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miniszter einöte súlyos szenvedi
Berlin, május 19.

(A Heggel tudósítójának telefon jelentése.) A 
A'ageblat t" londoni jelentése szerint vala
mennyi londoni lap Bonar Law egészségi álla
potával foglalkozik. A lapok cikkei 
nyomást keltik, hogy

a miniszterelnök állapota elég 
Bonar Law torokbajban szenved, 

megtagad minden fölvilágositást.
Berlin, május 19.

(A Reggel tudósilójának tclefonjelentésc.) 
Bonar l;iw állapotáról a londoni „Daly Mail" 
olyan jelentéseket közöl,

amelyek egyáltalán nem megnyugtatók.
Thomas Harden, a miniszterelnök orvosa 

Véfőii Parisban, volt a betegnél, akitől csütör
tökön tért vissza Londonb;;. Az orvos kijelen
tette, hogy további vizsgálatok szükségesek s 
hogy Bonar Law valószínűen szombaton visz- 
szatér Londonba. A géiiuai tengeri utazásnak, 
valamint az Aix-les-Batas-i tartózkodásnak 
nem volt meg a kívánt hatása. A párisi hideg 
időjárás pedig csak károsan befolyásolták a 
miniszterelnök állapotát. Bonar Law a leg
nagyobb visszavont: Hangban él Parisban. 
b'> okit sem látogat meg és senkit sem fogad.

Páris, május 21.
Az Havas-ügynökség jelenti:
Bonar Law angol miniszterelnök lemondott.

London, május 21.
A Reuter-ügynökség jelenti:
Bonar Law miniszterelnök orvosainak sür

gős tanácsára lemondott állásáról.
London, május 20.

A Kcuter-ügynökség jelenti: A jelentés, ame
lyet Bonar Law egészségi állapotúról kiadtak, 
azt mondja, hogy hangjának állapota nem ki
elégítő és

javulás belátható időn beiül nem várható; 
Bonar Law közérzete is kedvezőtlen.

azt a be-

komoly. 
Orvosa

A 
sem

király eddig még egyetlen miniszterrel 
tanácskozott az utód kérdéséről.

London, május 20.
Reuter-ügynökség .jelenti: Hivatalosan 

közük, hogy a király, aki czidö szerint Alder-
sbolban tartózkodik, csak pántokén szándéko
zik visszatérni, ha előre nem látható esemé
nyek nem állnak be.

A

London, május 21.
A Tí^Mírr-ügynökscg jelenti: A király Bonar 

Law lemondását, mély sajnálatának kifejezé
sével elfogadta..
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Paris, május 21.
Az Havas ügynökségnek jelentik Londonból: 

A délelőtti órákban még nem volt lehetséges 
tiszta képet kapni a benyomásról, amelyet 
Bonar Law lemondása illetékes körökben elő
idézett. A pünkösdi szünet miatt a politikai 
személyiségek nincsenek Londonban, de ma 
valószínűen több miniszter és politikai vezér
ember megérkezik. Akik Londonban maradtak, 
nem titkolják nagy meglepetésüket Bonar Laiv 
hirtelen lemondásán. Az elhatározás azonban, 
amiként hangsúlyozzák, már Bonar Law pá
risi tartózkodásakor megvolt, de valószínűen 
csak lord Curzon, Baldwin kincstéri kancellár 
és Amcry, az admiraütás első lordja tudhattak 
róla. Utóbbi Parisban töltötte szabadságát és 
Bonar Law-val tért vissza Londonba.

Koalíciós kabinet lehetőségére nem gondol
nak és azt hiszik, hogy az uj miniszterelnök 
ismét konzervatív politikus lesz.

Bonar Law környezetéhez tartozó személyi
ségi’ nagyon aggódnak egészségi állapotán és 
nemigen remélik gyógyulását.

Bomr Law-i megojyeráttíálc
London, május 21. 
kisebb gégeoperáció- 
Állapota egyébként

Ma dólelőtt Bonar Law 
na!: vetette alá marját. 
változatlan. (MTI.)
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Nagyvárad, május 21.

(J Honra! tudósítójának távirata.) Buka- 
..ipokmd azt táviratozzék Szófiából, hogy

a bolgár forradalmárok terrorja Stambu- 
’inskyt Szófiából való menekülésre kény* 

szerit ette.
A menekülés közvetlen oka, hogy 

a miniszterelnök megkapta a forradalma- 
rok halálos ítéletét.

A kormány helyzete válságosra fordult.
A minisztertanácsokat az kimenekült 
Stambulinsky szülőfalujában tarí.'ak meg, 

ahol a parrsztpárt hívei fölfegyverkezve védik 
Stambulinskyt és híveit. A szófiai államrend- 
örsóg a legerelyesőbben nyomozza a remi föl
forgatóit, akik egész gyűlöletükkel a minisz
terelnök ellen fordultak. Miután a bukaresti 
lapok sokszor túlozva közük a bolgár esemé
nyeket, a bírt föntarfással kell fogadui.

<♦ <r—— -  -----------------------------——

Szabó Dezső
Leg’téréseÍT

Interparlamentáris kereskedelmi 
konferencia Prágában

Prága, május 21.
•Ma délelőtt itt megnyitották az intorparla- 

>is kereskedelmi konferenciát, busz or
szágból való mintegy 130 delegátus rósztvéte- 
level.
. Dr. Bcnes, mint n cseh delegáció diszelnöko 

•l/u.w/r.y/,- elnök képviselője, a kongresszust 
'/'hd.'in nyitotta, meg hosszabb beszéddel. A 
Ko)i|(>r(.neia e.ddigi munkálatainak és a mostani 

munkaprogramjának áttekintése után 
“'te.ilotte, hogy a háború a gazdaság, a pénz- 
jgyeit, a politika és az erkölcs terén teljes za- 

i . idézett elő. A koreskcdelmi érintkezést, 
a Közlekedést, a hitelt teljesen megbénította es 

‘‘Kcsz, sor megoldatlan kérdést teremtett 
Wzdaeági és pénzügyi terén, A megoldás

csakis kollektív akció eredménye lehet, ame
lyet erős erkölcsi szempontok kell, hogy áibas- 
síinak. elsősorban jószándék és becsületesség.

•osu

Bethlen István 
tanácskozásai Rómában 

A Kilnlsxterelwök a pápáraáf
Róma, május 21.

A pápa vasárnap délben 12 órakor Kállay 
pénzügyminisztert magú n kihall aratáson r fo
gadta, amely egy óra hosszúig tartott. Kállay 
pénzügyminiszter délután ’/sfi órakor Parisba 
utazott.

Róma, május 21.
J pápa pünkösd hétfőjén magánkihallgatd 

són fogadta gróf Bethlen István miniszter
elnököt. t

Pünkösd hétfőjén akárhová mentem, bár
kivel beszéltem, mindig Bemard Shaw egy- 
fölvonásos prédikációja, járt az eszemben: a 
Blanco Posnct elárultatása. Ez a Blanco 
egy vén lókötő, de bölcs és igaz keresztény. 
Lopott lován nyargalt, amikor egy asszony
nyal találkozott, aki torpkgyikos gyerekét 
vitte a doktorhoz. És a. kemény, konok em
ber a nyöszörgő pólyásbaba kedvéért odaadja 
a lovat az asszonynak, aztán leül a fűbe, föb 
bámul a szivárványra és nyugodtan tűri, 
hogy elfogják, megkötözzék, pellengére állít
sák. A gyermek meghalt, mire az anya a 
habzó lóról leemelte. És a bíróság élőit, ami
kor már vinnék föl kötni ezt a betyár Blan- 
cot, azt mondja: „ügy éreztem, hogy az élet
ben egy pillanatra megszabadultam a ko- 
miszsúgomtól és szivesen a tűzbe mennék, 
hogy megint megszabadulhassak tőle.** A lo
pott lovat szimbólumnak érzem, valami bűn
nek, lel ki ismeretlenségnek, galádságnak, 
amit elkövettünk önzésből, hiúságból, gaz
ságból, érvényesülésért és aztán •nyargalunk 
rajta, amíg jön egy pillanat, amely a szivbe 
nyilai, úgy hogy fá.i. A „Világiban olvas
tam két levelet: a Fellner Sándor űrét és 
Szabó Dezső űrét. Fellner Sándor kifizette a 
Szabó Dezső bútorait, amit a kurzus egy os
tobaság miatt elárverezni készült. A zsidó
faló erre levelet irt az ismeretlen mecénás
nak, amelyben megrázóan őszinte, egyszerű 
és emberi szavakkal mondja el: Otthonomat 
vesztve, munkaerőmben megtörve, nya
kamba vehetnem a világot, ha ön, a meg
bántott, a megütött zsidó, nem szólná hoz
zám, én, akit üldöztél, visszaadom neked ott
honodat, amelyet azok akarnak elvinni tő
led, akiknek erdőkében engem üldöztél. Tisz
telt urain, engedje el végső vereségemnek, 
hogy a következtetést levonjam.** igen. Van 
ez igy. Az ember fölhördül és a fejét párnái, 
közé fúrja, agy fúj belül és úgy szégyenli. 
magút. Blancot is megbabonázta a szivárvú- 
nyos asszony. Mi som áll távolabb tőlem, 
mint, a Szabó Dezső személyét, Shaw lótolvaj 
prédikátorával megbántani. Hisztériás hiú
sága ellenére őserejü magyar talentum, ami 
kusza, bujdosó kurucos, vitézmihályos van 
benne, az is jajveszéklően magyar pose. Shaw 
hősével közös bennük: a gyermekes őszinte
ség naiv bája. Fellner ur, ha zsidó, bizonyára 
nem azért fizette ki a Szabó Dezső bútorait, 
mert zsidó, hanem egy gazdag úri ember, 
kötelességéi vélte teljesíteni egv szegény 
íróval szemben. Sajnos, ritka eset ez váro
sunkban, ahol oly kevesen érzik, hogy ina 
a pénz kötelezettségekkel jár, amelyok el
mulasztása súlyosan megbosszulja magát. 
Hiszen Szabó Dezsőn kivid is vannak Itt ki
váló magyar irók, akiket balsorsukban tá
mogatni nemzeti érdek. Szabó kon- 
fessziójn inkább mint szimptóma, mint 
o züllött kor dokumentuma érdekel. Egyéb
ként: egy igazi iró lehet antiszemita, 
ultramontán, cionista, reakciós vagy filoszé- 
mitn, a müveinek értékén aligha változtál. 
Itt az a förtelmes, hogy tehetségtelen tök - 
filkék érvényesültek, mint Írók, művészek, 
államférfiak egy kulturátlau és közveszélyes 
politika szolgálatában. Ezok is megtérnek 
egyszer, az igazi Blaneok, akik most még 
belecsimpa-szk ódnak az elköíAtt ló söré- 
üyébo..,
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Sza&& §3®zs® elmondja eg^ fieSietségt®8en 
turáni drótos kidturbotróssjrót 

•— A két B©v©0 története —
(A Reggel tudósítójától.) A Világ pünkösdi 

szamában két levél jelent meg. Az egyiket 
Fcllner Sándor, a másikat Szabó Dezső irta. 
A két levél nagy föltünést keltett és a kurzus 
egy nagy kulturbotrányát viszi a nyilvánosság 
elé.

Az író önvallomásszerü, rendkívül érdekes 
levelének apropójából fölkerestem a lakásán. 
Apró kis tabáni házak között vezet az nt a 
hegytetőre. A hegyaljai ut elején nyílik egy 
rövid utca: Szirtes-ut. Ennek az utcának 4 a 
számú házában lakik Szabó Dezső. Az épület 
villaszerű. Amint megyek föl a lépcsőkön a 
második emeletre,, figyelem az ajtókon a név
táblákat. Az egyik min. tanácsos, a másik kir. 
ügyész. A második emeleten az 5. számú ajtón 
nincs névtábla, csak két közzel írott papírlap, 
szives figyelmeztetés Szabó Dezső esetleges 
vendégeinek.

Mindenkinek a Chfitean-Didier helyiségei
ben dohányozni tilos.

ugyancsak ezen a cédulán áll még ceruza
írással a következő üzenet:

A Juhász-könyveket a spájzablakba tettein. 
Sz.

A másik cédula már sokkal komolyabb és 
erélyesebb hangú:

Látogatók számára csak d. u. 1—3 óra kö
zött vagyok itthon. Tekintettel a sok szél
hámosra. ismeretlent csak abban az esetben 
fogadok: ha valamelyik ismerősöm társai-á- 

gában jön.
Csöngetésre hirtelen fölcsanódik az ajtó, 

kis kémlelőnyilús s egy mély hang szól ki: kit 
keres? — köybya már lyitja is az ajtót. Helyet 
foglalunk az ebédlőben és Szabó Dezső beszélni 
kezd:

hirdette azokat Ekkor megint jött egy hivata
los írás és követelte a teljes névérték vissza* 
fizetését. Megtagadtam, mert azt akartam, 
hogy játszók el egész játékukat. Az első bíró
ság a 28.000 korona megfizetését megítélte, de 
elutasította azt a kérést, hogy a könyveket is 
elkobozza. A második bíróság annak ellenére, 
hogy az Athenaeum Kövess Dezső ur levele 
által beleegyezett viszonyunk fölbontásába, 
nemcsak a 28.000 korona visszafizetését ítélte 
meg, hanem az egyik kötet elkobzását is, ame
lyet rögtön zár alá is vettek, nehogy kultúrát 
olvasson belőlük valaki. A könyv elkobzása 
nekem 501.000 korona kárt. jelent. Foglalást leg
kedvesebb tárgyaimra és bútoraimra ké'szer 
rendeztek, hogy annál drágább legyen a dolog 
és természetesen így a perköltség is forrná dabi- 
lis összeget jelentenek.

— Hogy mindez kinek az instigálására tör
tént, azt ma Budapesten mindenki tudja;

egy tehetségtelen turáni drótos bódult irigy
sége idézte elő ezt az egész hallatlan kultur- 

botrányt.
— Biztosra hiszem, hngv a magyar írókban 

van arnji morális érzés, 
kikér. etnék a társa’al 
szik, bizonyára ezért von 
vlccnozmust elkövetni. I' 
versenyben 
tudná rúgni 
amint 
onnan.
ialu
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i

A Sfalterbotrány története
— A Károlyi-forradalom elején ö.yzegyüj- 

töttem két kötetbe a ugat“-ban tiz < .■ ; .
irt tanulmányaimat. Az gyiket az Athenaeum, 
a másikat a Kultúra kiadóhoz vit e 3. | z A he- 
naeummal röglön szerződést is kötö.teia és 
1000 korona előleget is kaptam. A Kultúra el
vileg szintén elfogadta kiadásra a könyvet. De 
a tárgyalások még folytai 
proletárdiktatúra. A Ziásho.’o.k 
a Tanáesköziársasóg birlohába 
illető vállalatokkal együtt. Én 
sürgettem köteteim kiadását. A 
harmadik honor 'rium-; k ’la. vagyis 
legalac onyabbját szavaz!ák 
28.000 koronát, j’uuius végén, 
katonai sorozáson sem jeleni] 
mennem Sümegre. Ekkor cb’mlapénr 
tóm T-'.oo koronát. Julus végén a vöil 
hatóság pe>ii laká-omf u ín keresett c 
megre 
nem jelem;kéz'cm 
fiatal emberre! 
Jugoszláviába. 
Lajos név;! síi?

Amint 
rögtön 
feliéi

a könyvet. D
Közben kitört a 

a./.':óma!.ll'U"an 
méntélé át, az 
termesze .esen 

két kötetért a 
a díjszabás 

meg. összesen 
i ö öe • 
kol>:t

Julus véyéu a 
kánomon is 

is sürgős kél intéze 
kco iának.

ki ak 
ez n-'as 
dem

b.oay ezért a tányért 
ómból s hopy nem tc- 

’, mert nem akarnak 
Mert nincs az a. világ

győztes futballista, aki úgy ki 
az irodalomból ezt a szlovákot, 

a saját ired Imi müvei kilegyintik 
Mc:-“je.' yzein, hogy én, az „Elsodort, 

iró.ia, akinek mégis tartozik valamivel a 
ar térrajnlom. három év óta nem szűntem 
ís’.ri! és szóban föl'.Ívni a sajtó és a 

na yközönsóg figyelmét erre a gyalázatra. A 
magyar társadalom egyetlen e^y aeputáclója a 
min."4 ztor 'In'j’ nél vaf y a hultuszrciiiiszto n T 
keiiett volna, hovy ezt a piszkos szégyent el
töröltesse. Cen’.á s^m nyújtotta nzonl-an ujját 
sem értem. Sem a sajtó, sem a társadalom. Az 
„Élet és r.cda om‘; legutolsó, áprilisi számában 
egy, az ifjuió -hoz intézett levelemben még- 
c.pvszcT részletesen előadtam az ünyet, gondol- 
íaic csak akad majd valahol becsületes akarat, 
amely u e menti a magyar kultúrát ettől a szé
gyentől. A. vá’asz az volt rá, hogy

az árverést kitűzték május 23-ára, arra a

«***X.TW
napra, amikor az „Elsodort falu“ megjelent 

és amikor nekem ncvomnapom van.
És amikor teljesen elhagyatva, minden jó

akaró nélkül, az előtt állottam, Loyy elvesztem 
azt az otthont, amely többet jelent a magyar 
kultúrának, mint nekem,

egy zsidó fiatalember kopogtatott be hoz
zám, aki egy levelet és a szükséges összegei 

kozta.
A levelet elolvasva, kijelentettem, hogy csak 

abban az esetben fogadom el. ha Fellncr ur 
beleegyezik, hogy azt a nagy nyilvánosság elé 
tegyem. A fiatalember azt mondotta, hogy 
határozott utasítása van arra, hogy- a doh ' 
teljes diszkréció mellett történjék. Erre én ni 
összeget köszönettel visszaküldieo, . A fiain! 
ember nemsokára ismét megjelent, és ho; szas 
kapacitálás után Fellncr ur bck.eyyozé-t ajta, 
hogy o dolgot a nyilvánosság elé vp. .in. >• <f?. 
írtam vólasz'nvelemoí. Átndh’m ; I Á. 1'.

Tsz Lajos, a „Világ*1 főszerkesztőjének, 
hogy közölje okét. Kérésemnek, amint íiu. ere- 
tes, a „Világ? pünkösdi számúban eleget is có.

Mosolyogva foly t a íja:
— A.Z egész ügyet egy groteszk képbe <•.. '.,. i 

legjobban összegezni: Négy éven át a 1?■.. 
seredettebb harcot folytatom a zsidó g ell j i, a 
keresztény magyar társadalom érdekében.

Ekkor a keresztény társadalomból kiválik 
egy szlovák és a magyar társad;.lom g;-Au 
hnllgafósa vagy pláne helyesléso 
fölemeli a tőrét rám, hogy hátulról 
szúrjon. A J-'csapás pdhm'lélmn •
gos táborból előugrik egy zsidó, meg
ragadja a gyilkos kezét és azt mondja: ne 
bántsd, mert ez az ember értéket termel 

nektek.
— Tudja, mi lesz mindennek a következmé

nye — folytatja keserű daccal —, hogy
a keresztény murái, a konstruktív v.Iúgre.'. i 
csábosai gazembernek fognak hirdetni engem, 
b *gy nem gyilkol'atom meg magam. Fáz
nák hirdeti _..................   ’
Cjry rém engedte Tne^gyilkeír.
Dezí Hát van-e Bzemét, gazság ? 

zat, ami nem lehetséges i.
be.-;zólgcHink. ínintba mór nyuf.'O'lfr.bb l^nno. 
hogy él. Büszkén válaszolja:
egyedül állok, nem vagyok tagja klub

nak, kaí znónnk, sem politikai körnek. Csak azt 
mondhatom, hogy ez a harc, amit most ellenem 
folytatnak, oly erőt kölcsönöz nokeni, hogy élet
kedvem sohasem volt nagyobb és fiatalosabb, 
mnt most.

Tovább
Kí rdczciu, 
Teljesen
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’ egyem vía 
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érték, mint a tanárkodás. Állandóan 
sagr.Ini fognak, icljcs fizetéssel. j.’( 
eb A kurzus elején az Országos 
Hiratalt vezettem, nemcsak teljosev íize'és 
nélkül, hanem, jő pár ezer korona ráfit t éssel. 
Egy szép napon a kincstár rámirü hoty a 
28.000 koronát fizessem vissza. Megírtam, hogy 
n föntebb elsoroltak alapján u.?m érzem ma
gom adósnak az állammal szc; iben és választ, 
kértem. Nem válaszoltak. Majdnem egy év 
múlva ki akartam adni ezt a két, kötetet a 
Táltosnál ór ezért elmentem a Szellemi Termé
keket Fölszámoló Hivatalhoz. Válasz! kértem. 
Itt azt felelték, hogy a visszafizetendő összeg
ről lehet tárgyalni. Ekkor a Táltos réven föl
ajánlottam az Összeg devalvált, értékét. Hó
napokig nem( válaszollak rá. Közben » Táltos 
elkészült a két kötet kínyomatá-sával és meg-

ekkor
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ÁJ Reggel tudósítójától.) Szombaton délután 
Jz4 óra iáiban nagy riadalom támadt a telefon- 
Központ Nagymező-utcai épületében, az ugy- 
evezeti Tcrézközpontban. Az egyik készülék 

előtt dolgozott G. Erzsébet 21 éves telefonkezelő 
kisasszony, aki hirtelen rosszul lett és elájult, 
maid araikor magához tért, továbbra is rosszal
lói ről panaszkodott. Az épületben tartózkodó 
orvost azonnal fölhivatták, akinek kérdezős- 
jd'dé; érő G. Erzsébet elmondotta, hogy az édes- 
a*} hétig súlyos beteg volt, ö Ir.v.ia körülbelül 2

lolta egyedül s
az orvos- egy pár
Gf "■?{ állapított
délben hoszállitották a járványk írházba és
G. Erzsébet azóta is többször volt rosszul.

ti7Ln--^.-~r.^'_rru-rn»inmni»iT«Li«BiiT»TnmirriT.iiimij'iwiBiB>r.ui» j , ,v. 'toW-t:
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nappal ezelőtt kiütéses 
meg rajta. Csütörtökön

Hagyat figrár-as Járadékbank
Részv..Társ.vetőmagosztálua

Budapest, V, Nidor-u. 16. Telefon 72 01 
Süígöníjclmi Agrár Budapest

Vesz íe»mafcasabb népi áron lóhere- és lucerna- 
magol és egijéb gazdaság! magvakat. 

Mintázott ajánlatokat kér.

i
I

■

Elképzelhető az a példátlan izgalom és két
ségbeesés. ame'y erre u telefonos ki. -zonyok 

azonnal intézke- 
tovóöbi rendel- 
egyben é-te-a- 
azonnuli in ez- 
fertőt lenit ősére, 
fet < Alenitő ko- 

azonual 
•'elütéséhez s 

mélyzetet 
(i. törzséből cl 

jár rá nyitó r-

között, keletkezett. Az orvos 
dett, hogy a naay kezelő termet 
kenésig senki el ne hagyhassa. 
tette a fertő*’enitő intézetet és 
kedést kéri az egész terem 
Ef ti 7 órakor éi k<; ek i 
esik, amelyeknek kezelő szeméi?, ze. 
hozzáfogott a nary terem féri-1’ 
<7 teremben tartózkodó egóa: 
dc‘i:>,‘i'' V ’> el iá: A ro v1 isiiét A'. 
pedig azon női bcszállitciták a 
nőzb a.

Jól lehet az csőt, f romba! este történi, a tele
fonos kisasszonyok között megbeteged’s vagy 

/hv?sébetéhez hasonló rosszallót azóta sze
reimére nem .fór iH- elő.

r. y terem i
diri i(' f

sok van.

esni:

» eatWslífe, tesiiíáíBBol
A* i v* 'lft’í? M yí c? mhdenklnó! drágáiban wsz
Sfc/atvörcz ékszerész, v Sí
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•vevM< ajánlom a készen levő
• ebédlő- és hálószobáim niegíol.iuléfiél.
Lornei asztalos, Rombach-u 2 (Dob v árok)
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E. e i reki m. alkalmi dad.j’ .s:il főleg az 3g<an ft. eiíínyét
? ' >v-r . .j--”6' < s íi. i tünknek r.nugy is nagy forgalmát fokozni, 
l i.-. ajánljuk a t. vevő közönségnek, iu-gy vetelkénMzer nélkül ve- 
' .'i'yl.c udvarias ke./..-egünket, hogy a raktáron lóv<> közismerten 

íHCl >1T 'íiS11 minőségű és egyéb gyapjúszöveteinket bemutassuk 
es így alkalmat nyújtsunk, hogy ezen páratlanul álló olcsó eladás elő

nyös voltáról meggyőződjön.
TibUa uyapiu 140 5 cn. coraplolt -.íá'cr-ósfi h;r«i»HBny é«t palotö-HiOvelek már OSOO K-töl. 
Ti—!- "yapju ní>! kc’m k. u, ni.: Covsrcoal, Valour, Gabardicn <•; irrBnyerií atjszövotok már 

oao-n-tooo koro ,mói

Kü'.öíg v’os vásznak és niosószövotok. Elegáns plaidok. Autó- és köcsitnluvók. Beán Mánia. 
tunk abszolút szolid ús olönyöu voltát cégünk kozluruerlcn jó hkuvvn f.'nrantáija.
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Junűus első belében megjelensK az uj ígazságügyminsszter Kinevezése. 
BeszeJgetes Nagy Emiik! a legsürgősebb igazságügyi reformodról

(A Reggel tudósitójától.) Amióta gróf Bánffy 
Miklós lemondott a külügyminiszterségről és 
a magyar külügyek intézése dr. Daruváry Géza 
igazság ügyminiszter kezébe került, ez igazság
ügyi tárca egészen elárvult. Dr. Daruváry Géza 
ugyanis minden energiáját a külügyminiszté
rium vczetc^ro kell hogy fordítsa, tekintetbe 
véve a súlyos külső politikai eseményeket, ame
lyeket Magyarország hosszú ideje átél. A kiil- 
ügyminisztí rium egész embert kivan a mai 
nehéz időkben: jól látta ezt a körülményt gróf 
Delhi n L'l'án miniszterelnök és egyik legna
gyobb maija volt, hogy Da.ruváryt valamiké
pp^1. '“'entesltse az igazságügyi tárca terheitől, 
\7. ig.:..iuu<iigvm!niszterségre komolyan számba 

jöhc'ő politikusok közül leginkább dr. Nagy 
fim:' n mzetgyülési képviselő nevét emlegették, 

aki azonban hosszú ideig kitért a minisz- 
f'T’lnök áKal neki fölajánlott tárca elfoga

dása elől.
,'losi azonban, amint legilletékesebb helyről 
f-Aiiünk, sikerült végre elintézni a nehézsé- 

g kel. és
dr. Nagy Emii elfogadta az lgazs«ü',ügy

miniszteri tárcát.
munkatársa dr. Nagy Emilhez for- 

■ -'A.:ni ve, hogy vasárnap délután 
'esbr utazott 

fülkéjében,

. f Heggel 
dilit, akivel 
ó érakor Üresbe utazott — a soproni gyors- 
vciuit égik fülkéjében, Budapesttől Kelen
földig, folytatott beszélgetést.

Tény az — mondotta első kérdésünkre dr.
• ■ Emil . hogy gróf Bethlen István mi- 

n' -zir *'<’ii)íj;< hié(- a rnulí év májusában fölkért, 
hogy váliaijaui az igazságügyi tárcát. Annak
idején ikonban különböző személyi okok miatt 
»:;< nádlalkozharfam e súlyos föladatra. Most, 
mielőtt .i miniszterelnök ur Parisba utazott, 
V' :iáro.n nappal elindulása előtt ismét föl

írt, hogy — mív l lehetetlenség DaruvAry- 
rak a külügy- és igazságügy minisztériumokat 
tovább is egyiil' vezetni — vállaljam az igaz
ság >'gyi Iáreá f.

éü. tekintve, hogy a személyi nehézségek 
meg züntek, elfogadtam a miniszterelnök 

ur ajánl:’lát.
\ kormányzó ur őfőméltósága hozzájáru

lnia után, amint r, miniszPT.'lnök ur hazaérke- 
nzt hiszem —,
i; eiső l-g’éh n megtörténik igazság
ügyin in isztorré való kinevezésem.

rel támadta meg a megsarcolt Kapuvár Község
(A Reggel ludósilójálól.) A koinmíin légvá

rén őbb népbiztosa, Szamuelly Tibor hagya- 
1> ' n körül pereskedés támadt.

aptiv.ir község elöljárósága, pórról tá- 
imuittt meg Sz.amitelly Tibor örököseit és 
a u: ”-a számára követeli a népbiztos ha

gyatékát.
vörös uralom e rettegett vezére tudve- 

lévóeu elkei ülte a földi igazságszolgáltatás 
sújtó kezét, bár ő volt ez első, aki a diktatúra 
bukása után c..undőrkézro került. Most, hogy 
a hagyatéké körül pör támadt,

hiteles adatok
lu‘iii!t(k uapfényre Szamuelly öngyilkosságá
ról. ö volt az r/.sö, tiki Pestről elmenekült. Ha- 
talmas autója sok rabolt értékkel megra- 
kod'.’a száguldóit Becs feli'. Suvauyukuímu a 
b.íóru! fid tartóztat iák. bár nem is sejtették 
<iz örök, hogy Szaniueilyvcl van dolguk. 
örizeílen piílanatbah megugróit, lefutott a 
La.jía parijához, ahol a csempészek szoktak 
1''nyúzni. Szamuelly itt n maga módszere sze
rint revolvert, rántott, ráfogta az egyik terme
tes csempéezvezetőre és rárlvállt: .,

Fontos diplomáciai kiküldoiesbcn járok. 
Lakkéipömmel nem gázolhatok át a vizen. 
Veijvél azonnal ölbe és átviszel a túlsó partra. 

At’.mloltnk. De a parton két osztrák csendőr 
!,J'ogta őket, mini, csempész-gyanúsakat. Per
cek alatt peregtek le aztán az események. Szü
lni. Ilvf fölismerték és » wienerneustadti 
reiwiorségre akarták vinni. A következő pilm- 
niitbnn már eldördüli Szamuelly fegyvere; fo- 
bvlöite magát. Az osztrákok a holttestet

átdobták a magyar partra.
Ile ;(t is megtudták, hogy Szamuelly Tibor 
holt testéről van szó, nem kellett a mag>'arok- 
nak se,

visszadobták az osztrákoknak.
Át- és vissza rúgták a határon vugy nótfy-
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lég-Ezután a leendő igazságügyminiszter 
sürgősebb munkájáról beszélt Nagy Emi.

— Az igazságügyminiszterium — Daruváry 
miniszter ur a külügyek intézésével lévén fő
kénen elfoglalva — hosszú ideig nélkülözte az 
intenzív irányítást. így történt, hogy

a parlament, igazságügyi bizottsága egy év
ben mindössze talán egyszer tartott ülést 

és a fontos, égetően sürgős igazságügyi refor
mok viéfir mindig csak az előkészítés stádiumá
ban vannak.

— így elsősorban a bűnvádi pörrendtartás 
reformját, kell telő alá hoznia az uj igazság- 
ügyminiszlernck. Mert mi tette szükségessé a 
rendtörvény tervezését1? Egyedül az a körül
mény. hogy a. régi büntető pörrendtartása bű
nösökkel szemben addig, amíg csak terheltek 
vagy gyanusitoltak, rendkívül könnyű, enyhe 
bánásmódot ír elő: hogy mást ne említsek, 
24 órán túl a rendőrségen sem szabad tartani 
őket letartóztatásban, hanem az ügyészséghez 
kell átkisérni őket. Már pedig sok esetben a 
rendőri vizsgálatnak nagyobb lati tüdőre van 
szüksége. Ilyen és ehhez hasonló hézagok tet
ték szükségessé a bűnvádi pörrendtartás sürgős 
reformját,

amely a bűnösök fölött való ítélkezést az 
egyedül illetékes bíróságra bízza, a rendőri 

bíráskodás teljes kikapcsolásával.
Ha tehát a bűnvádi pörrendtartás reformja 

gyorsan elkészül,
fölöslegessé válik a rendtörvény, 

amely rendőri ">zcgekn',k ad bírói hatáskört.
— Nayfyort fontos volna a rengeteg polgári 

pör számának csökkentése céljából a késedel
mes adós súlyosabb kezelése. Pa kiderül, hogy 
valaki rosszbiszenrüeu nem űzeti tartozását, 
a bírói Ítéletben heti késedelmi kamat volna 
megítélendő a hitelezőnek. Ma ugyanis, a heti 
kosztpenzek idején, az emberek egyszerűen nem 
fizetik adósságaikat, mert a pénz dús kamatoz; 
tatásával szemben csak a biróilag megítélhető 
évi 5%-os kamat és csekély pörköltség fizetésé
nek veszedelme fenyegeti őket. tűrhetetlen 
állapot, amin sürgősen változtatni kell.

Nagy Emil dr. nemzetgyűlési képviselőnek 
jelenleg virágzó ügyvédi irodája van és külö
nösen adó- és illetékügyekben elismert, szak
tekintély. Egyébként a nemzetgyűlés igazság
ügyi bizottságának elnöke és ö készítette el a 
házszabály revízió tervezetét.

a . . ...
róság leiét Ili vafalába
talán érdektelen, íia a hagyatéki leltárból ide-

ötször. A meccs az őszi rákok javára dőlt el. 
Szamuelly Tibori Savanyúkút határában ma
gyar területen földelték el. A pör, amelynek 
keretében ezek az adatok felszínre kerültek, 
abból keletkezeit, hogy Szamuelly Tibor 1919 
június 8-án terroristáival me.gjelent Kapuvá
ron és — akasztatod. Aztán egymillió harminc
hatezer kilcncszáz korogna sarcot ve'ett ki a 
község lakosságára. A polgárság fizetett, ne
hogy újabb csoportot akasztasson Szamuelly. 
A pénzt Szamuelly Tibor 'öccse. László vette át, 
akit — amint ismeretes — utóbb a birósóg ha
lálra ítélt és kivégeztek.

Kapuvár község elöljárósága most vissza- 
perli a polgárai által űzetett sarcot, Sza
muelly sok milliót érő hagyatékából köve

telik a pénzt
Az örökség két helyen van. Az egyik fele 
lefoglalt automobilból a wienerneustadtl bi- 

___ ;.r A AÚA__  Aj került, a másik felét a 
budapesti ügyészség leteljében őrzik. Keni lesz 
talán érdektelen, ha a hagyatéki leltárból ide
iktatunk néhány tételt, miből is áll Szamuelly 
hagyatéka?

Nr. osztrákok letétjében van 18(1.900 korona 
„kék" pénz, 3 darab ötvcndolláros bank
jegy. .3(10 svájci frank, 13 darab különféle 
•ingó! bankjegy, 2 nár arany kézelőgomb 

br H ám okkal, arany karkötő óra.
A budansti ügyészségi Al fekszik 2.Í00.000 

korona fehérpénz, a másik létei OSO.OOO korona, 
ugyancsak szovietbankó, 2 darab 10 koronás 
arany, 15 drb. 5 koronás czilstpénz, 748 drb. 2 ko
ronás ezüst, 4611 darab 1 koronás ezüst nénz, 
2 osztrák-magyar dukafarany. .3 ezüst Mária- 
tallér, 10 darab ezüst Máriás huszas, azonkívül 
‘ ' karikagyűrű, ezüst cigarettatárca,

ruhanemüek. kazetták és egyéb
két arany 
bőröndök, 
apróságok.

Az egész hagyaték meghaladja a 10 millió
magyar koronát

Most szombaton tartotta meg a budapesti 
törvényszéken dr. Szathmáry Ödön tanácselnök 
Kapuvár község pőrében a tárgyalást. Meg
idézte a tárgyalásra Szamuelly Tibor és László 
ismert és ismeretlen örököseit. Ügyvédek jelen
tek vneg, akik az örökösöket, kiskorú Számúéit n 
Györgyöt, Jánost és Istvánt, továbbá az isme
retlen helyen tartózkodó Szilárd Józsefné szül. 
Szamuelly Margitot képviselik. N fiskálisok el
ismerték a. tárgyaláson, hogy Szamuelly Tibor 
törvényt tipró módon garázdálkodott, hogy 
Kapuvár polgáraitól jogtalanul hadisarcot 
hajtott be, mindazonáltal kérték, a bíróságot. 
Kapuvár község keresetét, mint, alaptalant, uta
sítsa el. Előadták, hogy Szamuelly Tiborék an
nakidején a kisareolt összeget

a Sopronmcgyei Első Takarékpénztár kapu
var! fiókjánál helyezték el betétként és a 
pénznek még most is ott kell lenni, mert 

Szamuenyék otthagyták.
Dr. Szathmáry Ödön tanácselnök erre be

fejezte a tárgyalást és kihirdette a végzését, 
amely szerint sürgős megkeresést intéz a hi
vatkozott pénzintézethez, nyilatkozzék, mi tör
tént a pénzzel. A válasz megérkezése után ?/.? 
tárgyalást tűz ki az ügyben.

a prágai kereskedelmikongresszusra 
Képviselőinket diplomáciai utón hívták meg

(A Reggel tudósitójától.) Pünkösd hétfőjén 
ült össze a prágai nemzetközi kereskedelmi 
kongreszus, amelyre vasárnap este utazott el a 
magyar képviselők résztvevő csoportja, Huszár 
Károly, e nemzetgyűlés alelnökinek vezetésé
vel. A magyar delegáció elutazását megelőzően 
Prágából bizonyos körök olyan híreket röpítet
tek világgá, hogy a magyarokat nem is hívták 
meg a nemzetközi kereskedelmi ko> gresszusra. 
Szombaton éjszaka még olyan hir is érkezett. 
Budapestre, hogy a magyar kénviselők vasúti 
szaba.djegyeit a cseh vasút igazga i ú;ág r om en
gedélyezte. éppen arra való tekintettel, hogy 
cseh részről állítólag nem történt meg a magyar 
képviselőknek a konferenciára való meghívása.

A Heggel munkatársa vasárnap délelőtt a 
.magyar delegáció egyik vezető tagjához 
fordult fölvilágositásért.

- Ez az egész hír — mondotta informátorunk 
— tendenciózus koholmány. A magyar delegáció 
ma esle minden körülmények 
utazni, mivel

a meghívás ügye éppen úgy, 
szabadjegyek dolga teljesen

köze tt el fog

niiiít a vasúti 
rendben van.

Ami a Meghívás kérdését illeti, föltétlenül 
beavatott forrásból arról értesülünk, hogy a 
magyal’ páriáméul merkautilista képviselőit a 
Confcrcnce I nternational Parlamentéire du, 
Commercc (Képviselők Nemzetközi Kereske
delmi Konferenciája) vezetősége

diplomáciai után .iultpíi" el Sciíovüzky Ff ■ 
Iához, a nemzetgyűlés elnökéhez.

Ennek a vezetőségnek semmi közössege nincs a 
konferencia cseh tagiaival. akik nem élvezhet
nek ott több jogot, akár a magyar delegátusok.
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Ostóé Ernőhöz
Egy v.éc, amelyet az írók régen ismernek, a 

nagyközönség vedig úgy hallgatja, mint valami 
eddig ismeretlen hírességét. Ki is az az Osvút 
Ernő, akiről mostanában minden nap Írnák az 
újságol:? Min gazdagodott, -ni cg? Talán becsuk- 
iák? Vagy becsapta a benne hivő politikuso
kat? öblös népénákes vagy mezítelen táncos? 
Fehérkabátos, kecses tennisz-bajnok vagy 
talán ő a Göre Gábor? Vájjon miért vannak 
tele a nevével az újságok? — Valaki tán tudja 
a nagyközönségben, hogy valami ivó, valami 
szerkesztő ez a bizonyos sokat emlegetett 
férfiú. Se nem boxbajuok, sem Brcitbart le
győzője: csak a „Nyugat" ciw.il újság szerkesz
tője. Mindig tudtuk, hogy ezek a nagyszájú 
hírlapírók mily nagyra vannak a maguk em
bereivel!...

Hát van is abban valami babonás ért’netctlen- 
ség. hogy a jelen kor ásító vagy foainca.oraató, 
egyhangú szegénységében éppen Gsvát Ernőt 
veszik észre a 'magyar értékek közül, amikor 
általában közömbösen szokás elhaladni azon 
szellemi értékek mellett is, akik föltünési ér
vényesülési vágyukban nem restelkednek az 
önreklám legközönségesebb eszközeitől sem. 
Szurokban és toliban is mcghcmpergőznek, 
hogy észrevegyék őket; gyűlésbe csalogatják 
az ifjakat, hogy kirabolják a zsidó boltosokat 
vagy minden nap beírják az újságba, hogy 
milyen étvággyal ebédelne!: vagy milyen 
viccet olvastak valamely régi haíendáriom- 
ban. (jl\ aki ama Carlyle megfigyelései szerint: 
az akasztőfa zsámolyára is fölállnának. hogy 
közföltünési okozzanak, — a nyavalyatörős kol
dussá got vagy a nemzeti vezérségci szimulá- 
lók- a sóját müveikről saját kritikákat írók: a 
reldám-cimboraságban egyezők; a r 'kafejü ra
vaszok és az ímbeellis hiszékenyek: a esepü- 
rágói kunsztoktól sem irtózol: és a ledér szí
nésznők körül olvadozó dalnokok: — akiknek 
napjainkban elsősorban lett volna sánszttk, 
hogy valamely botrány, disznósdg vagy a 
vándorszínész arany órás jubileuma révéit ma
gukra tereljék a közfigyelmet, ‘a vasárnapi 
városligetii és a nyegle lipótvárosii, — ők mind, 
megbuktak, amikor a véletlen árvagyermeke 
benyúlt a zsacskóba és a lottószámok közül 
olyan számot húzott ki, akire senki se gon
dolt: az Orvát Ernő számát. A szerények között 
a legszerényebbéi, az irodalom, bujkálójáét, a 
pápaszemes, kopottas szerkesztőé1. akinek 
sohase veit egyéb dolga a világon, mint a 
követ törni azon az országúton, amelyen majd 
az ünnepelt költők fogatai végigrobognak. Az 
ő jubileumát ilnneplik a jövő héten.

Talán meg se lehet érteni a mindennapi. 
olvasónak ezt a jubllev,not; közös szenvedés, 
örökös csalódás és sótalan ebéd, leli ahhoz, 
hogy a múlt idők ne mehessenek el a felejtésbe. 
Főleg c: az u>. betyárl.orszak kellett az iro
dalomnak, amikor az elmúlt években ininden 
gonosz vén embert végigünnepeltünk már, aki 
működésével. múltjával az ország vesztét 
okozta, amikor lerongyolt kold.usokként él
jenezve üvöltöztük azoknak a véneknek a. ne
vét, ak'.l' mlait megbotoztak, amikor már meg
jubiláltunk mindenkit, aki nem esett el a há
borúban, akit nem vertek agyon a háború után, 
bár ő volt okozóin az eseményeknek! — akkor 
végre észrevesszük azt is, aki nemeset és jót 
cselekedett ebben ez országban. A legsz'ndebb 
művészetet, az irodalmat csinálta vagy 
huszonöt, esztendeig: a nagy világ ragyogó 
kertjeibe való ábrándokat, hordozol! a szivében 
és fapgyugyertyás kis szerkesztői irodákban 
vakoskodott félénken bontakozó írói tehet
ségek fölött, mint akár valamely Kazinczy- 
korabeli literátor.

A magyar irodalom újjászületésének nevezik 
a száz esztendő előtti időt az irodalom tör
ténészei, Ez a százesztendős forduló ismétlő
dött meg az Osvát Ernő életében. Majd egykor 
épven úgy határkövet raknak az ő kezdetéhez 
a múllak buvárlói, mint akár a Kazinczychoz. 
IIzent és nemes férfiú, akire tisztelettel tekint 
egy egész Írói nemzedék.

Krúdy Gyula.

— A tisztelt városházi többség nagybecsű 
figyelmébe! A Heggel, amint tudni méltózta- 
tik. cl lOgulatlauságáról és pártatlanságáról hí
res crgáviu". Éppen ezért nem mulaszthatja 
el, hegy a lisztéit városházi többség uagy- 
becsii figyelmébe ne ajánlja azt a körülményt, 
hogy élő magyar törvény súlyosan bünteti, a 
választék, Összeírása alkalmából elkövetett 
visszaéléseket, csalásokat és mulasztásokat. 
Igaz, hogy az 1913. évi XXIIJ. te. iné" az 
átkos liberális irányzat alkotása, mondhat
nánk méregfoga, amelyet, majd Csilíéry András 
fogorvos ur bizonyára ki fog húzni, ha a bel
ügyminiszteri termeket mütószobának alakítja 
át. Addig azonban, törvény, amelynek 1. sza
kasza szerint „bizottsági, képviselőtestületi és 
választmányi tagoknak választására egyaránt 
alkalmazni kell". A 2. szakaszénak címe pedig 
a destrukciónak fellemBÖ tüneteként félre nem

érthető célzás: „A választók, névjegyzékének 
meghamisítása" Már magában véve ez a tör
vényeim mutatja, hogy a liberalizmus mar 
akkor, 1913-ban, milyen alattomos módón dol
gozott az úgynevezett kurzusirunyzat ellen. 
Ez a 2. szakasz szóról-szóra igy hangzik: „Az 
összeíró küldöttség elnöke, más tagja vagy kö
zege, aki a választók összeírása alkalmával 
valamely jogosultnak talált választó nevét a 
választók névjegyzékébe szándékosan nem ve
szi föl vagy abból kihagyja, vagy jogosultnak 
nem talált, személyt a névjegyzékbe szándéko
san fölvesz vagy abból ki nem hagy, bűntettet 
követ cl s két évre terjedő, börtönnel bünte
tendő. Ugyanez a büntetés éri a központi vá
lasztmány elnökét, más tagját vagy közeget, 
aki az előbbi bekezdésben meghatározott cse
lekményt a választól: névjegyzékének vagy a 
kihagyottak jegyzékének összeállításánál kö
veti cl." A. Reggel a törvény első két szakasza
llak Jeközlésévol csupán figyelmeztetni óhajtja 
azokat, akiket illet, hogy Csemegitol Szilagyi 
Dezsőn át Balogh Jenőig a liberális törvény
hozás milyen farkas vermeket ása főtt sajat. ha
talmának megtartása és biztosítása érdekében. 
Föl hál) őri tó.

ŐÍ2, VUÜlPtesÉO^ . . •

(Pünkösd után)
<A ncmtetaiiUlóxnek)

611. vártatok uj, nagy pünkösdi csodára, 
í)e csoda ezen a Pünkösdön sem esett. 
Óh, várhattok ti örökké is hiába, 
11 a annak a réginek egyszerű tanítása 
Már nem elegendő nektek, a Szeretet.
óh. akkor azokra a szent apostolokra 
Miig hetyke gúny szállt: Bolondok, részegek! 
Míg ők váltig csak hirdették rajongva 
Azt, aki él örökre öröktől fogva 
S ki 'életet ad, ha. hozzá esdetek.
X ki ősrég mondta: ..Eljön az idő, az utolsó 
És vér lesz minden s iüz és csupa rom... 
De int álomlátás és biztat jóslatos szó: 
Hozzám hü életet cl nem porlaszt koporsó. 
Fölvirrad napja, fényes nagy napom!"
...Vér, tűz. rom... Betelt jóslata az igének. 
De nézzetek ti magatokba hát:
Hozzá hit, élet-e, ahogyan, ti éltek? 
Az 6 törvénye',-c c <i iörvénykezéstelt? 
Ti mertek várni megváltó csodát?

Teleken Béla.

— A magyar vegyészek országos kongresz- 
szusa. Vasárnap délelőtt, kezdődött, a magyar 
vegyészek országos kongresszusa a vegyészek 
Reáltauoda-ntcai székhazában. A. kongresszu
son képviseltették magukat: a kormány, az or
szág legtöbb tudományos intézete, továbbá a 
vegyészeti gyárak és más érdekeltségek. A 
kongresszust. Ilosvay Lajos műegyetemi tanár 
nyitotta meg. Megnyitójában hangsúlyozta a 
vegyészeti ipar jelentőségét. Kívánatosnak 
tartja, hogy a középiskolákban fokozottabb 
jnértékhen tanítsák a kémiát. A titkári cs más 
jelentések előterjesztése után llosvoy tartotta 
meg előadását a vegyészet fejlődéséről, utána, 
dr. Schafaraik Ferenc méltatta a teleptan je
lentőségét a kémia szempontjából, majd Halpty 
Gyula a magyar vegyészeti ipar uja.bb fejlő
désének lehetőségéről é/tckezcf.t. Zempléni 
Géza előadása fejezte be az első nap tanács
kozásait. A kongresszus második napján az 
egyos szakosztályok tartották meg üléseiket, 
amelyeket kedden folytatnak és he is fejeznek.

— Elmnrtidt a pünkösdre tervezett pincérsztiájk. A 
kávéházi, éttermi és szállodai alkolmazottak napokkal 
ezelőtt mcrnurnntlur.i.nal fordultak a munkáltatókhoz, 
amelyben a drdfjasdahox mérten béremelést, valamint a 
borravalórendszcr eltörlését és a száaaléltrenclstcr meg- 
ralós'ttísdt l értéh. A memorandum AtnynjtAsakor az volt 
a terv, hogy abban az OBetben. ha követeléseiket nem 
teljesítik, a pünkösdi ünnepek alatt sxtrdjkba lépnek. A 
munkáltatók együttes tárgyalás alá vették a memoran
dumot és elökjésaüleleket tettek, hogy srtrtijlc esetén a 
közönsép Ifjénpeit, ha nem is a legteljesebb mértékben, 
de legalább részben kielégíthessék..

Pénteken tárgyalta a Vendéglősök, és Stdllodások, va
lamint a Kávások Ipartestülete ax alkalmazottak követe
léseit. Mindkét részről, egyöntetűen az a fölfogás alakult 
ki, hogy az alkalmazottak jogos bérkövetelései elől nem 
zárkóznak el. a ttdrolékrends2errfíl azonban hallani sem 
akarnak.

Határozatukat egy röpiratba foglalták, amely szomba
ton reggel jelent meg. A röpirat statisztikát közöl az 
1922-től 1923 május hó 1-ig töft^nt fizetésemelésekről és 
megállapítja, hogg a béremeléhef aránylag sokkal na
gyobbak. voltak, mint a drágaság növekedése. A röp- 
irr.t mellett még más körülmények is közrejátszottak 
abban, hogy a sztrájk elmaradt. Kiderült, hogy a bér
mozgalom és az esetleges sztrájk ügyében nem egysége
sek az alkalmazottak. Semmlesetre sem lépnek sztrájkba 
például a főpincérek és az úgynevezett „Genfi Szövet- 
ség"-be tömörült, éttermi és kávéházi alkalmazottak. 
Megtagadták a közösséget a jelenlegi bérmozgalommal a 
keresztény-szociális pincérek le, úgy hogy egyedül a szo- 
cidldamokrata szakszervezetben tömörült alkalmazottak 
folytatják csak tovább a bérmozgatmat.

A munkó.ltutók álláspontjáról u következőkép infor
málták A Heggel munkatársát:

— A jelenlegi bérmozgalom olyan követeléseket vetett 
fölRzinre, amolyckot mi semmi körülmények közölt nam 
teljesíthetünk. A borravaló rendszer eltörléséhez éa a

m'jus

szfísnlékon hnszoiiróíízcsedósbea nem ‘ járulhatunk hozzá. 
Mi mindig teljes tjük a munkások jogos és méltányos 
követeléseit, <le hala'mi kérdésekről méo csak vem is 
tdrayaluuk-

A szociáldemokrata szakszervozetbon a kővetkezőket 
mondották A Regocl-nek’.

— A hérmoznalnm mén nem fejexMött be. Tlngy mikor 
lösz vége a folyamatban lövő tárgyalásoknak, azt nem 
tudjuk. A pünkösdi ünnepek alatt nem sztrájkoltunk, 
mert az idfí nem volt alkalmas rá. Eaj/elöro mérj nincs 
is szó sztrájkról. Ez, ha lesz is, akkor fog megtörténni, 
ha az alkalmazottak érdeke megkívánja.

— Frankkal fognak fizetni s megszállott 
Saar-vldéken. Páriából jelentik: ,X Sr.ar-terüiet 
kormány biztosa elhatározta, hogy 1923 j indus 
1-étől kezdve a frankot fogják törvényes pénz
nem gyanánt a megszállott vidéken bevez( tni.

— Húszéves találkozó. A Markó utcai főgimnázium 
1903-ban éietisé.f.if felt növendőkei junius 9-én tnrtiák 
20 éves találkozójukat az iskola épületében, régi tantor, 
milkbcn. Az összojövotcl után, esto 8 órakor, közös vn« 
esora lesz a városligeti Gundol-fóle étteremben. Az össze- 
jövetelre volt tanáraikat: Csapén Lászlót, Jacobl Károh/t, 
Siegescu Józsefet és Slraub Józsefet is meghívják.

salyer.iáruiiázibzn, IV. kar,, Hajó-utca 12-14, Epl/jroa

elsőrendű fehér női tenniseipő 
nagyságokban 8í)J0 K, músodren- 
ngyanaz férflszámokban (>500 K 
francia faconban fehér, szürke, 
fekete és barna színekben.
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1923 május 22.

_ Kérlok alá3san, azt csak helyeselhetjük, 
hogy a főváros urai tovább is urak akarnak 
maradni. Erre nézve helyes lett volna, ha egy
szerűen meghosszabbítják a mandátumok ér
vényességét, de ha ez nem sikerült s mert úgy 
látszik, a zsidó befolyás alá került kormány
zat azt sem pogja helyeselni, hogy Vázsonyit 
kihagyják vagy nyolcvanezred demokrata ma
gával u választói listából, legalább azt köve
teljük, hogy a legújabb terv sikerüljön: az, 
hogy a. kinevezett városatyák többségbe kerül
jenek a választottakkal szemben. Mert vagy 
alkotmányos ország vagyunk, vagy nem va
gyunk alkotmányos ország. Ha az vagyunk, 
akkor a polgárság többségének akarata szerint 
kell kormányozni, már pedig az elsöprő több
ség tudvalévőén a Wolffék uralmát akarja s 
mivel Wolffék eszerint azt akarják, amit a 
többség akar, tehát a többség az, amelyik azt 
akarja, amit ők akarnak, az tehát, amelyik 
nem azt akarja, amit ők akarnak, az a logika 
örök törvényei szerint a kisebbség és ha ez a 
kisebbség véletlenül nagyobb számú, mint a 
többség, ezt az egyensúlyzavart helyre kell 
zökkenteni azáltal, hogy a nagyobbszámu ki
sebbségből kivonunk annyit, amennyivel a 
többségnél több. Ez, ugy-e, kérlek, világos és 
alkotmányos. És ez lenne a legegyszerűbb. De 
ha az el liberálisod ott kormány ezt talán nem 
engedné, azt nem tilthatja meg, hogy a több
ség akaratának mostani letéteményesei a több
ség akaratából és nevében annyi megbízható 
elemet ne vonjanak bo a kormányzatba, 
amennyi elég ahhoz, hogy ha a nagyszámú 
kisebbség a kisszámú többséget el is találná 
nyomni a választáson, a végeredmény mégis 
a többség akaratának feleljen meg. Ez a 
Wolffék megmaradásának elve, egyúttal a 
tiszta alkotmányosságé is, ami nélkül, ugye
bár, te sem tudod elképzelni az integer Ma
gyarországot?

— A titkos telefonok. Kőt őwai ezelőtt a rendőrség több 
vagyonos tőzsdebiz.ományost tartóztatott le, akik meg 
nem engodott módon titkos telefonállomásokat szereltet
tek föl maguknak. Ezekkel a titkos állomásokkal az volt 
a céljuk, hogy a tőzsdei jegyzéseket minden pillanatban 
megszerezzék. Az ügyészség súlyosabb minősítése ellenére 
a vizsgálóbíró csupán tclefonkihdgást látott fönforogni 
s erro valamennyi tőzsdebizományost szabadlábra he
lyezte. Közben befejezték a vizsgálatot is és a vádtanács 
az ügyészi vádirat értelmében tnalás büntette, elmén he
lyezte vád alá a terhelteket. Ezek közül többen amnesz
tiát kértek. A kérelmeket a kormányzó nem találta tel- 
jesithctOnek. A telcfoncsnlás ügyében Nedetzky dr. ítélő
táblái bíró tanácsa Junius 2 óra tűzte ki a főtárgyalást.

— Stromfeld alezredes tovább fogva marad. 
Amint ismeretes, a rendőrség három hónappal 
ezelőtt letartóztatta Stromfeld Aurél alezre
dest, a vörös hadsereg volt vezérkari főnökét. 
Az volt ellőne a vád, hogy gyanús összejövetele
ken, t'.mclyek kommunista mozgalmakkal vol 
lak kapcsolatban, megjelent és S: hrepka János 
asztalos lakásán mintegy 10 munkással tanács
kozásokat folytatott. Ezek közül a munkások 
közül Schrcpka is terhelő vallomást tett 
Stromfeld ellen, aki azonban mindvégig ta
gadta bűnösségét s azzal védekezett, hogy 
Schrepkát a Margit-köruti katonai fogházban 
ismerie meg, ahol együtt voltak letartóztatás
ban. Tény az — mondta Stromfeld hogy
vádlott-társai fölkínáltál neki, hogy áHjon a 
mozgalom élére, ö azonban leintette őket ázzál, 
hogy akkor szóljanak neki, ha i—500o megbíz
ható ember áll r> ndeilc'zésükre. Időközben 
Sehrepka visszavonta Stromfeld étien telt, ter
helő /'állomását, amit azzal okolt, meg, hogy a 
rendőrségen presszionálták őt reve, i">’> 
Sl rum féld <41en terhelő vallomást tőgyen. A 
volt alezredes, aki letartóztatása elölt a han
gária kalangvár r.iktárnokii volt, elutasította 
munka dóinak: ajánlatát, ' szabadlábra- 
holyezé-e elleneb* n óvadékot tegyenek le erte. 
I' 'énben védője utján most, hogy az ügyben a 
vizsgál’'íot, le fejezték, kérte, hogy ovad *k vt- 
j ’i helyezzék szabadlábra. Hálássá (íiis láv dr. 
vizsgálóid ró Stromfeld kérését elutasított i és 
a további fcgvalartás mellett döntött, egyben 
pi óig a vádirat elkésziió.-.e vegei t a befejezett, 
vizsgák): iratait áttette az ügyészséghez.

Brllllánst, ékszert, aranyat, ezüstöt, hamlsfogat no 
n i ni ,'l ■ i'u'.i, tiniig meg nőm hallgatja I isener és Eisnor 
él sok -ír. taabb árait, RáKóczi-ut 27.

i?3 S <5 w q !■ m ® s e_8 a* b m
H-'.ívfi: xlalci'teí nján'unt íir.Dfcttck

Ki’iinő riiniburgi < ínevo- t.yöujörü színű tartós 
z.-sii ír'.i-rni niii pamut- 14<> <’m. : zéios f',v(l<ilt"uy 
V: /.unt Ultikéul 1175 K szövotek. d.> • alk.lmi »é ol 

<'rl> 11,’iror is feliért- mi‘le'’Jo 5860 K 
leit Il i lepedők lirli l’.>7.'> K Kfk fest ő maradékok 

ll.i i'ui. szel, sei■ ,'uil'e- mtr.'e 1250 koronáért, 
nvii batiszt in. jo'SlCO K JI'ti r.is mosó Hu-03 fürfl- 
Mii'itii színtiirt" %o rok nlktilmns vászon

N.ii ruhakclinék mtrjo mlfcjo J35U K-tól feljebb 
1790 K Ka imvász.ok. bőrerős

V ilágos hímzett modorú aníinok, törülközők, ah- 
szerbi ,z:»n int rje 1180 K ro’-z.ok. z mbkend k. oo

Kondkiviil szép kosz liértöriők kész női és fér-
tiiin- és csíkos a)jkelmék fl'ngok minden elfogad-
métorjo 11470 K. háló árért. (
Olcsó maradékvásár Budapest. !Hrály-u 32 
WA'TKIWESC CS4MK A2E
Kóriük ige tűig rnktáriinKat, vizsgálja r.riz órainkat!

ó 
i: ».

I'líte NEMZETI ROYAL-OSFEUU FM
A májust kftttrő var leténiüsor és

M a T T V U fi. O W A S
Zerkovitz- Harmati) operett,

Ax €iö.i»iús hanratu vuíi« órakor

aReggel________________ 2_
A Kom&roml-ut *1®. sz. alatta villát
vasárnap d^?s«tán felgyújtotta ogy rabtögyilkos — 

akit életfogytiglani börtönéből Ideiglenesen 
szabadságra engedtek

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délután 
G órakor telefonon fölhívták a tűzoltókat és a 
Komáromi-ut 16. szám alatti házhoz hívták a 
központ tüzőrségét. Az első telefonjelentés sze
rint csak jelentéktelen kéménytüzröl volt szó, 
amelynek eloltásához egyetlen őrség is ele
gendő, de alig pár perc múlva már újabb je
lentés jött, amely komoly készültségi kivonu
lást kert a Komáromi-utra. Még nem volt ’Zi7, 
ainiiíor már a környék összes tüzoltókészült- 
segei felvonultak a lángban álió, földszintes, 
villaszerű urilak eloltására, de minden igye
kezet hiábavaló volt, a tüztől nem lehetett 
megmenteni a csinos, tetszetős külsejű uri- 
lakást. A tűzoltók emberfölötti munkát végez
tek és néhányszor megkísérelték, hogy az égő 
lakás belsejébe behatoljanak, hogy legalább 
valamit kimentsenek az értékes berendezésből, 
de odabent olyan fojtó, gázszerü füst és át- 
törhetetlen lángtenger fogadta őket, hogy be
hatolni vagy különösen mentésre gondolni tel
jesen lehetetlen volt.

A tűzoltók, akik az égő szobák lángtenge- 
réből kikerültek, egybehangzóan azt adták elő, 
hogy a lakás belsejében

azért olyan pokoli a tűz és fojtó a füst, 
mert, úgy látszik, gyújtogatás történt és 
a gyújtogató petróleummal végigöntözött 
minden bútort és petróleummal locsolta 

végig a lakás padlóját.
Köze? este 9 óráig tartott az oltás és mentés 

kísérlete, de a. házat nem lehetett megmen
teni, összeomlott, maga alá temette a szétégett 
berendezést és a késő esti órákban nem ma
radt más a csinos kis lakásból, mint üszkös 
gerenda, korom, piszok és néhány bedőlt, ház
fal. Amikor a tűzoltók már végeztek munká
jukkal és éppen a rendőri bizottság tartott 
tüzvizzgálati helyszíni szemlét, került, elő a 
pusztulás színhelyére a ház tulajdonosa, Nepo- 
mnki Róbert, aki kétségbeesetten nézte a pusz
tulást, minden értékének és vagyonának sem- 
mibetünését, majd rendkívül súlyos gyanúsító 
vallomást tett

a saját öccse, Nepoinuki Lipót Svhlick- 
gyári alkalmazott ellen,

Megerőltette a tűzoltók előadását, hogy a 
tűz csak gyújtogatásból származhatott és el
mondotta, hogy <7.2 ó'c’cw éppen a katasztrófa 
előtti délelőttös fenyegette meg azzal, hogy

ha nem ad pénzt neki, fölgyujtja a házat 
és elpusztítja Neptnnuki Róbert vagyonát.

Kúpért, Propper és Baracs beszédei az el
lenzéki pártlakomán. X Központi Demokrata 
Körben rendezett, párt vacsora, amelyen az el
lenzik vezérférfiui is megjelentek, a késői éj
féli órákig húzódott el. Peycr Károly beszéde 
után, amelj :Ő1 a pünkösdi reggeli lapok már 
kivonatos tut’c .dióst, adtak, dr. R racs AJ írrel, 
dr. Rupcrt Rezső és Propper Sándor szólaltak 
föl.

Harac:: dr., ;i k-'Zd'-’.rl demokrata párt elnöke, a hatal
mon l'>w> kcre.szí<nypiirt tettel és frázisul közt iont éles 
párhuzamot. \\ »nt Károly folyton az „eszme anyagiátían 
>:;i>lgíilatát“ hír - li h Ufujanakkor a fővárost adinip'sv- 
Iráciúban, a kó.sst.i'itrtsok torén, az üzemeknél pórali’ 
prol< r'.„ fel löllcnséf) és ho.z:>:rc,>crté< -il.
\ i. I-zi. i'ogadott !><• /.<’<! után Púpért í’r kétn 
löt kívánták hal! ni. aki ú.,rrő haan- n ir.y L ...He:

llogy ebben uz or.s.’.á.c bau ni:: már nem illik te nz 
utcán nz. embert, az nekünk, az. cllenz-knek kö -..ini'’■«■. 
akik eyyidb'tcn n.'/leien 'li voltunk a rendőrség/, a L' • 
inazpalás ex a birősdf) dolyiít elvéyczni. íToyy ”cti.l -:i 
njugiui1. n nvhetcU. külföldre, nz nekünk, nz ellene ik
nek kii.-zönli iö, akik nem Izk’iutnk, nem láz'.tunk, sőt 
nii’Kl ’iit * Ikövtui :< r k<>. hangulat le.iísill.'initásárn. 
l ' ije iu<’g a kormány, lm .' mi luljesitctto kötelességét 
az ellenzék, untig u közben a külföldön igyekezett sza
nálni a beteg közr,nzdns»igot és mit müveit n jogrendet 
állandi .'U veszély ztci.'i <■ ■>[ orl. nmei;, tízezrével fosztja 
HÍM,- alkotmányos ’<». öől a polgár súgót, l'bbe a jo'irab- 
lúsba nem lehet It'lenuu'jod'.'. ellen .;:i>nie,i ti:-lessé, 
yes en temek síkra kell vállni, különben nemzeti liccsü- 
intünk utolsó foszlányát is <h,-sziljak.

Lelkes tapsok kísérték lt ipert fejtegetéseit. Végül 
Propper Sándot s’.oe'áklcniu illa k '[ivinl<> beszelt. Az
zal kezdte, hogy a pulfiüri ellenfél' nem mlndenik tagja 
tett eleget vállalt kölc'ességénrk. Majd így folytatta:

»— Arról beszélnek, hogy hu föli'ordul a gaz
dasági rend és a pénzügyi egyensúly, itt újra 
holsevizmuH lesz, rí szociáldemokrata munkás
ság biztosíték arra, hogy Hí bolsev'zmus többé 
nem lesz. De a purlanientnek miwieut el kell 
követnie, nehogy a tömegek kiábránduljanak 
a parlamentarizüiimból. Mi, szociáldemokraták, 
elvégezzük a ránk bízott munkát. \ dolgozó 
polgáj’sáiini'.k velünk együtt kell az alkotmá
nyossá.0; kiépítésén, a d< makráéit) életrc’iivűsán 
inunkélkodnj. Most, amikor a kurzus a lcg- 
osztelenebb jogfosztásokat követi el, az az al
koholista jut eszembe, aki di’liriumában min
den sarokban nalkáii okát lát. nekik ugrik, 
do végül a saját fejet zuzza össze. A kurzus 
is niii. len sarokban rémeket lót. Reméljük, 
im.gy c r.'m(’!-’l való vim kodé fia közben o 
tulajdon lejét fogjiij véresre törni.

Nepomukl Lipótot, a gyújtogatás súlyos vád
jával gyanúsított Schlick-gyári alkalmazottat, 
fél éjszakai keresés után sem tudta megtalálni 
a rendőrség. Hajnal felé egy lebujbán akadt 
rá egy detektív Nepomukl Lipótra, akit azon
nal behozott a főkapitányságra. A rendőrség 
közben már megállapította, hogy* a tüzet két* 
séget kizáróan gyújtogatás okozta, valóban, 
petróleummal voltak leöntve a bútorok és a. 
20 milliós vagyont szándékosan pusztították eh

Hajnalban behozták Nepomuki Lipótot-, aki 
42 esztendős, jókülsejü, megviselt arcú férfh 
Néhány pillanatig habozott, hogy őszintén be-, 
széljen-e, eleinte kertelni próbált, de nemsokára 
vallani kezdett Részletesen beismerte, hogy

vasárnap délután szétdobálta az ágyak 
szalmazsákjait, petróleummal és olajjal 
öntötte le az ágyakat és a lakást, hogy min

den elpusztuljon, öt helyen fölgyujtotta.

Majd cinikusan és minden megbánás nélkül 
ezeket mondja:

— Azért pusztítottam el a bátyám vagyonát* 
mert nem akart egy rendes ruhát venni nekenu 
Én minden fizetésemet, arait Schlicknél kaps 
iám, haza adtam. Most ruha kellett volna, ve-> 
szekedtünk, összeszidott, hát bosszút akartam 
állni rajta.

Különben se újság nekem a börtön. Ott jól 
érzem magam és nincs veszekedés.

Majd Nepomuki Lipót elmondotta, hogy a 
börtönt Becsben, majd Lipótváron szokta meg, 
mert 1903-tól egész 1922 szeptember elsejéig 
börtönben ült. Kiderült Nepomuki TApótról, 
hogy 1993-ban Újpesten meggyilkolta és kifosz
totta Kv.bányl Juliannát és ezért akkor

életfogytiglani fegyházra ítélték. Húsz évet 
töltött a börtönben,

22 esztendős korától 41 éves koráig és húsz óvj 
után a múlt év szeptemberében, miután jóvi-e- 
letü rab volt,

ideiglenesen szabadlábra helyezték.

Az ideiglenes szabadság után pár nap múlva kel
lett volna jelentkeznie, hogy a végleges szabad
ság fölött döntsenek, amikor elkövetkezett az 
újabb bűncselekmény, ami, úgy látszik, való
színűvé teszi, hogy Nepomuki Lipót életét vé
gig tényleg a börtönben élje le. A gyújtogató 
Nepomuki Lipótot a rendőrség letartóztatta és 
hétfőn délelőtt az ügyészségre kísértette át.

Egrivel terem a fán a meggy, 
de igazság nincs tö.’ib csaK egy
.Fertőzéstől óvószer van sok, 
de használni csak lysoforni fog.

(S)
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tisztelettel meghívja hivatalok, ban
kok, gyárak, irodák tulajdonosait! 
illetve vezc- w

Ítőlt, hogy a Jy m

, fftSJUTJiV^SAllON 
kiállított újszerű irodafölnzcrclésl. és 

, pedig nemcsak Underú'ootl-irógép, ha
nem Adrema cím- és bérlajstromiró, 
Puklid számoló, saját gyártmányú 

; sokszorosltó-
magtekiníenl

■ szíveskedjenek az iparcsarnok elölt (föbejá- 
| rattól jobbra) fölállított külön pavillonban
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— Véres incidens Konstantinápolyban. Kon
stantinápolyból jelentik: Egy olasz karabiniori, 
akit több török hadapród füttyel gúnyolt, majd 
tettleg bántalmazott, a tömegből szabadulni 
akart és revolverből lövéseket adott le, ame- 
Íyekkel egy török tábornokot megsebesített. Az 
Jász katona ezután a francia főhadiszállásra 

(menekült. A lapok jelentése szerint a meg
sebesült tábornok Ali Riza pasa volt miniszter, 
aki belehalt sebeibe.

, — A gyakarló ryorelrólc társaságának dtragyüiésc. A 
KÍ;ikorló gyorsírók társasága vasárnap délután tartotta 
diszgryüléaét a KcroBkedcánii és Iparkamara nagytermé
ben. A diszgyiilést Tóglds Géza dr. törvényszéki bíró, a 
Társaság elnöke nyitotta meg. A megnyitó bőszed után 
kihirdette a rekordverseny eredményét. A verseny győz
tese Nemes Zoltán dr. parlamenti gyorsíró, aki különben 
rrvult éviién is az országos gyoriiiróvorseny bajnoka volt. 
A második: Nősz Gyula dr. hírlapíró, a harmadik Wid- 
<ier Miklós dr. ügyvéd, a negyedik pedig Lóránt Mihály 
hírlapíró lett. A kihirdetés után a győzteseknok kiad
ták a dijakat. A bajnok 30.000 koronát, a második 25.000 
koronát, a harmadik 20.000 koronát. a negyedik 
periig 15,000 koronát kapott. Ezután Szlaócy Géza dr. 
gyorsírótanar tartott előadást, arról, hogyan lehet 5000 
wzótag sebességgel írni. Téglás Gém dr. bejelentette, 
hogy a 301 és 120 szótagos versenyek eredményeit junius 
17-én fogják kihirdetni.

— Nem értem, kérlek, hogy ez megint, miért 
fáj neked. Láthattad, hogy megjavították az 
utcai órákat, hiszen ki volt rájuk ragasztva, 
hogy „javítás alatt". Kétségtelen tehát, hogy 
most, amikor levakarták a cédulákat, tehát 
nincsenek már javítás alatt, ez azt jelenti, hogy 
most ki vannak javítva. Hogy pedig a javi- 
fottság abban nyilatkozik, amiben azelőtt, a ja- 
vitatlonság és az órák most megint húsz-, hu
szonötperces különbözetekkel lepik meg a pol
gári, ezt csak a destrukció mondhatja kémikus 
tehetetlenségnek, a konstrukció ebben az igazi, 
a fajilag nem gyanús liberalizmus egy tünetét 
tudja tisztelni. Igenis, az órák megjavultak, 
vagyis kijavították belőlük azt az igyekezetei, 
hogy együtt járjanak, amiáltal az órák terén 
is sikerült állandósítani az egyéni akciót, az 
igazi liberalizmusnak ezt az egyetlen és leg
teljesebb szabadságjogát, másfelől, biztosították 
a polgárnak, hogy olyan órát válasszon ma
gának, ami neki legjobban megfelel. Meri 
egész biztosan vannak olyan polgárok, akik 
még nem kívánják, hogy a üzenheti Cilik órára 
ilgyeHmeztessék őket s hogy ezek éppen a fő
város mostani urai, ez nem ok arra hogy ők 
is ne kapjanak nekik való órát, amely a döntő 
percet mentői messzebbre mutassa nekik. 
Snum cuique, ez az igazi liberalizmus, a fő
városi szabadelvűsig, amelynek legbiztosabb 
fundamentuma ez. hogy rdinden polgár másik 
órán mérie az időt, mert ha egyszer egy perc
ben találnak találkozni, ez a konstrukcióra, 
nézve nem lenne egészséges.

— A nöiszabók gyűlése. A nőiruhnkér-zitők országos szö
vetségre pünkösd vasárnapján, délelőtt 10 órakor tar
totta kongresszusát n Kereskedelmi és Iparkamara ter
mében. Lukács Adolf a jogosulatlan iparü’.ő kontárok és 
hdzivarrónők kérdésévei foglalkozott és javasolta, irjou 
föl a kongresszus a kereskedelemügyi és pénzügyminisz
terhez, hogy rendeletben hntézkedjenck ezek ellen. Motor 
Jenő az anyagbeszerzés nehézségeit fejtegette, Derkovils 
Andor n inodelbehoznt.il megszüntetése ellen tiltakozott. 
A gyűlés a bejelentett javaslatokat elfogadta.

— DrértkcrUésnek legjobb a világhírű .,Hungári-i“-dró!- 
fonnt. Egyedüli gyártója: Haidékker Sánc 
ut ÍR/22. Árjegyzék ingyen és bónnentve.

G
által megszokott 

iaBéses 
váBasztékot KyMjt 

kosztüm- és ruhavásznakban, 
eponge-kelmékben, 

sima és mintázott inosóanyagok 
összes szinármialataiban, 

foulardselymekben, 
georgeítekben és crépe de 

chinekben

különleges dlvafkclmék áruháza
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aRegcel
— Százezernél több választói hagytak ki a 

névjegyzékből. Az ellenzéki pártok jogvédő iro
dáiban a pünkösdi ünnepek alatt is élénk’ élet 
uralkodott. Orvosok jönnek, akiket a központi 
választmány azért hagyott ki, mert nem végez
tek négy elemit, ügyvédek, akik a központi vá
lasztmány szór int nem. magyar állampolgárok, 
holott a budapesti ügyvédi kamara tagja kizá
rólag magyar állampolgár lehet. Egy nagy 
hajóstársaság főtisztviselője ugyancsak arról 
panaszkodik, hogy őt nem tekintik magyar ál
lampolgárnak, jóllehet, állampolgárságát már 
hivatása is kétségtelenné teszi, mert a kíván-, 
dorlási törvény szerint kivándorlókat szállító 
hajóstársaság tisztviselőnek csakis magyar ál
lampolgárt alkalmazhat. A teljesen meghamisí
tott névjegyzékek elleni föllebbezések beadására 
Cóizpdn 9 napja, van az ellenzéki jogvédő iro
dáknak. Némelyek értesítést kaptak ugyan a 
központi választmánytól, hogy föl vannak véve 
és mégis kihagyták őket. Mások a kihagyott és 
fölvett választók jegyzékében egyaránt benne 
vannak. Sokan a városházi névjegyzékben 
benne vannak, de az előljárósági névjegyzék
ben nem szerepelnek. Vázsonyi azonban meg
járta. Úgy a városházi, mint az elöljárósági 
névjegyzékből kihagyták. Hogy miért, az titok. 
Talán azért, mert, nem lakik két év óta „egy 
helyben", hiszen a Teréz-körutról a Bulyoyszky- 
utcába költözött. A legtöbb választót egyébként 
persze Vázsonyi régi kerületében hagyták ki, 
15.210 szavazó közül most csak 9808-nak van vá
lasztójoga, a jog fosztottak száma tehát megkö
zelíti a éO^/o-ot: Az eddig beérkezett és földolgo
zott statisztikai adatokból megállapítható, hogy 
a főváros egész területén, a föntebb már fölso
rolt különböző ürügyeken, műiden komoly ok 
nélkül 100.000-nél jóval több választópolgár sza
vazati jogát sikkasztották cl. A választók 
jogvédelmének óriási munkáját a demo
krata párt központi irodájából dr. liródy 
Ernő irányítja, aki a következőket mon
dót* a A Reggel számára: „Éjjel-nappal dol
gozunk az elkövetett jogsérelmek reparálásán. 
Teljesen lehetetlennek tartom, hogy az állam
polgárok legfontosabb joga egy ilyen hibákkal 
tele, irányzatosan összeállított listához kapcso
lódjék. Ez az összeírás csak kortörténeti adaiul 
szolgálhat, de ezzel választani nem lehet, vem. 
szabad.

— A Petőfl-Társasúg ülése. A Pctőfi-Társaság pünkösd 
hétfőjén Fercnczi Zoltán elnöklete alatt fólolvaso ülést 
tartott. .Srávav Gyula főtitkár beszámolt n Társaság ál
tal legújabban rendezett Pctőfi-ünnepségekről, fölemlí
tette azt n sajnálatos körülményt. hogy a Társaság tag
jainak. akik Potőfl-ünnepsógek rendezése céljából vidékre 
utaztak, n kereskedelemügyi minisztérium o kedvezmé
nyes vanttli jegyei megtagadta. Gyiik&ssy Endre, tar
totta inog ezután székfoglalóját, Lawpérih Géza Vas 
Gerebenről tarlóit föjolvasást. születésének századik év
fordulója emlékére. Utána Tomory Jenő olvasta föl né
hány költeményét, végül Ferencet József: .József nádor 
„A rebellis" főherceg címen tartott fölolvasást.

— Nénid diákok Oxfordban. Londonból je
lentik: A „Daily News“ .jelentést) szerint fiz 
német diák Oxfordba érkezett, ahol négy hétig 
fog tartózkodni. Egy másik csoport augusztus 
közepén fog odaérkezni.

—• Saginüller apátplebános ünneplése. Az óbudai római 
katolikus oybázköz'óg vasárnap ünnepelte Sagmüllcr 
.József óbudai plébánost, abbéi az alkalomból, hogy 
20 evvel ezelőtt e napon iktatták be az óbudai egyház
község plébánooi állé.-álwi. Az iinneps.Agro a plébánio- 
tomplonM/L zsúfolásig megtöltötték az ünneplő hívők. Az 
ünnepély a templomban tartott misével délelőtt 10 órakor 
kezdődött. Az ünnepi ?nis5i a jubiláns aprttpl.'bános mon
dotta, fényes segédlettel. Mise után a plébánia kertjében 
a különböző egyesülitek küldöttségei üdvözöltél? a jubi
láns apúlplébánost,

,— A franciák folytatják a kiutasításokat. A.z 
Havas-ügynökség jelenti: A koblenzi főpa
rancsnokság ma 902 német tisztviselőt utasított, 
ki a megszállott, terűidről.

— Ahol nyáron is bundában járnak. Nem az 
északi sarkon, nem is Szibériában, hanem az 
Árumintavúsáron szép hölgyek elegáns szőr
bundában sétálnak. Közelebbről nézve, egy 
sgőrmésboltot vettünk észre, tele vevőkkel, 
amely előtt bájos hölgyek gyönyörű bundákban 
sétálnak. Hogy nyáron bundát vásárolnak, az 
Breitfeld szűcs föltűnő olcsó árainak köszön
hető.

— Halálozás. Szabó Pál Péter budai föld birtokos és 
közgazdász Budapesten tegnap reggel meghalt. Teme
tése ma, koildcu délután !i>5 érakor lesz, n farkasréti te
mető halottasházából, n római katolikus egyház szer
tartása szerint. Gyár-zmise május 2.3 án. délelőtt !* óra
kor a budai Szent Anna templomban.

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

*— A Yes porcé lián pouder homogén i 
s z e m c só i, a m c 1 y n é 1 tökéletesebb | 
szépitöszer nincsen a világon.

— Orvosi kozmetikai és fogorvosi intézet, Rákóczi ul 14, 
TI. 2. Tel.: .1. 120—85. Vezető főorvos: Dr. Proppcr (jilön. 
Szépséghibák eltávolítása. Bőrgyógyászati kozmotika. 
Kénykczslésck. Specifikus oljdrások. Fogsorszabályozás. 
Természethii müfogsk. Hidak, koronák, tömések. Minden
nemű fogorvosi munkák.

— Hu használt vászoné Ipőjét vad o n a t u j j á 
akarja tenni, használjon Worltl- 
c i p ő fisz 111. ó t, amely egy pere alatt 
vadonatújjá varázsolja. M i n d e n ii 11 
kapható.

_ A magyar konyhaművészet — „váloga
tott.ia“. Holnap 8 tagból álló kis csapat indul 
Budapestről Svájcba. Amolyan ..magyar válo
gatott". Nem fűt.ba IIcsapat, mint ahogyan a 
válogatott fogalmat a közönség ismeri, hanem 
nyolc magyar szakács iil löl a vonatra, hogy 
hirt és dicsőséget szerezzen a müveit nyugat 
a magyar konyhaművészetnek. Az „Unión Utl- 
vetia" svájci szakácsszövetség május 26-tól jú
nius 17-ig szakácsmüvészeti kiállítást rendez 
Imzernben, amelyen a magyarországi szaká
csok is kópvsoltetik magukat. A kállitás ren
dezőségének meghívója pár héttel ezelőtt érke
zett, Budapestre. A magyar szakácsok rögtön 
bejelentették résztvóteltikot és hozzálátlak a ki 
rándulás előkészületeihez. Ez az előkészítő 
munka nagy nehézségekbe ütközött, különö
sen a valutáris viszonyok miatt, úgy hogy más
kép nem lehetett a kiállításon való részivóteJt 
biztosítani, jiixnt társadrdmi nto-n. A főváros 
nagykereskedői és kiállítói akcióba léptek » 
részt vétel hoz szükséges előföltételek megterem
tésére. Rövid idő alatt össze is gyiilt annyi 
pénz, anyag és árucikk, hogy most már a ma
gyar szakácsok résztvétele biztosítva van. Ed
dig körülbelül ,W nagykereskedő és szállító 
szolgáltatott anyagot, és pénzt, amellyel mciíó- 
képon reprezentál hatnak majd a magyarok, 
akik nyolc képzett és a szakmában elismert 
képességű szakáccsal képviseltetik magukat. 
A kiküldöttek szerdán délután 3 órakor indul
nak el Luzernhe. A kiállításon be fogják mu
tatni a magyar konyhaművészei változásait, 
hullámzáisait és fejlődését ISiO-töl napjainkig. 
Mint kuriózumot, szemléltetni fogják a kom
munizmus konyhaművészetét is, azonkívül egy 
napig speciálisan kóser konyhát is rendeznek, 
természetesen budapesti kereskedők és szálli 
lók produktív áruiból. A kiállítás rendezősége 
nagyértékü arany- és ezüstérmeket, koszorú
kat és díszokleveleket tűzött ki pályadi.inkul, 
őrhelyek elnyerésénél a magyar szakácsok re
mélik, hogy nőm szorulnak az utolsó hely ’o. 
Egyébként a kiállítás iránt óriási érdeklődés 
nyilvánul meg nemcsak Svájc, hanem a világ 
minden részéről is. A megnyitás ünnepélyes 
formák között történik. Jelen lesznek </. svájci 
hatóságok képviselői, az összes külföldi diplo
maták, a svájci pénzai’isztokráciíi sok számot
tevő tagja, nem szólva a sok külföldi vendég
ről, akik egyenesen a kiállítás miatt utaznak 
Luzern be.

— Házasság. Hrroniner Pál és Vészi Irén c hó 20-<in 
búzasx.igof kötöttek. (Minden külön értesítés lieijrít.)
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aReggel

E h^ten
johls tőzsdéket várunk

(A Reggel munkatársától.} Az elmúlt héten, 
minden .jel szerint,

kissé enyhült a tőzsdei szituáció
vagy legalább is kiütköztek és fölszinre jutot
tak azok a kérdések, amelyek azt a krízist, 
okozták, amelynek hetek óta tanúi vagyunk s 
amelyről már a kezdetén mi állapítottuk meg 
elsőknek, hogy egyedül technikai okokra vezet
hetők vissza. Mi ezt a kritikus helyzetet ma 
sem tartjuk egészen befejezettnek, mert elő
idéző okai még megvannak. A bankárrendelet 
érvényben van s a végrehajtásával járó bi
zonytalanság ma sem enyhült. A tőzsde vezető 
férliai még mindig reformokkal akarnak kí
sérletezni, amelyek bármily bölcsek is, az idő
pont végrehajtásukra alkalmatlan. Alkalmat
lan pedig azért, mert a nagyközönség túlnyomó 
nagy része még mindig olyan koszt ka matóbli- 
gác'tókban van bent, amelyekből csak akkor 
szabadulhat s a kosztkamatokat hitelező ban
kárnál; vagy bizományosnak csak akkor tud 
megfizetni, ha papírjainak értéke annyival 
száll fölfelé. m>n( amennyibe e papírok kézben
tartása a hathetes baisse alatt került. Ezeket 
a kamatokat valakinek meg kell fizetni. Vagy 
a nagyközönségnek vagy a hitelező bankár
nak. A nagyközönség ki volna fosztva mindené
ből, ha mesterséges akadályokkal továbbra is 
lefojtanák az értékek emelkedését. Ez pedig a 
mai viszonyok között, amikor mindenki, 
a házi varrónőtől a legmagasabb állam
hivatalnokig érdekelve van a tőzsdén, olyan 
szcrenc.'étlenségct jelentene, aminőért senki, 
sem a tőzsde vezetői, sem a. nagybankok a fe
lelőssége* el nem vállalhatják.

Mát,szóval, sünig a koszt pénzek fizetési köte
lezettségű dolgában az a jmlikutura áll fönn, 
hogy a nem kereskedő nem tartozik megfizetni 
azokat a. kosztkarnntokat, amelyeket a bizomá
nyos vagy magánbankúr kölcsönadott neki s 
amelyeket a bankok vagy mások neki kölcsön
adtak már előre levont kamatok fejeben s 
amig e jogi fii'fogás uralma alatt még a nagy
bankok tőzsdei exponensei egyéb reformokkal 
is nyugtalanítják a tőzsdét, komoly és főleg 
tartós javulás nem is. igen álllnt be. Az idő
pont rosszul van nméváltoztatva, mert habár 
igaz, amit, a tőzsdei háborúság folyamán egyik 
nagy sajtóorgánumunk irt, hogy a tőzsde nem 
jótékony intézmény, de az is igaz, hogy nem 
is olya)) nyaktiló, amellyel lenyisszanthatják 
n. nagy közönség vagy a kellemetlen konkur- 
rens < égek fejét. A közönséget és hitelezőit ki 
kell engedni abból a kalodából, amelybe bele- 
szoritotfák minden komoly ok. főleg komoly 
gazdasági ok nélkül. \ gazdasági okok szabad 
érvényesülésének útjába nem szabad akadályo
kat állítani. Ha aztán az átértékelés, amely 
minden képen indokolt, befejeződött s akiket 
most mesterségesen inog akartak fojtani, kiju
tottak a bajból, ám csináljanak rendet a tőzs
dén, követeljék a tőzsdei hitelek, megfelelő sza
bályozását, rendezzék a koszi pénz kérdéséi sth.

*A tőzsde különben
javult

ezen a l éten s olyan jelenségeket is láttunk az 
utolsó tőzsdenapon, amelyek' arra engednek 
következtetni, hogy a bizományosok és kisebb 
baukárok ellen irányuló hadjárat ellenére

a nagyközönség vételkedve föléledt.
Ebben bizakodik ma mindenki. Nem lehetet* 

len tehát, hogy a mestem'ges akadályokat le
gyűrő az a gazdasági erő, amely a tőzsdét 
mégis legfelső fokon irányítja. A túlságosan 
aléicrtékelt papíroknak el kell érniök azt m ár
folyamot., amely a gazdasági helyzetből adódik. 
Reméljük, hogy a gazdasági élet törvényei 
mégis csak erősebbek, mint amekkora ezekn k 
az uraknak gyűlölete versenytársaik ellen. 
Mivel pedig ebben bíznunk kell.

jobb tőzsdéket várunk az elkövetkező hétre.
Az alapirányzat ma m<ő' szilárd; az arbitrr .s- 

Pémirokban komoly kői' Ildi kezek lalszanaK 
érdekeivé lenni és bér ez a piac inkább Becs 
felé konveniál, ír/. olcsó pénz jelentős összege
ket von ki állandóan a k 'szlhól < s késztet '.a- 
máriásra. A várva várt hos*~ közelebb
van, mint fiz elmúlt héten...

v Ma kczdfidlk az. értéktőzsde forgalma u.lrn, három- 
i színei után, ezúttal nöo.'/nu.1’"* időszakra, amely

nek dlátási napja csak hétfőn, május 2K-dn les-
, X Megjavul a dovizaellátás. A gnz.da. ági 
élet minden mértékadó tényezője, egyetért ab
ban, hogy a Deviza köz pont jelenlegi műkö
dése mellett a magyar közgazdaság rövid időn 
belül teljest n meg fog bénulni. Épp ezért. ille
tékei helyen azzal a tervvel foglalkoznak, 
hogy ha a külföldi kölcsön fölvétele Kikerül, 
akkor az öl renn: Iliiéi svájci frank egy részinek 
fölhasználásával mindene kelőit az ipar és ke

reskedelem devizaellátását, fogják megjavítani. 
A kereskedelmi mérleg javulását remélik az 
rgen, kedvezőnek ígérkező — 25 millió méter- 
mázsára, becsült — terméstől is, amelynek be
takarítása után a lisztexport azonnal meg
indulna és ismét a magyar liszt lett volna az, 
amely — miként ez békében is volt — elsőnek 
jelenik meg a világpiacon. A cukorrépaterme- 
les is emelkedőben van és, ha minden jól megy, 
ketszerannyi cukrot, lehet kiszállítani, mint a 
múlt évben. A kormány az utóbbi időben a 
sertéskivitelt is fölszabadította, ezért a hizlalás 
nagy lendülettel indult meg és jövőre a ser
téskivitel megkétszereződését lehet várni. A 
kormányt, ezen intézkedéseknél a sok bajt oko
zott dovizaellátás megjavításának szempontja 
vezeti és a függő kölcsön megszerzésének ese
tén ezen intézkedések előreláthatóan a deviza
bajokon lényegesen segíteni fognak

a Imre és Náci. A Leszámítoló Dnnk közgyűlése, amely 
e finom intézet n.jabb fejlődését dokumentálta, az igaz
gatóság tagjai közé választotta <ir. Pékár Imre és 
Herzog Irmáé urakat. Pékár Imre ügyvéd, a Wolff-párt 
tagja a törvényhatósági bizottságban, Hcrzog Ignác, pe
dig a losonci izr. statusquo hitközség elnöke és a magyar 
közgazdasági élei egyik anyagiakban is jelentős ténye
zője. Dr. Pékár Imre (Pékár Gyula testvére) a város
házán cgyizbon a padot döngette annak a társadalmi, 
politikai és gazdasági irányzatnak érdekében, amelyet 
Wolff Károly személyesít meg és íme a Leszámítoló 
Bank igazgatóságában békés és boldog egyiittértésbon 
megfér losonci Hcrzog Ignáccal, aki nem politikus 
ugyan, de egészen biztosan egy más világnézlet reprezen
tánsa, mint. Pckárék és WolíTék. Vájjon Pékár Jniro és 
Hcrzog Ignác együttműködésének az lesz-e a következ
ménye, hogy a losonci hitközségi elnök belép a keresz
tény községi pártba, vagy Pékár változtat eddigi meg
győződésen, egyelőre a jövő titka. Egy azonban bizonyos: 
az inlranzigcneia nem az igazgatósági tantiémeknél 
kezdődik. Talán inkább: ott végződik.

X A Nasici a fapiac favoritja. Az utolsó he
tekben, A Reggel értesülése szerint, egész so
rozat. olyan nagyjelentőségű tranzakció feje
ződött he, amely rendkívüli módon kedvező a 
..Nasici" értékére és fe.ilőrlésére. Úgy a beava
tottak, mini egy szinidkátus, amely túlnyomó 
részben svájciakból áll. az utóbbi időben las
san föl is vásárolta a Nasici úszó darabjait a 
tőzsdén, úgy hogy ez a mélyen aláértékelt fa
papiros értékes karrier előtt áll. A Nasici 
megvette gróf Wenckheim Dénes erdélyi erdő
ségeit, ugyancsak megszerezte a Földhitelbank 
és Ttirkovícs Jenő, valamint trróf Peíachevich 
Márk jugoszláviai óriási erdő- és fatelepeit, 
legutóbb Gutt mannákkal együtt, a Majfáth- 
e r< 1 őségé két. A zonkivid Csőnkamagyarország 
területen is különböző helyeken nyolc erdő
területet vont érdekkörébe. Az íinueni magán
forgalomban a Nasieira 195—200.0Ó0 korona 
pénz állott.

X Közgazdasági hírek. A tőzsde alapirányzata valame
lyest mí’QsrilrfrrftPni látszik. Komoly és mindig beava
tott kezek főleg a Magyar Általános Köszönet és általá
ban szénpapirokat, Cukrot, Magyar Hitelt, Közútit, Vá
rosit, Nórát, Szászvárit, Nagybátonylt, Angol-Magyar 
Pánkot. Nasicit. Viktória bútort és a legnehezebb kezek 
« nagy Ganzot is vásárolták. — A Nagybátonyi Kőszén- 
bánya rt. (Angol-Magyar Bank érdekeltsége) június el- 
sejéu tartandó közgyűlésén to milliós alaptőkéjét SO mil
lióra emeli. Az uj részvényeket a régi részvényesek kö
zött 1:1 arányban fogtál" kiosztani, dbként. í<*M A' ár
folyamon. A részvényesek szempontjából nagyon* előnyös 
nla’itökAcinclést a közönség érdeklődéssel fogadja, nini 
a Nagybátonyi szilárdságában jut kifejezésre a tőzsdén.
— A Gar.z-fíanubius májusra tervezett közgyűlését ju- 
nhts végére, halasztottak. A tőzsdén elterjedt hírek sze
rint .1 régi nagy Ganz részvényre 1 újat szándékoznak 
adni 20.000 lí fölölti árfolyamon. — Pécsből, jelenti 
A Heggel tudósitójr: Bécsbcn a magánforgalom nagyon 
ntcgszl'árdult. nini főleg külföldi vásárlásokra vezethető 
vir za. Különösen keresik a petróleum és elektromos ér
tékekei. \z Osztrák Ullc'-iicn újra nagy vétclmcgbizósok 
vannak a piacon. A pénz 1 és 2% közt bőven kínálnak.
— A nem jegyzett papírok piacán élénken keresik a
warnsdorfl és U i>. t'er n 'dz-részvényeket A warnsdorflt 
tudvalevőleg egy v.aradorll és töpltzsohönaui nagyipa
rosokból álló csoport és Strasscr és Társa bankház ala
pit sa, a gyár az újpesti Madridi ut anno négyzet méteres 
telkén épült és egyelőre CO szövőszéken dolgozik, do tö
meges megrendelései folytán már őszro jelentékenyen 
kibővíti üzemét. A IFhtfcrnifí M. és J. konfekciógyár 
részvényei In nagyon szilárdan fekszenek. A warnsdorflt 
(i.-.ti-inon K, a Winternitzot 3.100-100 koronáért keresik. — 
.! Pök n Kálmán Herdágyár Itt. részvényeit is élénken 
IcorostAk c heten is a magánforgalomban. A Bölim Itt. az 
ország egyetlen nagy Imrdógyárn <-s így valóban teljes 
értéket reprezentáló papiros és legközelebb b vezetik 
a tőzsdén. . • __________  ________ '

KÜfiUTOR ALAP. 1885

LAPIDES
RÓZSA U 72 IRODAMRENDEZÉS
í CsiíiiAdl latsait vennék 4 szobával közeli kör- I 
| nyéken 7 millióig. Dr. Lázár, Üllői-ut52/b2L_7J

Bethlen utjának 
gazdasági mérlege

Gróf Bethlen István miniszterelnök külföldi 
útját igen eredményesnek látom. Az eredmény: 
megismertette a világgal Magyarország érté
két és megbecsültei te. azokat a kapcsolatokát, 
amelyeket azok nyerhetnek, akik barátaink. 
Minden tárgyalás tudomásom szerint ennek a 
jegyében folyt le.

Kölcsön nincs. Nem is volna értelme, hogy 
most vegyünk igénybe nagy külföldi kölesönö
ket, amikor még végleges programunk sincs. 
Annyi kölcsönünk van, amennyit bankjaink és 
iparvállalataink is kaphatnak. Az 50 vagy 100 
millió svájci frank arra, szolgál* hogy bank
jegykibocsátás nélkül födözzük a deficitet, 
hogy a korona árfolyamát 10 körül tarthas
suk, amig végleges programunk lesz és az an
tantokkal is véglegesen megegyezünk. Hogy a 
zálogjogokban ennyire elsőbbséget no kap
junk uj hitelek részére, oly otromba ostoba
ság volna, hogy ezt föl sem tételezzük. Megér
jük tehát, hogy végre Magyarország a fejlő
désnek és kibontakozásnak útjára juthat. Ezt 
pedig elsősorban a tőzsde fogja megérezni. A 
siberek részére nincs koronajáték — lefelé. 
mégis az értékpapírok jelentős emelkedése kö
vetkezik be. Miért? Mert

1. Jobb lett a pozíciónk Európában, megta
láltuk végre a tárgyalások fonalát, meglévő 
értékeinknek tudatára kellett ébrednünk. Gyer
mekes volna, hinni, hogy a. kedvező fogadta
tás szimpátiákból tevődött össze. Ma Európá
ban nincsenek szimpátiák, csak önérdekek. 
Jól fogadták a magyar miniszterelnököt, mert 
az érdekeik is igy kívánták. Tehát — érték 
vagyunk.

2. Fölvehetjük az átmeneti szükségkölcsönt, 
tehát lehetősége nyílik a kereskedelem, ipar és 
beruházások föl élénk ülésének.

3. Stabilizálódhatik a koronánk és akkor fog
clokumentálódni igazán: összes értékeink dis- 
paritása vagy aláértékelése. A disparitás az 
értékpapíroknál a logrikitóbb, ezeknek kell te
hát az igazi értékelés felé — fölfelé haladniok. 
Vigyázzunk, nehogy előbb ismerje ezt föl^ a 
külföld, mint mi! K.
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a Berlinben J923 április 28 és 29-én megtartott

- versenyiséB
175 rówlvp.vn közül, akik 50 különféle rend-

Gyári közvetlen lerakat: 

a Írógépek
magyarországi vezérképviselöségénél,

Theán Bnipőt és Társa
Butlapest V, ^össcf-&er 13. siúm

SIÓFOKI SZANATÓRIUM ÉS 
ÜDÜLŐHELY RT.

JVNIVS -í-íLM MEGN1 ILIK.

> Elsőre a d ü k o n yha, kényelmes balkonos szobák. <

I Előjegyzések: Flscher Vacnnni rt. Dob-ntoa 90. sz. I
> Telefon .T. 10-72 és J. CO-88 vagy d. u. dr. Krausz < 
' Ernő igazgató-főorvosnál Bástya-utca 35.Tel. J.71 G3 i

IÁ mosott s'ffon, ingzefir, len,
vászon, leubatiszt. batisztsiffon. da-» 

eS Iliászt- és frottírtörülközők, vala

mi iideu bzélcusógbeu dús valasz&ék&arc 
Grosz Ernőnél, Király*u. 25 
Kázárékig árukS

IMPORTÁLT ŐSZI-TÉLI VÁGÁSÚ TŰZIFÁT! 
valamint

IMPORTÁLT RET0RTA BÜKKFASZENET
riiRRontótelekhen azonnal szállít

GÁSPÁR fUf.ÖP tűzifa- és f.'iszcnnagykere&kodő
Budapost VI, Hungárla-körut 72. Telefon 4—fi8, 39—60 

Ó8 60—21. Sürgönyeim: „GASI’AIIFA'* Budapest.
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X Mik azok a tőzsdereformckt A hites ügy

nöki rendszer életbelépietése, amely a kontre- 
miinek volt a vesszőparipája, miu-áa, m iit 
kiderült, senki sem gondolt rá ezidő szerint, 
véglegesen meghiúsultnak tekinthető és ma 
már csupán három reformterv foglalkoztatja 
a tőzsdetanácsot. Ezek a reformok, amint 
A Reggel kitűnő helyről értesül, csupán fönn
álló rendelkezések, amelyeket az utolsó évek
ben nem vettek figyelembe. Először azt terve
zik, hogy a Giro ne engedjen nyitott sál 'ókit, 
helyesebben, mindenkinek a benyújtás napján 
á jour kell lenni. Lehetetlenné akarják tenni 
a további 8 napi hitel kierőszakolását A Giro 
az ily föltűnő nyitott saldóra kaució > kérhet; 
a kaució lehet kauciókönyv., takarékkönvv 
vagy bankgarancia, akár névleges bank
garancia is. Ha a girotag a kauciót sokalja, 
meaföllebbezheü egy a tőzsdetanácsból alakult 
fórumhoz, amely 24 óra után dönteni kötele*. 
Ezzel az intézkedéssel lehetetlenné akarják 
tenni, hogy például eny njabb Hirtcm teinnak 
370 milliós nyitott saldója legyen. Másodszor 
azt tervezik, hogy csak girotag vagy annak 
meghatalmazottja köthessen iizle'et hangos 
szóval a tőzsdeteremben vagv fonhassa szaván 
a kínálatot. Harmadszor, amint hog^ a záró
kurzust megállapítják. úgy a jegyzés bizton
sága érdekében az első kurzust is meg fogják 
állapítani.

X Az Angol-Maryar Báninak prof Károlyi Imre elnök
lésével c hónap 16-án tartott közgyűlése elhatározta, hogy 
az intézet a kimutatott 132,359.375 koronányi tiszta nyele
séiből az 1922. évi osztalékszelvényt részvényenként 120 ko
ronájával váltja be o hónap 17-étől kezdve. — A közgyűlés 
báró Hanpt-Stummcr Ag’ost, bndaliegyi l’aner Leó és ÁVitt- 
nuuui Ernő dr. urakat az igazgatóság. Bartos Fiilöp és 
báró Pongráez Vince urakat pedig a fölügyelőbizottség uj 
tagjaiul választotta meg.

X Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank közgyűlése 
elhatározta, hogy alaptőkéjét 600 millió K-ra emeli. A ré<rj 
részvényesek minden 2 részvény .-Papján 1 drb újat vehet
nek át 3500 K-ás árfolyamon e hó 28-áiv. Az igazgatóságba 
dr. Pékár Imrét és Hc-zog Ignácot, a föli’myelőbizottságba 
pedig Kern Imrét uj tagként megválasztották.

X Wiener Bankvereln részvényenként 8000 o. K osztalékot 
fizet. Az intézet saját tőkéi több mint 56 milllárdra rúgnak. 
Az alaptőkét 15 iniŰiárdra emelték.

X A Concordla Gőzmalom Rt. máius 19-én tartott évi 
rendes közgyűlésén 25%-os osztalék fizetését határozta el; 
ezen osztalék junius 1-töl kezdődően kerül kifizetésre a 
társasa pénzt 'rónál vagy a Hazai Bank Rt.-nál Budapes- 
nc.t Ezúttal elhatározta a közgyűlés, hogy a tartalékalap
ból 90,000.000 koronát az alaptőkéhez csatol és ezáltal a 
részvények darabonkénti névért ékét taO koronára ome’i föl. 
Elhatározta továbbá, hogy 175.090 drb uj részvény kibocsá
tása által az alaptőkét 260.000.000 koronára emeli fői és 
ezen művelet keresztülvitelének idejét és módozatait az 
igazgatóságra bízza.

X Gschwindt-Gyár Rt. alaptőkéjét fölemeli olymódon, 
hogy a régi részvények 1000 K-ra fölbé'yegeztetnek és 
az összes uj részvények 2:1 arányban 10.W0 K összbefizetós 
ellenében a részvényeseknek stan'tatnak föl. Elővételi jog: 
junius 2-ig a vállalat pénztáránál.

X A Fábfán-féle Vas. és Fémánigyár részvényeit ma 
vezetik be a tőzsdén. A válla’at épületvasaláftok és tömeg
cikkek gyártásával fogla.’koz’k. Termékei a Balkán ára
mokban is nagy keresetnek örvendenek. A gyártelep 
üzeme meorendelésekkel brs«zn időre el van látva. A vál
lalat 80.090 drb részvényéből a piacra csak kevés j”t. 
Magánforgalomban az ünnepek alatt 9000 K-val keresték.

X Király Automobil Rt. 30 millió K alaptőke mellett 
6,945.910 K tiszta nyereséget mutat ki. Az igazgatótag a 
május 31-re egybehívott közgyü'ésnek az alaptőkének 
50 millió K-ra való fölemelését fogja javasolni. Osztalék 
84 K = 20% lesz.

X Az Ürlkány—ZMlvölgyf Magyar Kőszénbánya Rész
vénytársaság május hónap 15-én tartott közgyűlése elhatá
rozta, hogy részvényeinek 32. számú szelvénye május 18-tól 
kezdve darabonként. 5C0 koronával kerüljön beváltásra.Szerbia jóvátétel! biztosi éKoKat Követel a magyar Kormányból

Grac, május 21.
(A Reggel tudósítójától.) A „Grazer Tages- 

post" belgrádi keltezéssel a következő táviratot ’ 
közli: A magyar kormány azon akciója’ oz, 
hogy a trianoni szerződésben meghatározott 
zálogjogok l'ölfüggesztése mellett külföldi köl
csönt szerezzen, a szerb kormány, amely ezen 
kérdésben a leginkább érdekelve van, csakis 
abban az esetben hajlandó hozzájárulni, ha a 
magyar kormány a jóvátételt illetőleg más ki
elégítő biztosítékokat fog nyújtani.

A szovjet beszünteti Keleten az 
angolellenes propagandát

Pár is. május 21.
(Havas.) Moszkvából jelentik: A szovje' bizto

sok többsége azon a nézeten van, hogy Anglia 
és Oroszország szakítása végzetes volna, miért 
is hajlandó a Keleten folytatott propaganda 
megszüntetésére, noha ragaszkodik ahhoz, hogy 
autentikus módon ezt a propagandát bizonyí
tani nem lehetne. A pétervári munkástanács 
határozati javaslatot fogadott el, amely köve
teli az angol föltételek kategorikus vissza
vonását.

1 Ruftaselymet9
legolcsóbban árusít

HUSKO
selyem- és szövetáruház 
Budapest IV, Deák-tér 4
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FJedrich István
török üzletekről és a „rothadt1* magyar politikáról

Szerdán újra Klsáxsiába utaz»k
(A Reggel tudósítójától.) A- magyar közéletben nem 

igen szerepelt még eddig valuki. aki Friedrlch Pistához 
hasonló meglepetésekben tudta volua részesíteni a köz
véleményt. Alig múlt el néhány hót Angorúból való 
hazatérte után — máris megkaptuk a meglepetés-cseme
gét. Megalapította a Török-Magyar Kereskedelmi Rész- 
vénytársaságot. Kisült szóval, hogy nem hiába járt. 
Kemalékuál. Friedrlch unja a magyar belpolitikát, ö 
iparos, mérnök és szivvel-lélekkol szeretne közgazdasági 
téren is dolgozni.

Szerdán újra Szmlmábn ntazl.
Fölkerestük Attila-utoai lakásán a volt miniszterelnö

köt és megkértük, hogy Regget-uvk mondja el a Török- 
Magyar Kereskedelmi Rt. kulisszatitkait, legközelebbi 
terveivel egyetemben. Friedrieh igy válaszolt:

A Török-Magyar Kereskedelmi Részvénytár
saság megalakult és remélhetően rövidesen 
mint bejegyzett cég működhetik már. Egyelőre 
kicsiny keretek között, mindössze 5tl millió 
korona alaptőkével kezdjük meg a munkát... 
Az igazgatóságban — folytatta mosolyogva — 
vannak zsidók is. íme a névsor. Az igazgató
ság elnöke: Friedrich István: tagjai: Láng 
József, a Gazdák Biztosító Szövetkezetének 
igazgatója, Kozma Ferenc, a Fulura igazga
tója, Payr Vilmos nyug, honvédelmi államtit
kár, Laufer Samu bankigazgató, Hosszú Lajos 
nagykereskedő, Börzsöny Kálmán föidoirto- 
kos, László Károly vezérigazgató és dr. Jutási 
József orvos, gyáros. A részvénytársaság he
lyisége egyelőre a Wenckheim-palotában van. 
Szmirnáoan már létesítettünk fiókot, amely ju
nius elején mintakiállitást rendez magyar 
ipari termékekből. A mintakiállitás rendezé
sére Laufer Samu igazgató társaságában ma
gam utazom le. E hó 25-én indulok Budapest
ről és ez aikaiommai hosszabb időt fogok Kts- 
ázsiában tölteni. Elmegyek többek között 
Adonába is, al.ol ősszel egy keleti mezőgazda
sági kiállítást akarnak rendezni, úgy na lom 
japánok, oroszok, perzsák, afgánok és törökök 
résztvételével. A agyon szeretném, hogy a. ma
gyar ipar és kereskedelem — ha szerényen is 
— de már itt képviselve, lehelne. A mintakol
lekciókkal készen vagyunk és már utunk is in
dítottuk meg Trieszten át; remélem, hogy a 
jövő bét elején Szrnirnába érkeznek... ter
mészetes, hogy a török kormány a magyar ex
port ellenében megfelelő mennyiségű török 
ái ucikk behozatalát kívánja Magyarország te
rületére. Ennek a fontos kérdésnek megbeszé
lése végeit a napokban fölkerestem Walkó ke- 
zeskeueimi minisztert. Különösen arra kertem 
a miniszter urat, hogy a magyar kormány mi
nél e őbb gondoskodjon megfelelő hivatalos 
kereskedelmi képviseletről Kisázsiában, mert 
mint a Török-Magyar Kereskedelmi Rt. elnöke 
látóin, hogy már most is mindeu oldalról — 
Törökországból és hazánkból — elárasztanak 
bennünket érdeklődésekkel és ajánlatokkal, 
amelyeket egyedül, mint magánember vagy 
mint a részvénytársaság elnöke képtelen va
gyok már elintézni.

— Mostani utamon magammal viszek tíz ma
2

gyar fiatalembert, vállalkozó szellemű, ügyes 
mérnököket, iparosokat, akik ott kívánnak el
helyezkedni. Azt hiszem, hogy még ebben az 
esztendőben száz magyar embert sikerül oda- 
künn a török partokon és Kisázsiában elhe
lyeznem.

Úgy vélem, sokkal jobban cselekszem, ha 
egy csomó jó magyar embernek exiszten- 
ciát teremtek, mintha a rothadt magyar po

litikai viszonyokkal foglalkozom.
— Olyan az ország kormányzata, mint an

nak a csődtömeggondnoknak az erőlködése, aki 
folyton szaporítja a fölszámolás körül foglal- 
koztatott munkaerőket, míg a csődgondnokon 
megette az egész csŐdvagyont.

Gratulálunk Friedrlch Istvánnak abból ez alkalomból, 
hogy meglepetésükben dús pályafutásának uj és remél
hetően nem utolsó stációjához érkezett.

„iíi

.. J

áruház, IV, Károly-lcörut 24- sz.
vásárló közönségnekí hírnevének megfelelően a mostani magas árak dacára a t. ■ * 
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

wlf. szól ahhoz a rendkívül, erőit hangú nyilat- 
hozat ko:, amelyben Péchy Erzsi mintegy a 
Király-^' Jnluí’ut és az Unió igazgatóit azzal 
vádolja meg, hogy agyondolgoztatták s hogy 
ő betegségét is annak a színházi politikának tu
laj doni lj a, amely — szerinte — őt is kiuzsorázta 
egészségileg?

— Nem. hiszem, hogy igy legyen.
— így nincs is. l)e valami föltétlenül van a 

dologban, cg?) trösztöt elvégre nem lehet szenti
mentális alapon, vezetni. De hogy egy olyan 
rangú művésznőt, mint Péchy Erzsi, aki rá
adásul anyagilag is független, akarata ellenére 
hajszolni lehessen „mint egy állatot" — az nem 
valószínű. Inkább ott lesz az igazság, hogy a 
Király-Színház szőke primadonnája nem kí
mélte magát eléggé, K .zen mindenki tudja, 
hogy amikor szilveszter éjszakáján a „János 
vitéz" díszelőadása előtt először lett rosszul, 
ahelyett, hogy szépen hazament volna le
feküdni, egész éjjel lumpolt, nem kímélte mtF 
gól. A „Remete csengettyűje"-t sem kellett 
volna eljátszania., ha fáradtnak, érezte magát 
s most is, jóllehet orvosai legalább egy évig 
hallani sem akarnak arról, hogy színpadira 
lépjen, arról beszél, hogy szeptemberben Pécs
ben föl akar lépni...

— Hát igy nem, is lehel meggyógyulni...
— De nem ám. Az Uniónál egyébként, nem

csak n színház primadonnája. de a primadonna 
színhaza, is köhög. A sárga olivia, akarom, mon
dani „Sárga kabát" vég vonaglásait éli s a szín
háznál ma meg is kezdték, ezt senki nem tudja, 
senki nem irta, a következő újdonságból, 
Faragó Jenő és Nádor „Ellsler Fanny" cimil 
operettjéből a próbákat. Ma este zsúfolt, ház 
előtt utoljára lépett föl az édes, okos Petráss 
a „Marinká"-ban. Egy szekér virágot kapott, a 
virágküldés már délután kezdődött a Hun
gáriába. Szerdán Pécsbe utazik Petráss, mert 
valószínűen ő kreálja ősszel Pécsben Kálmán 
uj operettjének címszerepét. Azután hazajön 
búcsúzni és a. nyarat Hollandiában tölti. Az 
Istenke. éltesse sokáig és rózsában járjon 
bokáig! Bizony, a többi színházak aranjttezi 
szép napjai clmuliak. Rosszul megy a bolt. 
A Vígszínháznak, igaz, Pallenberggcl volt 
nagy sikere...

— Míg a többiek?...
-- Hát istenem: A „Végállomás"-! már a „sza

ka szhat ár"-on túl sem lehet beállítani s „A tű- 
rinény" mézes előadásai alatt máris pré/bálják 

a színház soron következő újdonságát. Vajda 
Ernő „Trónörökös" cimil darabját, amelynek 
külön érdekessége, hogy a darab próbáin elő
szűr jelent meg a színház uj hőse, Törzs Jenő, 
aki még ebben a szezonban cl fogja játszani 
a Revaissanccban a darabol.

— óriási...
— Na látja. És milyen óriási Rákosi Szidi 

asszonynak káprázatos sikere a Belvárosi 
Kzinházban. Az emberek valósággal csodájára 
jóinak ennek az örökifjú, nagy művésznőnek 
fi játékához, akii napokkal előre eladóit házak 
ünnepelnek csléröl-cslérc a „Sári biró"-ban s 
akiért bízvást megirigyelhetne bennünket, kol
dus magyarokat, a nagyvilág minden gazdag, 
boldog nemzete...

— Csodálatos asszony...
— Még egy sikerről szántóiba tv.nk be magá

nak, ez a siker a „Szépasszony kocsisa" cimü 
operett, amelynek elmés, derűs, mulatságos 
szövegén és kitűnő előadásán kivill még egy 
nagy mulatsága van és ez a zene. A kompo
nista, Czobor Károly kitűnő emlékezőtehetsége 
ugyanis olyan bűbájos csokorba kötötte az 
összes modern és régebbi operettek legismer
tebb melódiáit, hogy a publikum már a zene
kar intonálása után minden számot egyillt dú
dolt a szereplőkkel... A zene eredetiségéről, 
kedves István, akkor alkothat magának fogal
mat, ha megjegyezzük, hogy Czobor még Zer- 
kovilz Béla notóriusan közismeri melódiáit 
Mm kímélte, amennyiben az „Uncili, Smuncili" 
cimü remekművet hangről-hangra átemelte az 
operettbe...

— Óriási...
-.7" l'miébként, a darabnak egyetlen vigasza, 
öröme Somogyi Nnsi, aki először életében ját- 
f'dlz leheletnyi tökéletességgel rászabott sze- 
repet, annyi kedvességgel, öllel tel, hogy roló
ban ő a lelke az egész előadásnak; Vadig Ilonát 
czutlo: sincs módunkban fölfedezi ’.

Ó -hó—riássi.,.

—Most pedig egy kis szenzáció. „Maga csak í 
tudja, Intim. Pista", ugyebár, hogy a Beöthy- 
jubileum végérvényesen junius 2-án lesz, ami
kor is előadásra kerül a, Magyar Színházban 
Beöthy László „Kovácsné" cimü darabja, 
amelynek legkisebb és lég jelent éktelenebb sze
repeit is az Unió-müvek legkiválóbb tagjai 
fogják játszani. Na, már most azt is tudja, hogy 
Molnár Ferenc egyike a legkitűnőbb rende
zőknek, de a saját darabjain kívül más, idegen 
darabok eddig még nem rendezett. Hát: a 
„Kovámné"-t Molnár Ferenc személyesen, ren
dezi. Minden reggel pontosan a kiirt időben 
megjelenik Molnár rendező ur a Magyarban, 
olyan hévvel, baráti szeretettel és ragaszkodás
sal fekszik bele a dologba, szigorúan ügyel a 
szerző minden szavára, ötletekkel, rendezői 
triikökkel fűszerezi a darabot, az utolsó percig 
jelen van minden egyes próbán, hogy a „Ko
vácsné" egészen biztosan szenzációja lesz a 
szezonnak.

— Óriási... Mit lódnak még.
— Illik, hogy beszámoljunk egy fiatal, tehet

séges színésznő heroikus „beugrásáról" az 
Andrássy-uti színházban. Sándor Gizinek, a 
Blaha Lujza-Szia ház uj szubrettjének délután 
4 órakor kézbesítenék a „Pajkos grizettek" 
szövegkönyvét és zongorakivonatát azzal, hogy 
estére játszania kell, menjen be próbára. Sán
dor Gizi bement, próbált, este játszott cs — 
nyillszintapsot kapott. És még valamit. Irigy
lé sremél tó szerződési ajánlatot kapott a Fővá
rosi Opcrettszinháztól. S most idehallgasson. 
Elmondtam magának a múlt, héten, hogy egy 
fiatal tőzsdespekuláns milyen csúnyán megjárta 
az Apolló-Kábaréban. Kidobták a szegény 
párát.. Erre kapok a múlt héten egy levelet 
ugyancsal: egy fiatalkorú tőzsdespekulánstól, 
amelyben kijelenti, hogy őt nem pofozták meg, 
ki sem dobták s — most szóról szóra —: „a cik
ket a szóban forgó művésznő két régebbi hódo
lójának a bosszúja sugalmazta, amiért a szó- 
banforgó művésznőnél törekvéseik kudarcot 
szenvedtek"...

— óriási.
— Hát, hogy doktor szóbanforgó buvésznő 

mit fog ehhez a helyreigazító nyilatkozathoz 
szólani...

— Megpukkadok, olyan óriási...
— Még ne, édes István. Addig legalább 

semmicsctre sem, amíg cl nem mondjuk, hogy 
hol nyaralnak az isteni primadonnák. Tlát 
hallgassa, csak úgy, minden sorrend nélkül, 
ahogy följegyeztük: Péchy Erzsi északon és 
délen, a fjardok között és Olaszországban. 
Kosár y Emmí Balaton földváron saját villájá
ban. amelyet az idén vásárolt. Somogyi Nusi 
Görögországban, mert ott őszerinte olcsó a 
drachma. Honlhy Hanna Máriabesnyőn, baráti 
körben, Fedők francia tengeri fürdőben, még 
nem tudja, hogy hol (táviratilag kérdeztem 
meg tőle Párisbál, hogy az interjú teljes le
gyen). Kökény Ilona az Északi-tengeren, Si
mányi Mária a Tátrában. Németh Juliska 
Olaszországban, onnét vissza sem jön Magyar
országim, mert művészei ében egy párisi kabaré 
közönsége fog gyönyörködni. Menjünk, tovább: 
Varsányi Irén Marienbadban, Gombaszögi 
Frida és Ella Trouvillcban, Gombaszögi Irén 
Tirolban, Darvas a Lidón. Bajor Gizi Balaton- 
füreden. Mészáros Gizi és Paulette, a lánya, 
akinek éppen most operállak meg a kisujját a 
kislakán, amikor első nagyobb szerepére ké
szül. a Fővárosi Operett szín ház Leli árdarab
jában — a Lidón, Makay Margit Máriazellben, 
Góthné Páriában, Ilosvay Rózsi a Lidón, Pillér 
Irén Olaszhonban, Sólyom Janka Helgoland- 
bav ... Nincs tovább...

* A 41. filharmóniai hangversenyen Dolmány! Ernő dr.
négy hónapi távoliét után előnzör fog szerepelni. El lát sza 
Liszt Es-dur zongoraversenyét. lombbá Bnrtók. Weiner 
müveit és Buját süllejét vezényli. \ hangverseny ma este 
K érakor kezdődik. A pnsse perlőnk ez «”•(>•« nőni ér
vényének. • (7„)

* A vígszínház! irodalmi ünnep zenei programja. A 
inájim 27-én délután 3 órakor kezdődő O h y á t Ernő 
jubileumára rendezett irodalmi ■innepeu Bartók Béla a 
következő miiv-it adja elő zeneórán: a) A második elégin; 
b) Az el*ő számú bnrleszl. (I’errntvnr): o> A harmadik 
Maion burh'-zl.. B;isíliiíc.--z Aíiirin Bartók -Ad'- ..ilárom 
őszi könnycsepp" és „Szép nyár van itt”, továbbá Kodály
-Ady „Happho szerelme< ének''11 dalait énekli. Kálmán 

Oszkár Kodály Ady „Adóm, hol vagy?" és Kodály • 
Csokonai „Farsang" ját énekli.

* „A tünemény" és a „Végállomás" tölti be n Rcnnis- 
sanco színház heti műsorát. „A tünemény" kedden, csü
törtökön, pénteken és szombaton, n „Végállomás" hétfőn, 
szer hin és vasárnap kerül színre. Az előadások 8 órakor 
kezdődnek.

Szerző a darabjáról
-— Négy frakk —

Amit Írni szerettem volna: mai polgári ruhába öltöz
tetett moralitás, ha úgy tetszik (de bút fog tetszeni?...) 
példázatoa komédia, ami egy történet vagy adoma életén 
belül megmutatja: mik vagyunk? Kicsinyok. rosszak, 
nobilisak, angyalok, ördögök, emberek. Hibáinkat, fél- 
szépségeinket, vágyódásainkat, nevetséges és hivságos 
voltunkat szerettem volna föltárni. Kis emberi történet, 
egy estére való, játaza a Vígszínház messze földön itt 
páratlan, veretlen együttese a Góth-pdr, Makay Margit, 
Gombaszögi Ella. Sitke)/ Irén, Tanai/, t.ukács. Szerény, 
tíerczy, Béla Miklós, Bárdi. Ödön, Saalay Károly. Az 
előadáson Isten bizony nem fog mnlni semmi sem. Én 
rajtam? Rólam ne beszéljünk, kérem. Én félek. Nagyon. 

Lakatos László.

• Meervun az uj kollektív szerződés. A szín
igazgatók pünkösd vasárnapi értekezletén 
végre tető alá jutott az uj koDektiv szerződés. 
Az értekezleten, amelyen Hegedűs, Csortos, Ta- 
nay, Vágó Béla, dr. Molnár Dezső, Beöthy 
László, lloboz Imre, dr. Kovács Jenő és Sávoly 
Brúnó vettek részt, lényegesebb változtatások
ban nem egyeztek meg, mindössze unnyit vív
tak ki a színészek, hogy ezentúl a tulföllépti di
jak is arányosan emelkednek az esetleges hely-1 
áremelésekkel, továbbá, hogy helyáremelés ese
tén valamivel magasabb pereentarányban eme
lik a gázsikat, mint eddig. Az egyéni szerződé
seket lényegesen redukálni fogják, a rossz kon
junktúra miatt sok fölös tag van, akiket el fog
nak bocsátani. A színházak május végéig köte
lesek közölni tagjaikkal, hogy kiket tartanak 
meg és kiket bocsátanak el és moet a pesti szín
házak minden rendű és rangú művészei és mű
vésznői szivszorongva várjak a lesújtó, illetve 
a fiúem-elő levélkéket.

László és Fekete
kiiaönlsges riivatkdmdkeresketiök

IV, Koronaherce^Hwtca 14-16.

MOSO KEIM EKBEN 
a cégUnfcnéfl snár megsaekott gaz
dag és izSéses válásaiéit teljessé
gében áll a nagyrabecsOltvásárló* 

kSzövtség rendelkezésére.
(IzletDnlc ótrt&sl forgalma, vala
mint az árubehozatal megszorí
tása következtében az ezldösze- 
rlnt még tökéletes és pompázó 
választék előre láthatólag gyors 

csökkenésnek van kitéve.
Saját érdekét képezi tehát minden 
t. vevőnknek, hogy szükségletét 

mielőbb fedezze.
Föntlekre való hivatkozással, el
sősorban a kővetkező cikkek be

szerzését alánljuki

Mosó Creppe-Marocainek 
(sima ós inintd7.ott).

Vásznak (fórOruhókra. nfri kosatümökro, 
gyorinckruh/ikra).

Zefifök a legújabb míntáeásokbira, női ruhákra 
és fér (linkekre.

Eredeti svájci sima grenadinok, 
számtalan színárnyalatban.

Grenadinok Cégünk r&wérc sx«kiBiv lekötött mtntáwitokbnn.
Epongeok (mintázott és fdnwv).
Frottierkelmék (fGrdők&penyok-re és pyja* 

mákra).

KülömiSs íísjyeímet 
érdemelnek még: 
férfik el me-oartálynnkban UAay választékban 

fölhalmozott kitftnő m i n d a á g íi 
angol nyári ruhaszöveteink és 
vásznaink.

pehely 
vattás 
gyaphi paplan

Legolcsóbb, legjobb paplanbovásárlási forráe! 
532 Kiselejtezett paplanok fél Áron!

IDEÁLPAPLAM0ZEM
Főflr.lot: VI, Kamvriuayer-utoa 1. Központ! városháza 

Gyár: IX, tlllői-ut SÍ. (Kinlzai-utcn Karok)

egyedül csak „ARJP'-créni, pnder, email- 
lmrogatóvlz használatától lm. - HA.I 
SZ \LAK véjrlopos eltárolj tó mi villannyal. 
Szeplő-, racniöloa-, szépségápolás óh árc- 
niaasnge jutányos bérletben GAOG koz
metikai intézet, IV, Mn»e»u>-körat 11-487
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• A Vígszínház csak Pozsonyban fog egye
lőre vendégszerepelni. A Vígszínház igazgató
sága tudvalévőén meghívta Leopoldine Con- 
stantint, hogy társulatával a Vígszínházban 
vci.déyszerepeljen s ezalatt az. idő alatt Európa- 
♦szerte híres gárdájával Becsben és Pozsony
ban akart vendégszerepelni. A bécsi vendég
szereplés céljaira a Neue Wiener Bühne volt 
kiszemelve, azonban ennek az építkezésileg 
másodrendű bécsi színháznak technikai fölké- 
sziiltsége nem bírta volna teljes harmóniával 
támogatni a vigszinliáziak kényes együttesét s 
íg.v a bécsi vendégszereplésről egyelőre, már 
csak azért, is lemondtak a Vígszínháznál, mi
vel bárom másik előkelő színháztól kaptak 
meghívást vendégszereplésre. Ellenben Po
zsonyban juniusbap ii'z estén át a Vígszínház 
legsikerebb darabjait fogják bemutatni.

A Vígszínház cseniórfye a „Kór.v frakk" szombati bo- 
muti'.íója !<■>/.. A legnagyobb érdeklődéssel várják Lakatos 
Iá:--In ii,; vigjátékát nemcsak nálunk, de külföldön Is, 
almi számos nagy színpad játékrendjén szerepelnek a ki
tűnő szerző müvei. Másik eseménye a ..Kis cukrászda“- 
mik. Holtai Jenő pompás vig,játékának iiibilúris —• 50-dik 
előadá'-a. .•'melyet csntii íökre tűztek ki. Szerdán ’-S óra
kor ...Az Cr szőJleji'“-í adják, pénteken ’.iS órakor a „John 
Gábriel Uorlumuin“-t ismétlik. Max Pallenherg és a bécsi 
f':'imán 1-sziid'áx együttese kedden kétszer játszik. Este 

órakor ,Der Herr Mintatér" kerül bemutatóra, éjjel 
■'Ml érckor pedig utolsó előadásai a „Wim-wnii“-ban bú
csúzik.

• Városi Szitdiáz Kosáry Emmyvel és Király Ernővel, 
a Városi HM i húz két ünnepelt vendégével. Tisza Karolá
val <•• Sziklai Józseffel, az. utolérhetetlen tánoospárral. 
Porti és Sik poinnás alakiíásával első jubileumához érke
zik a „Diadalmas asszony", amely kedden, szerdán nén
iében és vnsáruao esti 25-ik előadáson van műsoron. Csii- 
iioiöl.ön a „Tűkor" megy Pajor Gizivel és a „Bujazzók" 
T’nk 1 Péter v.mdéyfölléntévcl. Szombaton „Zazá“-t, 
Lemseavallo vilúghb'ii operáját ismétlik, amely Budapestet

meRhódUotta. Vasárnap délután a „Pillangó kis- 
: • n_. •• t, irtlén a „Biivii- vad:i-z“-t adják Barién Ka
roly kt"n«r»éii kos vcndéí’löl’.éptével.

• A Főváros! Of.ercttazlnbázbaii harmadik jubileuma
i • .;< is minden telt lmzak előtt adjuk a nagyszerű
on. r, ;ó t, .i ..Mari '.l;a. a Iá•!<•"■ sió" t. Vasárnap délután a 
„TiHúrjó: :is“ kerül >:;::re.

• Móricz Vrígniond „Sár! b1ró“-ja esülöriököit, pénkke.i 
és •. asrr> c.-se kerül szil.re a Belvárosi Színházban, 
mii.dauu;. iszor Rákosi Szidivel és Somlayvai az, élén, a 
bemulató kiváló eRvüííesével. Kedden, szerdán cs szom
baton a „Kékszakáll nyolcadik feleségé"-! adják. Vasár
nap délután .. A buta ember' -t adják, 3 órakor, mérsékelt 
li< I; áralku'..

- A Magyar Színház heti játék remijén Vajda Ernő vlg- 
Játéka. válóperes hölgy" kedden, csütörtökön, pánté- 
ken és víiSmI'Jkip e-4e. >/.<jrepcl. Szerdán os szombaton .;c\" 
.•niis.’kv J. Jen') ..$z»diké“-.le megy. Vasárnap délután Moh 
iiár i’ereac 100-dik előadó sóhoz kör.eb-dő drámáját, az „cigi 
és földi szerelmet" játszók.

' ,.A aárga habét" minden este. .'. nagys'kcrii l.ehur- 
di.ijáték. .. \ sárga kabát". minden este színre kerül a 
Ki-, ai- Szinház:>an. mindannyiszor Jionthy Hannával, hu- 
iá< 'onvi Iliivel. Kátkaival. Lntnbárrnl és a venden .Uray- 
vaí a 'főszerepekben. Vasárrap délután a „János vitéz‘ t 
ismétlik, ”> órakor, mérsékelt hclyárnkknl.

• A Hlaha Lnjza-szlnház újdonsága. llajna és < zobor ’> 
s-.-'p asszony kocsisa" című operettje teljesen lm hiti a

sziiiímz •ivó heti műsorát. A főszereplők minden alkaloni- 
.:„mn-vi Vasi. Vaály Ilona. Ötvös Gitta, László Sz.ir- 

mri és Tamás lesznek. Vasárnap délután a „Levendula -t 
jéii zék 3 órakor, mérsékelt lmlyárukkal.

• Az Andrássy-utí Színházban minden este, továbbá va- 
;. nap ,l''lrtán ’• I órakor, mérsékelt helyárakknl a „Baj
os /.izeitek". „Cirkusz", ..Hány óra. Zsuzsii". „Baj van"

(. „Á molv • -imü nagysikerű darabok, a mulatságos tré
fák. r.civfiy konferánsza és a nagyhatású magán-zamok 
11 .-ülnek ismétlésre.

Teljes lakásberendezések.
Szolid mö-
kiszolgálús. aj arxta’os,
StMdíjpeEe, Ví, ar.rfséwiptrt. 60 
<'seugcry-utcíl sarok. Fióküzlet nincs.
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Naponta este ’áfi órakor:
. csütörtök, szombat, vasár- és

~~WÍ»HU8CT ■.!•><) ünnepnap déhitúu ’.J ómkor 
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Irta: Szász Zoltán
A lezüllött, töméntelen vértől és könnytől 

egyetlen ór'>á«i mocsárrá rohadt Európa miaz- 
más talajából három mérges kelyhii lápvirág 
magasodik ki uralkodó típusként. A régi 
Eui-ópának, bolygónk e ragyogó kertjének el
hanyagolt helyén ezelőtt is burjánoztflk. De 
fantasztikus méreteiket, rikoltó szinfoltszerii- 
ségüket, minden mást domináló lolinagasodú- 
suküt csak a talaj és légkör teljes háboru- 
szi'ilt‘• elcgés-zségteleucdése idézhette elő. Végig 
a kontinense i virulnak és hódítanak, legíömöl- 
1 ebben és h'gfölt.iinőbbeu azonban a legyőzött 
államokban s ezek közi is erre mi felénk, az uj 
Balkán felé leginkább. Ez a három típus, 
i molyé ma az igazság és az élet: a siher, a 
terví.ristti és a prostituált nő.

Eí ’gáusun, ápoltam egy mozgó pipereüzlet 
kirakataként cikázik ide-oda a gazdasági élet 
romjai közt a siber. Számára semmi sem drága, 
ti nullák szaporodása az árak kezdőszámai 
mögött közönyösen hagyják. Energiaember, 
akárcsak a terrorista, de emellett észlény is; 
ismeri vagy legalább Is ösztönösen megérzi a 
gazdasági élet törvényeit, tudja, hogy7 ezekkel 
szemben erőtlen az állam minden törvényével, 
bíróságaival, rendőreivel együtt s ő kihasz
nálja ezeket a törvényeket. A mai létért való

Jiloiiliíizíeményefi

Egy vacsora 1000.000 forint
Ossi Oswalda a Corvin-Szinház és a Tómoziban.

A világ legdrágább vacsoráját kétségkívül az 
a fiatalember ette meg. aki Brockeieller mil
liárdos bájos bugával, Bessíevel kettesben tűn
hetett el egy estét s ezért az estert egy nul- 
liárdot ígértek neki, ni ék sem adta oda. Vájjon 
„Megér-e Bessie egy milliárdot?" A Corvin- 
Szinház ós a Tómozi közönsége igennel tele 
erre a kérdésre, mert Bessiet az o szivéhez nőtt 
kedvence, Ossi Oswalda alakítja ellenállhatat
lan bújtál és temperamentummal. A műsor 
többi része: a brilliáns Chapiin-hurleszk es a 
Tut-Ankh-Amen-film méltó az Ossi Oswalda 
filmhez, amely ebben a szezonban mar e«a < 
pár napig látható.

Magyar film reprizéneK sihere 
a Kamarában

„Szent Mihály." — „Lejtőn lefelé?
A szombat esti premier élénken bizonyítja, 

hogy a közönség szívesen megnéz többször is 
olyan filmet, amely egyszer már kellemes estet 
szerzett neki. A Kamara zsúfolt nézőtéré, a 
könnyes szemek és nevető arcok, mind olyan 
jelek.' amelyek sejteni engedik, hogy a „Szent 
Mihály" e heti reprize minden este telt háza
kat fog vonzani.

A műsor attrakciója Werner Emília, a köz
kedvelt írónő egyik legkeresettebb regényének, 
a „Szent Mih.ily‘-nak a filmváltozata. A film 
főszerepeit Makay Margit, a Vigszinház mű
vésznője, Petrovies Szvetizlav. C.jvary Lajos es 
dr. Erdéi.vi Géza játszók.

A miisor második slágere a. „Lejtőn lefelé" 
hatfölvonásos dráma, .-'mely eg> szerencsétlen 
asszony kálváriáját p'-r^di le előttünk. A sze
replők. n német fi lm mii veszet legkiválóbb repre
zentánsai, élükön Magda Honjával, elsőrangú 
művészi munkái produkálnak.

Kedvező időben az esti előadásokat nyitott 
tető alatt tartják meg. .amelyek ’/ífi, -YiK és %10 
órakor kezdődnek.

4- A Manpassani-fihn — az Urániában még 
két napig marad müsoroT. A kitűnő francia 
film általános tetszésben részesüli. Az előadá
sok 5, %7, !49 és 10 óra 10 perekor kezdődnek.

-}-A Kertmozi. Az ozondus levegőben föléled 
és a kissé hűvös esték dacára is nagyszerűen 
érzi magát a közönség. Viharos derültség vo
nul végig az óriási nézőtéren a nagyszabású 
és humorral telt műsor előadásán. „Minden
nek a tyuk az oka" (5 f.) vígjáték, a „Líllom- 
fipró", burleszk, Amerika legkiválóbb produk
tumai. „A világ leggazdagabb pártija" (5 fölv.), 
bravúros izgalmai mellett is nevetésre fakaszt. 
('48, %10.)

-r Jatzkó Cía péntektől személyesen lép föl 
mint Jaekie Coogrn r Corvln-Szinházben és a 
Tóinozihar.

4- A szezonvég legnagyobb eseménye az - 
nia monstre műsora, amelyben „Az elei körött 
hogy*' című 5 fölvonásos dráma és „A kellemet
len rokon" eimii ű fölvonásos amerikai víg
játék, valamint egy pompás Ilarnid Lloyd b;u- 
loszk. „(). a liliomíipró“. a közönség legnagyobb 
íeiszx'sét vixtók ki. \z első két film kizárólag az 
Omniában látható. Előadások: 5, 7 és 9 órakor.

harcban ö a legulku’maHabb.: tehát fönumrad, 
inig a szellem embere elbukik, a munka embere 
tengődik. Szelíd válfaja a spekuláns. Ez is foly
ton síbolja a pénzét és javait, ha nem is 
országhatárokon kereszt ül, de vállalkc zásból 
vállalkozásba, értékpapírból értékpapírba. A 
siller rokonszenves alak, de túlságosan nem 
lehet reá haragudni. Vér nem lapud o kezeihez, 
más szabadságát tudatosan nem bántja. Ko
runk gyakorlati bölcse és hőse ö, nem akar 
jobb lenni korúnál; nem embertelen, inkább 
csak emberi, nagyon emberi.

Rosszabb és vészesebb jelenség a terroi-isla. 
Megjelenésén még ott borong a háborús vad
ság, az emberölési ipar professzionistájának 
lökéletes szellcmti-l'-nsége. Külseje fantasztikus, 
háborús katonai egyenruhák körvonalait föl
idéző. Kedvelt társa, jelképes állata a farkas
kutya, akárcsak a feudális nemesnek az agár 
s a nagyvárosi disznőnek a karumutyuba i il
lett törpe öleb. A terrorista tette a farkasku
tyát az utóbbi évek divatos kutyafajtájává, 
bár valószínűleg nem ismeri a Hobbes-i mon
dást: az ember az cnilternek farkasa. Hitler, a 
bajor Mussoiini, egy lépést se tesz két farka 
kutyája nélkül s ki tudja, nem a kapitóliumi 
farkas ihlette-e vörös terror, n szibériai far
kas-szellem olaszországi liberális-nacionalista 
letörőiét győzelmes terrorjára: A terrornak 
ma két világtörténelmi hőse magasodik Európa 
felé: Lenin és Mussolini... 8 szerto u beteg

+ Jatzkó Cia péntektől személyesen lép föl 
mint Jaekie Coogan a Corvin-Szinházban és a 
Tómoziban.

-j- A Mozgókép-Otthon változatos gazdag 
amerikai premlérje: „Igazak utja“ (5 fölvonás), 
„Ember tervez, asszony végez* (5 felvonás), 
vígjáték, amerikai burleszk verseny: Fatty, 
Zigoto, Harold Lloyd hurleszkekben, Tutankh- 
amen az idénv egyik legnagyobb sikerét aratta. 
(%4, ’í-fi. ’/'s8 és '410.)

+ Jatzkó Cia péntektől személyesen lép föl 
mint Jaekie Coogan a Corvin-Szinházben és a 
Tó moziban.

a raktáron levő ösrzcs szövet-, trikóselycm-, Ki-cnadln- 
és mosüi-uhákat, blúzokat, pongyolákat, alji'.ka* es horgolt 
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Lehár káprázatos kiállítású ónért ti je

amely esténként 
i

a főszerepekben 
kerül színre a.

világban a kisebb farkas-lények egész raja 
somfordái még mindig. Ok azok, akiknek nem 
volt, elég a háboruhól. Ez jellemzi őket leff* 
jobban.

Legkevésbé nj közöttük a prostituált nő. (lo 
ennek a típusnál' mostani kivirnltsága, fan
tasztikus szi m/ssége. uralkodó kiemelkedett'' 
súgó a dolgozó, c.-alúdi émtei élő nők szürke 
tömege í'öló, szintén igazi háború utáni mocsár
jelenség. Az elsőrendű sziirVznők, a bér-nők, 
a inu'aíóbe’xck fog* oszlásul és forgalmát fej
lesztő lokáldémonok, a párisi toalettekbe bur
kolt vagy elcgariciú.iukpál még >i'1<ibh mezte- 
lenségü mindenféle táncosnők, az alkalmi 
metresszek és titkos koholtok hada a mocsár- 
lep,y< !< és dögdaraz.i-ak foszíoreszkáló röptével 
kering a ro;> hadó világ fölött. Ezek nem libe
rálisok, mint a siher. nem soviniszták vagy 
klerikálisak vagy tájvédelmiek, mint a terro
rista, ezeknek miiid^n mindegy s főleg az, hogy; 
a siher vagy a Ifire’ista fizeti-e ki rnhaszám* 

k’i. fik miibiín.ik <szovi’tköznek minden- 
• ive!, aki jó valutában fizet. Ez az a nő-tipns, 
amely a női hús árát, a i. -sz valutájú országok
ban is aranyparitásra emelte.

A mocsár itt van és terjed. De hol n légköri 
változás, amely kiszárítja s hol késnek a 1°* 
csapolási műveletek, amelyek területét esök- 
kentik. Meddig fog uralkodni fölöttünk, sze
gény európaiak fölött a siher, a, terrorista és a 
k okolt 1
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A magyar ipar haladásának újabb mértföldköve
— A J^av» őrumtat&vásfir —

(A "Reggel tudósitójától.) A magyar ipar 
szine-java megint a világ itélőszéke elé állott 
és az igazságos bíró csuk elismeréssel adózhat 
.•.unnak a nagyszerű haladásnak, amelyről a 
magyar munka és magyar termelés ismét ta
núságot tesz. Ez a csodás fejlődés annál szá
mottevőbb, mert termelésünk még mindig a 
nvf>rf,.-myag hiányának súlyos következményei 
ellen kénytelen küzdeni. A szombaton meg
nyílt XIV. árumintavásúr gyönyörű perspek
tíváját mutatja a magyar ipar jövőjének: ha 
a magyar energia erre képes a mai mostoha 
viszouyo’.-( melleit, micsoda lendületet vesz 
majd ff*. ’odcse. ha a termelés nehézségeit si
kerül ejjminálni vagy legalább is enyhíteni. 
Az a rengeteg embertömeg, amely a két első 
napon íáfce-atta a kiállítást, azzal a szeretettel 

csodálattal adózott a magyar ipar jelentős 
sikerének, amelyet az valóban megérdemel. A 
váz áron kiállítottak:

Horváth Mik;-n fizönyegljiar Részvénytársaság (V. kér.. 
Visegrádi-utca 62). Igazi per zsaszőny egeket állított ki, 
amely Budapesten készültek. Valóban bánni latra mól tó 
az a haladás, ninii ji, Horváth Miksa Szőnycglpnr Rész
vényt á/rnség kiállításán a múlt évhez viszonyítva látha- 

Minden padló- ét összekötőszőnyegen meglátszik, 
’iotr” a > • ■zvénytársaság alapítójának. Horváth igazgató
nak. az a tíirokvéso, hogy a valódi perzsaszőnyegekot 
szlr.lr n, mintában. do különösen minőségben ittólérjc és 
helyet(<•*:>.t o. Van Itt. eyy gyönyörű szinpompában f'‘nylő 
l'.nii •••ivcmszőiijog i . S mindezeken fölül bemutatja a 
ré t.a ói; egyik osztályának, a Magyar Vacuum 
' ■ r .illaintnak, szőnyegja' ltási munkáii, ami n mai
v’.-z'.rközött a nagyközönség érdeklődésére különö
sen számot tarthat.

Polgár Kálmán ezllstárugyára (Kazinczy-ntoa 9) olyan 
■<.*• ;'••• mutat bo az Áruminta vájáron hogy azok
kal mé! án kiérdemelte r.z elismerést és föltünést. A bo- 

tt ezüst ev ők< szletik és dísztárgyak a magyar 
' ’ tai . nbb f< igét tanú ltják. Számos kül-
öidi vásárló <*h azok előkelő vendégeit. r.kik Po’g-ir 

'< Jin-üi 1' álli’t gyönyörköd ve szemlélték, valamcny-
■ a ■■ :'i* yobb elragadtatással szólották a kiállított

• tt . • • I. művészi kiviteléről. A vásárnak már az
• >ja számos megrendelőt szerzett a Polgár-cégnek, 

lynel kiállttá t n kormányzó is idegtekintette és 
le;V ‘i.i. «e!>b elismerés.’t fejezte ki a c'-g főnöko előtt.

A Vnr.var Famntlpar Ff z.v'nyíár'asúg és hozzátar
tozó i ■ ii. ’llalí'ia; (központi iroda és raktár V. Sas- 
nten V.: .< Gyr'ui A'é’tős öitdg'.-'ir. a Kőszegi Üaauar 
Ve ■ "os-/’í- vár //*., <i L’é'éscsabai Hókká Kőt-

;.T»'ír ét a g<t<tmir Vigoann Fonógyár a gyár-ltonzcrn 
na;-’-••• tu ipljcsítőképe.rigót bizonyítva. bámu'alosan 

I ■ lltdsl produkál, u*.k. Kiállították slffonokat, 
kaaava-.zoknt, amelyek Bziniompás szövósück és csoruag- 
:'oim|uk a legjobb, lödön- és finom posztókat a kőszegi 

• >- y,:i- gyártmányai közül, harisnyákat a gyulai 
gyárVí, a Rokka aport cikkeit, nyakkendőit, vattolin- 
. • ■ • boriin; ’ emlőit, nniclyiak cgy< ől-e;;yig annak meg-
győző bízó lyságai. iio y a magyar textilipar kvalitásban 
■ ■' • on világnivón áll és kivitelben is olyan gyártmé- 
nyakat produkál, áru lyek díszére válnának bármely vi- 
’úfrhircn külföldi lo:;fí'eyárnr.k. A tarka kollekciói.', ütne- 
’i's kii.'k elrendezé s n !> ki’turállubb ízlést tanúsítja, 
■iclcjként vonzották mngn: hoz az érdeklődőket, ukik sil- 
nin hallatták az elismerő., legszebb szavait. A külföldi 
szakemberek (» t.:. utó'' Hámokból ideérkezett vend'gok 
szintén nagy számmal 1 nógatják a Magyar Pamuúpnr 
Rt. k:.Tiltását: az Áruminta vásár egyik elgvonzobli 
attrakcióját.

A Magyar Általános Gépgsár Rt. az. ismert és nagy 
’<<• ■ • !■ .■ i i gne'- örvendő különbözőkép karosszált 5/15 
III s .".uiomobíljíival. valamint gyorsjáratú motorjaival 
ii i"',szt az id’i tavaszi vásáron.

Racder Illata zergyt r Rt. 1 állító es alkui ómmal méltó 
i ■ '.élteti. Gyártmányainak kivaló minősége, az íz

űid* i • t • a gyárnál az elst h dyet, 
amelyet ebben az ragban rövid idő aluli kivívnia 
ikerült. gyúr e .■!• ■>serii t többgzáz munkást foglal-
e" ■ a .o'/n <i.|.-<r,H' technikai fdlizirob’sck' -1 van <•’- 

in •' jelem "kény export • bonyolít le. X ri.airhi.ii 
öl. ..» r I'a■ :;s.irn. >.< ju lei alaptőkével Aradon léte
it, it fiók'' csal, mosl lopott üzembe és muris a

íogh.'i-hb i ■m'-nyeb.'e jogosít, l'orxbe vették, lmgy a 
‘■A: . •••on •;/.< <!• t n Homok lm n is llóktelctickcí. létesítenek.

’.í'. -jó • /•. ' 'iv^í az .’l.as .Xiitoii.obniuar és K rcs-
kod?mii t. (V, Zii il i-ntea I?) iltal <iá itolt P. 1'. lé.
minden közönséget kerékpárra föli terelhető kisegítő utó

nkra tő i.i'.'o.ja. irányv'álló k íztilékc
■ > a l o '• lóerős, álló mrttorja. Mindincgannyi n magyar
ioar <>rii liiilndá"áról tesz tanúságot. Végre elértük

kő;.', gópekér. sem kell külföldre üiennüuk. A
I'. ! . . 'giiőtr.i. <>r a legutóbbi <3 km. hrgvíver->'_-

i lesként t’uíott be. A bemutatott, csónakok ml ■ i-
• uíjr. kiúIIitáH okim ti eh vetek zeuck a legel Őbb- 

ndii angol csónakokkal.
'•Ina Kálmán Hordógy.'-r ll,ö;z> ényturnnság. Bmir.i, • 

»I. *1 tole®-utca Ifi. TalcTon: 148 12). Kiállított egy darab 
• . gyönyörű fuzobrázzmunkúval ellátott hordót,

• • nii töob ki- hordó \ cég 1 iallltáaá miül mii ■
évbe:,, ezidén is különösen kitüntette magát. A ker- 
/■> oAméltó1 . ín !.ö.r«“ tája alkuknál al B hm K/'

/ z.'.itót megszólításával tüntette ki.
Ez alknlouimnl l« tökéletes keretben mutatja bo <u 

Ext' l ior ('somego Konzervgyár ktvAJó produktumait. Az 
í. ."i]«i.M,'Ti • hirnóvitek örvendő gyúrtu:'íny<?k k,.'.lH’át 

az • rdf-ktiídők szak adat lan t.ora keresi föl.
A Jaguár lvaurauk Vállalat az elaszbikua Jaguár kar.osuk- 

‘’i'V>' iiutatja be. A Jugiiár-k“aimsuksnrok minő- jg tekhi-
■ i •',e:i 't o. kelő H nmerikfli kancmik'sark'k'.ml t.er<<,eii 

egyenértékű óa méltán kellette föl ug ■ a Ifzre k< lm
n Inl a ■irt I itc* ató Ws in ig Agyi lm A 

■tn"iiár knucyuksnrok < “ak vö>; 1 Ideje körűit mi' .
• ' 1 •■•'.:<> minősége, ren.'kívüli t r' .- ága >'s Azon körül-

. >hhogy a bor-r.i. I'nél -• Lal olcsóbb As tmz‘’'i-
■ ,'ihb. tnáris i g>- »ed> ••!*• ógiiek örvend.

H'ör "íl'-nyhért mil.uzíal. • bufol'n.’t'.yárrih'iT.i i\I kei 
Ai-: ; sy ni Hitt írumini' . Ásirén naty fr.l’o:i -t kc't" ! 
A.'l» .-rf.ti’íi, rózsafából <-lr 'lHott oiv‘dlőbcrendt'7 ■-. | és 
r<’y Chltiondalo f^ igoi’ dióin "f avat, amely bel rek 
n. ‘Í2c, Ab ,'73-rs terjed íme.- f".l;Aki)' i impozá:i, k -,>i t 
öyv.í.'i- .1;, \ kormányzó ur ( 'inéi '••ága ln“',-zi,.bh i'b

■ .•< gyönyörű bátorokat éó n óóg főnökéuzk, Bohr
- . * ■ , h. ■' 1. ' , 1 ■ . . l.b , 11 ' f > ' <» ’ A /, i’ ’> I
1', '■ " '»!. if . hz \ rnbi i'l:i\r'..iei -.t
áti 1 iiióiri 1 iiirJH .-ii ■;.cm'"l*> bu >1 i] i ik '■<' i '.'0 

hiokcjt-.
f'roudlger M. és Fial, ms.'ryrr A"y-. fehér- és t" "nnc.n1'- 

''vrtr kiállítana már mos ziről fölkelti a lát<u’".l' k liiíy< 
r A cé.i- ntnel'vlk p loi/hógibb agy-, fehér- és rulin- 

1 vn'i«.*s• Magyaror-z ígon e in. kir. neni'.cti hadsereg, 
' r. i<l >rs'l;r, >0 . v .'•< f.'l'. ai'>ő-~"’ őHandó
''iillitótr; ]z, n katonai f liOrnemiit úgynemiiekel áHit

■ .mn< : i'iict './Icócmíi cim értesít a legnagyobb bánya- 
e-i ii >;r) .Halatok - 'mára ült mtink iV I'1 rti> n u kkcl, 
'iiJii'kásrtihAkka.l és kórház’ föl—erob-■.! cikkekkel. Nagy 
olisrtneré-f I < jtett u e< g faját kiké '.it ii és fc’iérltésíi 
textilárunál, amelyek n lepj.,bl> L<rt> vnt?k öTvendcn<k.

Schllilnger Gyula autokarosszérlagyár (VI, Üteg-utea 
'~v etfX modern Lundaulet é>s ügy kis teherszállító karos- 
szi.riuval vonta magára a. közönéig ée a szakértők ügyeimét.

A Gschv.'lndt-féle Részvénytársaság CBoiupe-paílllonja a 
vasurnak ismételten ezidei szenzációja. A közönség által 
nagyon kedvelt „Aqua Vitae" és a „Nagykőröst borpárlat" 
a kormányzó ur őfőinélté<''"ának is legteljesebb oltsraeré- 
sot nyerte el.
, X Gutmann J. és Tárza cég a liazai iparágak között a 
konickcióipar legelső helyére küzdötte föl magát és lég- 
értékesebb anyaga a kiúllitárnak. Különösen nagy föl- 
lun,xí keltett sokféle remek készítménye, amely dísze 
és látványossága a hatalmas méretű kiállítási csarnok- 
naK- Művészi elrendezésben állította ki a cég három 
osztályának gyártmányait, a közismert ée világhírnévre 
szert tett elszakíthatatlan mun/.'ari'/.víÁ, köpenyek és kór
házi fehérneműéit mellett rftt látjuk a cég libéria-ruha* 
osztályúnak csodaszép készítményeit, művészi szűreit, 
magyaros zsinórozásu kocsisÖlt'inyeit, stb., végül /'ér/í- 
Ó8 yyernie'rujtf)>iárlmán>/alt, úgy mint szövet- és vászon
ruhákat, fölöltöket, raglánokat és fiú-, valamint gyer- 
mekruháltat remek kivitelben. Az a meggyőződésünk, 
ho-’y a cégnek munkájával és készítményeivel sikerült 
teljesen fölülmúlnia a háború előtti, régi békebeli szín
vonalat és örvendetesen halad ezen az utoű továbbra is.

Az Újlaki Tégla- és Mészégető Rt. a saját és az érdek
körébe tartozó falván Téglagyár Rt. és E .yesült Építő
ipari és Hajóz.ási Rt gyártmányaival vett részt a ki
állításon, óriási hatást keltett faltégia, tetőcserép, disz- 
tru.’.'a, szárazon sajtolt tégla. v r>iges Tép, fayenc’árn, 
főzőedény, betonáru (csövek, kerítésoszlopok, kutgyiirük, 
cementlapok), üreges Lenn-betonkő és békebeli minőségű, 
tisztán a37bosztből és cementből kés ült tetőfedő pala- 
gyártm.-'nyaival. A kormányzó megszólításával tüntette ki 
a jolcnlevo igazgatót, újlaki MiiHcr I’á’ dr.-t és teljes 
elismerését és megelégedését fejezte ki a kiállítás anyaga 
és a stílusos rendezés fölött.

Spltz és Kiéin ezüetárugyár. Újpest (Józse£-utca 16) egye
düli '>.vá.rtó: ina .■l.Lgyarcr.'zúgon az edeig külföldről be
hozott arany- és czüsiíonásu rotikiilhálóknak. A cég óriási 
befektetéssel létesítette ezen aj iparágat é.» hogy mily 
tökélyre vitték már most, mutatják a kiállított szebbnél- 
szebb rctíkülök.

Dr. I.á' <6 Károly feHrucmü üzeme íflajós-utca 25) kész 
férd f'eb írneniiickcl áll t ki. A legjobb anyagú ingeket 
l.i'-z'ii komplett m'relekben. Kiilönö en fölemlíthetjük a 
külföld előtt is álto’ánosan ismert é.s közkedvelt „Olló" 
védjegyű fehérncmi'dt. amelyeket a közönség megkedvelt.

A Ganz és Tár-n Danubius Gép-. Vagon- és Hajógyár 
Rt ' ■ fa ’• elsőrangú gyártmúnyaál ős — o ’ iit
minden albrlommal -- most is érdekes é« értékes ujdon- 
s:'vg:i! "zolr.- i Ez nlka.1oinin.nl egy targoncára szerelt 
ben^inmótoros tü^lfeeskondőt állított ki. amely kis tőr
jei.•' ' könnyű !.c-zol’j"tőségc és nagy teljeritőkópcsségo 
által külön "i gyári éa általában vidéki tűzoltóságunk 
öli" rndlintctlan k'-'lékévé 'og válni, mert a 6ok embert 
kifáras-'Aó és m'p's kistcijceiímcnyil litnihús fecskendők 
és megíl~ethetct!en gőz- vagy automobilfecskendőle kö
zött rég érzett hiányt pótol. Az uj gépcsarnokban és az 
Tparc-nrnok f ejárt.nta víűtti nlatwvii láthatók még rövid 
idő alatt Jól bevált 6zivoffúziizemü kismotorok, szivaty- 
tyuk. agyagföldolgozó- és kőt'irőgópel hengerszékek, 
vasúti föíszerelési ór biztosító berendezések, betonkeve
rők és egy benzinolektromos kisközpont, amely kastélyok, 
ura lalmak. gyárak és kisközségek árammal való ellá
tásúra f'R-1 ne::

A Magyar Mőtor- és Gépgyár Részvénytársaság (Szorn- 
bothely—Budapest, VI, Vilmos csüszúr-ut 63) robbanó ér
deklődést keltett a vásáron mótoros kis magaujúró csóplö- 
készleteivel. Az eddig gyártott 16 és 20 lóerős mótoros 
rangánjúrókon kívül már 8, 10 és 12 lóerős nagyságok
ba:! is gyártja o gépeket. Meglepően szép kivitelben mu
tatta be a gyár legújabb szerkezetű viznyomásu olujsaj- 
tóját és apróbb mezőgazdasági gépeit. Fontos gyártmá
nyai rnég a cégnek a 40, 50 és 75 lóerős szivógázmótorok 
is, amelyeket állandóan raktáron tart. A kormányzó ur 
ófíiiuéltósúga nagy érdeklődéssel tekintotto meg a kiállí
tást és meleg elismeréssel szólott arról a kitűnő mun
káról. amely a kiállított gépeket jellemzi.

Hungária Kalaptomp- és Kalapgyár Rt. élénk föl
tané t keltett nz árun- ritavásáron saját gyártmánya 
gy.apjnkn’.aptomD.inival, férfi-, női és gyermokkalapjoival. 
A kiállított anyag a gyúr rendkívül nagyarányú fejlődé- 
sóról tesz tanúbizonyságot. A mindössze három év előtt 
alakult gyár ma már napi 3000 kalaptompot és kalapot 
a'y.íit és gyártmányúinak minősége n szakkörök véle
ménye szerint un sszu fölülmúlja azon külföldi gyárak 
gyártmányait, amelyek a Hungária kalaptomp- és kalap- 
ryír Rt. "tc-.itA-e r.ött aror zá • 3!wz:ik..égictc-
nek nagy részét ellátták. A gyár Gizella-ut 24. szám 
alat'i urufaszcrücn berendezett, hatalmas telepén több 
m>üt 200 munkást foglalkoztat és saját, gyártmányú 
kalaptompok i s kalapok eladásán kívül minden a szak- 
ni, 1 -i vágó c'l.á nagybani árusítását ír végzi. Ifcrnád- 
ni. a szám ólat’ na;.-kereskedéso pedig főleg a női 
kalapok elad sóval foglalkozik. A Hungária kalapgyár 
legutóbb nngynrányu érdekeltséget vállalt, egy idomán 
ka'.aptomp- "s r >lapgyárnál, amelyből részvénytársasá
got fog alaki'ani. ezzel i.s biztosítva verseuyképesrégét a 
külföldi pinaokon.

vonjunk Falma’-sarkaJ 3
JL glal Ilijük . tílo a ci| 'r.avitásl és 
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KERSSKEOSiLni nÉS3VÉNT rARSASÁCA 
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Mezösazdashp, i Réposztály, 
gabona*, crtítnkariníny* *\s iniitríifyaoRztály, 
424 Telefon: 65 4 ’, 65 5'\ 17 39. 153-1)3.

L&sgsort
HandfuS nyerte az alagi dijat

Hétfőn végződött a Maeyar Lovtp'egylet jól sikeri'lC 
tavuszi meetiugje. A vasárnapi nap főszáma a tiisbéri-dij 
volt, amelyben beigazolódott végleg, hogy balblnus már 
nem a régi. Larendel II. nagyon könnyen 1 hosszal 
előzte meg a célban. A nan másik szenzációja Saint-Lua 
győzelme a Mújuii handlcapban. Saiut-Luc valósággal 
sétálva nyerte a versenyt legjobb fivéreink ellen. Rövid
távú versenyekben Sa'nf-Lu ' kemény el); uf 'le lesz leg
jobb lovainknak. — Hétfőn futották az Alagi-dijat, ame
lyet Handful nyert meg nagyon könnyen Ricsay ellen, 
Ilandful beigazolta ezzel a futásával is, hogy egyik leg
jogosultabb aspiránsa « bécsi Dcrbynek. Részletes ered
mény:

VASARNAP. I. futam: 1. Jamner (lt:r) Schcjbal, 2. 
Plexikén: (!) Altmann, 3. Grál (isi Tr’zubszky. Fm.: Or
das (10), Vinko (5), Csak azért! <S), Mde Mére (8), Vokur 
(12). Ludas (6), Lanka (16). Bogáncs (16), Alto líatz (20). 
1‘,'sh, 1’ jh. Tót.: 270:360, 230, 3"íi, 1309. //. futai': 1. Aítar- 
vo’c ('”/:) Eseh, 2. Csnpodár (4) Altmann. 3. Spinetto (6) 
Blasok. Fm.: Parádés Rí1 •), Lóránt (3), Vulpia (8), Rein- 
tintin (6). Csi'-’sori (tí). I1 :ü, 1* eh. Tót.: 200:620, .700. 3*10, 
SjQ. Ili, futam: 1. La^cndc'. II. (9/10r) Esch, 2. Balbinus 
(9/10r) Nagy G„ 3. Szelvény (8) Altmann. l’.'sh. 1011. Tót.: 
200:360. IV. futam: 1. Salnt-Luc (3) Szokolai, 2. Permi-sion 
(21:) Esdi, 3. Corou.a (4) Szabó l. II. Fm.: Béri re-ború 
(1). Prím (8), Timid (5). Lorrnine (fi). Túrán (12). 7íh. l’/eh. 
Tót.: 290:600, 2C0, 260, 300. F. futam: 1. Szándék (7'lür) 
Altmann, 2. Amdist (l*.s) L.c.rr.'.'tczky. 3. Menő -.'loniia (3) 
Gutái. >h, 3h. T h.: 200:320, V! fr.tam: 1. Delmartlno (31 
Szabó L. II., 2. Vaskr.lapos (4) Hofbauer, 3. Integri.ás (6) 
Altmann. Fm.: Aprés (6), Superstitión (12), Szép leány 
(8). Jenő (3), Víziló (4), Virgonc (10).

HÉTFŐ. /. futam: 1. Szélrózsa (2* jr) Bicistc, 2. A^.’ü- 
blüthc (3) Bicrnútzky, 3. Betörő (2\'j) Esch. ’/sb, lh. Tót.: 
200:260. II. futam: 1. ’lálutisfö’d (3) Vondra, 2. Sláger (8) 
Horváth. 3. Nebich (IQ), Fm. Kese. Occ. (10), Ballerina II. 
(10), Mclia (2), l’retty Líary (1.0), Keszkenő (8), Fiira teg 
(3). Disappointment (5), Fácán (8), Spiduczi (25). Nyh, 
1 ah. Tót.: 200:6fih, 360, 1280, 1040. III. futam: 1. Handful 
(8/10r) Eseh. 2 .Ricsay (1%) Szabó L. II., 3. Oda neki (10) 
Hofbauer. Fm.: Mutatós (3‘'»), Magst? (6). l’/«li, -BVíh. 
'főt.: 200:300, 220, 240. IV. futam: 1. Aryos (6) Bicisto, 2. 
Onkel Ludwlg (ú) Hofbauer, 3. Ébredj Magyar (p) Ha:tr. 
Fm.: Nezsider (5), Gondatlan (6), Rába (3). %h. %h. 
Tót.: 2.00:1211’. 600 . 580. V. fr.tam: 1. Little fílrl (10) Szabó 
L. II., 2. Barna baba (5) Biernátzky, 3( Mahonia (3)_ 
Vondra. Fin.: Mcotis (1), Feles (1), Simonetto (12) Csengő 
(12), Kétes 1’2’. Parisienne él1 s). Sárgám (10). Nyh, lh. 
Tót.: 200:254(', 4611, 310, lé.3. VI. futam: 1. Cserebogár (5) 
Biernáczky, 2. Melusine Ri) Szokolai, 3. Vipidia (lw) 
Szálló L. II. Tűi.: Myosotis (6), Cigányleány (3), Ke
reső (8).

Uj lépés az automnbiléplt/s tökélete&ltése felé. Ilyen cim 
a’a'.l ifciner.'ti viljvz >'»' ’srnert angol folyóirat. „The 
Autoear", négy oldalon keresztül az uj Mercedes 
compi't'cs -oros íuótorL „Négy óv óta próbálkoznak ós ki* 
•sérleteznek itt és külföldön — írja az angol szakiró -- és 
köz'smert, hogy a 1 e g k i t ii n őbb a o t o ni o h i I é p i- 
comprcsszoros mótorf. „Négy év óta próbálkoznak és ki
tök, a Mercedes konstruktcurok is, évek 
hosszú munkáját szentelték a comn rész
szoros raótornak. Az első ilyen compresszoros mó- 
torrnl fölszerelt kísérleti kocsi a múlt évi „Targa Florio'*- 
versenyen vett részt és most, 10 évi munka és kísérletezés 
eredményeképcu megjelent a nyilvánosság 
előtt is az uj 10—40 H'?-es Mercedes, 80X180 
(2614 cm3) M o n o b 1 o s, n é g y c 11 i n d. c r e s mó tor
ral fölszerelve. Az első ilyen kocsi uemrágon érke
zeit Londonba. Az uj Mercedes próbán'jót nagyon érdeke
sen írja le bz angol ‘.zakiró: „A kocsi a Brookland-vasut 
mellől indult; m.níT.ogy a városban közel ez az egyetlen 
ut, amely alkalmas a próbnutra. Normálisan haladt a 
kocsi, óránként 96 kilométer sebességgel, 
4 személlyel megterhelve. Amikor bekno ól
juk a compresszort az 1609 méteres utón n sebesség köny- 
uyen, minden rázás nélkül 107 kilo mé térré fokozódik, 
ami nagyon kiváló teljesítmény, 
karcssz/Tíára. továbbá a kocsi 
tetején hel.vetfoglaló két utasra.
kívül érdekei és szakkörökben föli.iiii. . > keltő ki. menye 
"emcsok (ar’-ilma erdők"-, iiamm in> it 1'’!' augusz
tus 1 ófa az első szakcikk, amely teljes nyíltsággal és 
ósziiitr«.-éTgel 6zo cjiiiüt igaz.-i,.got a n.’ine' iparunk, nme- 
bet czutial a Mcrc< :'.‘ -r,yávünány k;*;>visi-l.

tc.kii.lettel a nd'.'z próba
hátulján <’g" n s láda 

_________ * Az angol folyóirat rend*
érdekei é- szakkörökben föltűn

Bdenyiiázöan
VII, Kirá!y-uto& 45. szám

pár íktówfissKáiH®,, karlsbadi 
jiorcellao, girlanddá!.............. K

< .1 drb íarti) festett girland
éi daI  K
Sji drb füszfflJk'SsríQt, G fiókkal K

1 ca&opttaTjyaBM, kemény fából,
............................
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ASZTALTERÍTŐT 
(ulyoazt) törli.ruhát és pineórkabátot r.yAri van*1*9)MJii 
részére (Balatonra isi tttficKÜnrendtsaeralapján szállít o. 
Mr.Ctyu Petaú/EhGiraü Síö1f;s?5ina«5 V&!ao!a€. 
Budapest. V, Katona Jór.aef-ntea 41. sz. (Margllhldnúl) 
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inéul ésW^-^t Ham IfcM FTC-MTK komb. 3:2 (3:1)
Jáaseff (Főherceg ős e:oh!er angol nngykOvet mcg{den£ek 

a megy vEat5aE©ro, — angolok r*cgffeBeliek  a várakoxáiscnr1’. — A magyar 
C3 eJ'íí’xS napi nehéz mérkOr^aik miatt kissé fáradt'**,  de nagy lel*  

keseeé®1^ 1 küzdíSttek

*
A kapuvúlasztásnál az' angoloknak Kedvezett a sze

rencse. úgy h'.gy a mieink játszanak nap ellen. A játékot 
a magyarok kezdik, de rögtön az angolok hatalmába 
lórii! a labda, úgy hogy azt már a', első percben „haza” 
kelt küldenünk'. A következő porcbeu mar az angolok 
féríe’ébeu folyik a játék, hogy a 3. percben mar Plattlcó 
•iienizen. eí Játék rendkívül izgalmasnak é.s sApnek Ígér
kezik, a közönség állandó letszásnj/ilndnitáfaival buz
dítja a magyar játékosokat, akik még idegesen játszanak, 

az öreg „Vili“-nek nem imponálnak az angolok és 
egy kritikus helyzetben ö ságit Mamiinak. A 7. percben 
egy szép magyar támadás a kapu mögé kerül. A 9. perc
ben Brown méteres lövését Plattkó elvetéssel védi. A 
Mi. percben Molnár—Senkey II. összjátékából Molnár jut 
lövéshez.

A 15. percben Sherlaway kapja a labdát, aki a rosszul 
startoló Htingiercn könnyen áttör, majd az összefutó 
védelem mellett Brown klizvetler- közelről védhctetlen 

gólt ló. 1: 0!
A 19. percben a tizenhatos vonalról Jfolttdr egy szigorí

tott szabadrúgást, az angolokba lő. A 21. percben Hungler 
a hátára esik és pillanatokig a földön hever. A 23. perc 
sz.éo magyar támadást hoz, de az angol kapus idejében 
közbe lép, azonban

a 25. percben Potya váratlan szög alatt szöktot! Orthot, 
akinek mintaszerű beadását Molnér belerohanva, csoda

szépen bcfcjcM. 1 :1!
A közönség a gyönyörű gólt homisitatlau ,,i’radi‘‘-taps- 

sál jutalmazza. Újrakezdés után 1 perc alatt két korner 
is esik az ellenfelek terhére. Az angolok azonban tárna- 
dúst-túniadúsra halmaznak és

a 28. percben egy szépen kidolgozott labdát Robinson 
kllzvetlen közelről belő. 2 :1! Majd 3 pere múlva a 
védelem tétovázásából Brown újabb — ezúttal véd

hető — gólt lő, 3 : 11
Ezután ellaposodik a játék és a félidő végéig jelentő

sebb mozzanat nem merül föl. Félidő il} 1.
A második félidő első percében már kapura lőnek az 

angolok. Az 5. percben a magyarok támadását l’otya a 
kapu mögé ee::!erezi. A következő percben komort rú
gunk — színién a kapu mögé. Nemsokára a Ilnngler 
helyett beálló Takdts !. ti.vÁá'r. e.gy kemény helyzetet, 
p;pillanat múlva Platlkónak kell közbelépni. Egy porc 
m áva izgalmas Jelenet az angol kapu alőtt, pár pillá
nál rá nedig Scnkep beadását <)rtl' bombalövéssel 
akarja értékesíteni, do n labda centiméterekkel a léc 
fölött jut ki a mezőnyből.

A 13. percben a messzire előre merészkedő angol vé
delem mögött Fatakyt szöktetik, aki ofslde • Izü 

gólt lő. 8:2!
Bár az angolok protcstálnak, n biró nem változtatja 

meg az ítéletet. Erre a brit fiuk tüzes támadásba mell
nek ái. siiriin lövöldöznek a kapura. Most már a testi 
ere lüket is latba vetik és egyizbon a Molnár helyett 
látszó i'.grnl csúnyán elfuutolják. A 30. percben Plattkó 
ít balszélső váratlan lövését nagy bravúrral menti. Rá

3"5«0©0 — Bíró» Iváncsícs
egy porcre Potya tiszta heb'zctben hibáz. A 35. percben 
kornert rúgnak az angolok, do Plattkó nyugodtan .ment. 
Egy pero múlva pedig az ang'd kapus menti a hálójút. 
Az utolsó percokban Orth hárem embert kidribliz, do az 
angol bakkok fölvágják. Egyik szép magyar támadás a 
másikat követi, de már nincs idő és a szép mérkőzés 
az angolok minimális győzelmével ér véget.

A nagy viadal olőtt az FTC—MTK ifjúsági kombinált; 
jai arattak 1 :0-ás (0:0) győzelmet BK.4C jf’”cági 
válogatottjai fölött.

JA Heggel tudósítójától.) 35.000 főnyi közön
ség gyűlt össze az FTC Üllői-uti sporttelepén, 
hogy tanúja legyen hosszú évek után a püs 
kösdi sportesem egének: az angol fut.balljáté- 
kosok pesti vendégszereplésének. Kocsik és 
autók százai állottak a pálya előtt, pompás autó- 
mobilok, ftakkerek és kopott konflisok. A pá
lyán a páholyok zsúfolva, a tribünön fej fej 
mellett, az állóhelyen székeken, asztalokon to
longó tömeg. A pályát körülölelő korzó olyan, 
mint egy divatkiállitás. Az összes ismert pesti 
színésznők, bankárok, azok feleségei, stb. itt 
sétáltak. A városligeti Gerbeaud, a Ilitz Bon- 
bonniere, a hűvösvölgyi August vendégei ma 
itt lesték az angolok játékát. Pontban fél hat
kor a pályára lépett az angol csapat. A kato 
nazenekar rázendített az angol himnuszra. A 
májusi levegőbe a God savé the king dallama 
csengett. Utánuk a magyarok jöttek a pályára 
a magyar himnusz hangjai mellett A. magyaj*  
csapat kapitánya Kertész Vili, az angoloknak 
piros-fehér rózsacsokrot nyújtott át. Ekkor is
mét fölzeng’ a magyar himnusz, most érkezik 
a kormányzó és József főherceg az angol kö
vet társaságában. A főméltóságu vendég a 
klubház terraszán foglal helyet, majd megkez
dődik a játék.

A csapatok a következő fölállításban szere
peltek:

FTC- 
kács I) 
Seukey

West 
H owler 
Brown,

■MTK komb.: Plattkó —- Hungler (Ta- 
Mandl — Kertész TI, Szabó, Bluni — 

II, Molnár (Egry), Pataky, Orth, Potya. 
Ham United: Kampson — Henderson, 
— Carter, Kay, Allén *-  Sherlaway, 
Watson, Bobinson, Ruffel.

Az angolok közül messze kimagaslott Howler, 
a bal bekk, aki a mezőny legjobb embere volt. 
T'gy szerelései, mint hatalmas fölszabadító rú
gásai bámulatosak voltak. Az. angol csatársor 
gólratörekvő játékot produkált, aminek 3 pom
pás gól volt az eredménye. A magyar fiuk még 
erősen érezték a vasárnapi mérkőzést a lábuk
ban, ezért fáradtan, de nagy lelkesedéssel küz
döttek.

A mérkő'.;és legszebb jelenete a mieink ki
egyenlítő gólja volt az első félidőben, 

amely után a közönség valóságos örömmámor
ban úszót*.

*

A mérkőzés befejeztével kérést intéztünk 
az angol csapat kapitányához, 'rr, Klnghez, 
aki a következőt mondotta:

A magyar csapat .játéka a Hakoahéhoz ha
sonló volt és határozottan .jobb, mint a Slavláé. 
Csapatukból az első félidőben a centorhalf 
(Szabó, FTC) játéka masraslott ki, a második 
félidőben pedig a jobb bekk, Takács, játszott 
kitünően, Örthról csak annyit mondhatok, hogy 
ha három hónapig Angliában élne, a legkitű
nőbb angliai játékosok egyike lehetne. Pestről 
Prágába utazunk, ahol szerdán a Spartával 
mérkőzünk, jövő vasárnap Béresben a Rapld- 
dal játszunk. Junius 2-án érkezünk vissza 
Londonba európai utunkról.

kitünően, Örthról csak annyit mondhatok, hogy 
ha három hónapig Ang '

„TIcr:iiefi“ A.-G. Flllalo Vicn—„Kermcs" budapesti In
tézet 4:1 (1:0). A ir.ásir'ik nemzetközt bai’lnnérkőz's a 
bécsiek sikerét hozta meg, mert a budapesti intézet ka
pusa föltűnő határozat lau volt. Ennek követ kézi ében az 
osztrák balösszekötő és a center 2—2 góllal könnyen 
győzelemhez juttatta a csapatát.

Északaiagyarcrwág—II. oszt, válogatott 1:8 (1:0). A győz
tes gól az első percben esett.

FTC—III. kér. TVE 3:2 (4:2, 1:C). Az AiZ'K- 
Nürnberg-meccu előtt .játszott a két csapat a 
Magyar Kupáért. Az 1. félidőben az FTC — 
bár spórolt az angolokra — biztosan tartotta el
lenfelét. Különösen Pata,ky volt játékos kedvé- 
ben, aki egy kapásból lőtt pompás góllal sze
rezte meg a vezetést. Félidő 1:0! — A II. fél
idő 13. percében Ollinger kiegyenlít, de a 26. 
percben Haláss újból a ferencvárosiaknak biz
tosítja a vezetést, azonban Shvarek nemsokára 
megint eldöntetlenné teszi az eredményt, amely 
a rendes játékidő végéig nem változik. — A 
meghosszabbított játék első 15 percében Pa
taiig háromra szanoritja az FTC góljainak a 
számát, amire a III. kér. TVE föladja a mér
kőzést.

MTK—I. FC Nürnberg hO (0:0)
Németország oxba.inokosapnta, az I. FC. Nurnbcrg. pün

kösd vasárnapján bajnokcsapatnnkkal. az ,’Ff/í-vul állt 
szemközt. Mindkét, csapatban több tartalék szerepelt. A 
biró sípjelzésére a következő 22 játékos állt föl:

MTK: Plattkó — Mamii. Senkey I. - Weisz, Nádlcr. 
Nyúlt — Braun, Molnár, Orth, Siklóssy, Opata.

/. FC Xiirnberg: Stuhlfnut — Bárt, Kugler — Grüne- 
wald, Winter. Schmklt — Stróbl, Schwarcz, Wicdcr, Popp, 
Suter.

A mérkőzés, 
mégsem volt 
gyúróknál a 
erős volt és 
tünk.

A mezőny

. bár bővelkedett érdekes mozzanatokban, 
szép, mert a küzdő felek védeltno — a ma
hátvédek, a németeknél a födözctsor -- tűi
ig}’ legtöbbször csak romboló munkát lát-

kimagaslóan legjobb embere Maiid! volt, 
aki cleto egyik legszebb játékát produkálta.

A loggyöngébbcu Sluhlfaut szerepelt, aki a futball Ős
koréban divatos módon ugrált a kapuban és egyik ért
hetetlen kifutásából csalt a mérkőzés egyetlen gólja is. 
Kár, hogy a magyar csapatban

a jó formában levő Or'h teljesen szeparálva volt. 
Még véletloniil sem kapott a partnereitől — különösen 
Molnártól — labdát, csuk egy-egy, a centerbe tévedt 
beteg pnsszal csinált bámulatosan szép trükköket, bár a 
német födözotek erősen lógtak rajta. — A mérkőzés első 
félidejében az MTK abszolút fölényben volt, míg a má
sodik 45 percben a helyzet teljesen nyilttd vált, sőt In
kább a vélnetek voltak támadó kedvükben. Kár. hogy a 
biró — aki iudiszponáltan vezette a mérkőzést — 4 perc
cel előbb lefújta a mérkőzést, amit n nürnbergiek ért
hetően zokon vettek, meri éppen az utolsó negyed órában 
ambicionálták a kiegyenlítést, ami nem egy nehéz har
cukban a győzelmet is meghozta a számukra.

Pont fi órakor kezdődik a mérkőzés. Az MTK azonnal 
támadóan lép föl és az első félidő utolsó percéig a kö
zében tartja a játék irónyltáaát, bár gólt a németek ki
tűnő halfsora miatt nem tud elérni. Az első komért a 
7. percben Opata rúgja. A következő percben Orth eay 
nehéz labdát mesteri módon visz keresztül n németek 
védelmén, lövése azonban, mert, a földbo rugót,, nem 
elég erős. Most fölszabadul a német csatársor, de mind
össze csak két percre, mert különösen Mandl és Senkey 
biztosan védik az MTK hálóját, A 13. percben Wclszet 
fejborugják, do komolyabb következménye nem lesz. 
Utána két perces öldöklő iram következik, de a nürn
bergi csatárok nem bírnak kiszabadulni még Senkey ol
dalán sem, aki sziklaszilárdan áll a helyén. A 20. pőrében 
Molnár lövését korner árán mentik n németek. Most 
vagy ötperces középjdlék következik, de a 32. percben 
Molnár előretör, gyönyörű lövése az mbiin kézbe fut. A 
35. percben jutnak a németek az első lövéshez, de az is 
az égbe száll A következő pillanatokban Orth egy banda 
miatt megítélt szabadrúgást ‘-0 méterről n kaim föló vág. 
A 89. percben egy gyönyörűen tálalt labdáját SUtlóssy 
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bonibalövóssel küldi a - kapu piciié. A 41. par.-’oon nyi- 
lik c?ak alkalma Plalttónal-. hogy egy félig veszedel
mes labdát kifogjon. Az első félidő utolsó perceiben 
kétszer is óriási izgalom támad a németek kapuja előtt, 
do Sl tikijául sok .-.z'lencsével ment. — kélidő: 0:0.

A mérkőzés második Jele u németek uiniadósával koz.

.. ....... , ................... . .................. ................ i nzon- 
hn inár Molnárnál van, aki ezt a 11. percben nagy

aminek

magyar kapura 
messzire előre, adott labdájával

Braun rohan előre, Stuhlfaut kiszalad, a labda 
nyugalommal vágja n kapuba, 1 :0!

A nemetek erre erős el len lám adással- felelnek. .....
eredményeként két komért is érnek cl, sőt ei-y offsidc 
gólt is lőnek, amit a biró természetesen nem ítél meg. 
Á németek azonban nmn veszítik el kedvüket, meg fo. 
kozzák az iramot, do úgy II ieder. mint Sulor lövései 
célt tévesztenek. A 36. percben vcszelyimen korner a 
németek ellen, a 87. percben pedig az MTK ellen meg
ítélt sarokrúgást a kapu f.lé fejelik. A t,l. es egyben a 
mérkőzés utolsó porc'-ben Csibi F nhlfnut kc-'ix; lövi o 
ínbdát.

Magyarország fülesiabdabajnoka.ágát 
MOTESz pünkösdi XI. országos szövetségi 
versenyén a BEAC nyerte meg, amely a dön
tőben a 7/7. kér. TVE csapatát 4:0 (2:0) arány
ban legyőzte. A győztes csapatban — amely 
egyúttal a főváros bajnokcsapata is — kivál
tak: Bedé és Marinké, a jónevii atléták, inig 
a budaiak ingjobb emberei Balogh és dr. Stcrv, 
voltak.

fi.
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MAC«BEACn?nzetKöziat!etiKai viadala
A két legelőkelőbb magyar atlétikai egyesü

let kétnapos nemzetközi atlétikai viadala na
gyon előkelő közönséget vonzott, amely mind
végig nagy érdeklődéssel nézte a hazai és kül
földi bajnokok lázas küzdelmét és őszintén lel
kesedett az elért pompás eredményeken.

Főbb eredmények: I. Sulydobás: 1. Csejthey (BEA13 
13 m. 13 cm. //. W méteres síkfutás: 1. Imbach (Svájci 
22.fi mp. 2. Juhász (MAC) 22.7 mp. IH. 5000 méteres fik- 
futás: 1. K::'crár <‘.IAFC) Ifi p. 2.2 mp. IV’. Rúdugrás:
I. Llrausz Károly íFTt'i 3.'0 cm. U. Helyből magasugrás:
J. Kon (MAC) l m cm. 1'7. Helyből Iáról ugrás: 1. 1'io. 
loczy (MAC) 299 cm. 177. S00 méteres sikfutds: 1. Bene
dek (MAC) 2 p. 2.3 mp. 2. Fonyó (MTK) 2 p. 2.4 mp. 
Vili. 110 méteres gátfutás: 1. Pli.tpöki Tibor (MAC) 16 8 
mp. /X. 200 méteres gidfntás: 1 
(O< s'-igos rekord!) . (íi.reliivelés: 
(FTC) 48 m. 90 cm. 2. JTans Vo’i.inar 
A7. Dlszkonzvetés: 1. Csejthey 42 m, 
ugrás: 1. C 'P'ir Jenő (.MAf • Ifit cm. 
(Grúc) 176 cm. Xlll. 400 méteres 
mp. XIV. 1500 méteres xil-íiitds^ 
10.6 mi». 2. Kidts.'tr Í.MAFC). 
úgy vitték ki a pályáról. A'lz. 
Gcrö (KAOE) 10 9 mm Jnibnch 
igy gyönge harmad k le t. A'!’, 
i> in. 81 cm. Mnliiska fi ni. s< 
síkfutás: 1. Teleim íGr.ici 5 i> 
rés sík futás: 1. Kultr-dr (MA FC) 16 p.

2. Fő-ivó (MTK) 2 
pöki Tibor 
Somfai (MAC) 26 jnp.

1. Gyurkó László 
(Grúc) 44 m. 3.) < ni. 
70 cm. XII. Magas.

2. Hans \olknrn:-’ 
síkfutás: 1. Fix/. 50.8 

1. Trlebc tGrivl 2
Benedek ronszul leli és. 

. wo méteres síkfutás: i.
75 inét őrnél Jesúu’ ült < s 

Z. Távo'uprá:: 1. Molnár 
i cm. _’<///. 1000 méteres 
■13 mp. A 17//. 5000 méte-

A Toldy-vándordíját a .1/O7'ES'~ viadalán 
amelyen a honvédelmi minisztériumból Ador
ján tábornok, a kultuszn in’sztoriumból dr. 
Weidlnger min. tanácsos, az OTT képviselet - 
ben pedig vitéz Baics tábornok jelentek meg • - 
a liBTE csapata nyerte meg 14.51) pomud. 2. 
BTC 14.34 pont. 8. VÁC 14"íi ymu. A győztes 
csapat vezetőié Hoffer Béla, tagjai: Moletz D.t 
Salamon S.. Bokorig Z., Burát, G. és Lickgcns Z.L , . .     - - _ - - - - - ■   ——
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