükség van, 
életének elengedhetetlen

fűk miatt, a többi pedig nem hajlandó millióit 
a helyzetet kihasználó kontremin torkába do
bálni.

X Közgazdasági hírek. A Reggel értesülése szerint leg
közelebb bevezetik a tőzádéro a Lukácst űr dö fit. részvé
nyeit. — A Rima majoritási szindikátusa tárgyalásokat 
folytat egy előkelő cseh csoporttal a vállalat külföldi tar
tozásainak elvállalására. A tartozások rendezése úgy tör
ténnék, hogy a cseh csoport, hir szerint, részvényeket 
vesz át. — Az Osztrák /H/el-beu az amerikai .Vor/7rtn- és 
a londoni Rolsehild-csoport vállal érdekeltséget. Hir sze
rint. a részvények névértékét nemes valutára cserélik ki. 
— A zágrábi tőzsdén a magyar értékek közül a Nagy- 
becskcrekl és a Horvát cukor és a Siíovonia szilárdultak 
meg. — A tőzsdén nagyon jól fekszik a közlekedési vál
lalatok piacának három favorifpapírja: o. Nova. Közúti 
és l árosi. — A Juta és a Kender 100%-os osztalékot fizet
nek. — Az Allantica római tárgyalásairól sokat írtak és 
beszélnek. E híresztelésekből ennyi az igazság: Rómában 
úgy az Atlantién, mint a Levante beadtak egy tervezetet 
uj hajóstársaság létesítésére. Az olaszoknak az az állás- 
pontjuk, hogj' a két 
sággá alakuljon át. 
olasz kormány több 
Atlantién - trusztben. 
vem történt. — ITir 
léka 2500—3000 korona lesz. — Az Ingéfa az elmúlt héten 
több mint 200%-kai javította meg az árfolyamát: 1000 
K-ról 3200-ig ugrott. Az áremelkedésnek egyik főoka az, 
hogy Snlnerék holland forintért eladtak nagy tétol rész
vényt és a hiányzó darabokat olcsón szerették volna 
venni. A vételakció azonban csak folyton emelkedő 
zusoknál sikerült és miután többezer darab fölvétele 
folyamatban von. hz Ingéfa további emelkedésével 
molhatnnk. — Ugyancsak a nemjegyzett értékek piacán 
szilárdul a H'arnsdoi/l. amelynél legutóbb érdekeltséget 
vállalt Flórián fliibel. a Bömisoh-Chemnitzi fonalgyár 
tulajdonosa, aki 30.000 részvényt vett át és belépett az 
igazgatóságba is.

X A külföld kivásárolhatja az országot. A búza 
ára n békeidőnek ezerkélszázszorosa. A fának 
ára a béJic-árnak több mint ezerszerese. A bőr
nek ára ugyanebben a keretben mozog. Fémek, 
ha kaphatók, még magasabb arányokban mo
zognak. Azoknak a vállalatoknak részvényei, 
amelyek ezeket az értékeket reprezentálják, 
a békeárnak ét)—lófí-szerese között mozognak. 
A külföld pedig lassan ráeszmél arra, hosty az 
itteni értékek megvannak és védettek. Mély
séges sajnálatunkra kezdi vásárolni őket. Hoz
zájut búzához, fához, vashoz, fémhez hatod ér
lékben. A publikum pedig adja 
mert tegnapról mára néhány 
koronaszámokban, óz;>-/>«» 
tényleges értékben.
n’it '. ken. re 
ják, 
eg>" 
kai 
kai adnak azért 
vány .......
a külföld ma éppen ezektől a 
potom áron összevásárolja. Ha a külföldi véte
lek folyamata még tovább tart, úgy olyan ex
port kap lábra, amely rendkívül súlyosan 

crpzíötiii hutúsíit, clsosorouD aboíin,
hogy egy-két hónapon belül nálunk értéknap-vök 
kaphatók nem lesznek. A forgalom megcsap
panhat a pénzszűke folytán, de minthogy el
adók nem lesznek, a legkisebb vétel igen nagy 
árellolódásokat fog előidézni fölfelé.

A pénz értékcsökkenése és o Kúria legújabb jog
gyakorlata. Nagyon sok szó esik most n belső valorizá
cióról, vagyis a korábbi jó koronákban kclc. kc .ctt pén<- 
trirfnzásoknak oh/ összegben
ntegf. lel a 
A Kiírja 
valnriziició 
még föl.

IP $ 
ahol az üzleti elv volt: „Afaigy 
forgatom; ítevés fiaízon^,

uj tőkéketA k __
5’11 ne 
m; 
kő-

n ■>(<(, l(H'IlllllxUl OKOK tllJ.'lll. > imiiix.iKi >, i *i 
les oritva tartja az árfolyamokat. A publikum- 
11,1 jelentékeny része elvérzet e technikai tré-

amelyet örö- 
h amely

föl
le ur- 
még 
szá-

az értékeket, 
ztnékot keresszáztnékot keres 

bárha semmit sem keres 
xylegcs értekben. Akik régi ideológia szerint 

kon.remi’it játszanak, amikor azt mond- 
hogy a, papírok már nagyon emelkedtek, 
napon arra fognak ébredni, hogy papiro- 
sohasem tudják visszakapni, mert korona- 

_ ‘ ' t az utalványért, amely utal-
valeurökre szól és amely utalványokul, 

könnyelműektől

való visszafizetéséről. amely 
: adósság keletkezésekor volt koronaértéknek. 
joggyakorlata csnk lépésről-lépésre halod n 
felé. Általános jogszabályt ma sem állított 

még föl. hisz ez r. törvényhozás föladnia, de kártéii!es, 
előbbi Hllupolba való visszahelyezés esetén valorizál és 
gazdasági lcheiellcuülés esetében a korábban fölvett pénz-

ámítja.beli ellenértékét nz. nrnnypnritns szerint
„Jor/rfUrtn.’*‘ mii megjelenő legújabb május-júniusi füze 
lében Ondi- kúriai bíró a Kúria legutolsó jogeseteinek 
részletes Ismertetése után következőkben fejti ki állás
pontját: 1. A pénz fizetésére kötelezőit adós tartozik
viselni fl kcresrlinditristöl az utolsó fokit ítélni hozataláig 
a pénz vásárló erejének csökkenéséből a hitelezőre háruló 
kárt, 2. az. adós osculpálhatja magát annnlc bizonyítást! 
val, hogy a késedelem hibáján kívül állott elő: 3. az ite 
loti marasztalást nem teljesítő adós későbbi fizetések foly
tán a hitelezőre a pénz értékcsökkenéséből háruló kárt 
viselni tartozik. Gnrfr kúriai bíró e nagyérdekii cikke 
bizonyára nemcsak Jogászi, hanem minden, n. valorizálás
nál érdekelt helyen föltünóst fog kelteni.

'• Pesti Magyar Kereskedelmi Bank úgy nz 1022. évi, 
mint az idei tőke, .nelóse .-tlknli.uiból kiadóit, ideiglenes 
részvényeket o hó 1 létől végleges részvényekre cse
réli ki.

X Cukorgyár Részvénytársaság X3tr.vbec.sk erek fölemeli 
alaptőkéjét r> millió dinárról 12 t tillió dinárra. Minden 
régi részvényre egy uj vehető át drbkénl 50 dinárért. Az 
elővételi jog e hó 17-től 2fi óig gyukorlobató n Leszámiioló 
Banknál. A Cukorgyár Részvénytársaság részvényei a 
belgrádi tőzsdén mar forgalomban vannak.

X Osztrák vii'oitfölszerol'’.' Rt.-nak. amelynek magyar 
testvére a Vasul fölszereltei Rt., a napokban vezették be 
részvényeit a bécsi tőzsdén. A részvények iránt olyan 
nagy érdeklődés nyilvánult tneg, hogy ti keresletet nem 
is lőhetett kiclégiloni én igy árfolynmuk ugrásszerűen 
emelkedett.

Ifunvárln Kalaptnr.ip- és Kalap,ry&r Rt. (nz Angol- 
ti.zlr.il: Bank érdekeltsége) ínnjtts 11 iki közgyűlésén az 
igazgatóság az alaptőkének 50 millióról 100 millió K-ra 
való fölemelését javasolja. A vállalni 5,250.591 K tiszta 
nyereséggel zárul.
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drb kávéiSsrlSj festett szek
rényes, csukott réztölcsérrel 
drb máMífiiSís kívül kékre, 
belül fehérre zománcozva ..

drb öntött vrasa!6 .... 
drb Féziv90F.sár9í:örőve3 
i<g.............................................
drb viavetóiaFj horganyo
zott, la, nagy ......................
pár GVöGüsikSSzjkós és villa 
níkkoiczve, páronként..........
drb k©ny5i®fcé?# 17 cm. 
hosszú pengével ...................
drb cwSiííkSissáii?, ónozva, ne
héz kivitelben ......................
drb Bc&vé&foiSwáSj ónozva, 
nehéz kivitelben....................
drb JedÁSiffiírftag 6 fedőnek, 
kékre zománclakkozva . . . 
drb jpaSacsmSasÉHíS 
csiszcltacéllemezböl, 20 cm. . 
drb Mrméü'ÉéSs, ‘A li'ores, 
hitelesíteti, zománcozott .. . 
drb színes k a r 2 £ Sí ® «3 ő 
§>©c',ceüSéní4áBiy«E,B mély 
és lapos................................
drb száma# kaFÜsbada

drb asxfiaíE
1 literes..............................
drb csiszolt,
6 pohárra'..............................
drb fo ns sos k css Sí etp csi
szolt, 6 pohárral .................
drb wixeskésxietj csiszolt, 
0 pohatral •••••••••••.,
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Ezenkívül püiros és hék zománc 
edény8 a^umlnmm főzőedény, 
eíaédSíS-, kávés- ás 
imosd<§9«ész8etek a legnagyobb vá- 
lasztikban és a legolcsóbb árak mellett. Oi

esiile.se
X3tr.vbec.sk
ti.zlr.il
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Kié a Ei lamurányi j
Több részvény van Bécsben, mint Budapesten 

üj birói ítélet dönt az elsőbbségi részvényekről
(A Reggel tudósítójától.) Ismeretes még, 

hogy szenvedélyes viták kísérték a Rlxuamu- 
ránvi tavaly megtartott közgyűlésének azt a 
határozatát amely 25.600 részvényt elsőbbségi 
joggal ruházott föl, hogy külföldi majorizálási 
törekvésekkel szemben a magyar érdekeltség 
többségét biztosítsa. Az elsőbbségi j9-sorozatn 
részvények 200 koronás névértékűn kerültek 
nég-yötödrészben a Kereskedelmi Bank, egy
ötödrészben a Salgótarjáni tárcájába. A rész
vényeket zárolták és darabonként egy-egv sza
vazati joggal ruházták föl, míg a többi A-soro- 
zatu részvény megmaradt a szabad forgalom
ban és belőlük csak 25 darab képvisel egy sza
vazatot.

A szindikátus, amely a zárolt elsőbbségi 
jogú részvényeket megkapta, ezáltal az ab- 

zolut többség birtokába jutott.
A Rimamurányinak múlt év májusában tör
tént alaptőkeemelése után 1 millió részvénye 
lett, amelyből az úgynevezett elsőbbségi B-so- 
rozatu részvényekre 25.600 szavazat, a többi, 
975.000 darab A-sorozatu részvényre pedig 
39.016 szavazat jutott. Annak a szindikátusnak 
tehát, amely a B-sorozatu részvényeket kapta, 
csupán 175.000 darab A-sorozatu részvénnyel, il
letve a reájuk eső 7000 további szavazattal kel
lett rendelkeznie, hogy 32.600 szavazata, vagyis 
abszolút szótöbbsége a közgyűlésen meglegyen.

Az elsőbbségi részvények kibocsátása körül
belül

1 milliárd tiszta hasznot jelentett a B-soro
zatu részvényeket megvásárló szindiká

tusnak,
^.melynek összetételére vonatkozólag a Rima
murányi igazgatósága csak azt a megkötést fo
gadta el a közgyűléstől, hogy a 25.600 darab 
részvényt „megbízható személyeknek" fogja el
adni. Ellenben visszautasította az igazgatóság 
dr. Lévy Béla ügyvédnek azt a javaslatát, hogy 
a 25.600 B-sorozatu részvényt csak magyar ho
nosnak vagy kizárólag Magyarországon szék
hellyel bíró és működő részvény tár saságnak 
adható át. Ilyen előzmények után a Rimamu
rányi részvényeseinek az a része, amely az el
sőbbségi részvények által sértve látta a maga 
jogait és érdekeit, mint ismeretes, megfelleb
bezte ezt a közgyűlési határozatot, amelyet a 
törvényszék, mint, cégbíróság, megsemmisített, 
majd utóbb a Tábla és a Kúria helybenhagyott. 
A kúriai Ítélet azonban azt is kimondotta, hogy

pör utján tisztázandó kérdés, vájjon tény
leg fönforog-e a részvénytöbbség elidegení
tésének veszedelme vagy hogy önző érdek
ből biztosiíotfa-e magának a Rima igazga

tósága a részvénytöbbséget,
A kúriai ítélet alapján a részvényesek egy 

csoportja megtámadási port, indított a buda
pesti törvényszéknél a Rimám uráuyi ellen 
abból a célból, hogy a törvényszék a sérelmes 
közgyűlési határozatot megsemmisítse és az 
elsőbbségi részvények különleges jogait meg
szüntesse. Az első ilyen tárgyaláson, amely 
dr. Hlaváts Béla törvényszéki biró tanácsa 
előtt folyt le, a felperes részvényeseket kén vi
selő dr. Kramer Emil ügyvéd meglepő adato
kat terjeszteti a törvényszék elé. Az előterjesz
tés szerint a Rimamurányi múlt évi közgyűlé
sére Bécsben 362.806, Budapesten csupán 291.123 
részvényt deponáltak. A Bécsben letétbe helye

megóvás 
bodnár József sx^csi^zsyernéb. 

5M Mftdo»-utca IS. Telefon 12-78

M aj őrit ás a?

zett részvények közül 318.185 a Wiener Bank
verem, 18.659 pedig Petsek Ferenc cseh nagy
iparos tulajdonát képezte, vagyis

a majoritás idegen kézben volt.
Az elidegenítés veszedelme tehát akkor nem 

fenyegetett, mert már megtörtént és az el
idegenítés ellen nem lehetett többe elsőbbségi 
részvények kibocsátásával sem _ védekezni. De 
az elsőbbségi részvények kibocsátása az előter
jesztés szerint nem is a magyar majoritás meg
mentését célozta, hanem kizáróan az igazgató
ságnak azt az érdekét szolgálta, hogy rész
vénytöbbség megszerzése nélkül, ami óriást 
összegbe került volna, biztosítsa magának a 
Rimamurányi további veze étét. Ezért egy 
szindikátusi szerződés létesült, amelynek ér
telmében a Kereskedelmi Bank, valamint a 
Salgótarjáni az elsőbbségi részvényeket csak 
formailag kapta meg, saiát nevére, ellenben 
ezek a részvények valóban a Wiener Bank
ver ein birtokába kerültek és már meglevő ma
joritását egyszer és mindenkorra biztosi' jak.

Dr. Kramer adataival szemben a Rimamu; 
ráuyi igazgatóságát képviselő dr. Szelenyi 
Aladár ügyvéd azt hangoztatta, hogy az elsőbb
ségi részények létesítése azért volt, szükséges, 
hogy a hazafiatlan külföldi befolyást a társa
ság irányításából kizárják. Az igazgatóságot 
tehát ebben a kérdésben nem anyagi erdek, 
hanem hazafias szempontok vezették. Dr. Sze- 
lényi arra kérte a bíróságot, hogy ne adjon 
helyt a fölperes részvényesek bizonyítási indít
ványának. ’Éllenbizonyitékokat azonban nem 
terjesztett a törvényszék elé. A törvényszék a 
bizonyítás kérdésében az ügy bonyolultságára 
és nagy hordere.jére nézve nem határozott, ha
nem a tárgyalást május 12-ére, szombatra ha
lasztotta. A szombati tárgyaláson Hlaváts 
Béla dr. tanácselnök fölolvasta. n törvényszék 
határozatát, amely szerint

a törvényszék fölhívja a Rimamurányit, 
hogy nyilatkozzék arra nézve: 1. mik voltak 
azok a körülmények, amelyekből az 1922 
május 15-i közgyűlést megelőző időben azt 
következtette, hegy a részvénvtöhhség el
idegenítése fenyegeti, 2. kinek a részéről 
mutatkozott a jelzett időben az elidegenítés 
veszélye, vagyis az „Uberfremduiigsgefahr", 
3. ki szerzett az alneres (Rixnamurányi) 
részvényeiből nagyobb mennyiséget és 

mennyit.
A törvényszék utasította egyben a Rima

murányit hogy jelölje meg ezekre vonatkozó 
bizonyítékait és kimondotta, hogy csak a fönti 
nyilatkozat, megtétele után fog e további bizo
nyítási eljárásról határozni. Az uj tárgyalás 
időpontját junius 14-én 10 órára tűzte ki a 
bíróság.

Mszif’özl.eményeft
Penrod meghód tolta Budapestet

A Corvin-Szinház és a Tő-mozi diadalmas 
műsora. >

Budapest kényes ízlésű közönségé elismeré
sének minden jelével honorálja Amerika ki 
vételes tehetségű gyermekszinészeit: a szeplős 
kis Dintyt és a parányi kis Peggyt akik a 
Corvin-Szinházban és a Tó-moziban valóság
gal frappirozzák a. közönséget. Mosoly, meg
hatottság és lelkesedés, majd harsány kacagás 
kíséri „Penrod" és a „Hudson-utcai fiuk" vál
tozatos műsorát. Nagy sikere van a két, ra
gyogó amerikai burleszkuek is.

4- Maupassant-ülm az Urániában. Ma 5, s/i7, 
149 és 10.10 órakor.

4- A Mozgókép-Otthon e héten a jókedv és 
a nevetés otthona! Amerikai vigjátékestéi je
gyeiért ostromolják a pénztárakat. A pál
máért. vetekszenek Mary Prevost a „Nem min
den csók egyforma" (5 folv.)t és Gladys Wal- 
tón a. „Regényhős" (5 fölv.) vígjátékokban, 
Sennet a „Sheriff" és az „Udvarló" cirnii két- 
fölvonásos burleszkekben. Vs4, V»6, 148 és 1410.

-í- A Kamarában ma is a „Legsötétebb Afri
kában" cimü szenzációs dzsungel-film befeje
zése kerül bemutatásra ’45, '47, 8 és 1410 órakor.

4- Az Omnia amerikai programja. Az Omnia 
hűvös, nézőterén méreteiben és tartalmában 
egyaránt nagyszabású amerikai műsor bemu
tatása folyik. „Nem minden csók egyforma", 
Marié Prevost 5 fölvonásos vigjátóka, elfeled
teti velünk a hirtelen ránk köszöntött káni
kulát. Szinte nem is értjük, hogy a szezon leg- 
hájosabb filmje miért csak májusban kerül 
bemutatásra. A domináló filmet egy tipikusan 
amerikai izgalmas, humoros és szentimentális 
életkép követi „Regény hős" címen. Itt a szép
séges Gladys Walton elragadó alakítását cso
dáljuk. Kiegészíti a műsort Karaid Lloyd lég 
uiabb pompás burleszkje. ,,Ö és az anarchis
ták", továbbá a Svenska-gyár világhírű 
fllmkarrikaturasorozatának páratlan humorú 
trnkkfllmje, „Grogg és a Szirén". Az Omnia 
előadásai 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.

Megkezdik a versenjtárg^alásokat 
az állami lakásépítkezésre HatszfisBtvcn Bakás épül bankokban és bérháza&ban

(A Reggel tudósítójától.) A kormány hóna
pok előtt elhatározta, hogy a fővárosi lakás
ínség enyhítésére újabb szükséglakásokat épít
tet. Erre a célra kétmilliárd koronát irányzott 
elő. Az összeget még nem utulta ki a népjóléti 
minisztérium, amelynek hatáskörébe az építke
zések tartoznak, de az Országos Lakásépítési 
Hivatal miniszteri biztossága már megtette az 
előkészületeket az építkezések megkezdésére.

Az eddigi tervek szerint körülbelül 650 lakásf. 
építenek, még pedig kétszázat barakszerűen, 
négy százötvenet peaig kit- és háromemeletes 
bérházakban. A bura lelakások közül 100 Pest 
szentlörlncen, 100 az Auguszta barakkórházuál, 
a bérbázlakások közül 250 a Juranics-utcában. 
200 a Pongrácz-uton épük A bérlakások két és 
három szobából állanak, ügy a <1 uranics-utcá 
bán, mint a Pongrácz-uton 5—6 bérház, össze
sen tehát. 10—12 bérház épül házanként 40-45 
1 a k fl-6 s ni •

A kétmilliárd koronából 200—300 millió jut 
a baraklakásokra, a többi a bérházakra. A ha- 
raklakásokat úgy építtetik, hogy 4—5 évig lak
hatók legyenek.

A. pestszentlőrinci lakásépítésre
még e hót folyamán megkezdik a verseny

tárgyalást,
a többiekre szintén sor kerül még e hó folya 
mán. Ha különösebb okok nem gátolják az 
építkezéseket,

valamennyi lakás még a* idén fölépü! és ? 
lakók még 1923-ban beköltözhetnek 

úgy a baraklakásokba, mint a bérházakba. A. 
lakásokat elsősorban vugonlakoknak és mene
kült közalkalmazottaknak adják.

Anglia nem érintKeziK 
a szovjetKormánnyal

London, május 13.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Jól érte

sült politikai körökben határozottan cáfolják, 
hogy Kraszin az angol kormány kezdeménye
zésére érkezett Londonba. Az angol kormány
nak sokkal rosszabb tapasztalatai vannak az 
orosz szovjetkormány korrektségéről és szava
hihetőségéről, semhogy megbízó Ltab-al hivata
losan tárgyalni kívánna. Kraszin ugyan érint 
kezett egyes angol miniszterekkel, de ennek 
semmi komolyabb jelentősége as angol-orosz 
viszony megjavítása szempontjából nincs. Az 
angol kormány nyugodtan várja a keddi alsó 
házi vitát az orosz kérdésben követett politi 
kájáról, mert, meg van győződve afelől, hogy 
az ellenzék erős fölkészültsége. dacára ez a po 
litika a parlament többségének helyeslésével 
fog találkozni.

Helsingfors, május 12.
Az Havas-ügynökség jelenti: Híre jár, hogy 

Moszkvában, az angol misszió előtt nagy an
golellenes tüntetések voltak.

© 8 g 3jr e 8 s m és &8 r a i m S
Mélv i!sxteic44ei atJtnlunh Ciné Sínek

Kitűnő rumburgi elne- 
vezésfi bármilyen fehér
neműre alkalmas pamut
vászon illírként 1175 K-ért 

1500 drb bőrerős fehé' í- 
tott lepedők drbja 4975 K

115 cm. szeles selyem
fényű ba tiszt mélerjo 
2-SfiO K;

Modern színtartó zafí
rok 1310 K.

Női divatkelmók min
den színben mtrje 183® K

Rendkívül szép ko»z- 
Olcsó maradékvásár

tűm- és csíki s aljkelmék 
méterje 3470 K.

Férfiül tönj szövetek 
csoda választékban se
hol olyan olcsón. 
Férfiöltöny t zövetok rltlrn 
alk liiil vVel métrjo 51)00 K

Kékfestő maradékok 
1250 koronáért.

Kanavaszok, bő rn r ős 
auginok, törülközők, ab
roszok. zsebkendők, po
hártörlők minden elfo
gadható árért.

BÁRKINEK CSAK AZ UDVARBAN
norjuK wKintse uior raktárunkat, vizsgálja inog árainkat:

Budapest, Klrály-u. 32

A legutóbbi alaptőkeeinelésiink kapósán az 
uj részvények helyett kibocsátott ideiglenes 
pénztári elismervény eket végleges részvényekre 
cseréljük át.

Fölhívjuk ennélfogva t. részvényeseinket, 
hogy ideiglenes pénztári elismervényeiket

Budapesten: a Magyar-Olasz Bank Rész
vénytársaság értókpapirpénztáránál (V. kér., 
Nádor-utca 16).

Szombathelyen: a Magyar-Olasz Bank Rész
vénytársaság szombathelyi flóldntózetónél.

Wien ben: az Unión Banknál bemutatni szí
veskedjenek. ahol azok végleges darabokra fog
nak átcseréltet ni.

Szombathely, 1923 május 2.

Waryar Motor- és Gépgyár 
Részvénytársaság.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

mit szól hozzá, Paulay Erzsi már két szikra
táviratot küldött Quebeckből. Az egyiket az 
édesanyjának, özvegy Paulay Edénének, amely 
angolból szóról-szóra lefordítva így hangzik: 
Jól vagyok, a hajó, a. tenger, az utazás gyö
nyörű, mégis a szivem fáj Pistukúévt, Buda
pestért, 14-én újra táviratot kaptok, millió 
csók Erzsitől.

— És a másik szikra? ,
— Nyugodt lehet, nem a Nemzeti Színháznak 

szólt, hogy nem vehet részt a. Schakcspeare- 
ciklus előadásain. Egy pesti jóbarátjának táv- 
iratozta, hogy a párisi orvosprofesszorok tel
jesen egészségesnek találták, minden panasza 
és félelme, indokolatlan idegesség volt csupán.

— Belföld ma nem érdekel, külföldiekről 
valamit!

— Két zseniális pesti rajzolómü vészünkről 
vannak híreim. Major Henrik Newyorkba ér
kezett. Már a hajón megismerkedett Charlie 
Schwabbál, az acélkirállyul. Hogyan ismerke
dett meg? Könnyű neki! Lerajzolta. Most a 
legelső newyorki kabaréban lép föl és szem
kápráztató gyorsasággal portretlrozza a publi
kumot. Óriási sikere és 100 dollárja van es
ténként, ami magyarban több mint 600.000 
krón. Másik kedvencünk, Vértes Marcel, Pa
risban arat babérokat és frankokat. A legere
detibb rajzolataiéniumnak tartják Parisban, 
nem is plakát, ami nem ez ö Rue de Sablons 
27. szám alatti műterméből kerül ki.

-— Még! Még!
— Ez szomorú, ami most következik. Emlé

keznek még a finom, kedves Schmidt Lilyre, 
Schmidt Miksának, a bútor gyárosnak felesé
gére, aki Velencében öngyilkos lett. Szegény 
Lily hagyatéka tegnap érkezett Budapestre, a 
kislányához: 150 pár cipő, 9 bunda, 40 ruha, 
14 hermelin sál, 32 kalap és ezer apróság.

— Még! Még!
— Nézze, maga ok nélkül nem lelkesedik! 

Egy érdekes hir, amin kereshet. Ma este érke
zik Pestre Hubermann Broniszláv, a világ
híres hegedűs.

— Hol találom meg? Rohanok...
— Hubermann most először nem fogja 

igénybe venni csepeli TFeiss báróék vendég
szeretetét — régebben mindig náluk lakott —, 
hanem a Hungáriában bérelt lakosztályt. Most 
aztán elég legyen a kiilföldiekből. Tudja-e, 
mi az igazság a Péchy Erzsi betegségével, igaz 
volna, amit beszélnek...

— Miről van szó?
— Hogy tudniillik, Péchy torkában nem re

pedt meg semmiféle ér. hanem a művésznőnek 
egy elhanyagolt tüdöcsucshurvtja van és a, 
tiidöcsucsa rosszalkodott... Éppen most, ami
kor esténként 2 millió osztrák koronára szer
ződött Bécsbe. •

— De hiszen már kommünikéztek, hogy 
meggyógyult-...

— Azt megtették. S a publikum, amely gya
nútlanul elmegy este a színházba, csak az elő
csarnokban értesül arról, hogy vagy „A baja
dér" megy vagy a sárga izé. de nem Péchyvei, 
csak Karácsonyi llyvel. Annyira nem lépett 
még föl, édesem, hogy még az sem biztos, hogy 
ma, hétfőn este fiit fog-e lépni... Sok peche 
van újabban az Uniónak az operettjeivel, ha 
csak az uj „János vitéz" ki nem húzza a vízből.

— Ki? Mi? Kicsoda?
— Na, ne bámuljon rám azzal a két ibolya- 

bléd szemével. Kálmán és Lehár ugyan e sze- 
zónból kiszorították, dr mi, akiknél senki job
ban. nem utálja a kom münékirajongárt, min
dennek agyba-föbe dicsérését, megjósoljuk: a 
jövő színházi évad, legnagyobb magyar sikere 
a „Mézeskalács", Szirmai Albert operettje, tesz. 
A mull héten a szerény és igénytelen Szirmai, 
lejátszót la a partit urát intim társaságban és 
a jelenlevők — BeöThy Lászlónak azzal gratu
láltak: „Megvan az uj János vitéz!"

— óriási...
— És mondja, mért nem beszél egy szót sem 

arról a parázs kis botrányról, amely a héten 
az Apolló-Kabaréban zajlott le, he?

— Te. jó Isten, hát. mi történt?
— H.gycs, Álaga, úgy látom, már a nyári ál

mát alussza. Hát az történt, hogy valamelyik 
este beállított az Apolló-Kabaré igazgatósági 
irodá i, lm egy fiatal börze-„Napálcon", akinek

c r t. i, < i. z z • // rendőrségi rovatából a publikum 

is ismeri. A fiatalember, aki még nem is olyan 
régen a Metropol-szállóban volt pertásfiu. és 
akit csak a múlt héten eresztettek ki nagy- 
nehezen a rendőrségről, a kabaré ifjú és ellen
állhatatlan szőkeségü dizőzénck csapja a sze
let, az igazgatót kereste, majd, amikor azzal 
beszélni nem tudott, a titkárnak jelentette be 
csengő orrhangon, hogy a művésznő (akinek 
tudniillik hősünk kurizál) a mai nappal „meg
kezdte nyári szabadságát". Ezt vegyék tudo
másul. A titkár, szelíd, fekete ember, megkér
dezte, hogy tulajdonképen kihez is lenne sze
rencséje és hogy urasága milyen minőségben 
tenné a szokatlan bejelentést. Amire a húszon- 
háro m é ve s r e pro d u kálh a lati a n kifejezésekbe n 
kérte ki magának, hogy őt, sőt Öt valaki, ne 
ismerje. Fütyül az egész kabaréra, külön-külön 
és egyenként mindenkire. A titkár, ötletes em
ber volt, megnyomta a portás csöngetyügomb- 
ját, a fiatalembernek rögtön a fütyülés után 
lenyomott, két nyaklevest, a belenő portást pe
dig röviden utasította, hogy a fiatalembert tá
volítsa cl a kabaré épületéből. A portás, Breit- 
bart legyőző jé: ez hasonlítanám, megfogta a 
rugkapolódzó fiatalkorú habitüét és úgy ki
vágta a fojcrból is, hogy a villamos szinte el
gázolta. Tudniillik pont a sínekig röpült.

— Óriási...
— Na látja... A repülésről jut eszembe, 

hogy az Apoi'óló! egyébként- az összes tagok 
röpidntk. Unaerleiáer fölmondott, az összes 
tagoknak, állítólag azért, mert az Apo'lónalc 
nincs meg a jövő szezonra helyisége. Helyi
sége pedig azért nincs, mert a Sándor-téri épít
kezést, amelyről természetesen A Reggel irt 
először már hónapokkal ezelőtt, nem lehet meg
kezdeni. mert a lebontandó viskó három lakó
ját sehogy sem lehet kilakoltatni. Jellemző, 
hogy emiatt 200 embernek el kell veszítenie 
a kenyerét. Hogy ml van még? Hát várjon 
csak: Hegedűs Gyula, úgy mint az operett
hercegnők, jövőre nem szerződik állandóan 
színházhoz, csupán egyes szerepekre. Biller 
Irént Jaeobsohn minden áron föl akarja vinni 
Bécsbe; azt mondta, hogy ilyen operett-tehet
séget életében nem látott, még. A Renaissance- 
Szinház jövőre kizáróan magyar szerzők, da
rabjait adja elő. Lázár Mária férjhez akar 
menni, ellenben Parisba megy a táncakadé- 
miára, de nem férjhez. Faludi Sári tegnap este 
vette át a. tehetséges fíóth Klári szerepét, akit 
a „Szidiké" vagyon lefoglal: az Andrássy-uti 
színházban, 39 fokos lázzal, nagyon szép sikere 
volt.

— ... az obiigát pletyka?
— Az obiigát pletyka: A tündöklő szépségű, 

gyönyörű hangú énekesnő, miután gyors egy
másutánban elutasította magától, egy szelle
mességéről híres vezérigazgató, egy nagy- 
siber és egy ántántkapacítás hódolatát, újból 
évekkel ezelőtti és érékben oly fiatal zene
szerzőjének ifjú dalait énekli a kabaréban. 
O május, ó tavasz, ó szerelem...

• SJiiházi telefonhírmondó. A színigazgatók 
és művészek delegátusai szombatról vasár
napra virradó éjszaka kezdték el tárgyalni a 
kollektív szerződést, de egyelőre nem állapod
lak meg egymással, mert a színigazgatók 
tárgyi garanciát követeltek a színészektől arra 
nézve, hogy a színészek a kollektív szerződést 
nem fogják megszegni, vagyis, hogy nem kér
nek külön fizetésemelést. A színészek azt a 
garanciát ajánlották föl, hogy amennyiben a. 
szinészszövotség nem tartaná be a kollektív 
szerződést, az igazgatóknak jogukban áll az 
egyes színészek szerződését külön külön el
bírálni. Szerdán éjjel ülnek újból össze a de
legátusok, akkorra várható a megegyezés is. 
Más. A Kenajssauee-Szinház jövő évadja n ma- 
gyar szerzőké: Szép Ernő, ifj. Gaá! Mózes, 
Szenes Béla, Lengyel Menyhért és esetleg 
Herezeg Ferenc egy-egy darabját adják elő, 
mindössze kél idegen szerzőt iktatlak a mű
sorba: Slrindberget és Shakcspearct. Strind- 
berg „Halált ánc"-M. Csortossal, Forray Rózsi
val ős Törzszse.l, Shakespearenek pedig vagy 
a „Lear királynál Csortossal, vagy a „7r. He.n- 
rik"-jiá, Fallstof'f szerevében ugyancsak Csor
tossal fogják előadni. Más. Hegedűs Tibort, a 
„Sári biró“ rendezőjét, sikeres debutja után 
Beöthy László kinevezte az Unió-szinhAzak 
rendezőjévé. Más. A Reggel Baló Elemér kéré
sére közli, hogy ő Sonilay Artúrral nincsen 
rossz viszonyban, hogy Somlay Artúr ínfűden 
ellenkező híreszteléssel szembeu jóakarója. 
Slusz,

„h Tünemény" a
— Szerző a darabjáról —

„jÍ tünemény" háromfölvonúsos vígjáték. Nevezhetném 
szatírának, de szerénytelenség lenne, mert az már a kö
zönségre és a kritikusokra tartozik, hogy megállapítsák, 
vájjon n. puszta szórakoztatáson fölül sikerült-e még gon
dolatokat. és egyéni világfölfogást is mutatnom komé
diámban. Az elmúlt két esztendőben három darabot Írtam. 
A három közül (a saját megítélésem szerint) a legköny- 
nyedébbel, a mai élethez, legközelebb állóval mutatkozom 
be, mint drámaíró, a közönségnek. És ha sikerül a 
fíenaissance finom ízlésű közönségét két. és félórán át 
kellemesen elszórakoztatnom, meg leszek elégedve első 
drámar munkámmal. Darabomat különben eddig hat kül
földi színház kötötte le. De szebb ég gondosabb előadás
ban aligha fog szinrekerülni, mint a Renaissanceban. 
Közmondás, hogy minden szerző elégedetlen. Én azonban 
nem győzöm csodálni Bárdos igazgató áldozatkészségét, 
a díszletek, a ruhák pompáját s a művészek nagyszerű 
munkáját. Ilyen előadásban megbukni — szinte lehetetlen. 
És nagyon rossz a darabom, ha nem lesz sikere. Ha pedig 
sikere lesz, az érdem oroszlánrésze a színházé, amely 
ezzel a tavaszi premiérrel is be fogja bizonyítani, hogy 
legfőbb célja, minden üzleti érdek fölött, a művészi 
produkció, a modern színjáték a legtökéletesebb formá
júban. Orbók Attila.

• Horváth Elek tanár zongoraművész, Wachtel Gabi 
dal énekesnő k íz remii köd ésóv el ina este tartja meg a 
budai Vigadó nagytermében utolsó hanzrversenyét. Az 
eiitéiy iránt nagy az érdeklődés. A hangverseny este 
S órakor kezdődik. (.Jegyok n úr csak az esti pénztárnál.)

• A „Tünemény” főpróbája a Renalssance-Srinházban 
nem hétfőn, hanem kedden délelőtt üli árakor lesz.

• Operabemutató a Városi Színházban. I>x>neayallo híres 
operáját, a ,.Zazá”-t pénteken mutatja be a Városi Szín
ház. A partitúra gazdag dallamossága, a hangszerelés 
ezer színe és a. pompás szerepek megmagyarázzák az 
óriási sikert, amelyet a „Zaza” eddig Berlinben, New- 
vorkban és Olaszország összes dalszínházaiban aratott. A 
címszerepet Walter Bözsi énekli, kívüle: Bársony Dóra, 
B. Medveczk.v Bella, Szcntmihályi, SArosi ás Palotay ju
tott hálás föladathoz. Az előadást Dalnoky Viktor dr. 
rendezi és Ábrányi Emil vezényli.

• A Vígszínház c hetének oscményo Max Pallenberg és 
a bécsi Ralniund-eznbíiz együttesének vendégszere pivse. 
amely sz.r.'án a „Wamvau” előa.dásával kezdődik es.be- 
záió&n a következő keddig tart. \ AVauwau” szerdai, a 
„Dardamelle, dér Boírogéne” csütörtöki és a „Herr Mi- 
nistor** !'é:ite1'i előa':á-a Ü8 órakor kezdődik. Szombaton 
,,l)as weisse Liiramchen”, vasárnap a „Wauwau” és hét
főn az „UnbcsLecbiie.he" kerül színre éjjeli előadásban, 
üli órai kezdéssel. Kedden a „Herr Miníster“-t ismételik 
ü8 órai kezdéreel. A „John Gábriel Borkinan”, a színház 
legújabb szenzációja, hétfőn órai kezdéssel, szombaton 
és a jövő hétfőn 7 órai kezxléöeel szerepel a mü&oroti.

• „A diadalmas asszony ' hétfőn, kedden, szerdán, csü
törtökön, szombaton és következő hétfőn este folytatja 
diadalmas sorozatát, amely u Városi Színházat zsúfolásig 
megtölti. Kosáry Emmy és Király Ernő, a színház kitűnő 
vendégei, Tisza Karola. Sziklai, Hortn és Sík pompás 
együttese igazi niiivószi esemény. Xaetárnap délután a 
„Bolond Istók”, hétfőn délután a „Carmen" van mű
soron.

• „Marínka, g táncosnő” hete lesz a Fővárosi, Operett
színház ezen hete is. Minden este ezt. a rendkívül mulat
ságos és dalln.moe operettujdonságot játszók. Pünkösd va
sárnapján a „Tatárjárás”, pünkösd hétfőjén „A kis 
grizette” kerül színre.

• „A tönemény”, Orbók Attila háromfölvonásos vigjáté- 
kánok premlérjc kedden lesz a Remiissance-Színházban. 
Ezen a héten még szerdán, csütörtökön, szomlmtou <v> 
piinkösd vasárnap is színre kerül a iiagyrtkerfinek ígér
kező vígjáték. Hétfőn, pénteken és pünkösd hétfőn este a

W-gállomárt” játeza a színház. Piinkösd vasárnapján és 
hétfőjén délután, mérsékelt helyárakkn). a ..Tökmag" ke
rül színre. Az előadások hétfőtől kezdve 8 órakor kez
dődnek.

• Pünkösdi hát a Magyar Színházban. A Magyar Szín
házban hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap 
este „A válóperes hölgy“-et adják. Terwinszky J. Jenő 
mulatsigoa „Szidlko" cimii darabját .szerdán, szombaton 
JAtw.úk. Pünkösd hétfőn este az „Égi és földi szerelem* 
kerül ismétlésre. Pünkösd vasárnap délután a „Tüzek", 
piinkösn hétfő délután „A lányom hozofcnáuya átül millió” 
kerül szilire. A délutáni előadások 3 órakor kezdődnek és 
mérsékelt hely árúak.

• Péchy Erzsi meggyógyult. Péohy Erzsá. a Király-Szín
ház kiváló primadonnája, rövid időig tartó betegségéből 
ir.egcyógvnlt és újból föllép „A sárga kabát” L>ca szere- 
pábon. A nbgysikerti daljáték ezen «. héten is. tennésze- 
tesen minden ’ este, műsorán vau. Ugyancsak „A <árga 
kabát.”-ot adjak piinkösd . hétfőn este is. Pünkösd hétfőn 
délután „János vitéz", vaíiirnap délután „A bajádért 
kerül színre. 3 órakor, mérsékelt, helyárákkal.

• A Belvárosi Színház pünkösdi hete. A Belvárosi Szín
házban a „Sári bíró”, Móricz Zsígmond mulatságos víg
játéka és Savoir „Kékszakájl nyolcadik felesége” föl
váltva ezerepei a műsoron. A „Sári bíró” hétfőn, ez< r 
fán. csütörtökön, piinkösd vasárnap és piinkösd hétfőn 
este kerül ezinre. A „KkMcszankáll nyolcadik l’dlcaégo" 
kedden, pénteken és szombaton kerül színre. Piinkösd va
sárnap délután a „Csipké” t és pünkösd hétfőn délután 
„Az utköz.ct”-et adják. Mind a két előadás 3 órakor kez
dődik és mérsékelt helyáru.

• „A szép asszony kocsisa” bemut^tóelöadása. A Biaha 
liUjza-Szinház e hetének eseménye lesz Rajna—fzobor uj 
operettjének. „A szép asszony kocRÍsá“-nak szombati bo- 
inutat.óelőndúsa. A bemutntóeiő4i<lnsig estémként a „Le 
vendula”. Szilágyi é, Tdppay romantikus operettje tölti 
be a műsort. Piinkösd vasárnap délutánján és piinkösd 
hétfő délutánján ugyaucsak a „bevendulá” t adják 3 óm
kor, mérsékelt helyárakkal, az érti előadások szereposz
tásában.

• Pajkos grlzettak”, ..Cirkusz”, „Hány óra. Zsuzsit", 
„Baj van”, „A moly” cimii nagysikerű dnrahok. mulatsá
gos tréfák, kitűnő mngánszáraok, minden eete színre ke
rülnek az Andrássy-uti Színházban. Ugyánezt a mii-ort 
ismétlik piinkösd vasárnap és hétfőu délutáu ül órakor 
ie, mérsékelt Uelyárakkal.
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A 6S» osvA&Sytean a fevorStok na^y gélaránnyal jjyííatek
(A Reggel tudósítójától.) A vasárnapi mér

kőzések majdnem mi’Klegyike a papírformái 
mevcsr.folva alakúit ki. Vonatkozik ez az 
ÜTE—Vasas, Zugló—III. kér. TVE-re, Törek- 
vér—KAC-ra elsősorban. Legföltíinőbb az UTE 
veresége, aminek révén az I. osztályú bajnok
ság nyíltabbá leit, mint valaha. Az újpesti 
Start ’on. grandi ózusabh, nagyszerűbb küzde
lemnek rövid fönnállása óla nem volt tanúja, 
mint a vasárnapi volt. Az első perctől az 
utolsóig ’-endktvül izgalmas, bizonytalan ki
menetelű volt a küzdelem, veszélyesebbnél- 
veszélyesebb akciókkal, védhetetlen gólokkal. 
Az UTE kétségtelenül jobb volt ellenfelé
nél. a győzelmet is jobban megérdemelte, volna, 
gólhelyzete háromszor aniivi volt, mint a Va
sasoknak. minthogy azonban az eredményt 
nem az elszalasztott, hanem a berúgott gólok 
után számítják, a Vasas maradt, fölül. A két 
csapat egyik része sem volt, kifogástalan. Az 
UTE-ban ismét, szerepelt Paulusz. Nem foglal
koztatták kellőképen, nődig máris a régi nagy 
formáját megközelítő játékot, produkált A 
belső trióból Schaller igyekezett. A halfsorban 
Király voit nagyon jó. A védelem néha föltűnő 
bizonytalan volt, amit kel góllal fizettek meg. 
A Vasasok közel sem játszották ki a rendes 
ír'•májukat. Az első félidőben különösen a csa
társor funkcionált tulgy öngén. A második fél
időben viszont a hnlfsor nem bírta végig az 
iramot,

A mérkőzést Katzer nyerte meg n Vasa
soknak.

Katzer élete legjobb játékát produkálta vasár
nap., mellette valósággal eltörpültek a társai. 
Szédületes lefutásai, remek cselezései, mesteri 
beadásai a mérkőzés legszebb momentumai 
voltak. Jetiinek nagy technikájával vonta ma
gára a figyelmet, A halrsori'an Gnttlieb voltmérlk&zásek

FTC— BTC 3:3 (2:3). A BTC a múltban >,« rendkívül 
erős ellenfele volt a ::öid fehéreknek s » tradicionális 
négy harc tegnap sem maradt ej. á féltucatnyi gól a 
kó’ csatársor szoK.ntlan gélképességét bizonyltja, egyenlő 
erejű védelmek mellett. Évről azonban tegnap szó sem 
volt. A BTC ugyan ebben n tekintetben a szigorú kriti
kát is kiállja, az FTC védelme azonban érthetetlenül 
gyönge volt. _lgy azután az FTC csatársorának a mun
kái ■> becsülnénk többre, ha történetesen két gólt, nőin 
íl-esbő) és szabadrúgásból értek volna cl. Már a 9. perc
ben gólt lő Potya lí-esbő), két percet! ra Zilizt kiegyen
lít. majd a .14. percben !'6<-s lövése akad meg a hálóban. 
Pár pere inviva Kelomer oszlatja c' góljával a zöld-fehé
rek gondjait. Heves ér, veszélyes helyzetekkel, valamint 
váltakozó paccolásnkknl telített 20 ne -o után Rrftuchlar- 
nri: Amsei! hibájából ismét sikerül a BTC részére a ve 
ze’ést megszerezni, Fradii *:?,! .A II. félidő egyilen gól 
.iát Rh’r.i 'Ölte n .Horváth faultja mim megítélt szabad 
rugósból. Ebben n félidőben nz FTC nng. fölényben volt. 
» BTC azonban igen ügyesen és eredményesen védekezett. 
Hcrváthot a 32. perchen a bíró kiállította. Az FTC.ben 
Blum és Wilhelm voltak igen jók. Az Amsei), Takátr. T. 
és II. l ézertlet* győzelem leggyöngébb embere Amsell volt. 
A csatársor nem volt épneii jó. A BTC-beu a védelem, 
óién O. chmcutlcl. lénycsen működött, mellettük Z.’n. 
‘Hajdú és Zilizt munkája érdemel elismerést.

MTK-.MAC 3:1 Az MTK csütörtöki hűe-i győ
zelme r.ir.’i kevesen ’-kinlMték komoly mérkőzésnek az 
MTK—MAC mérkőzést. Az MTK azonban ezúttal sem 
mutatott jc-uló formát, amit az sem indokol, hogy n 
osonni tartalékoson állt föl. Ezzel szemben előnyére szol 
gólt ;>> erősen fölözött talaj. A MAC. amennyire tőle 
télié L belefcküdf a játékba s adott, körülmények között 
fi r-edmérfn.'.d meg is lehe* elégedve. Igaz ugyan, hogy 
Szí.llka öngólja elmaradhatott volna, do. viszont nem 
azért SzaEl-n nz öngólrikorder. hogy egy alkalmai Is el- 
aznír'.s.-zon nz öngolszerzés torén. Az MTK csntársorn 15 
porcon át nem volt képes gólt rúgni a MAC-nak. A ti. 
félidőben azután nz MTK jelenleg legrosszabbnak vélt, 
csatéra. Opnta a 10. és 23. percbén kot gólt rúg, nmit. 
PJetjl csupán egy góllal tud eltensnl; ózni n 13. percben.

ou.,-tn--iJI. kér. TVK 4:1 (2:1). A Zu :!ó legnagyobb gól
arányú győzelme ez az I. osztályban. A TIT. ke’-. TVE 
csodáin (ősképen ? gyöngébb csapatoktól szenvedi cl a 
legnrryol'.b gólnrányti vereségeket. A MAC tó) 5:l-ro, a 
’.DglVó) 4:J-re kikapni, valóban nem vall klasszis csa
pul rr. igaz, hogy tprtalékkapnsnk. Tlrozda, messze áll 
Xoiihnus klasszisától. A Zuglói AC győzelme kót'-é'-tc- 
leni'l megérdemelt volt és rendkívül hasznos Is. mert n 
csapol helyzetéi nz 1. osztályban egészen megszilárdí
totta. Zugló első góliát. a 19. nercben Sr/rm.v Joli •. .% 
percben ‘-ivarok szépen kidolgozott labdáját Ff orv Uh lő 
méterről olyan erővel lőne kapura, hogy n háló kiszc- 
kc.dt (J:Ji. ügynncsHk vúduotetlen volt Sefc?i7.-n?fr a 3.9. 
percben lőtt és az önmnea állni jól előkészített gólja. 
A 1 í. jólidé góljait A'e?tmp>/nr és Vnczcit lőtték. Zuglóból 
fónyejoti jntsxotl Znolenszky a védelemben. Hajdú a 
halfsrrban ó« Srf<’>!: >• csatársorban, a fi), kor. TVE 
csapdából Morváik ' agy és Svarek váltak kf.

'ö'<K'.<< KAC ltl (0:0). A KAC nem akart el
maradni a iiieglri.r‘é-;,;. r/.ós torén a listán vele egy 
csomóban hi'.lí Zcclétoi és BTC-t(í) és k’s hijján megverte 
a Törekvést. A Törekvés Szcdlacsek és Szánthó helyén 
tartóiéi'.ii szeret,éltetett. Szánthó helyén nz ifjúsági 
fp-.iig.ve! nagyon Jó érőnél: bizonyult. A inórliőzés orvou’ő 
'r?. félidi íg tartó ! ü;;deimr uf.in. o KAC ftilénvénck 
jegyébe:', folytaié lót! és a D. K-lidő ti. per-lében Ho'dot/ 
n:oi<-rz' a KAC icr.ctő gólját. A Törekvés csak túlóra 
mujv.-i egyenlít ki Kauitky lövéséből. A KAClink több
ször volt alkalma u vezetést niegs-zorezni. a csatársor 
azonban ebhez gyöngének bizonyult. KAC-bnn a Bónl 
Sngiily—Rnlx-védelem kifogástalanul működött, Sándor 
Jobb olt. mint íTni'-t. a csatársorban Boldog és Vatter 
i ipt.i. l i. v Törekvésnél a csatársor nem volt a szokott 
,ió Hjrzer kímélte magát, a többié]; többó-kevésbá hozzá 
al'.nlni;.'.kodtn';.

VA-C-MAFC 3:0 (0:0). A nap legérdcktelenebb mérkő 
zése. A MAi'G egy félidői) tu) nem bírta nz irajjtut 6 

I jó, amíg bírta tüdővel. A védelemben Zatykó 
és Nyergen váltak ki,

*
A Vasasok támaduak. Jcliinck szökteti az efszeidon 

álló Takácsot. A szabad rncás Miiuróhoz Jcer’ul, aiKin^K 
rúgását Remete védi. Az első UTE - támadást Szidon ve- 

a 4. percben nehéz helyzetben lwre«ztiil<lo!'gri">za w 
gát a félpályától kezdve, beadása azon bán rossz. A T. 
percben a VasoBok szép kombinációját Fogl lIJ.-r.nk mód
jában lett volna megzavarni, azonban hibázik e igy mó
dot ad Takáeanak, hogy n labdát, a kapu fölé fejelje.

Az első gól a 14. percben születik meg.
Szídcn, a rajta lógó védelmei lerázva magáról, ponto

san centere z, Schaller kapja a labdái, áttolja n teljesen 
szabadon álló Prihojnak. aki nyugodtan állítva a labdát, 
5 méterről zavirtaianu.1 lőhet i be. Az ÜTE hnlfsoranak 
szokásos kezdeti bizonytalansága a Vasasokat gyakran 
hozza frontba. A 20, percben Knlzer leszaladja Fogl Jl.-t, 
beadását Remete fogja, öt percen Icorosztiil i rsis- 
offenziva, közben a nap is kisüt, nz liTE-t juttatva ked 
vezőbb helyzetbe. Kétszer egymásután rendkívül meleg 
helvzet a Vasasok kapuja előtt, mindkétszer Nyerges lép 
közbe. Fogl TI. faultja miatt a Vasasok jutnak szabad
rúgáshoz. majd komorhoz. Szón mezőnyjáték befejezése- 
képen Panlusz remek lefutásét, majd beadását, a 30. perc
ben a tisztán álló Szidon mellé lövi. \ 33. percben Katzer 
révén a Vasasok teremtenek veszélyes helyzetet az l TE 
kapuja előtt. Király azonban idejében közbelép. A 315. 
percben Király (Vasas) faultolja Kosát, Az utolsó perc
ben Schaller kiszökését ügyesen szereli Zatykó. Félidő 0:1!

A IT. félidőben az első nagy tapsot Szidon kapja 25 
méterről küldött gyönyörű, éles lövéséért, amelyet Nyer
ges alig-alig véd. Tíz percen át a Vasasok térfelében fo
lyik a játék. Egypár fault tarkítja a játékot. A 15. pere 
ben Gottlieb erős faultja miatt Nagy bíró nz ÜTE ellen 
ud szabadrúgást. A 25. percben Zatykó brvtáli^nn lerúgja 
Sztdont, a megérdemelt kiállítást azonban elkerülte. A 
2fi. rereAben Kósn lövését a knrukéc védi, örült erős iram
ban folytatódik tovább n játék.

A 27. percben Katzer a védelem hibájából a tisztán 
álló Jelűnek elé tálalja a Jabtlá*, e.ki védhetetlen 

gólt lő. (1:1)
A 33. percben Szidon szép beadását Priboj tiszta hely 

zetböl mellé lövi. Az utolsó negyedóra a veszélyes táma
dások jegyében múlik el. A 40. pere,ben Zatykó a M« 
előtt leüti a labdát.

A 41. percben Katzer szép beadását Takács élesen 
belövi. 2:1!

K<>. résnek a II. félidő 3. percében elért gólja után meg
adta magát, a sorsának. A VÁC a 25.. majd a 44. perc
ben Lé)/ és Boros révén ért el még két gólt. Közben a 
35. pnre.bnn Rioglcri (a MAFC-ból) kiállítja a bíró. A 
Á'AC-lwl a csatársor, különösen Kövess ér Lébi, a MAFC- 
ból viszont a védelem volt jó.

A szövetségi dijat a Vasasok nyerték. A Vasasok be
hozhatatlan ' pont előnnyel vezetnek a szövetségi díj
ban és igy h. ez évi szövetségi di! nyertesének fik te
kinthetők.

Egyéb eredmények: 1LSZ válogatott—BKAC válogatott 
2:1! — Becs.1 Slavla—Rapid 6:0. Amateiire—VrAF 1:0. 
WSC—Admirn 4:0, TÍakoaJi—Himiaeri ig 2:1.

A lí, oszt, bajnokság. UTSE-■ Húsos 7:0! t2:0), BEAC— 
BAK 0:01 (3:0). ,.3.T* FC-TTC 3:1 (2:0). BTK -''nstós 1:1 
(1:2), KAOE-NSC 2:1 (2:0). Ekszerészek-VH. kor. ? n, 
EMTK--RTK ° n

Magyarország 1923. évi tőrbajaoKs^ga I 
«fr. Kicftfeneeétci* 7i. (JitUfiC)

Míg a kardunk ncgyszáinu művelői vannak 
hazánkban, addig s tőrvívást igen kevesen 
űzik. Érthető tehát, ha 3 tőrben nli? van szá
mottevő versenyzőnk és így történt meg az, 
hogy n tőrbajnokpágban mindössze hatan állot
tak a starthoz. Az indulók pompás keretben, a 
Műegyetem aulájában mindvégig heves küz
delmet vívtak a legszebb cím eléréséért. Rész
letes eredmény: Bajnok: dr. Lieblcneekcr A. 
(MAC), 5 győzelemmel.

2. Schenker (MOVE—BSE) 4 g-őzeimmel.
3. Tóth Péter dr. (MAC).
Kultsár István (MAFC). a legkiválóbb hosszú- 

távfűtőnk a BBTE alétikai versenyén az 5000 
méteres síkfutásban /5 pere 40.H wp.-es nagy
szerű időt futott, ami csak kéttized másodperc
cel rosszabb az országos rekordnál, amelyet Vé- 
melhy (FTC) tavaly állított- föl. Egyéb ered- 
mények: A 10D méteres síkfutásban Püspöki 
T. (MAC) győzött. Idő: 1C.S mp., írtig a 200 mé
teres junior gátfutásban Munkát 27.4 mn.-és 
időt ért el. A mcgasitgrásban: 7. Pidócsi/ 
(MAC) 173 cm. 2. Püspöki (MAC) 173 -m.

A „kis Breltcnstrát.cr", ezt n nevet adta n linzönaég a 
boxnintinún bemutatkozó Ktihlrrnok. ti 49 kg.-os filigrán 
német boxbninvknrk, aki bámulatosan fejlett techniká
jává) úr, hihetetlen gyorsaságával mindenkit meghódít,,! . 
ellcnfi léi, f. jóval nehezebb infi’.'nsohh 
menetben ciinlé’de. Ezen a inntiuou „ legifjabb
nroll hoxdónk „r, osztrák Konxirowicot .iiitíi-.vu ■ > —.ic 
1c. akinek segédei a 3. menet végén reménytelin) küz
delmet föladták. Az eredmény kiló -drlúsr- után a győz
tes .Vöfé! (7? kg.| •Ir-r.Htich 173 U'J azonnal kihívta 
egy 1() meneton ni'-rző.’., t’.mit M i é | ,« .
Er. küzdelem junSu-s első r.niijuibau kerül eldöntésro — 
Budnpc.-.ien. - A box.nntinó lijimadik inérkőzésélwii 
Scybnltl (SUiltgorí) n puhán dolgozó J<irfie-,inc;it (hnjor) 
a 8. menetben l■•^lr/clc-'>ufoltrl. A fíubri lliruchbaracr- 
..exhibltiou“-niórJtőr,és ló menet ulán eredrnúnv nélkül 
végződött.

Felelő^ szerkesztő és kirnló: Lázár Miklós. 
______ Kiadja n Reggel Lapkiadó Rt. 
Világosság könyvnyomda rt„ Budapest VITT, Centi utca 4 

Mtiszuki igazgató: Ueukcb D.

Vasárnap futották le Ala.gon a magyar ló
versenysport legklasszikusabb versenyét: a. 
Mdbm'unti dijat, vagy amiül, azl a nagyközön 
ség ismeri: b Királ}i-dijat, tövek óla nem volt; 
ilv szenzációs lefolyású ós hasonló sportérlék- 
kél bíró Király-dij. Három évjárat szine-javát 
nyergeitek föí a nagy díjért, amely hatalmas 
meglepetéssel végződött, A versenyt ugyanis 
gróf Apponyi Ricsay-a nyerte meg a Lesvári 
ménes Ascanio-jn ellen. Sokkal nagyobb meg
lepetést keltett azonban az, hogy a Bakony- 
pölöskel ménes kétszeres Millcniumi dij-nyerö 
Éalbinus-a még helyre som tudott fölvergődni.

A versenyen a rossz idő ellenére is nagy kö
zönség jelent metr. A ré«z’efx»s eredmény a kö
vetkező:

/. fuhnn: 1. /3rwxchabl (Rilörl ErcH. 2. Coroun (2‘ji 
Szabó L. ff.. 3. Gondatlan (5) Sóhajba). F. m.: Lorraino 
(1). ik-h. ’Mi. Tol.: 200:220. fulant: I. Ri’ii’fintiv (5'i 
Szabó L )!.. ?. Spinette (t) Vondrn. 3. Csapodár (3) BL 
cisto. F. in.: Blanka. (8:10r), Vulphi (10), Koncai (4), Me
rengő H. (16). lh. fejű. Tót.: 200:2040, 360, 320. 3S0. 
Hl. futam: 1. Ricsajj (0) Szabó L. II., 2. Ascanio (*’’(•, 
Takács. 3. Col. Romanelli (S) Janók. 4. Lavendel II. (fi> 
Esch. F. ni.: Balbinus í:!'4>). Páw.tornii (10). Persze barna 
(16), Ébredj magyar (12), Oda neki (20), Ttirán (50), Gan 
ces (20), Mamlasz (6). Hl). 1:',h. Tót.: 200:1480, t2íi. 340, -10U. 
FF. f»i nm: 1. SsSIrózsa (3) Biernáczky, 2. Bonibtiltm (3) 
Szál,6 Gy., 3. Ergo (3)á) Pretzimr. F. rn.: Sándor (4). 
Szclvénv (f>). Carmoliíe 13'?), Gonruict (S), Morníngslnr 
(12). J'Z’b. 14*>h. Tót.: 200:920, 320. 400, 320. E. futam: 1. 
Ciha (8) Nagy G., 2. Sakk-matt (2) Vóndra, 3. Vne Victis 
(3) Alfir.ann. F. >n.: Szándék (6), Veszprém (6), Rozsnyó 
(12). Simonetta (3). Csengő (12). Kétes (10), My-Pett (.!rt). 
Merő (5). ’-jh, 3li. Tol.: 200:1440, «00. 340, 210. 11. fut< m 
j. /ffouyo fá) Nagy G.. Honná Magda (2*.?) Vondra. 
3. Priin (S) Estül. F. n>.: ilerure-liorn ÍR). Aprés <11. Bin 
(2’,i), Integritás (10). .Vönclisli ru (fi), Ncgyosco (lő1, Vdi 
(25). Fcih. ‘féli. Tót. : t’ftn;20RO. rmo, 310. OfiO.

Az osztrák ügetőderby. niáju.-, 13.) Az iigeiő-
derby eredménye a következő: 1. I'duarft (1.28.9) XVHtshírc, 
2. Portba. 3. Kottingbruun. Futott összesen 7 ló.
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fi mai or fényképezőknek
1923. májusi árjegyzéket bérnientve küldKartenQo

„Fortuna*1 Inqatlanforqalmi Vállalat
az Országos Föld birtok rendező Bíróság engedélyével 

Bridr.pest V>, Yurén-hSrut 5TS. 274 T«!<-iCon« T--36. 
Nagyazámu l.irtokvétcli es eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házak, villák és telkek közvetítése. Jól 
bevált lakásközvetilós. fiunneirozés , tb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét lebonyolítás.
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„PYRAM8S"
MAGVAR FOl.PeiRTtHCOSOK ÉS FOLD8ÉRLŐX 

«EttE95<r.J3ELVU Kí-S- MÉNVTÁSkíASÁGA 
isunAprssT, vi, terrz-kíírvt 2S. sz.
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lfi!áir<áíic, itiiffía, R á x 1t <5 ru o r, 
sz:it>. UalstuK , Turul-, V. imoral-rcndszcrü s xü i ö po r m e xö ía 
PólSnkatHízö ús n«or őiHCök vöröf 
rézből, f zénkém gezők. háti és egy 
kezes liériporozó gépek legolcsóbb gyári 

áron beszerezhetők: 160
Szóit is?, gin IPt,! p&aárugvóT 
Budapest, IX. kér., Üllől-tif 19. szám.
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23t< Lövölde-tér síickán. óraja vitán egyévi jótállár.’l.

r-vevöK figyelmébe ajánlom a készen levő 
«o ebédlő- és hálószobáim megtekintését. 
Lerner asztalos, Rombach-a. 2 (Dob-u. sarok)




